


Maior 
produtividade. 

Melhores 
resultados. 

Aplicação imediata.

“Scrum é o modo como as empresas 

de alta tecnologia trabalham há déca-

das. Neste livro, J. J. Sutherland mostra 

de que forma outros setores o estão im-

plementando para aumentar a produti-

vidade e obter melhores resultados.” 

– Verne Harnish, fundador da 

Entrepreneurs’ Organization e autor 

de Scaling Up

“Essencial para qualquer líder, inova-

dor ou potencial disruptor que deseja 

que sua empresa pare de se sabotar. 

Por meio de casos reais e insights ba-

seados em dados, Sutherland revela 

os padrões e antipadrões que realmen-

te importam e fornece um guia práti-

co sobre como escalonar o Scrum e 

explorar seu potencial para realmente 

fazer a diferença.” 

– Nathaniel Davis, CEO da 

Drinkworks

“O Scrum transformou nossos negó-

cios. Recomendo este livro para todas 

as organizações que desejam subir de 

nível.” 

– Brian Fox, presidente e fundador 

da Confirmation

“O Scrum cria valor comercial e felici-

dade para as pessoas envolvidas. Essa 

estrutura é o principal facilitador para 

empresas criadoras de conhecimento 

e promove inovações sustentáveis no 

mercado global e na sociedade.” 

– Ikujiro Nonaka, professor emérito 

da Universidade Hitotsubashi 

e coautor de Criação de 

conhecimento na empresa
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“Ao assumir o desafio de implementar o Scrum, eu mal sabia que ele 
se tornaria o antídoto para a desconfiança, a desunião, a burocracia e 
a falta de espírito de equipe e de pertencimento. Ler cada um dos tó-
picos deste livro foi como reviver nossa jornada.” – David Frazee, 3M

O Scrum é a arma secreta por trás de algumas das empresas mais 
bem-sucedidas da atualidade.

Google, Facebook, Amazon e Apple usam esse método de gerencia-
mento de projetos para impulsionar inovações incrivelmente rápidas 
mantendo o foco nos clientes e no aprimoramento contínuo.

Em seu primeiro livro, Scrum: A arte de fazer o dobro do trabalho na 
metade do tempo, J. J. Sutherland expôs a estrutura do Scrum, apli-
cada por quase todas as atuais líderes em tecnologia.

Agora, ele se baseia em sua vasta experiência prática para nos mos-
trar como lidar com os desafios e as oportunidades que as organiza-
ções enfrentam na era da disrupção.

Em seus exemplos, fica claro que o Scrum pode ser implementado 
com sucesso em diferentes projetos e em variados setores: de fabri-
cantes de automóveis na Europa a organizações sem fins lucrativos 
na África, de empreiteiras nos Estados Unidos a empresas de explo-
ração de petróleo e gás na América do Sul.

O resultado é um livro claro e objetivo que tornará seus negócios mais 
lucrativos e suas equipes mais produtivas e felizes.
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“Scrum: Guia prático expande a ado-

ção do Scrum e revela aplicações prá-

ticas dessa estrutura em um inspirador 

espectro de experiências da vida real. 

Sutherland foge do jargão para mostrar 

como o mundo dos negócios realmen-

te funciona e por que o Scrum faz com 

que ele funcione muito melhor.” 

– Darrell Rigby, sócio da  

Bain & Company

J. J. SUTHERLAND é CEO da Scrum 

Inc., principal fornecedor de treina-

mento e consultoria Scrum em todo o 

mundo. Treinou diretamente milhares 

de pessoas e ajudou empresas gran-

des e pequenas a acelerar a inovação, 

adaptar-se rapidamente e enxergar a 

própria capacidade de mudar o mun-

do em que vivem. É coautor de Scrum: 

A arte de fazer o dobro do trabalho na 

metade do tempo. Antes de ingres-

sar na Scrum Inc., Sutherland era um 

correspondente premiado e produtor 

da rádio NPR, tendo realizado cober-

turas jornalísticas em lugares como 

Iraque, Afeganistão, Líbano, Líbia e 

Egito. Ganhou os prêmios  DuPont, 

Peabody, Edward R. Murrow e Lowell 

Thomas por seu trabalho. Mora em 

Washington, D. C., com a esposa e 

duas filhas.
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