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Sobre o 
palestrante

Consultor, coach, palestrante e professor universitário. Atua na área de TI há 

mais de 25 anos e de gestão há 15 anos, sendo um dos pioneiros na 

adoção e disseminação das Metodologias Ágeis no Brasil (gestão adaptativa 

com foco em pessoas). Tornou-se especialista em resolução de problemas 

complexos de negócio utilizando modelos análise (Lean Business Analysis) e 

de gestão (Agile Management).

Contribuiu para empresas como Grupo RBS, Banrisul, Terra Networks, 

ThyssenKrupp Elevadores, FIERGS, FAURGS, REFAP/Petrobrás, Neogrid, 

GetNet, Ministério do Planejamento de Angola, Instituto do Coração/ 

HCFMUSP, entre outras.

Foi fundador e presidente do IIBA Porto Alegre Chapter (International

Institute of Business Analysis) e um dos autores da Agile Extension to the

BABOK (Business Analysis Body of Knowledge), projeto conjunto entre IIBA 

e Agile Alliance. Engenheiro Eletricista pela PUCRS (Telecom) e Mestre em 

Sistemas Eletrônicos pela USP (Eng. Biomédica), lecionou cursos de extensão 

e pós-graduação na PUCRS e UFRGS, e ainda o faz na UniRitter e UNISC.
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Objetivo Geral

“O objetivo desta palestra é mudar a percepção de 

quem desenvolve projetos de tecnologia mediante 

uma visão holística sobre as diferentes dimensões

que compõem a gestão de suas organizações”

Projeto

Processo

Produto

Negócio CLIENTE
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Definições do
PMBOK 5.0

“Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, 

serviço ou resultado exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica 

que eles têm um início e um término definidos. O término é alcançado 

quando os objetivos do projeto são atingidos ou quando o projeto é 

encerrado porque os seus objetivos não serão ou não podem ser 

alcançados, ou quando a necessidade do projeto deixar de existir.”

Projeto
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47 Processos 
do PMBOK 5.0
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Projeto como 
um Processo de 
Transformação

Incapacidades
da Organização

Causas

Capacidades
da Organização

GAPS

Resultados
Indesejados

Resultados
Desejados

Internas

Externas

CENÁRIO ATUAL (AS IS) CENÁRIO DESEJADO (TO BE)

Benefícios

Crescimento

RECURSOS

Transformação

1) Os resultados atuais indesejados (perdas reais ou potenciais) são decorrentes das 
incapacidades de se tratar com as causas internas e externas dos principais problemas da 
organização. Este é o cenário de onde partimos a realização de um projeto.

2) Melhores resultados (ganhos reais ou potenciais) são desejados para a organização, pois 
trazem benefícios para seu respectivo negócio. Estes resultados e benefícios são 
consequências direta de novas capacidades introduzidas e desenvolvidas por meio de ações 
de melhoria e inovação. Este é o cenário de onde queremos chegar com o projeto.

3) Os gaps de capacidade (pessoas, métodos e infraestrutura) entre o cenário atual e o desejado 
podem ser suprimidos por meio de uma correta estratégia de aquisição, desenvolvimento e 
implantação de novos recursos na organização, principal objetivo dos projetos.
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Cynefin - Um 
Modelo para a 

Tomada de 
Decisão sobre 

Projetos Melhores Práticas

 Perceber

 Categorizar

 Responder

Práticas Emergentes

 Testar

 Perceber

 Responder

Novas Práticas

 Atuar

 Perceber

 Responder

Óbvia

ComplicadaComplexa

Caótica

Boas Práticas

 Perceber

 Analisar

 Responder

Natureza do Problema
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Novas Capacidades Lançamento

ou Melhoria

Produto Serviço

Incremento de Valor
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Maiores desafios:

1) Identificar os reais problemas de negócio que serão tratados pelo projeto.

2) Contar com um “Business Owner” (BO) que lidere a estratégia de NEGÓCIO

3) Desdobrar a estratégia num “Business Roadmap” adequado (hipóteses?)

4) “Business Capabilities” (BC) x “Business Value Increments” (BVI)

5) Compreender que produtos e serviços irão suportar a transformação

6) Calcular o Valor e o Retorno de Investimento (ROI)

Perspectiva de Negócio
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Perspectiva de Negócio

http://theagileexecutive.com/2010/07/22/the-devops-triangle/

Tipicamente,

a qualidade é

comprometida!
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MANIFESTO ÁGIL

Indivíduos e suas relações

são mais valiosos que processos e ferramentas

Produto/Serviço em funcionamento

é mais valioso que documentação abrangente

Colaboração com o cliente

é mais valiosa que negociação de contratos

Responder a mudanças

é mais valioso que seguir um plano

Utah, EUA (2001), 17 gurus do desenvolvimento de software

baseados em métodos sendo consolidados desde os anos 80.

Exemplos: - Adaptive software development (ASD)

- Agile Unified Process (AUP)

- Crystal Clear Methods

- Dynamic systems development method (DSDM)

- Extreme programming (XP)

- Feature-driven development (FDD)

- Lean software development

- Kanban (development)

- Scrum
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1) Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente, 

através da entrega adiantada e contínua de 

software de valor.

2) Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim 

do desenvolvimento. Processos ágeis se 

adequam a mudanças, para que o cliente 

possa tirar vantagens competitivas.

3) Entregar software funcionando com 

frequência, na escala de semanas até meses, 

com preferência aos períodos mais curtos.

4) Pessoas relacionadas à negócios e 

desenvolvedores devem trabalhar em conjunto 

e diariamente, durante todo o curso do 

projeto.

5) Construir projetos ao redor de indivíduos 

motivados. Dando a eles o ambiente e suporte 

necessário, e confiar que farão seu trabalho.

6) O Método mais eficiente e eficaz de transmitir 

informações para, e por dentro de um time de 

desenvolvimento, é através de uma conversa 

cara a cara.

7) Software funcional é a medida primária de 

progresso.

8) Processos ágeis promovem um ambiente 

sustentável. Os patrocinadores, 

desenvolvedores e usuários, devem ser capazes 

de manter indefinidamente, passos constantes.

9) Contínua atenção à excelência técnica e bom 

design, aumenta a agilidade.

10) Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade 

de trabalho que não precisou ser feito.

11) As melhores arquiteturas, requisitos e designs 

emergem de times auto-organizáveis.

12) Em intervalos regulares, o time reflete em como 

ficar mais efetivo, então, se ajustam e otimizam 

seu comportamento de acordo.

Princípios do Manifesto
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Agile Extension
to the BABOK

(2013)

Descoberta

1) Veja o todo

2) Pense como cliente

3) Analise para determinar o que é valor

Entrega

4) Seja realista com exemplos

5) Compreenda o que é realizável

6) Estimule a colaboração e a melhoria contínua

7) Evite o desperdício
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Negócio

Perspectiva de Produto

Mínimo Produto ViávelCaracterísticas Mínimas de Mercado

Tempo

Maiores desafios:

1) Contar com um “Product Owner” (PO) que lidere a estratégia de PRODUTO

2) Conhecer o mercado alvo e compreender suas necessidades

3) Desdobrar a estratégia num “Product Roadmap” adequado (hipóteses?)

4) “Minimum Marketable Features” (MMF) x “Minimum Viable Product” (MVP)

5) Compreender que processos de trabalho resultam em produtos e serviços

Release

Processo
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Aprendizagem
Contínua
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Produto ou Serviço

Iteração 1 Iteração 2 Iteração 3 Iteração 4 Iteração 5

PDCL PDCL PDCL PDCL PDCL Melhor Desempenho

Tempo

Maiores desafios:

1) Compreender que ALTA PERFORMANCE em processos criativos depende 
diretamente da forte Comunicação, Colaboração, Respeito, Coragem, 
Experimentação, Adaptação e Aprendizagem das equipes.

2) Ter VISÃO SISTÊMICA para compreender a capacidade, as limitações e o 
impacto da produção em toda a cadeia logística de valor do negócio.

3) Entender que QUALIDADE é algo não negociável uma vez acordados os 
padrões mínimos aceitáveis entre clientes e fornecedores.

4) Contar com um “Líder de Produção” que estimule a MELHORIA 
CONTÍNUA dos profissionais e da equipe como um todo.
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Perspectiva de Processo
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Princípios:

 Garantir que o sistema seja 

puxado e não empurrado

 Visualizar o trabalho

 Limitar o trabalho em 

progresso (WIP)

 Administrar o fluxo de

trabalho

 Explicitar as políticas do 

processo de trabalho

 Garantir a melhoria 

contínua do sistema
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Tempo

Maiores desafios:

1) Compreender a verdadeira complexidade dos cenários de um projeto.

2) Compreender que projetos realizam PROCESSOS DE MUDANÇA.

3) Ter VISÃO SISTÊMICA para compreender a capacidade, as limitações e o 
impacto do projeto em toda a cadeia logística de valor do negócio.

4) Gerenciar o PORTIFÓLIO e não os projetos ...

5) LIDERAR PESSOAS e EXPECTATIVAS na cadeia logística de valor!

6) Contar com “Líderes de Pessoas” que facilitem a GESTÃO DAS MUDANÇAS.

Integração , Pessoas, Comunicação , Aquisições, Custos e Riscos

Perspectiva de Projeto
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Tempo

produz

Iteração 1 Iteração 2 Iteração 3 Iteração 4 Iteração 5

Perspectiva de Processo

PDCL PDCL PDCL PDCL PDCL Melhoria Contínua

suporta

Perspectiva de Produto

Release Mínimo Produto ViávelCaracterísticas Mínimas de Mercado
V
a
lo
r

Perspectiva de Negócio

Novas Capacidades Incremento de ValorLançamento
ou Melhoria

gerencia
Perspectiva de Projeto

Integração , Pessoas, Comunicação , Aquisições, Custos e Riscos

Visão Integrada das 

Quatro Perspectivas
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Para pensar ...

1) A miopia gerencial numa única dessas perspectivas 

resulta em muitos desperdícios e eleva os riscos da 

organização.

2) Um “Gestor Ágil” deve ter a capacidade de compreender 

e atuar nessas quatro perspectivas de gestão.

3) Análise de Negócios e Gerenciamento de Projetos são 

áreas do conhecimento que devem ser conhecidas e 

compartilhadas por todos os membros da equipe.

4) Business & Product => DISCOVERY

Process & Project => DELIVERY

5) Não há bala de prata, somente competência, foco, 

dedicação e muita experimentação em problemas 

complexos!
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A motivação 
de Daniel Pink
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Deseja mais informações?

Parzianello@leanba.com.br
Consultoria & Treinamento

 Lean Business Analysis
Agile Management
 Scrum / Team Coaching

http://slideshare.net/parzianello

mailto:Parzianello@suryatec.com.br
http://slideshare.net/parzianello

