
Transformando grandes organizações com Ágil

BRUNA BARTOSIAKI e MABELLE PARENZA



O Ágil estava na moda…



…e essa era a nossa realidade!



Nossa metodologia de 
projetos era tradicional...

Governança

de TI

• Custos

• Complexidade

• Recursos

• Tempo
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Pequenas melhorias1
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Pequenos projetos

Grandes Projetos

Agentes de TI

Pequenas Demandas

Comitê

Conselho de Processos

Reunião

Pequenas melhorias

Comitê

Ideia inclusa no

Sharepoint de Governança



Nossa estrutura super
hierarquizada...

Serviços

Compartilhados de TI -

Brasil

CIO

Negócios Core

Gerente

Governança

Gerente

Funções de Suporte

Gerente

Cadastros

Suporte ao

Negócio
Coordenador

Infraestrutura

Gerente

Coordenador

Coordenador

Coordenador

Coordenador

Coordenador

Coordenador

Coordenador





Nosso objetivo era ser uma TI Ágil
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Plano Inicial

Mapeamento do 
conhecimento

em Ágil

MobilizaçãoTreinamento MétricasCoaching

Técnico

Gestão

Pilotar
projetos

Sessões de Coaching 

Comunicação

Compartilhamento
de conhecimento

Adoção de 
KPIs

Radares e 
assessments 
de maturidade

em Ágil

Avaliação dos 
treinamentos

Treinamento para papéis
específicos

Identificar as habilidade e 
experiências do time em Ágil

Engajar os times, 
stakeholders e líderes

Pilotar projetos Ágeis com 
diferentes frameworks e fazer

coaching dos times

Desenvolver o conhecimento
em Ágil nos times técnico e 

de gestão para iniciar a 
transformação Ágil

Controlar o progresso da 
transformação e ajustar

continuamente através de 
analises qualitativas e 

quantitativas



Roadmap Ágil



Mapeamento do Roadmap Ágil
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100 – 7p

84,62 – 13p

N/A – 5p 

Feedback:

“Método muito importante e útil para 

nossas vidas. Precisamos de mais 

treinamentos como este. Toda a equipe 

está de parabéns ”.

“É um método que ajuda as pessoas a 

organizar suas demandas / prioridades e 

ser mais produtivo e eficiente em sua 

rotina de trabalho.”

“Excelente conteúdo apresentado de 

forma descontraída, permitindo a 

absorção do conteúdo. Apresentador 

está de parabéns, marcando os 

presentes. Possibilitou a retenções de 

informações. ”
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Treinamento do time

Ágil: Scrum, Kanban and Lego Serious Play – fornecedor externo

Ágil para Grupo de Colaboração na TI – facilitação interna

Ágil para Suporte ao Negócio – facilitação interna

Total de 75 pessoas treinadas na TI

*3 pessoas tomaram a iniciativa de 

procurar treinamentos fora da empresa

93,33 – 27p4
Mindset Ágil e Práticas – fornecedor externo

75 – 23p5
Workshop de Design Thinking – fornecedor externo

NPS – pax



Mapeamento do Roadmap Ágil



Mapeamento do Roadmap Ágil
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77,8 – 23p

81,3 – 15p

66,7 – 17p

Feedback:

“Obrigado pela oportunidade. É sempre 

interessante ser desafiado a reavaliar nossa 

mentalidade. ”

"Ele fornece uma visão mais ampla de como 

podemos otimizar processos sem desperdícios 

de maneira organizada e assertiva, tornando o 

processo mais eficiente e eficaz".

“Eu acho que é essencial a disseminação do 

conhecimento que agrega ao dia a dia das 

equipes, e acho que é essencial que esses 

fóruns, continuem a espalhar a mentalidade 

ágil.”

“O aprendizado e o compartilhamento de 

conhecimentos sempre aumentam, 

especialmente em relação a um método que 

corresponde à mudança cultural dentro da 

empresa.”

1

2

3

Treinamento de Stakeholders

Ágil para time financeiro – facilitação interna

Kanban para time financeiro – facilitação interna

Ágil para Compras – facilitação interna

Total de 103 pessoas treinadas

100 – 24p

100 – 16p

100 – 8p4
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Ágil para Operações e HESQ – facilitação interna

Ágil para RH – facilitação interna

Ágil para Custos e Crédito – facilitação interna

NPS – pax



Comunicação e eventos:

• CIO Lunch – engajamento e aproximação do

time com alta liderança

• Conheça mais – agregar conhecimento para

o time sobre seus colegas e suas

responsabilidades

• TownHall + Ignite – reunião de alinhamento

trimestral e integração do time

• Workhops para stakeholders – disseminação

de conhecimento

• Workshops para time de TI – disseminação

de conhecimento

Publicações e Eventos

Boletim diário:

• Publicações sobre conquistas

dos times

• Publicações sobre entregas dos

times

• Publicações sobre

metodologias

• Publicações sobre eventos

• ....e mais



86,35 – 24p

96,7 – 35p

90,3 – 32p
“O conteúdo foi muito bom. A ideia deve 

permanecer. "

“São lembretes, todos estávamos cientes dos 

tópicos, mas é realmente bom ser lembrado. 

Sermos lembrados constantemente, diminuirá 

o turnover. ”

"Eu recomendo fortemente. Dinâmico e 

relevante para nossas vidas diárias".

"Os temas foram muito pertinentes ao nosso 

momento."

“Mesmo sendo óbvios, esses tópicos 

precisam ser disseminados e treinados 

(sempre)”

“Foi muito produtivo e inclusivo! Ótimo, 

parabéns! "

“Momento importante de integração entre os 

membros de TI”

“Aprendizado sempre excelente, com pessoas 

bem preparadas e assuntos interessantes”
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Innovation Pitch’zza
Fail Fast, Succeed Faster, Empatia e Produtividade

Criatividade e Gestão da Mudança

Economia Colaborativa e Design de Serviços

100 – 35p

69,23 – 30p 

84,38 – 44p4

5
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Gamification , Business Model Canvas

Visual Thinking,  Is the future of IT feminine?, Pitch

Propósito: encontre o equilibrio entre a vida pessoal e profissional, Congresso

Mulheres no Agro 2019 

NPS – pax



Pi loto  de d inâmica:  Time 

f inancei ro

Suportando a jornada de inovação:

Magalu Meet&Greet com 

t ime execut ivo 

Estabelecimento de 

Governança

Construção do Pipel ine do 

desaf io  de inovação 

Pi lo to  de d inâmicas com 

ideação (Design Thinking)

Impulso para  uma cul tura  de 

inovação

Engajamento

Time execut ivo em vis i ta  a  

Magalu com Luiza  Tra jano

Al inhamento com t ime Global

“Fail fast, learn faster.”
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Pilotos 

Times utilizando uma ou mais ferramentas e ritos:

Melhorias no SAP

Melhorias no Salesforce

Governança&Inovação

Infraestrutura

Funções de Suporte

Plataforma de Gestão de Pessoas

...e mais

Centro de Excelência - SCRUM Projeto Global - SaFe



Coaching

Treinamento SaFepara ProjetoGlobal

Treinamento Ágil para Centro de Excelência

AgileCoaching no Brasil

AgileCoaching Colombia



Centro de Excelência

Scrum Master Project TEAM

Cadeia de Valor:
H2R
O2C
P2P
R2R
FAC

Tech Lead

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgk4qIxKTVAhUDfpAKHeCOC8sQjRwIBw&url=https://www.emaze.com/@AZLZFOCI/Scrum-Workflow&psig=AFQjCNGz2DJbBRPOHd8vTj--q0hxVNxhSQ&ust=1501075457585068
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Como estamos priorizando

Complexidade técnica
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Business Tribe

Local Delivery Tribe

Operation Tribe

Squad
Sales 
& Mkt

Squad
Supply
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Exp Exp

Fun Fun

Exp

Squad
P2P

Exp Exp Exp Exp

Squad
O2C

Squad
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Capability Pool

Infra Architect

Portfolio & Finance

Cyber Security

AMS \ Change Mgmt

GRC Basis

Hosting Mgmt Network Mgmt

Workplace Mgmt

Core Infra EUS

ITSS South

ITSS Southest

ITSS Northest

ITSS Executive
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Corp.
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Analytics

Apps Architect

SAP Architect
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Métricas



Nosso novo objetivo: ser uma ORGANIZAÇÃO 
Ágil <3



Transformando grandes organizações com Ágil

BRUNA BARTOSIAKI e MABELLE PARENZA
linkedin.com/in/bruna-bartosiaki-31aa6b66 e linkedin.com/in/mabelle-parenza-100b9059 

brubarto@hotmail.com e mabelleparenza@gmail.com

mailto:brubarto@hotmail.com
mailto:mabelleparenza@gmail.com

