
Stand-up Meeting



Quem somos?

2

Jonatan Aguiar

Agilista na Unicred do Brasil

linkedin.com/in/jonatan-aguiar/

Ivan Lampert

Squad Leader e Coordenador na Contabilizei

linkedin.com/in/ivan-lampert/



“

Standup Meeting, Daily Meeting, Kanban Meeting, 
everything meeting ... 

Afinal qual era mesmo o objetivo dessa reunião ?
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eXtreme Programming

● “A stand up meeting every 
morning is used to 
communicate problems, 
solutions, and promote team 
focus.”
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Fonte: http://www.extremeprogramming.org/rules/standupmeeting.html



eXtreme Programming

1. O que foi feito ontem?

2. O que faremos hoje?

3. Quais os impedimentos?
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Fonte: http://www.extremeprogramming.org/rules/standupmeeting.html
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Daily Zumbi

- Reunião de Status;

- Somente número de tickets;

- Discussões prolongadas de resolução 

problemas;

- Omissão de ajuda;

- Monólogos interminaveis;

- Conversas enquanto alguém está falando;

- Comando e Controle: reunindo “dados de 

desempenho”;
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https://www.casadocodigo.com.br/products/livro-xp-extreme-programming.html

Mas AFINAL...

● A comunicação é o maior 
propósito do time XP em sua 
reunião diária. 

https://www.casadocodigo.com.br/products/livro-xp-extreme-programming
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https://leankanban.com/guide/

Mas AFINAL...

● Uma coordenação diária, de 
auto-organização e revisão 
de planejamento para 
aqueles que colaboram para 
a entrega de serviço. 

https://leankanban.com/guide/
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https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-Portuguese-Brazilian.pdf

Mas AFINAL...

● Inspecionar o progresso em 
direção ao objetivo da Sprint 
e para inspecionar se o 
progresso tende na direção 
de completar o trabalho do 
Backlog da Sprint. 

https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-Portuguese-Brazilian.pdf
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https://www.casadocodigo.com.br/products/livro-xp-extreme-programming.html

eXtreme Programming

“Você já participou de reuniões 
longas e improdutivas? 
Ao longo dos anos eu tenho 
desenvolvido uma simples 
regra: Quando a reunião fica 
entediante, saia!”
- Robert C. Martin 

https://www.casadocodigo.com.br/products/livro-xp-extreme-programming


Anti-Zumbi
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Planejamento

● Estratégias do dia

14



Gestão visual

● Planejamento das atividades
○ Roadmap
○ OKRs

● Kanban
● Redmine
● Excel
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Práticas

● Use e abuse do parking lot
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Único momento em que  
o time conversa

● Momento de sinalizar 

impedimentos?

17



Sentado vs de pé

● Case: Remoto
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Jogo das Cartas

● Ask Kanban: 

○ https://store.huge.io

● Quais perguntas deveriam ser 

respondidas?
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What can we 
finish today?

O que podemos finalizar 
hoje?
Vamos formar uma cultura 
onde o ‘finalizar’ é mais 
importante que o ‘começar’.



Are we clear 
about what’s 
next?

Estamos claros sobre as 
próximas tarefas?
O time precisa ter clareza 
sobre quais são próximas 
atividades.



Is any of our 
work hidden?

Existe trabalho escondido?
Identificar e tornar visível 
toda e qualquer atividade 
que não estava prevista, 
antes que impacte no fluxo 
de trabalho.



Is there an 
priority task?

Há alguma tarefa 
prioritária?
Assegurar que todos estão 
agindo apropriadamente 
nos cards identificados 
como prioritários.



Is there any 
impediment?

Existe algum 
impedimento?
Sinalizar impedimentos que 
podem comprometer o 
andamento de alguma 
atividade.



Alguém quer compartilhar 
algo?
Compartilhar com o time 
algo que fez para 
disseminar uma ideia ou 
conhecimento.

Anyone want 
to share 
something?



Todas as tarefas possuem 
valor para a meta?
Garantir que o time esteja 
trabalhando em tarefas que 
estão de acordo com a 
meta da Sprint.

Are all tasks 
valuable for 
the goal?



Existe dependência entre 
tarefas?
Verificar as dependências e 
assegurar que a melhor 
estratégia foi tomada.

Is there 
dependency 
between 
tasks?



Onde vamos almoçar hoje?
Vamos escolher um local 
em que todos possam ir 
(que seja compatível com 
gostos e saldo disponível 
no VR)

Where are 
we going to 
have lunch 
today?



Seja criativo!
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Mas cuidado!
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Muito cuidado!

● Foco no propósito da Daily

○ Cuidado com brincadeiras e 

dinâmicas
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“

32

Jonatan Aguiar

linkedin.com/in/jonatan-aguiar

Ivan Lampert

linkedin.com/in/ivan-lampert

Link para as Daily Cards
Clique aqui para acessar as cartas

https://docs.google.com/presentation/d/1sdC3VTWFxiEPJRgwr4lCct9FGLlHnPsLd0kd74z1bTQ/edit?usp=sharing

