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As Abordagens Ágeis nas
Organizações
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Não é fácil fazer com que as pessoas trabalhem de
forma colaborativa e com foco na agilidade global.
Vemos várias experiências de utilização do SCRUM
fracassarem no Brasil em razão das equipes não terem
disciplina e pontualidade. Mas, a matemática é simples:
tudo se resume em entregar mais rápido para o cliente
o que foi demandado, sem prejuízo para a qualidade.
Primeiro, é necessário entender que ágil não é um
método de gerenciamento do projeto e sim um método
de desenvolvimento do produto. Mas, será que seu
projeto é ágil ou “scrumlambado”? 
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Clique e confira

https://beware.com.br/blog/seu-projeto-e-agil/
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Uma pesquisa da OutSystems descobriu que cerca de
32% das organizações, onde existe o desenvolvimento
de aplicações fora da área de Tecnologia da Informação
(Citizen Development -  low - and no-code platforms),
têm pouco ou nenhum controle ou supervisão desse
desenvolvimento. Ainda mais agora, após o COVID-19,
que o mundo se tornou mais digital, a expectativa é que
será mais crítico do que nunca capacitar as equipes para
executar projetos com tecnologia da maneira mais ágil
possível. 
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Como o desenvolvimento do cidadão
impulsiona a agilidade dos negócios
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https://www.compact.nl/en/articles/low-code-and-the-road-to-sustainable-software/
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Como o desenvolvimento do cidadão
impulsiona a agilidade dos negócios

Leia o artigo aqui
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O Project Management Institute (PMI) se propôs a
ajudar os líderes e suas equipes a tirar esses riscos
da mesa para ganharem agilidade em seus negócios.
Saiba mais no artigo de Scott Ambler.

https://community.pmi.org/t5/the-official-pmi-blog/how-citizen-development-drives-business-agility/ba-p/272


GIP

03

A Competição e a Colaboração em
Projetos
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A competição e a colaboração no ambiente de trabalho
são importantes e possuem os seus espaços de
aplicação, mas é preciso saber conscientemente
quando deve ser empregada uma ou outra. Desta
forma, um líder de projeto precisa entender o porquê e
como os profissionais envolvidos em projetos podem
ser preparados e educados para o trabalho
colaborativo, apesar do ambiente organizacional ser
habitualmente muito competitivo. Carlos Magno Xavier
escreveu um artigo sobre o tema.  

Leia o artigo aqui

https://www.linkedin.com/pulse/competi%C3%A7%C3%A3o-e-colabora%C3%A7%C3%A3o-em-projetos-carlos-magno-da-silva-xavier/
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O sucesso na gestão de projetos também está no
ato de saber ouvir e influenciar pessoas. Se você
quer turbinar o seu poder de influência, sugiro ler
também este artigo do Prof. Newton Rodrigues
Lima.

A Competição e a Colaboração em
Projetos
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Confira aqui

https://www.linkedin.com/pulse/quer-turbinar-o-seu-poder-de-influ%25C3%25AAncia-voc%25C3%25AA-conhece-newton/?trackingId=sTEuteHcqUcLMdrWtgAR%2BA%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/quer-turbinar-o-seu-poder-de-influ%25C3%25AAncia-voc%25C3%25AA-conhece-newton/?trackingId=sTEuteHcqUcLMdrWtgAR%2BA%3D%3D
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Qualidade de Vida: fator primordial
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para o sucesso da Gestão de Projetos

Em razão do atual cenário de pandemia, evolução
tecnológica e da busca constante por inovações, a
cobrança por resultados está cada vez mais forte. Mas,
ao mesmo tempo, há a urgência do profissional por mais
qualidade de vida. Neste ponto, para uma gestão efetiva
de projetos, é preciso partir para uma metodologia
híbrida, capaz de alinhar resultados com a vida pessoal
através de processos que auxiliem na otimização do
trabalho. Entenda por que você precisa ter uma Gestão
Moderna de Projetos.

Leia o artigo aqui

https://beware.com.br/blog/gestao-moderna-de-projetos/


Os métodos ágeis são não somente uma tendência ou moda,
mas uma realidade que nasceu nos projetos de software e
cuja utilização tem crescido em projetos de outras naturezas.
Os autores Marcela Castro e André Barcaui reuniram neste
livro treze profissionais da área, cada um com sua expertise.
Sendo assim, o conteúdo do livro é dividido em treze
capítulos, ou melhor, Sprints! De forma leve e agradável, cada
Sprint conta a experiência de um autor, relatando questões
enfrentadas, soluções encontradas e ferramentas utilizadas
em ambientes ágeis. Carlos Magno Xavier contribuiu com o
Sprint 5: A contratação de projetos com framework ágil.

Venda do livro aqui
GIP

Livro do mês
"Métodos Ágeis - Sprints de Experiências Práticas.” 
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https://loja.editoraalbatroz.com.br/metodos-ageis-sprints-de-experiencias-praticas


DIFICULDADES EM SEGUIR COM
O ESCOPO DE UM PROJETO?
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AUMENTE A PREVISIBILIDADE DO SEU PROJETO
APRENDENDO NOVOS MÉTODOS!
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Academia Beware
 Capacitação profissional na área de gerenciamento de

processos, projetos, portfólio e programas.

(21) 98111- 4555

Solicite uma proposta personalizada

 Ver agenda de cursos 

 WEBINARS E CURSOS ONLINE
 

Preencha as lacunas entre o planejamento e a
execução e maximizando resultados através do uso

inteligente dos recursos disponíveis 
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https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521981114555
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521981114555
mailto:relacionamento@beware.com.br
https://beware.com.br/servicos/cursos-beware/
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 DE PROCESSOS, PROJETOS, PROGRAMAS E PORTFÓLIO

INSTAGRAM

grupo.beware

REDES

SOCIAIS

FACEBOOK

grupo.beware

YOUTUBE

beware consultoria e treinamento

LINKEDIN

bewareconsultoria

EMAIL

relacionamento@beware.com.br

https://www.facebook.com/grupo.beware
https://www.instagram.com/grupo.beware/
https://www.youtube.com/channel/UCg-Bub31mPr7m3HvLjANslQ
https://www.linkedin.com/company/bewareconsultoria/
http://beware.com.br/


CONSULTORIAS
Consultorias que auxiliam as empresas na gestão dos seus
negócios.

SOLUÇÕES
Soluções customizadas para clientes, com utilização de
abordagens preditivas e adaptativas (ágeis).

CURSOS
A Beware é especializada em treinamento e capacitação
profissional
    
FERRAMENTAS
Relacionadas ao aumento da eficiência e eficácia na gestão
de projetos, projetos, programas e portfólio.

Conte com a Beware 
Consultoria e Treinamento
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