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Sempre que fazemos um projeto, é normal que pensemos como ficará  
depois de finalizado. Isto é, de certa forma, fazer um Backlog do Produto.

O Backlog do Produto é uma forma de certificação final do produto. Muito 
utilizado na gestão ágil, já na fase de execução do projeto, este método 
ajuda a organizar o trabalho a ser feito por meio de uma lista de requisitos 
ou funcionalidades, é uma espécie de checklist final. 

Vamos detalhar o funcionamento a seguir. Vamos lá?

Backlog do Produto: O que é?
A definição basicamente é uma lista de requisitos/ funcionalida-
des que deverão ser atendidas no final do projeto. É um checklist  
verificado de tudo que deve conter e funcionar dentro daquele projeto.  
Estes requisitos variam de acordo com a natureza do projeto, utilizando a 
linguagem do segmento, tipo de produto, tipo de serviço ou intervenção 
proposta.

Geralmente o projeto é realizado por muitas equipes, envolvendo diver-
sos pontos focais e stakeholders, então o backlog de produto serve para  
alinhar e conferir que tudo que estava proposto desde o começo, está na 
fila para produção.

Além disso, ao longo do projeto, muitas coisas podem não funcionar de 
acordo com o que foi planejado  no começo, cabendo à equipe analisar 
opções ou possibilidades para resolução da funcionalidade antes do  
lançamento do projeto.
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Explicamos o que é o Backlog do produto, tendo o conceito em mente, é 
hora de entendermos como funciona. Primeiramente, será necessário que 
a equipe elabore a lista de tudo que deverá conter no resultado final e que 
precisa estar de acordo.

Depois da listagem feita, alguns itens devem ser priorizados, partindo dos 
que geram mais valor para os envolvidos até os itens que são menos rele-
vantes, mas não menos importantes.

Todos os itens devem ser detalhados, porém, priorizando os que são mais 
importantes. Os outros itens menos relevantes podem ser listados de for-
ma mais genérica.

Como o Backlog é realizado dentro de uma gestão ágil, o planejamento 
pode ser distribuído ao longo do projeto. Assim, à medida que o time vai 
se aproximando dos próximos itens do Backlog, estes itens podem ser de-
talhados pela própria equipe de projeto.

Para que a equipe não se perca no que deve ser incluído no backlog, é im-
portante manter em mente o objetivo do projeto e o que gera mais valor ao 
cliente.

Como
Funciona
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Nem sempre conseguimos visualizar muito bem algum processo, antes de 
colocarmos dentro de um exemplo prático. Abaixo criaremos uma lista de 
Backlog de produto fictícia sobre um projeto de loja virtual de roupas:

E se o produto 
não foi bem  
aceito?

Quando tratamos de gestão ágil, o protótipo do projeto é encaminhado 
para obtenção de feedback do cliente, que pode aprovar ou não.

É importante ter uma boa amostra de opiniões, e, a partir dos retornos e 
percepções, a equipe poderá rever pontos de melhoria ou modificação.
Quando se decide realizar alterações no produto para atender algum 
ponto do feedback, a equipe retorna para o Backlog do produto, onde 
pode  fazer uma espécie de retrospectiva de tudo que foi feito até ali. 

Após a análise da lista revisada, o time analisa os pontos positivos que preci-
sam ser repetidos; e os negativos que precisam ser corrigidos. De forma ge-
ral, a revisão do Backlog também é um momento para a equipe se autoavaliar, 
reforçando os pontos positivos e refinando os pontos negativos do processo. 

Afinal, o aprendizado constante não depende do olhar apenas do gestor ou 
do cliente final, mas de cada um que fez parte daquele processo.

Exemplo
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O Backlog do produto é apenas uma fase da gestão ágil, mas, poderá 
ser utilizada de forma independente em qualque projeto que a empresa  
pretenda aplicar. Mas, aqui entre nós, facilita bastante a visão do projeto 
como um todo, não é mesmo? 

A Pieracciani trabalha com diversas metodologias que podem não 
só facilitar o desenvolvimento de projetos, mas que podem melhorar 
a criatividade e a inovação dentro da organização. Quer saber mais?  
Entre em contato conosco. 

Acima podemos observar como funciona uma lista de Backlog de produtos 
fictícias, obviamente, que dependendo do projeto, a descrição será mais de-
talhada e podem existir mais níveis de prioridade.

O importante é que a lista seja realizada tentando atender a todos as fases 
do projeto, observando cada funcionalidade, detalhes e níveis de prioridade. 
Abrangendo tudo, desde que seja algo discutido entre todos os envolvido

 
Nível de  

prioridade

 
Categoria

 
Descrição do Backlog

1 Compra As clientes poderão escolher o modelo, tamanho e cor

1 Compra As clientes poderão cancelar a compra até antes do pedido sair para entrega

1 Compra As clientes poderão fazer reserva de modelos, se não tiver o seu tamanho

1 Compra As clientes poderão realizar trocas no caso de defeito de fábrica

2 Compra Criação de catálogo de modelos disponibilizado para compras no atacado

1 Pagamento As clientes poderão escolher as formas de pagamento  
(cartão de crédito, boleto e PIX)

3 Embalagem Embalagens personalizadas da loja com um cartão com todos os contatos

1 Entrega Via Sedex para fora do município e contratar serviço  
de entrega para dentro do município.
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