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Como garantir que as equipes e 
toda a estrutura do negócio atuem 
em conformidade com as boas 
práticas da empresa? E mais ainda, 
como possibilitar que isso ocorra 
de maneira organizada, dinâmica, 
efetiva, e sobretudo, ágil?

Foi para criar um conjunto de 
processos, regras e políticas que 
a Governança Corporativa surgiu. 
No entanto, quando aliamos a 
Governança à métodos ágeis de 
gestão o resultado é ainda melhor: 

Diversas regras são integradas à 
rotina do negócio com a Governança 
Corporativa, já a metodologia 
ágil possibilita mais agilidade, 
transparência e autonomia em 
todas as atividades realizadas.

Podemos dizer que a Governança 
serve para “colocar ordem na casa” 
e a metodologia ágil para que a casa 
funcione de maneira produtiva.

Com a Governança focando em 
controles e responsabilidades 
sobra espaço para os métodos 
ágeis atuarem promovendo 
experimentações em busca de 
resultados mais dinâmicos.



5

Assim, os objetivos da Governança 
podem ser alcançados mais 
rápido: gestão empresarial mais 
sólida e organizada, além de maior 
facilidade na captação de recursos.

Se você espera:

• Agregar valor ao negócio;
• Construir credibilidade;
• Valorização no mercado;
• Promover melhores práticas 
de gestão empresarial;
• Facilitar o relacionamento 
com investidores.

E tudo isso de maneira:

• Fluida nos modelos de gestão;
• Mindset produtivo;
• Segmentar o escopo das tarefas;
• Percepção de valor mais rápida.

A governança Ágil é o que 
a sua empresa precisa.

Nesse ebook, você vai conhecer 
os princípios da Governança Ágil e 
entender como construir este novo 
modelo dentro das organizações. 
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A preocupação com o todo 
na organização surge de 
um conceito cada vez mais 
explorado pelas empresas: a 
Governança Corporativa. 

De forma mais detalhada, o 
conceito refere-se ao conjunto de 
processos, costumes, políticas, 
leis, regulamentos e instituições 
que regulam a maneira como uma 
empresa é dirigida, administrada 
ou controlada. Se debruça 
também no estudo sobre as 
relações entre os diversos atores 
envolvidos e os objetivos pelos 
quais a empresa se orienta.

Já o modelo ágil de trabalho tem 
como característica tornar mais 
simples o gerenciamento dos fluxos 
internos de informação e execução 
de tarefas. Para isso, é estabelecido 
um controle preciso, embora 
flexível, de processos como tempo, 
custos, escopo, funcionalidades 
e qualidade do projeto. 

Ser ágil significa priorizar o sucesso 
do cliente, ou da empresa, aprender 
a colaborar com ele, adaptar-
se a mudanças frequentemente e 
realizar entregas em ciclos rápidos. 
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Entende-se que é melhor entregar 
um resultado parcial e funcional 
do que seguir por um período 
muito longo sem feedbacks e 
entregar um produto pronto, mas 
que não atenda ao cliente final.

Com foco na colaboração, outra 
característica marcante é o 
engajamento dos colaboradores, 
que assumem um papel-chave 
no sucesso da metodologia.

A Governança Ágil une o melhor 
dos dois mundos. A abordagem 
mescla as atribuições da 
Governança Corporativa com 
as premissas do mindset Ágil.

Quanto mais estruturada e voltada 
à adaptação a Governança 
Corporativa se apresenta, 
mais ágil ela se torna.

Ágil
Flexibilidade 
Colaboração

Adaptabilidade 
Entregas de 

alta qualidade

Governança
Avaliar

Direcionar
Monitorar 
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Empresas que enfrentam 
mudanças constantes nos seus 
direcionamentos estratégicos são 
as mais propícias a adotar um 
cenário de Governança Ágil. 

O mindset Ágil é utilizado para 
responder mais assertivamente 
e antecipadamente às 
demandas que surgem. 

Vale ressaltar que situações 
que extrapolam as barreiras 
das organizações, como as 
questões Política e Econômica do 
país, o mercado de Tecnologia, 
a concorrência, entre outros 
fatores externos, também 
podem impactar decisões 
estratégicas de uma empresa.
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Analisando, isoladamente, o conceito 
de Governança e Agilidade, a junção 
pode parecer, em um primeiro momento, 
contraditória. Afinal, a Governança 
traz a vertente de controles e 
responsabilidades, enquanto o Ágil preza 
por simplicidade e experimentações. 

Mas a união das duas abordagens passa 
a fazer total sentido quando entendemos 
a importância da construção de um 
modelo de Governança Ágil. E para tanto, 
é preciso atenção a alguns pontos: 

ESCALAR AGILIDADE
Métodos ágeis funcionando 
em sincronismo em todos os 
níveis e departamentos de uma 
empresa. É preciso conectar 
departamentos e pessoas, em 
um mesmo modelo de processo. 
O resultado é a minimização 
da burocracia, mais iteração e 
sinergia entre os envolvidos.

APROXIMAÇÃO COM OS 
COLABORADORES 
Governança pró-ativa e 
atuante, disposta a entender, 
debater e estabelecer métricas 
efetivas que estabeleçam 
bons indicadores relacionados 
a diferentes questões, como 
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o gerenciamento ágil de 
projetos, valor agregado 
ao negócio, a qualidade de 
software, documentação e, 
acima de tudo, gestão do 
conhecimento para melhoria 
contínua. Em uma perspectiva 
360°, horizontal e vertical.

MÉTRICAS ÁGEIS
E por falar em métricas, é 
preciso definir e analisar 
diferentes KPIs para basear 
decisões estratégicas. A 
felicidade do cliente, interno 
ou externo, oferece algum 
feedback, mas não é 
conclusivo. As métricas ágeis 
fornecem dados estratégicos 
para que as organizações 
tomem suas decisões.

FRAMEWORK ÁGIL 
O MAnGve (pronuncia-se 
mangue) é composto por 
valores e boas práticas em 
métodos ágeis direcionadas 
para a área de gestão, mais 
especificamente para a 
Governança Corporativa.

Created by Adrien Coquet
from the Noun Project
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Este modelo ágil é também um 
conjunto de analogias acerca de 
desenvolvimento sustentável. Sua 
proposta é permitir a implantação 
e melhoria de governança nas 
organizações, buscando suprir ou 
minimizar as carências existentes 
nos demais modelos existentes, 
como ITIL, COBIT, COSO, VAL IT, etc.

Conheça outras características 
que podem ser incorporadas 
à Governança Ágil

Mudança são bem vindas: 
mesmo tardiamente, processos 
ágeis tiram vantagem das 
mudanças visando vantagem 
competitiva para a empresa.

Foque na colaboração: 
pessoas do negócio, 
independente do setor, devem 
trabalhar diariamente em 
conjunto por todo o projeto.

Motive a equipe: 
crie projetos em torno de 
indivíduos motivados. Dê a 
eles o ambiente e o suporte 
necessário e confie neles 
para fazer o trabalho.
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Promova a comunicação: 
o método mais eficiente e eficaz 
de transmitir informações para a 
equipe é através da comunicação.

Busque a simplicidade: 
a arte de maximizar a 
quantidade de trabalho não 
realizado é essencial.

Estabeleça feedbacks contínuos: 
em intervalos regulares, a equipe 
reflete sobre como se tornar 
mais eficaz e então refina e 
ajusta seu comportamento de 
acordo com as necessidades..
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Agora que você já conhece as principais 
características da metodologia 
ágil, é hora de pensar em como 
implementar na sua estrutura.

1. Defina o product owner
Defina quem ficará responsável 

pela visão geral do que será 
implementado. Ficará a cargo dessa 

pessoa avaliar riscos, benefícios 
e a priorização do backlog.

2. Defina o time
Avalie com cuidado as características 
que serão necessárias para compor 

a equipe. Escolha as pessoas 
mais adequadas, cada uma com 
suas habilidades. (quanto mais 

complementares melhores). 

Nesse ponto, contar com um 
bom product owner pode facilitar 

a definir o que será preciso.
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3. Defina o facilitador do time
Esse líder é chamado de Scrum 

Master, responsável por facilitar as 
cerimônias, manter o time focado e 
remover problemas que apareçam e 
atrapalhem a produtividade do time.

4. Blacklog
Levante tudo que é necessário e 

fundamental para realizar o projeto. 
Esse é o backlog. Com isso, é 

possível ganhar em produtividade 
e saber o que é mais importante 
a ser feito, priorizando tarefas.

5. Hora de estimar
É interessante estabelecer qual 
será o esforço para realizar as 
tarefas que foram priorizadas. 
Assim é possível determinar a 

produtividade e a velocidade na 
qual o projeto será desenvolvido.
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6. Planejamento em sprints
Uma sprint é definida entre uma e 
quatro semanas, e para cada uma 
é definido um backlog, que é o que 

deve ser feito dentro do tempo 
determinado da Sprint. A equipe 

olhará para as tarefas priorizadas 
no backlog e estimará o tempo 

necessário para realizá-las.

7. Gestão à vista
Deixe visível todo trabalho a ser 

feito. Ele é importante para orientar 
a equipe ciente do progresso das 

tarefas, deixando o andamento do 
projeto transparente a todos.

8. Revisão diária
O time deve se reunir por um período 

de até 15 minutos por dia para 
responder a três perguntas: o que foi 
feito, o que você está fazendo e se 
existe algo que impeça o trabalho. 
A reunião é necessária para saber 

em que ponto está a Sprint.
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9. Revisão da Sprint
Hora de avaliar tudo que foi bem 
realizado ou nem tanto durante 

a Sprint. Trata-se do processo de 
autoavaliação do que pode ser 
melhorado até a próxima Sprint.
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AGILIDADE 
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As mudanças constantes que vivemos 
trazem a necessidade das empresas 
se adaptarem com maior agilidade, 
a fim de se manterem competitivas. 

São necessárias, portanto, 
mudanças na estrutura e na cultura 
organizacional, dinamizando os 
processos e eliminando todos 
os outros que são redundantes 
ou desnecessários.

Pessoas são o elemento-chave 
de mudança nas organizações 
e sua força maior. 

Entender as pessoas como um 
componente essencial de estratégias e 
processos é um fator crítico de sucesso 
das iniciativas de Governança Ágil. 

Uma estratégia ágil aliada a 
Governança Corporativa emprega 
várias abordagens para acelerar e 
melhorar a qualidade de projetos 
e desenvolvimento de aplicações. 
Nos últimos tempos, elas têm sido 
realizadas também para transformar 
funções departamentais corporativas e 
práticas de gerenciamento de projetos. 

A MJV pode ajudar a sua 
empresa a criar e evoluir um 
modelo de Governança Ágil. 
Fale com a gente! 
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Sobre a MJV:
people transforming business

Durante mais de 20 anos, a MJV 
Technology & Innovation tem ajudado 
a influenciar a inovação e resolver os 
desafios de negócios com algumas 
das maiores empresas do mundo. 
Com escritórios na Europa, nos 
Estados Unidos e na América Latina, 
a consultoria conta com uma equipe 
multidisciplinar, composta por mais 
de 700 profissionais divididos entre 
designers, engenheiros, antropólogos, 
cientistas de dados, desenvolvedores, 
empreendedores e muito mais. 
Acreditamos no trabalho colaborativo 
e aplicamos o Design Thinking e a 
Metodologia Ágil como um guia para 
todos os projetos que desenvolvemos.

Mauricio Vianna
CEO, PhD
mvianna@mjvinnovation.com

Ysmar Vianna
Chairman, PhD
yvianna@mjvinnovation.com
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A MJV é composta por quatro pilares, 
estruturados em completa sinergia:

Inovação em Negócios
Desenvolvimento e implementação 
de soluções inovadoras para reduzir 
custos, aumentar lucros e gerar 
novos modelos de negócios.

Consultoria em Tecnologia 
Desenvolvimento e implementação de 
serviços personalizados de Business 
Intelligence (BI), TI e Internet das Coisas 
(Internet of Things).

Estratégia Digital
Desenvolvimento e implementação de 
estratégia corporativa e experiência 
do usuário de forma que o “ser 
digital” e o “pensar digital” se tornem 
intrínsecos ao modelo de negócio.

Outsourcing de Perfis Profissionais 
Alocação de profissionais de UX, 
UI, Marketing e TI contando com 
o apoio total da MJV no que diz 
respeito ao trabalho realizado 
e controle de qualidade.
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AMÉRICA DO NORTE:

ESTADOS UNIDOS
Atlanta
atl@mjvinnovation.com

AMÉRICA DO SUL:

BRASIL
Rio de Janeiro
rio@mjvinnovation.com

São Paulo
spo@mjvinnovation.com

SP Alphaville
alp@mjvinnovation.com

Curitiba
cwb@mjvinnovation.com

COLÔMBIA
Bogotá
bgt@mjvinnovation.com

EUROPA:

REINO UNIDO
Londres
ldn@mjvinnovation.com

PORTUGAL
Lisboa
lis@mjvinnovation.com

ITÁLIA
Roma
rom@mjvinnovation.com
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par@mjvinnovation.com
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