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Abstract. Developing a business without prior planning is very risky because
without preparation the entrepreneur will be putting at stake everything he beli-
eves and desires. A business plan goes beyond determining objectives, through
which the entrepreneur can understand their forms of operations, define strate-
gies, define a plan to gain their presence in the market and organize themselves
financially. In this way, the development of the business plan is based on an
agile methodology, Scrum. Making the entrepreneur assume one or more fun-
damental roles, characteristic of the methodology.

Resumo. Desenvolver um negócio sem um planejamento prévio é muito arris-
cado, pois sem uma preparação, o empreendedor estará colocando em jogo tudo
o que acredita e almeja. Um plano de negócio vai além de estabelecer objeti-
vos, através dele o empreendedor pode comprender suas formas de operações,
definir estratégias, definir um plano para conquistar sua presença no mercado,
além de conseguir se organizar financeiramente. Desta forma, porpôe-se neste
trabalho o desenvolvimento do plano de negócio baseando-se em uma meto-
dologia ágil, o Scrum. Fazendo com que o empreendedor assuma um ou mais
papéis fundamentais, caracteristicos da metodologia.

1. Introdução
Para que uma ideia ou produto consiga se estabelecer no mercado de forma estruturada,
sendo capaz de absosrver mudanças e estando preparado para inprevistos, é altamente
necessario o desenvolvimento de um plano de negócios. Ainda mais quando pensamos
que a cada dia que passa o mercado se torna mais competitivo, com empresas concorrentes
super preparadas para se manter-se na luta por mais espaço nos negócios. De acordo com
[1] existem 9 perguntas excenciais que todo empreendedor deve responder ao longo da
elaboração do plano de negócio, dentre elas gostaria de destacar 6, sendo:

1. Qual é o meu negócio?
2. Aonde desejo chegar?
3. Qual o meu público alvo?
4. Que estratégias utilizarei para alcançar meus objetivos?
5. Como conquistarei espaço no mercado?

∗Este meta-artigo descreve o estilo a ser usado no projeto de TCC do curso de Bachare-
lado em Ciência da Computação da UEL. É o estilo usado para publicação nos canais das con-
ferências organizadas pela SBC (Disponı́vel em http://www.sbc.org.br/index.php?option=
com_jdownloads&Itemid=0&task=view.download&catid=32&cid=38), com alguns paco-
tes LATEX úteis e recomendações quanto ao conteúdo do projeto, baseadas no texto de [?].

http://www.sbc.org.br/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=0&task=view.download&catid=32&cid=38
http://www.sbc.org.br/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=0&task=view.download&catid=32&cid=38


6. Que retorno meu negócio pode me proporcionar?

Bom, agora que temos perguntas à responder e entendemos a importancia do
desenvolvimento do plano de negócios, precisamos definir uma maneira de nos orga-
nizarmos para finalmente colocarmos em prática o que realmente importa. E é ai que
entra a Metodologia Ágil Scrum [3], utilizando-a buscaremos desenvolver nosso plano
de negócio, fazendo com que o empreendedor assuma um ou mais papeis fundamentais
da metodologia, conforme a disposição de equipe, sendo estes papeis: Scrum Master,
Product Owner e Dev Team. [3] O objetivo deste trabalho é então desenvolver nosso
plano de negócio utilizando o Scrum. Na seção 2, será abordada a fundamentação teórica
para a compreensão do trabalho, na seção 3, será apresentado os objetivos desejados na
realização do trabalho, na seção 4, serão tratadas as metodologias e técnicas utilizadas no
desenvolvimento do trabalho, na seção 5, será apresentado o cronograma de execução do
trabalho, e finalmente na seção 6 terá a definição dos resultados esperados.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Nesta seção serão apresentadas as estruturas e conceitos fundamentais para a compre-
ensão do trabalho. Segundo Cláudio Afrânio Rosa [5], o planejamento de negócio está
diretamente ligado ao seu sucesso ou fracasso, pois nada é feito sem um prévio planeja-
mento, mesmo em coisas simples do cotidiano é necessário nos organizar de forma pla-
nejada. Já para Leidemer [3] é necessário que haja uma linha metodologica a ser seguida.
Estes contextos serão abordados mais a fundo em seus respectivos tópicos.

2.1. Plano de Negócios

Como visto a pouco, todos nós estamos realizando constantes planejamentos, mesmo
que não percebamos, mas até mesmo em coisas simples do cotidiano existem certa
organização, como por exemplo, acordar em determinado horário, já pensando no tempo
que irá gastar para se aprontar, ao mesmo tempo pensando no momento que precisa estar
no ponto para não perder o ônibus.

É engraçado pensarmos assim, porque somos programados para realizar tarefas
automaticas, e mesmo com todos estes padrões a serem seguidos, são poucas as pessoas
que consegue respeita-los diariamente.

Agora vamos mais afundo, pense em uma pessoa que não tem um planejamento
diario para isso, certamente ela iria acordar atrasada, não conseguiria realizar todas as
tarefas para se aprontar e correria o risco de perder o horário do ônibus. E é neste ponto
que vimos a importância de um bom planejamento, se na nossa vida é assim, imagine no
mundo dos negócios.

Segundo Cláudio Afrânio Rosa [5], o plano de negócio está diretamente ligado ao
seu sucesso ou fracasso, pois para ele nada é feito sem um prévio planejamento, como no
exemplo que vimos a pouco. Portanto concluimos que é necessário o desenvolvimento de
um plano de negócios, e para isso podemos utilizar diferentes metodologias, dentre elas
estão as metodologias ágeis, peça fundamental para este trabalho.

[5] [1]



Figura 1. Exemplo genérico do Plano de Negócios. Fonte: venturycapital.com

2.2. Metodologias Ágeis

A metodologia ou desenvolvimento ágil, aborda o planejamento de maneira dinâmica e
iterativa, pelo fato ser feita de forma incremental, de sprint em sprint, sendo acompanhada
de reunião a reunião. Diferentemente do método tradicional em que a princı́pio se define
os requisitos e em seguida se realiza toda a documentação do inicio ao fim, se tornando
um planejemento estático, sensivel à mudanças.

Na metodologia ágil cada iteração pode ser considerado como um mini-projeto,
também conhecido como Sprints, que possuem duração de 2 a 4 semanas, sendo sempre
realizado um Sprint Review, para definir possiveis adaptações ao produto. Ao final de
cada sprint é realizada a entrega das novas funcionalidades para o cliente, agregando
assim valor ao projeto. Após essa entrega é iniciado um novo sprint, e assim o projeto vai
encaminhando até seu término.

Esta metodologia busca realizar entregas regulares para que o cliente acompanhe
o desenvolvimento do seu produto, realizando assim a validação de sprint em sprint, isso
agrega valor para o clinte ,como ja mencionado anteriormente. Além de reduzir drasti-
camente, o surgimento de falhas e imprevistos no decorrer do projeto. Dessa maneira o
cliente se mantém a par das funcionalidades do seu produto, podendo moldar conforme
as suas necessidades. A segui temos um exemplo visual de um ciclo de desenvolvimento
ágil. [4]



Figura 2. Ciclo do Desenvolvimento Ágil. Fonte: metodologiaagil.com

2.3. Scrum

O Scrum é um framework simples e um exemplo de metodologia ágil, com ele podemos
organizar projetos mais complexos, desde desenvolvimento de software até organizações
empresariais, como por exemplo o plano de negócios, definimos projetos complexos como
sendo aqueles a qual temos pouco conhecimento das tecnologias necessarias para atender
os requisitos.

O Scrum possui: - 3 Pilares Fundamentais:

1. Transparência: onde todos os envolvidos possuem conhecimento dos processos,
requisitos e do andamento do projeto.

2. Inspeção: onde são realizadas inspeções no andamento do projeto, podendo ocor-
rer nas reuniões diárias ou no Sprint Review.

3. Adaptação: ocorre adaptações devido a mudanças constantes do projeto, podendo
ser esta adaptação realizada de acordo com a realidade da empresa desenvolve-
dora.

[3] [2]



- Praticas Fundamentais:

– 3 Papéis Fundamentais:

1. Scrum Master: tem papel de facilitador, pode ser considerado um coach, auxili-
ando o Team quando solicitado.

2. Product Owner: tem poder de liderança, responsavel por definir quais funcionali-
dades serão desenvolvidas, e a ordem em que devem ser feitas.

3. Dev Team: responsaveis pelo desenvolvimento do projeto, respeitando as metas e
requisitos definidas pelo Product Owner.

– Eventos Básicos:

1. Sprint Planning;
2. Execução do Sprint;
3. Daily Scrum;
4. Revisão do Sprint;
5. Retrospectiva do Sprint;

– Artefatos Gerados:

1. Product Backlog;
2. Sprint Backlog;
3. Entrega/Incremento;

Figura 3. Praticas Fundamentais do Scrum. Fonte: mindmaster.com.br



Em cada projeto Scrum existe um Product Backlog, que nada mais é que uma ta-
bela de funcionalidades, sendo estas ordenadas por prioridade. O projeto é dividido em
Sprints, um perı́odo de tempo responsável por realizar um conjuntos de funcionalidades
predefinidas, ao termino do Sprint é esperado que uma parte do produto seja entregue
funcionando, após isso ocorre um Sprint Review onde é analisado e validado as funci-
onalidades construı́das. Uma caracterı́stica muito importante do Scrum são as Dailys,
que nada mais é que uma reunião diária, sempre no mesmo horário e com duração de no
máximo 15 minutos, para que a equipe fique por dentro do andamento do Sprint.

Figura 4. Product Backlog. Fonte: mindmaster.com.br



3. Objetivos
O Objetivo principal deste trabalho é realizar o desenvolvimento de um plano de negócio,
capaz de se adaptar conforme as necessidades, mudanças e imprevistos, que possam vir a
ocorrer ao longo do projeto. Para isso, utilizaremos o Scrum [3], tanto como metodologia,
quanto como base estrutural do projeto.

Podemos dizer que esta combinação é perfeita, pois o ambiente de negócios
enfrenta constantes mudanças, já o Scrum é altamente dinâmico, para exemplo desta
citação podemos destacar as reuniões diárias, os planejamentos de Sprint baseados no
Product Backlog, nas revisões dos Sprints e por fim a entrega do produto com as devidas
alterações.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Inicialmente, será feita uma revisão bibliográfica de trabalhos e artigos referentes ao de-
senvolvimento do plano de negócios, e da mesmo forma para implementação do Scrum
no ambito empresárial.

Em seguida, será feita uma análise de um problema/produto a ser trabalhado, para
então chegar ao Product Backlog, definindo assim os Sprints necessários.

E posteriormente, o desenvolvimento do plano de negócios, baseando-se nos le-
vantamentos de requisitos e utilizando o Scrum. Para que ao final das etapas informadas,
tenha-se atingido os resultados esperados.

5. Cronograma de Execução
A Tabela 1 identifica a periodo de execução de cada atividade, baseando-se na previsão
do desenvolvimento das mesmas.

Atividades:

1. Levantamento Bibliográfico;
2. Analise do produto proposto;
3. Levantamento de Requisitos;
4. Definição do Product Backlog;
5. Definição dos Sprints;
6. Desenvolvimento do plano de negócios utilizando o Scrum;
7. Análise final;
8. Escrita do relatório;



Tabela 1. Cronograma de Execução
mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 X X X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X
Atividade 5 X
Atividade 6 X X X
Atividade 7 X
Atividade 8 X X X X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Ao final este trabalho, espera-se desenvolver um plano de negócio utilizando o Framework
Scrum, tomando-o tanto como metodologia, quanto como base estrutural do projeto. Cri-
ando assim, um modelo versátil, capaz de atender constantes mudanças e adaptações para
possı́veis imprevistos.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 04 de Maio de 2018.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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