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 Para efetivamente identificar as funcionalidades 
de um produto, é importante ter em mente os 

usuários e seus objetivos, “
 ”

Perfil
- 28 anos
- casado
- jogador frustrado
- bancário
- formado.

Joãozinho bom de bola

Comportamento
- reclamão
- competitivo
- assíduo
- exigente com a quadra

- passa horas nas 

redes sociais

Necessidades
- jogar toda semana 

com qualquer pessoa e local

- mas procura partidas 

de alto nível
- jogar à noite nos 

fins de semana

Personas

jornada do usuário

 A jornada do usuário descreve o percurso de um 
usuário por uma sequência de passos dados 

para alcançar um objetivo. “
 ”

acorda cedo para 
o trabalho 

 exagera no café 
da manhã  

chega no trabalho 
as 9am

liga e reserva 
uma quadra 

 abre o easy-bola
cadastra uma 

partida para 8pm 
naquele mesmo dia 

coloca informação 
da quadra

 envia convite para 
os amigos

Joãozinho bom de bola: 
cadastra uma partida 

no almoço convence um  
amigo do trabalho a 
jogar futebol no fim

 do dia

durante uma reunião 
decide fazer alguma 

atividade física 

LEAN INCEPTION



PRODUCT BACKLOG BUILDING
O PBB Canvas

Baixe o canvas:

fabiogr.com/PBBCanvas
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PRODUCT BACKLOG BUILDING
Nome do Produto

A primeira etapa é 
identificar o produto que 

será construído.



PRODUCT BACKLOG BUILDING
Prob lemas

Nesta etapa o ponto de partida é identificar e 
compreender o Estado Atual pontuando um 
conjunto de problemas, neste momento as 
pessoas de produto e envolvidos do negócio 
buscam de forma colaborativa a mesma 

compreensão do estado atual, pontuando os 
problemas que desejam que sejam resolvidos.



PRODUCT BACKLOG BUILDING
Expectat ivas

Nesta etapa é importante identificar o 
Estado Desejado, alinhando suas 

expectativas aos problemas do estado 
atual, para que, de uma forma 

compartilhada, todos os envolvidos 
possam alinhar suas expectativas.



PRODUCT BACKLOG BUILDING
Personas

Nesta etapa saiba quem são os 
usuários, papéis e responsáveis 

envolvidos no produto e saiba o que 
faz e o que espera sobre o produto.



O que faz? O que espera?
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PRODUCT BACKLOG BUILDING
Features

Em seguida, identifique as FEATURES que cada 
persona realiza no produto, mapeando na sequência de 
uso da esquerda para a direita. Descreva a feature 

com uma breve descrição, sempre pontuando o 
“Problemas” e o “Benefícios” de cada feature.
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PRODUCT BACKLOG BUILDING
Mapear os  passos  de uma  Feature

Finalizando as etapas, para cada passo da 
FEATURE, escreva os PBI’s que satisfaça, no 

primeiro momento com o modelo ARO em 
seguida representando como história de usuário.

Representando um PBI com modelo ARO

<ação><resultado><objeto>  
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PBI: PRODUCT BACKLOG ITEMS

PRODUCT NAMEPRODUCT BACKLOG BUILDING
PBB Canvas

PRODUCT BACKLOG BUILDING [PBB Canvas] by Fábio Aguiar [fabiogr.com]
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[ Priorização ]



PBB Planning & Goals

Goal sprint [ ]

planning

[ Priorização ]
PRODUCT BACKLOG BUILDING





USER STORY
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PRODUCT BACKLOG BUILDING
Escrevendo User Story com a ajuda do
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Escrevendo User Story com a ajuda do
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 O PBB facilitar a descoberta e escrita de User Stories. 
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PBB, o passo seguinte da Lean Inception

O backlog do produto é a saída da descoberta do produto

 Para efetivamente identificar as funcionalidades 
de um produto, é importante ter em mente os 

usuários e seus objetivos, “
 ”

Perfil
- 28 anos
- casado
- jogador frustrado
- bancário
- formado.

Joãozinho bom de bola

Comportamento
- reclamão
- competitivo
- assíduo
- exigente com a quadra

- passa horas nas 

redes sociais

Necessidades
- jogar toda semana 

com qualquer pessoa e local

- mas procura partidas 

de alto nível
- jogar à noite nos 

fins de semana

Personas

jornada do usuário

 A jornada do usuário descreve o percurso de um 
usuário por uma sequência de passos dados 

para alcançar um objetivo. “
 ”

acorda cedo para 
o trabalho 

 exagera no café 
da manhã  

chega no trabalho 
as 9am

liga e reserva 
uma quadra 

 abre o easy-bola
cadastra uma 

partida para 8pm 
naquele mesmo dia 

coloca informação 
da quadra

 envia convite para 
os amigos

Joãozinho bom de bola: 
cadastra uma partida 

no almoço convence um  
amigo do trabalho a 
jogar futebol no fim

 do dia

durante uma reunião 
decide fazer alguma 

atividade física 
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Canvas PBBCanvas MVP

backlog refinement backlog refinement backlog refinement
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PBB, o passo seguinte da Lean Inception



[ Agenda ]

P B B

VISÃO  
DO  

PRODUTO

PERSONAS FEATURES JORNADAS CANVAS  
MVP

OBJETIVOS FEATURES NIVELAMENTO 
FEATURES

SEQUENCIADOR 
DE 

FEATURES
SHOWCASE

KICK OFF

1º�dia 2º�dia 3º�dia 4º�dia 5º�dia dia�seguinte

PBB, o passo seguinte da Lean Inception



[ Agenda ]
PBB, o passo seguinte da Lean Inception

VISÃO  
DO  

PRODUTO

PERSONAS FEATURES JORNADAS CANVAS  
MVP

OBJETIVOS FEATURES NIVELAMENTO 
FEATURES

SEQUENCIADOR 
DE 

FEATURES
SHOWCASE

KICK OFF

Sprint  
Planning

1º�dia 2º�dia 3º�dia 4º�dia 5º�dia dia�seguinte

P B B



PBB + Lean Inception  Para efetivamente identificar as funcionalidades 
de um produto, é importante ter em mente os 

usuários e seus objetivos, “
 ”

Perfil
- 28 anos
- casado
- jogador frustrado
- bancário
- formado.

Joãozinho bom de bola

Comportamento
- reclamão
- competitivo
- assíduo
- exigente com a quadra

- passa horas nas 

redes sociais

Necessidades
- jogar toda semana 

com qualquer pessoa e local

- mas procura partidas 

de alto nível
- jogar à noite nos 

fins de semana

Personas

jornada do usuário

 A jornada do usuário descreve o percurso de um 
usuário por uma sequência de passos dados 

para alcançar um objetivo. “
 ”

acorda cedo para 
o trabalho 

 exagera no café 
da manhã  

chega no trabalho 
as 9am

liga e reserva 
uma quadra 

 abre o easy-bola
cadastra uma 

partida para 8pm 
naquele mesmo dia 

coloca informação 
da quadra

 envia convite para 
os amigos

Joãozinho bom de bola: 
cadastra uma partida 

no almoço convence um  
amigo do trabalho a 
jogar futebol no fim

 do dia

durante uma reunião 
decide fazer alguma 

atividade física 
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ebook
PRODUCT BACKLOG BUILDING

fabiogr.com/PBBBook
Estado atual: e-book gratuito da Editora Caroli 
(mobi, epub and pdf); WIP (Writing in Progress)

http://caroli.org


Entenda o PBB:
fabiogr.com/PBBOverview

Baixe o canvas:
fabiogr.com/PBBCanvas

workshop PBB:
fabiogr.com/workshopPBB

Baixe a apresentação:
fabiogr.com/PBBslide

PRODUCT BACKLOG BUILDING



PBB nas Redes Sociais

@ProductBacklogBuilding

@ProdBackBuild

@ProductBacklogBuilding

company/Product-Backlog-Building

PRODUCT BACKLOG BUILDING

http://www.fabiogr.com/PBBOverview

