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Product Owner (PO)
Características do PO:
Existem inúmeras características que podemos destacar em um
bom Product Owner, porém podemos agrupá-las em quatro
grandes categorias:
•
•
•
•

Conhecimento de Negócio.
Habilidades Pessoas.
Autoridade.
Responsabilidade.

Quem é o PO?
O Product Owner é o ponto central do projeto ágil e é quem
exerce a liderança sobre o produto que está sendo
desenvolvido.
É ele quem diz o que precisa e o que não precisa ser feito em relação ao
produto que está sendo desenvolvido.
É um dos os três papéis que constituem uma Equipe Scrum
clássica (os outros são o Scrum Master e a Equipe de
Desenvolvimento).
O Product Owner é quem faz a ponte entre a área de negócios e
a Equipe Scrum.

Responsabilidades do PO
Este é claramente um papel para uma pessoa em tempo integral com
responsabilidades significativas.
O trabalho do PO é quase que inteiramente composto por
planejamento, comunicação e mais comunicação. O time precisa ter
uma visão clara sobre o que fazer em cada sprint, os stakeholders
precisam ter um canal aberto para feedback e entregas e todos devem
seguir a mesma visão definida para o produto.
As principais responsabilidades são:
•
•
•
•
•

Grooming do Product Backlog.
Participação no Planejamento.
Definir critério de aceitação.
Colaborar com a equipe de desenvolvimento.
Colaborar com o restante da empresa.

O dia-a-dia do PO
Como elo de ligação entre a equipe de desenvolvimento e
clientes, o Product Owner deve colaborar de perto com ambos
os grupos para garantir que há uma compreensão clara de quais
recursos são necessários no produto ou aplicação. Porque pode
haver uma variedade de tipos de clientes e usuários, o Product
Owner deve ter uma sólida compreensão do domínio do
negócio e as diferentes necessidades de diferentes tipos de
usuários.
A sprint do scrum começa com uma reunião de
planejamento em que o PO transmite e prioriza os requisitos ou
recursos do aplicativo para a equipe de desenvolvimento. O
proprietário do produto ajuda a priorizar as histórias de usuário
do backlog para que a equipe sabe que histórias para trabalhar
durante a sprint. Nesse ponto, o PO é responsável por
responder a quaisquer perguntas da equipe de
desenvolvimento para ajudar a esclarecer quaisquer detalhes
para que eles possam executar seu trabalho.

