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SJCCSJCC



SJCC

� Maior grupo de comunicação do NE/NO

� Jornal com maior número de assinantes do NE;

� Duas tv’s  (Recife [Digital] e Caruaru) retransmissoras do SBT, com 

produção própria de programas;

� Duas rádios: Rádio Jornal AM (15 líder de audiência) e CBN Recife, mais 5 

retransmissoras;

� JC OnLine, portal de conteúdo com 3 milhões de page-views e 500 mil � JC OnLine, portal de conteúdo com 3 milhões de page-views e 500 mil 

unique visitors por dia;

� Gráfica JC, com ISSO 9001, que imprime mais de 30 jornais;

� 900 funcionários

� Nível de maturidade: Funcional tradicional



JC ONLINEJC ONLINE



JC OnLine - História

1994 – Gopher

1995 – Rádio Jornal na internet

1997 – parceria com UOL e surgimento do site JC OnLine

2002 – Portal JC OnLine

2006 – Blogs

2007 – Meu JC e JC Mobile

2008 – Implementando Scrum na TI SJCC

2009 – Lançamento do novo portal











CAOSCAOS



CAOS

� Organização matricial

� Não existe formalmente uma metodologia de gerenciamento de 
projetos

� A empresa não possui em seu quadro de funcionários o cargo de 
gerente de projetosgerente de projetos

� Dezenas, centenas de projetos são executados a cada ano

� O número de projetos aumente ano a ano



CAOS

� Conflitos entre os envolvidos nos projetos

� Excesso de formalização das solicitações por falta de confiança

� Interferência externa na condução dos projetos

� Baixa estima do time (“A culpa sempre é da TI!”)

� Escolha não apropriada da metodologia de gerenciamento de 
projetos (PMBok)

� Cascata, cascata, castaca



SCRUMSCRUM
(Projeto portal 2.0)



� Projeto escolhido para implementação do framework de 
gerenciamento de projetos ágeis Scrum

� Oito meses de projeto
� Aproximadamente 16 sprints de duas semanas cada
� 12 pessoas envolvidas no projeto (7 diretamente)
� 1 ScrumMaster (outro no time)

Informações sobre o projeto

� 1 ScrumMaster (outro no time)
� P.O não sabia que era P.O!
� Escopo aberto
� Cliente não sabia o que queria
� Muita pressão interna e externa



Dados sobre o projeto

Recursos:

Hardware: 32 servidores

Plataforma:  Linux

Linguagem: PHP / Java

Data Center: JC / UOLData Center: JC / UOL

Arquitetura 64 bits

Web 2.0

Orientado a objetos

Suportar uma média diária superior a 3 milhões 
page-views/dia









� Treinamento externo de CSM e CSPO; 

� Treinamento interno de introdução ao Scrum;

� Envolvimento de todo o time de desenvolvimento; 

Treinamento

� Ajuda de consultoria externa no treinamento 
(ScrumMaster externo);

� Paciência, conquista e, às vezes, cobranças!



Treinamento externo - CSM



Treinamento externo - CSPO



Treinamento interno



Treinamento interno



� Sala isolada;

� Equipe de teste separada da equipe desenvolvimento;

� Reuniões constantes com o cliente interno; 

Preparação do ambiente

� Muita desconfiança da alta-direção;

� Vários membros da equipe da TI não acreditavam ou 
boicotavam o esforço;



Sala do projeto



Sala do projeto



Sala do projeto



� Desenvolvimento de um macro cronograma;

� Reservas técnicas tiveram prioridades;

� Participação direta do cliente na priorização do product 
backlog;

� Registro de todos os itens, tarefas e retrospectivas na 

Estrutura do projeto

� Registro de todos os itens, tarefas e retrospectivas na 
base de conhecimento da empresa (FlySpray, Wiki);

� Uso de ferramenta online para acompanhamento do 
quadro (www.cardmeeting.com);

� Ciclo do Scrum “duramente” e devidamente respeitado.



Ciclo clássico do Scrum



� VISÃO

� USER STORY

� ITENS

� TAREFAS DESEJADAS

Divisão do quadro

� TAREFAS INICIADAS

� PRONTAS PARA TESTE

� TAREFAS FINALIZADAS

OBS.: Tarefas não planejadas são identificadas e registradas para 
a nossa retrospectiva.



Divisão do quadro



Divisão do quadro



Divisão do quadro



Divisão do quadro



Conceito vária por projeto e até mesmo por tarefa;

� TESTADA

� COMENTADA

Conceito de pronto (feito pelo time, 
ScrumMaster e Produtc Owner)

� DOCUMENTADA

� IMPLEMENTADA



Burndown (gargalo no DOD)



Retrospectiva



Ambiente de trabalho



Ferramentas – MS Project



Ferramentas – MS Excel



Ferramentas – Burndown



Sprint bem sucedida... Festa!



RESULTADOSRESULTADOS



O projeto foi terminado em março 2009



Audiência x Concorrência

Portal Page Views (mês)

JC Online 87,4 milhões

A Tarde (BA) 18 milhões

PE360 11,2 milhões

PE.COM 8 milhões
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Evolução da Audiência

Fevereiro 2007

48,4 milhões page views/mês

Março  2008

73 milhões page views/mês
2,3 milhões page views/dia

Dezembro 2009

89 milhões page views/mês
3 milhões page views/dia

Março 1997

37,2 mil page views/mês
1,2 mil page views/dia

48,4 milhões page views/mês
1,1 milhão page views/dia



Departamento de compras SJCC





Novos problemas, novos desafios



Novos problemas, novos desafios



Próximo Próximo 
passo



� Mais de 1 ano sem falhas de entrega nos projetos que 
usaram Scrum como framework de gerenciamento de 
projetos ágeis.

� Etapa mais difícil desta jornada: formalizar o cargo de 
gerente de projetos na empresa.

� Implantar uma metodologia de projetos adequada para 

Próximo passo

� Implantar uma metodologia de projetos adequada para 
do SJCC, sendo legitimada pela alta direção, 
disseminadas e mantidas pelos gerentes de projetos e  
seguida pelas demais departamentos da organização.

� Complementar Scrum com as melhores práticas 
descritas no PMBok.



� Outros departamentos estão procurando a TI SJCC para 
serem treinados em gerenciamento de projetos.

� Áreas de Compras, Financeiros, Contábil, Gráfica já 
estão sendo treinadas.

� RH já se posicionou para que os principais gestores da 

Próximo passo

� RH já se posicionou para que os principais gestores da 
empresa também sejam treinados.
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