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✓ Apresentar case de um produto:

✓ para uso global

✓ com time de PO distribuído 

✓ com integrações com sistemas legado

✓ Enumerar principais desafios e como foram superados

✓ Refletir sobre a definição do papel de PO neste cenário

OBJETIVOS



Cenário

BU de empresa Multinacional de tecnologia com fatia de  ~1400 colaboradores em 104 países

Necessidade: Gerenciar entrega de serviços remotos, de campo e de consultoria 

TI interna não estava atendendo necessidades da unidade de negócio

Sistemas legado pouco flexíveis – necessidade de alto grau de customização

Roadmap do produto não priorizava necessidades específicas da BU

Demora e alto custo para entrega

RESULTADO:  BU decidiu patrocinar e gerenciar implementação de solução de mercado, de um 
provedor externo para atender suas próprias necessidades até que a TI estivesse pronta com 
solução corporativa similar.



Definição do Produto

• Produto global, com core sólido para permitir governança centralizada, mas 
flexível para atender necessidades de tropicalização locais.

• SLOGAN:

“One main toolset globally, highly customizable, real-time reporting, mobility 
app”

DMT (Delivery Management Tool) is a program initiated by BU team to provide 
automation, scalability & simplified E2E visibility of delivery of standard 

projects.



Visão Simplificada do Processo



Overview do Produto – Início da implantação

Project 
Management

Scheduling Performance

Mobility:

• Resource calendar & time 
sheeting

• Expenditure tracking

• Customer service 
mapping

• Customer survey and on-
site acceptance

OCI
(Orders data)

XYZ Integration:

Dispatch & Case 
Management

DMT & EBI Reporting

ABC 
Integration:

EMEA Finance 
Automation

Fase 1

(802 users, 104 countries, ~12000 projects)



Simples e claro. Só fazer, certo?

Aham... Qual é a pegadinha???



Roadmap de Integrações do Produto



Desafios de Integração

✓ PRODUTO =

CORE (Fornecedor)

+ CUSTOMIZAÇÕES (Fornecedor/Time) 

+ INTEGRAÇÕES  (Fornecedor/Time/TI) 

✓ Produto customizado pelo fabricante (dev externo) com metodologia ágil, release 
mensal

✓ Integração com sistemas legado (dev na TI interna), baseado em waterfall - 4 grandes 
releases ao ano.

✓ Priorização do backlog dependia do roadmap do vendor & da TI



Roadmap do Produto



Reflexão sobre papéis – 5 estágios do PO

• Emerge da TI
• “Secretária” do 

time
• “Psicografa” 

requisitos

• Emerge da TI
• Influencia  priorização de 

backlog
• Dificuldade em esclarecer 

duvidas do time de dev

• Emerge do negócio
• Domínio de negócio
• Falta a autonomia 

necessária para o efetivo 
gerenciamento do produto.

• Grande poder decisório
• Conhece muito bem o 

business case
• Menos interrupções por falta 

de entendimento e por falta 
de decisões de negócio

Fonte: https://cafecomscrum.com/2018/09/12/os-cinco-estagios-do-product-owner/

• Total poder para tomar 
qualquer decisão de 
negócio/financeira

• Podem delegar algumas 
atividades de baixo valor 
agregado



Time do Produto

GDF Technology 

Strategy

IT Sponsor

BU Business Lead/PMO 

Americas SME

Americas SME

EMEA SME

EMEA SME

APJ SME.
APJ SME

Intake SME

Intake SME

BU1 BU2

Reporting SME

Integration 

Requirements

Business Program 

Sponsor – BU1

BU3 

(not started) 

yet)

System Architect

Business Lead

Business Program 

Sponsor – BU2

VENDOR IT

Exerce funções do 
Papel de PO



Desafios de Gestão

✓ Todos times 100% remoto, localizados em diversos países

✓ Formato de trabalho:

▪ Cada BU tinha daily (4x semana)

▪ Reunião semanal com todos

▪ Workshop presencial em US a cada 3-4 meses

✓ Ferramentas:

▪ Sharepoint – entrada de requisitos

▪ JIRA – com fornecedor

▪ Word/email – com TI

▪ Excel/Powerpoint – visão das integrações

✓ Após o launch na segunda BU foi definido um processo de Gestão da Mudança para 
aprovação das novas solicitações

NÃO SERIA ESSE O 
INÍCIO DE UM 

NOVO ELEFANTE 
BRANCO?



Exemplos de controles



Exemplos de controles

Need to define 
Approvers List 

During Pilot Phase

Sharepoint

DMT Change Management Process
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IT 

Design & ImplementIntake Size & Approve

User sends a request 
to DMT SME using 

email or Fusion .

DMT Core team 
member is engaged

DMT Core team to fill 
CR template

Bug Fix ?

Yes Get regional business 
leads approval for CR 

evaluation 

DMT Core Team to 
submit CR Intake on 

SharePoint

No

Review the 
request

Approve ? No
Justify & close 

request

High level 
estimates (T-

shirt size )

Major 
Change ?

Yes

Approval & 
prioritization from 

All/regional directors 

No
Submit request  in 

JIRA

RELEASE MGMT
Build , Schedule 

Implement

INCIDENT MGMT
Troubleshooting : CR 

to solve an issue

Yes

Urgent ?
Get  approval CCB - E 

via email

Evaluate 
technical 

details
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