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Tecnologia da informação uma área nova.

- Engenharia ( roda já encontrada pelos arqueólogos data de 3500 a.C. –ou 
seja, há 5 500 anos )

- Medicina ( Existem relatos de atividade médica na Grécia antiga )

- Direito (Direitosurgiu na Pré-História, a partir do momento que o homem começa a viver 
em sociedade )

- T. I ( Eniac, primeiro computador digital em 1946 )



Provérbio Chinês:

Se quiser derrubar uma árvore na metade do tempo, 
passe o dobro do tempo amolando o machado. 



Qual principal fator dentro de qualquer metodologia e 
esse fator interfere no sucesso de qualquer projeto ?



Brasil tem a capacidade de formar as melhores equipes do mundo:

Campeão Mundial em 1958 / 1962 / 1970 / 1994 / 2002

Campeão Mundial em 1958 / 1962 / 1970 / 1994 / 2002



É o time mais bem-sucedido na história do Grand Prix da FIVB, sendo a seleção 
nacional que mais vezes conquistou 
o torneio com doze títulos

(1994, 1996, 1998, 2004,[6] 2005,[7] 2006,[8] 2008,[9] 2009,[10] 2013,[11][12]2014[13]

[14] 2016[15][16] e 2017)

Campeãs Mundiais 1994

As meninas também:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_de_Voleibol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Federa%C3%A7%C3%A3o_Internacional_de_Voleibol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_de_Voleibol_de_1994
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_de_Voleibol_de_1996
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_de_Voleibol_de_1998
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_de_Voleibol_de_2004
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sele%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_Voleibol_Feminino#cite_note-Tetracampe%C3%A3o-6
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_de_Voleibol_de_2005
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sele%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_Voleibol_Feminino#cite_note-Pentacampe%C3%A3o-7
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_de_Voleibol_de_2006
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sele%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_Voleibol_Feminino#cite_note-Hexacampe%C3%A3o-8
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_de_Voleibol_de_2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sele%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_Voleibol_Feminino#cite_note-Heptacampe%C3%A3o-9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_de_Voleibol_de_2009
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sele%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_Voleibol_Feminino#cite_note-Octacampe%C3%A3o-10
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_de_Voleibol_de_2013
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sele%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_Voleibol_Feminino#cite_note-Eneacampe%C3%A3o-11
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sele%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_Voleibol_Feminino#cite_note-Eneacampe%C3%A3o_2-12
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_de_Voleibol_de_2014
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sele%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_Voleibol_Feminino#cite_note-Decacampe%C3%A3o-13
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sele%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_Voleibol_Feminino#cite_note-Decacampe%C3%A3o_2-14
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_de_Voleibol_de_2016
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sele%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_Voleibol_Feminino#cite_note-Undecacampe%C3%A3o-15
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sele%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_Voleibol_Feminino#cite_note-Undecacampe%C3%A3o_2-16
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_de_Voleibol_de_2017


Complexo de Deus



Globalização

Equipes trabalhando com metodologia ágil de forma remota.



Metodologia Agile

Em 2001 que um grupo formado por Kent Beck e mais dezesseis renomados 

desenvolvedores assinaram o MANIFESTO PARA O DESENVOLVIMENTO ÁGIL DE 

SOFTWARE e o grupo foi batizado de aliança dos ágeis.

O manifesto ágil pode ser acessado em: http://manifestoagil.com.br/

Scrum é uma metodologia ágil (tem quem chame de framework) para gestão e 

planejamento de projetos de software

Alguns personagens e termos:
PRODUCT BACKLOG  

SCRUM MASTER 

PRODUCT OWNER 

KANBAN  

PLANNING

http://manifestoagil.com.br/


Analista Programador  nível 8:

É o cargo máximo no UNIVERSO e você será considerado como o mestre do UNIVERSO. 

Você tem que ter o poder da vida e morte sobre os seres, logo você não precisa mais matá-los, apenas deseja que os 

problemas se resolvam ou cria novas leis do universo que os resolva. 

E você irá perdoar a todos. 

Você será onisciente, onipresente e onipotente. 

Carga horária diária na fábrica: para você o tempo e o espaço já não existem.

Ser responsável por 100% do projeto e 100% da construção de uma espaçonave classe stardestroyer para 500 

tripulantes (ex-USS ENTERPRISE), em 7 dias. 

Você pensa e as pessoas entendem com telepatia e vice-versa.

•Salário: R$6022.94 - R$6046.93 (3 reais + por cada step).

•Exemplo: DEUS, BUDA, ALA, ZEUS, ODIN, A FORÇA.



1º Desafio

Nem sempre o P.O tem em mente o que precisa ser feito.
Devemos aceitar ou não uma especificação que não esteja completa ?

Sugestões: 

 Saber dizer não.

 Saber ponderar quando houver poucos detalhes a serem definidos.

 Criar subtasks para que se conclua parte do requisito.

PRODUCT  BACKLOG



2º Desafio

Montagem de ambiente /  Dlls escondidas, 
Ambientes impossivel de montar ( CM ajudar )

Sugestões: 

 Antes da planning checar o estado atual do ambiente.
 Liderança acompanhar de perto o time de gestão de configuração.
 Estimar na planning uma tarefa para ajustes no ambiente.

MONTAGEM DE AMBIENTE



3º Desafio

1 ou alguns membros do time terminam antes suas tarefas

Sugestões: 

 Equalizar os pontos na próxima Planning.

 Pegar alguma task que não foi direcionada a você.

TEMPO OSCIOSO

A



4º Desafio

Ainda é um Mito

Sugestões:

 A liderança entender que pode ser produtivo ter dois 
programadores em uma atividade.

 O programador se preparar para executar esse tipo de 
trabalho.

PROGRAMAÇÃO EM  PARES



5º Desafio

Sugestões:

 Se posicione de forma firme, só entra uma atividade 
quando sair outra.

 Equipe de sustentação para casos de bugs e incidentes 
urgentes no sistema.

 Em caso de recorrência nesse tipo de demanda diminuir o 
tempo da sprint.

REPRIORIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MEIO DA SPRINT



6º Desafio

Sugestões: 

 A Liderança precisa estar atenta ao comportamento 
inadequado.

 O próprio time também pode ter uma conversa amigável 
com o SM.

SCRUM MASTER METIDO A CHEFE

swf

Gerentes de projeto se transformando em Scrum Masters

Próprios membros elegem ?  Nunca vi...



7º Desafio

A Competição existe e os membros do próprio time podem 
se boicotar em casos extremos
Sugestões: 

 Tornar a competição algo saudável

 Seja leal e saiba reconhecer o mérito de quem está com 
alta produtividade

 Seja humilde no caso de você ser o mais performático do 
seu time e ofereça ajuda

COMPETIÇÃO 

C
B



Debate ?


