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O propósito do Guia do PMO Ágil 
PMO Ágil é um framework para aplicar uma governança ágil e gerenciar 

estrategicamente múltiplos projetos e manter um monitoramento sútil e eficiente sob 

suas realizações seguindo valores, princípios e pensamentos ágeis. Este guia contém 

a definição do PMO Ágil que consiste em pilares, valores e princípios apoiados por 

papéis, eventos, artefatos e regras. As regras do PMO Ágil unem as definições a as 

mantém integradas. Fábio Cruz desenvolveu o conceito de PMO Ágil aqui apresentado 

e o Guia do PMO Ágil é escrito, fornecido e apoiado por ele.  

Definição do PMO Ágil 
PMO (subs): Escritório de gerenciamento de projetos (EGP, ou em inglês PMO – 

Project Management Office) é uma estrutura organizacional que padroniza os 

processos de governança relacionados a projetos, facilitando o compartilhamento de 

recursos, metodologias, ferramentas e técnicas, e podendo ter como responsabilidade 

desde fornecer apoio ao gerenciamento de projetos até o gerenciamento direto de um 

ou mais projetos. 

PMO Ágil (subs): Um framework dentro do qual pessoas podem monitorar múltiplos 

projetos de forma transparente, enquanto inspecionam e adaptam sua maneira de 

gerir, executar e monitorar entregas e realizações destes mesmos múltiplos projetos, 

sendo que o PMO Ágil é: 

 Focado em pessoas 

 Direcionado ao monitoramento e controle sútil 

 Leve por definição 

 Simples de ser entendido 

 Promove novos hábitos que provocam mudanças culturais 

 Permite a aplicação de uma governança ágil 

 Focado na melhoria contínua do próprio PMO 

O PMO Ágil permite que realizações e entregas de vários projetos diferentes, com ou 

sem relação entre si, sejam acompanhadas e monitoradas através de um único 

Backlog permitindo a seleção, priorização e execução estratégica de entregas de 

acordo com metas e objetivos a serem atingidos. Este framework se adapta na maioria 

dos ambientes onde os múltiplos projetos são gerenciados e executados por uma, ou 

mais, equipes de projetos com integrantes compartilhados entre todos os projetos e 

suas realizações. 

Porque PMO Ágil? 
O conceito de PMO está consolidado no mercado e atende muito bem empresas 

médias e grandes, com suas estruturas projetizadas e geralmente focadas em gestão 

tradicional. De modo geral o PMO é o que a empresa necessita que ele seja e é 

direcionado a entregar o resultado que a empresa necessita que ele entregue. 
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Com esta premissa uma organização onde seus times de desenvolvimento de 

produtos e serviços trabalham com foco em gestão e desenvolvimento ágil o PMO 

precisa acompanhar a agilidade empregada e também ser considerado ágil em sua 

essência, considerando pelo menos sua estrutura, processo, mindset e realizações. O 

conceito de PMO Ágil visa acelerar o processo de agilização de um PMO, criando ou 

transformando um PMO tradicional em um PMO ágil. 

O PMO Ágil busca respeitar os conceitos do já consolidado PMO, contribuindo para 

que este entenda mais rapidamente o movimento em direção a agilidade de toda a 

corporação e acelere tanto a transformação do PMO (tradicional) em um PMO Ágil, 

quanto a cultura organizacional (tradicional) em uma nova cultura ágil. 

Um PMO só deve ser considerado ágil se entender, raciocinar, respeitar e incentivar 

princípios, valores, pensamentos e ações ágeis congruentes aos trabalhos dos times 

ágeis de desenvolvimento. 

A auto organização e a descentralização da gestão 
A gestão não deve ser centralizada em uma, ou em poucas pessoas, que detém o 

poder de gerir e organizar grupos maiores de pessoas agrupados em equipes ou 

áreas. Esta centralização geralmente vem acompanhada de um forte conceito de 

comando e controle que gera um comportamento de comandante e controlador nos 

gestores e ao mesmo tempo de comandado e controlado nos times de trabalho.  

Esta centralização da gestão vem se tornando cada dia mais fraca, especialmente 

porque quando alguém, um pequeno time, se torna o único responsável por organizar 

os trabalhos de todo um grupo de pessoas através de um comando e controle forte, as 

pessoas comandadas não se sentem responsáveis e nem tão pouco como parte das 

suas realizações e trabalhos, gerando normalmente desmotivação e bloqueando 

qualidades positivas como engajamento, criatividade, colaboração, inovação, 

coletividade, comprometimento e senso de responsabilidade e equipe. 

O comando e controle se torna ainda menos eficiente em ambientes onde existem 

produtores intelectuais que precisam justamente trazer à tona e explorar qualidades 

positivas de criação, inovação e trabalho em grupo, além do fato de que geralmente as 

produções intelectuais, por envolverem muitos aspectos e características subjetivas e 

abstratas, dificultam a precisão de estimativas e o acerto exato das temidas datas de 

conclusão. 

A auto-organização, em especial a sua ausência é um ponto ainda mais forte que 

evidencia que chegou a hora de acabar com a gestão centralizada. No caso de uma 

pessoa precisar organizar outras pessoas para que estas entreguem seus trabalhos e 

um comando e controle forte se torna essencial para o avanço de realizações diárias é 

uma das provas mais evidentes de que o modelo de trabalho e o processo produtivo 

da organização e de todas as pessoas envolvidas é ineficiente e ineficaz. Este é 

caracterizado por sistema empurrado onde um grande acumulo de desperdício é 

encontrado. 
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A descentralização da gestão provoca os times de trabalho a se tornarem 

corresponsáveis pelas suas entregas e se auto organizarem para terminar suas 

atividades e apresentarem seus próprios resultados de maneira pró ativa. 

Esta descentralização também provoca uma folga nos trabalhos de micro 

gerenciamento dos gestores, liberando-os para trabalhos mais estratégicos e focados 

no futuro a médio e longo prazo de seus times, projetos e organização. Isto permite 

que os gestores realizem um monitoramento e controle sútil conforme descrito neste 

guia e intensificar seus esforços em realizações que irão trazer mais retorno sobre o 

investimento da organização e sobre os resultados dos projetos e seus times. 

O PMO Ágil traz um framework de trabalho focado nas pessoas que permite a 

descentralização da gestão promovendo a distribuição de responsabilidades, mais 

colaboração durante planejamentos, execuções e monitoramentos e 

fundamentalmente a construção de um novo comportamento ágil entre os gestores 

que alavanca um Mindset Ágil orientado a transparência, inspeção e adaptação da 

gestão e de seus trabalhos de gerenciamento da organização, de seus múltiplos 

projetos, times e entregas. O PMO Ágil promove o sistema puxado e o pensamento 

enxuto gerando eliminação de desperdícios. 

A descentralização da gestão junto a aplicação dos conceitos complementares de 

PMO Ágil a um PMO novo, ou já existente, acelera o processo de agilização do PMO e 

da transformação das áreas de projetos e da organização com um todo.  

Os pilares do PMO Ágil 
Teorias com base no empirismo e suas práticas afirmam que o conhecimento vem 

com a experiência e com a tomada de decisões com base no que já é conhecido, 

aumentando então o próprio conhecimento ao longo do tempo. O PMO Ágil em sua 

definição entende que as iterações e os trabalhos incrementais promovem o 

conhecimento, melhoram a previsibilidade e aperfeiçoam a mitigação de riscos tanto 

em projetos, quanto em múltiplos projetos, portfólio, programas e na própria 

governança organizacional. 

Para promover as experiências e as iterações que permitem o aumento do 

conhecimento o PMO Ágil deve ser sustentado por três pilares: 

Transparência 

De maneira objetiva tudo deve ser conhecido por todos, ou em outras palavras todas 

as informações necessárias para se tomar decisões e todos os aspectos relevantes do 

processo devem estar visíveis a todos os responsáveis pelos projetos, de modo que 

todos tenham o mesmo entendimento do que está sendo visto e possam tomar 

decisões com segurança e maior possibilidade de atingimento de resultados. 

  



 

© Copyright Fábio Cruz, 2017, Todos os direitos reservados – www.fabiocruz.com.br 

 

Pág | 7 

 
 

 

Por exemplo: 

 O processo de trabalho, de tomada de decisões e principalmente da 

priorização e seleção de projetos e pacotes de entrega deve ser compartilhado 

e conhecido por todos que afetam e são afetados pelos projetos; e, 

 Uma definição comum de “Pronto”1 deve ser compartilhada por aqueles que 

realizam o trabalho e por aqueles que aceitam o resultado do trabalho; e, 

 Os problemas identificados devem ser compartilhados com todos assim como 

suas possíveis soluções o mais breve possível. 

Inspeção 

Os gestores pertencentes ao PMO Ágil devem, frequentemente, inspecionar seus 

artefatos e entregas afim de acompanhar o progresso em direção aos objetivos de 

seus projetos, observando variações e tomando ações de correções e ajustes. Esta 

inspeção não deve ser tão frequente que atrapalhe a própria execução dos projetos e 

nem tão pouco longo o suficiente para se perder o controle do progresso ou o aumento 

da probabilidade e/ou impacto de riscos que afetem os objetivos do PMO Ágil e de sua 

organização. 

As inspeções são mais eficientes e benéficas quando realizadas de forma 

descentralizada e diligentes focando em observar além dos incrementos produzidos os 

artefatos, processos, ferramentas e relacionamentos. 

Adaptação 
Caso uma inspeção identifique que um ou mais aspectos de um produto, artefato, 

processo, ferramenta ou relacionamento desviou para fora dos limites de controle 

aceitáveis, ações de correção e ajustes devem ser aplicados o mais breve possível de 

modo a diminuir os impactos e minimizar mais desvios. 

Os problemas precisam ser identificados, compartilhados e solucionados lembrando 

sempre que o problema não é ter problemas, o problema é ter problemas e não 

resolvê-los, e este Mindset deve ser apoiado e incentivado pelo PMO Ágil. 

Apesar das adaptações poderem ser realizadas a todo momento ao longo das 

execuções dos projetos, o PMO Ágil prescreve cinco Eventos formais, contidos dentro 

dos limites da Estruturação do PMO Ágil e da Sprint Multi-projetos, para inspeção e 

adaptação, como descrito na seção Eventos do PMO Ágil deste documento. 

 Reunião de Revisão da estrutura 

 Reunião de planejamento da Sprint Multi-Projetos 

 Reunião Semanal 

 Reunião de Revisão Multi-Projetos 

 Reunião de Retrospectiva Multi-Projetos 

                                                             
1 Veja definição de “Pronto”, p. 31 
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O Framework PMO Ágil 
O PMO Ágil é um exoesqueleto que permeia a governança ágil e a gestão de múltiplos 

projetos focando no atingimento de objetivos organizacionais através do atingimento 

dos resultados de seus projetos. 

O principal objetivo do PMO Ágil é promover uma auto organização da gestão alinhada 

aos objetivos estratégicos da organização e do próprio escritório ágil de projetos com a 

finalidade de atingir objetivos, aumentar a performance e provocar melhorias contínuas 

ao longo do tempo na esfera da média e alta gestão. 

Esta auto organização e melhoria contínua da gestão consiste da aplicação de papéis, 

artefatos e eventos para o PMO Ágil conforme gráfico a seguir: 

O Framework PMO Ágil™, exoesqueleto da Governança Ágil e da Gestão de 

Múltiplos Projetos 

 

 

 

 Papéis: Um PMO Ágil poderá conter diversos papéis com suas 

responsabilidades, sendo que esta variação se dará de acordo com as 

necessidades da organização e seu escritório ágil de projetos. No entanto, os 

mais comuns, são o gestor do PMO, o gerente de projetos (GP) e o 

analista/assistente de projeto, podendo ainda haver graus de senioridade para 

todos eles. Independente dos papéis e responsabilidades existentes, todos 

juntos formam o Time PMO Ágil e todos compõem o time de melhoria contínua 

da organização. 

 Artefatos: O PMO Ágil usará apenas um Backlog de Projetos que estão em 

execução e obedecendo uma única priorização por importância. Assim que os 

Itens de Backlog são selecionados, refinados e preparados para as Sprints 

Multi-Projetos indicadores de qual time de gestão irá executá-los torna-se 

visível. O Backlog da Sprint Multi-Projeto existe para auxiliar o Time PMO Ágil 

a atingir seus objetivos com transparência durante a Sprint Multi-Projetos e 

orientar os Times de Desenvolvimento durante suas Sprints de trabalho na 

busca dos resultados que contribuem para a organização e seus objetivos. 
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 Eventos: Os eventos do PMO Ágil permitem que os times de gestão e 

governança desenvolvam suas habilidades de aprendizado, conhecimento e 

melhoria contínua visando promover e aumentar a eficiência e eficácia da 

governança ágil ao longo do tempo. 

O Fluxo de Processo do PMO Ágil 
Todo o trabalho no PMO Ágil pode ser feito por todos os membros do Time PMO Ágil, 

como membros multifuncionais. Com base nas dependências, prioridades e 

composição dos times de execução, o Time PMO Ágil pode selecionar os membros 

mais apropriados para fazer um trabalho específico de gestão ou governança. 

O fluxo de processo do PMO Ágil é composto por dois grupos de processos, um 

destinado a estruturação e revisão estratégica do próprio PMO Ágil e outro específico 

para o acompanhamento da execução de múltiplos projetos com foco em 

monitoramento e controle sútil. 

Estruturação do PMO Ágil 

 Modelar o Negócio: O PMO Ágil precisa ter um modelo de negócio bem 

definido e entendido por todos, com alinhamento total com o planejamento 

estratégico da organização e seus objetivos. O PMO Ágil deve ter o seu próprio 

planejamento estratégico com objetivos que atendam ou contribuam para os 

objetivos estratégicos da empresa, servindo de base para estruturação de Key 

Performance Indicators (KPI), Objective Key Results (OKR) e para o 

atingimento de resultados. Uma governança ágil eficiente e eficaz se dá pela 

conexão dos resultados estratégicos do PMO Ágil com os resultados 

estratégicos de sua organização. Um PMO Ágil desconectado da estratégia é 

frágil, com pouco valor e pode ser facilmente desmontado. 

 Analisar a Maturidade: Os representantes do PMO Ágil precisam entender 

qual a maturidade em gerenciamento de projetos atual de sua organização e 

identificar a expectativa de qual é a maturidade pretendida no futuro. Este 

mapeamento pode ser chamado de “Onde estamos” e “Para onde vamos”, e 

permite que o PMO Ágil oriente, coordene e promova um ganho de maturidade 

em gestão ágil de projetos ao longo do tempo. Quando não se sabe onde está 

e nem para onde vai, o caminho pode ser na direção errada ou até mesmo com 

avanço inexistente. 

 Estruturar o PMO Ágil: O PMO Ágil precisa ser corretamente estruturado, 

considerando as necessidades de equipamentos, espaço físico e pessoas com 

seus papéis e responsabilidades bem definidos. A orientação para a 

estruturação do PMO Ágil vem do desenho do modelo de negócio e da análise 

de maturidade, por isso poderá ser alterado quando e como necessário ao 

longo do tempo. A agilidade do PMO é determinada também pelas inspeções, 

adaptações, eficiência e eliminação de desperdícios em sua estrutura. 

 Revisar a Estrutura do PMO Ágil: A inspeção e adaptação compõem os 

pilares do PMO Ágil e por isso o próprio PMO Ágil precisa ser inspecionado e 

adaptado frequentemente. Anualmente, pelo menos, os representantes do 
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PMO Ágil precisam avaliar o quanto ainda está aderente, funcional e eficiente o 

modelo de negócios, a maturidade e a estrutura do PMO Ágil considerando 

resultados, artefatos, cerimônias, regras, papéis e responsabilidades. A 

constante adaptação e evolução contínua do PMO Ágil em direção ao 

atingimento de metas e resultados conectados a estratégia da organização 

garante um PMO Ágil eficiente, eficaz, estável e duradouro. 

 Receber Novos Projetos: O PMO Ágil precisa entender claramente quais são 

as regras, filtros e processos de entrada de novos projetos no Backlog de 

Projetos do PMO Ágil. Projetos que não atendem aos critérios do modelo de 

negócio ou não contribuem para os objetivos estratégicos do PMO Ágil não 

devem ser geridos diretamente pelo Time PMO Ágil. Os Projetos que compõem 

o Backlog de Projetos do PMO Ágil não necessariamente serão executados 

imediatamente, pois deverão respeitar a ordem de importância e de priorização 

do Backlog. Este processo pode ser utilizado para mapear as regras e o fluxo 

do processo de gestão de demandas que alimenta a entrada de novas 

necessidades em projetos em andamento. 

 Reunião de Inception Meeting: O Time PMO Ágil pode realizar uma reunião 

de iniciação com o objetivo de alcançar um alinhamento claro o suficiente para 

iniciar ou continuar bem seus múltiplos projetos. Com a Inception o Time se 

concentra no foco de saber o que será trabalhado e por onde começar. 

Tipicamente participa desta cerimônia, de até um dia de duração, os 

representantes dos times que irão realizar os trabalhos dos múltiplos projetos 

que entrarão, ou se manterão, em execução no próximo período e as partes 

interessadas que patrocinam estes projetos, sendo que por regra as partes 

interessadas impossibilitadas de comparecer podem designar responsáveis 

para representa-las. 

Sprint Multi-Projetos 
A iteração Múltiplos Projetos, ou simplesmente Sprint Multi-Projetos, é a iteração onde 

a execução dos projetos é realizada, monitorada e sutilmente controlada pelos 

gestores e seus times, promovendo e contribuindo para que os objetivos estratégicos, 

bem como o modelo de negócios e os resultados do PMO Ágil sejam perseguidos e 

atingidos.  

A Sprint Multi-Projetos é composta por cerimônias e eventos que tratam artefatos e 

permitem a aplicação de técnicas e ferramentas ágeis para que os múltiplos projetos 

da organização, que estejam sob a responsabilidade do PMO Ágil, sejam melhor 

geridos e executados de forma conjunta, colaborativa e equilibrada, buscando 

descentralização da gestão, eficiência e eliminação de desperdícios. 

 Priorizar estrategicamente os Pacotes de Entrega: Os itens do backlog de 

projetos do PMO Ágil são conhecidos como Pacotes de Entrega e precisam ser 

priorizados com base nos objetivos estratégicos do PMO Ágil para que a ordem 

dos trabalhos seja definida, bem como dependências e necessidade de 

recursos e pessoas sejam identificados. Os itens do Backlog de projetos sem 

priorização não devem ser levados e trabalhados na Sprint Multi-Projetos. 
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 Planejar as entregas da Sprint Multi-Projetos: O planejamento das entregas 

consiste na seleção dos projetos que irão fazer parte do Backlog de Projetos 

da Sprint Multi-Projetos, considerando as realizações macro que serão 

trabalhadas ao longo da Sprint e que contenham todo o trabalho necessário 

para completar os Pacotes de Entrega priorizados. 

 Comunicando as Próximas Realizações: Realizar o planejamento dos 

trabalhos a serem completados na próxima iteração é tão importante quanto 

comunicar e distribuir este planejamento para todos os envolvidos com os 

múltiplos projetos e especialmente com todos aqueles que irão trabalhar nos 

pacotes de entrega previstos. Comunicar as expectativas e os planos traçados 

é fundamental para que os objetivos da Sprint e seus múltiplos projetos sejam 

atendidos. 

 Realizar os trabalhos para completar os pacotes de entrega dos Múltiplos 

Projetos: Mais importante do que executar projetos é executar o que foi 

planejado para os projetos. Reforçando esta afirmação é preciso ter em mente 

que esta etapa só deve ser realizada para uma Sprint que já foi planejada, e 

então iniciar os trabalhos que permitirão completar os pacotes de entrega 

priorizados e selecionados, completando incrementalmente, e por 

consequência, seus projetos e os objetivos da Sprint Multi-Projetos planejada. 

 Monitorar e Controlar os avanços através da Weekly Meeting: Monitorar e 

controlar um ou mais projetos não é perguntar a todo momento como estão as 

atividades, se isso ou aquilo está pronto e conferir o cartão ponto dos 

integrantes do time, mas sim, acompanhar se os objetivos estão sendo 

atingidos ou se há algum problema para que estes sejam alcançados, além de 

como é possível contribuir e desobstruir os caminhos em direção aos objetivos 

esperados. 

 Comunicando Atualizações e Avanços: É fundamental que todo o progresso 

atingido em direção aos objetivos da Sprint Multi-Projetos sejam comunicados 

a todos os interessados e envolvidos com este progresso, e esta comunicação 

deve acontecer tanto para o caso de progressos positivos, ou seja, objetivos e 

planejamentos atingidos, quanto para os progressos negativos por assim dizer, 

ou em outras palavras, objetivos não atingidos ou fracassados. 

 Revisar as Entregas da Sprint Multi-Projetos: Após um período de tempo 

fixo, planejado e controlado a Sprint Multi-Projetos chega ao fim e é preciso 

inspecionar os projetos e seus pacotes de entrega com a finalidade de revisar 

todos os itens de backlog prontos. Um dos principais fatores que sugerem uma 

inspeção frequente, constante e o mais breve possível é mitigar possíveis 

riscos que possam afetar negativamente um ou mais projetos. 

 Reunião de Retrospectiva da Sprint Multi-Projetos: A retrospectiva é o 

momento mais indicado para o Time voltar no tempo e inspecionar a si próprio 

e a todo o seu ambiente, criando um plano para melhorias a serem aplicadas 

nas próximas Sprints. É a etapa mais importante na identificação de lições 

aprendidas, promoção de melhorias e busca de alta performance. 

 Kaizen no PMO Ágil: Basicamente o PMO Ágil deve tirar proveito do Kaizen 

com objetivo de eliminar os desperdícios identificados, diminuindo as perdas 

apontadas em processos, ferramentas e times de trabalho. 
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 Fechando o Período com Valor Agregado: Em muitas ocasiões uma 

insegurança a respeito da execução de projetos é instalada em uma 

organização, não necessariamente pela falta de resultados, mas simplesmente 

por não haver uma comunicação adequada a respeito dos objetivos atingidos. 

Por isso imediatamente após o término da Sprint Multi-Projetos é o momento 

ideal para realizar uma comunicação a respeito dos resultados para 

patrocinadores, interessados e envolvidos diretamente ou indiretamente com 

as entregas realizadas. 

Práticas de Governança 
A governança é a responsável por fornecer estrutura, processos, modelos de tomada 

de decisão e ferramentas para o gerenciamento, podendo flutuar entre governança 

corporativa e por áreas especificas como projetos ou TI, determinando então como a 

empresa ou suas áreas serão dirigidas, administradas e controladas. 

Para que uma boa governança de projetos seja aplicada algumas boas práticas são 

recomendadas tais como a definição de seus contextos de propósito, eficácia e 

eficiência: 

 Propósito: O que se pretende atingir com os projetos? Para que eles servem? 

 Eficácia: Como os resultados serão gerados e monitorados? Qual a qualidade 

esperada? 

 Eficiência: Como garantir que as melhores práticas estão sendo aplicadas? 

A governança de projetos deve trabalhar alinhada com os propósitos corporativos e 

estratégicos, envolvendo inclusive um modelo de relacionamento entre todas as partes 

interessadas da empresa. 

PMO Ágil 
O Escritório de Gerenciamento de Projetos, ou PMO, é um conceito consolidado e que 

funciona muito bem em empresas projetizadas e geralmente tradicionais. No entanto 

as empresas que trabalham com softwares e tem a necessidade de criar, manter e 

desenvolver times ágeis de desenvolvimento de produtos complexos sentem carência 

de um PMO mais adaptado as suas realidades, inclusive com pensamentos, ações e 

incentivos constantes ao comportamento ágil.  

Os times ágeis precisam de uma governança e de um PMO com um Mindset Ágil e 

que acompanhe os times em suas ações do dia-a-dia, pensando e agindo com 

equidade. Por isso o principal objetivo do PMO Ágil é contribuir para acelerar a 

implantação de um Mindset Ágil na governança e no PMO fazendo com que haja uma 

integração forte e aderente aos times de produção e desenvolvimento. 

O PMO Ágil precisa ter uma alma e um corpo ágil, onde a sua essência e estrutura 

respire os valores, princípios e conceitos ágeis, e seus movimentos e ações sejam 
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coerentes buscando o tempo todo colocar seus pensamentos ágeis em prática com 

apoio colaborativo de toda a organização. 

Os papéis dentro do PMO Ágil 
Para que seja possível exercitar a descentralização da gestão dentro da organização a 

partir de seu PMO Ágil e manter a essência dos times ágeis de desenvolvimento 

convivendo harmoniosamente com os times ágeis de gestão e seu PMO Ágil, é 

preciso separar claramente, e manter transparente e visível, os papéis e 

responsabilidade de cada envolvido nos projetos e desenvolvimentos de produtos e 

serviços. 

Papel do PMO Ágil 

Conectar a alta gestão, o planejamento estratégico organizacional e seus objetivos e 

metas a longo prazo em produtos, projetos e organização aos times de 

desenvolvimento, seus projetos, objetivos e metas a curto prazo. O PMO Ágil precisa 

ser transparente compartilhando e incentivando uma visão sistêmica de toda a 

organização para com toda a organização, em especial da alta gestão para com os 

times, seus objetivos individuais e metas de curto prazo, e dos times para com a 

organização, seus objetivos corporativos e suas metas a longo prazo. 

Gerente de Projeto 

O gerente de projetos em um ambiente ágil deve suportar e apoiar os times ágeis em 

seus trabalhos e entregas. Este suporte e apoio se dá pela orientação da tomada de 

decisão referentes a planejamentos e objetivos estratégicos e fundamentalmente na 

remoção de impedimentos organizacionais, corporativos e externos aos times e seus 

poderes. O gerente de projetos em um ambiente ágil deve ser o dono do Lead Time2 

de toda a cadeia produtiva da organização e ser o responsável por eliminar os 

desperdícios identificados no mapeamento da cadeia de valor (VSM – Value Stream 

Mapping3). Deste modo o gerente de projetos se torna responsável pela melhoria 

contínua organizacional podendo ser definido como gerente ágil de projetos e membro 

de um time de melhoria contínua organizacional. 

Analista de Projeto e Assistente de Projeto 

Estes papéis podem existir em algumas organizações e devem ter o objetivo de apoiar 

o gerente de projetos e especialmente serem papéis de acesso para o 

desenvolvimento do profissional e de sua carreira em direção ao papel de gerente de 

projetos. Os analistas e assistentes não devem ser secretários dos gerentes. 

Time PMO Ágil 

É composto pelo conjunto de papéis que compõem o PMO Ágil e são responsáveis 

pelas entregas de resultado do escritório ágil, podendo conter: Gerente do PMO, 

gerente de projeto, analista de projeto, assistente de projeto, gerente de programas, 

gerente de portfólio. 

Time do Projeto 

                                                             
2 Veja definição de Lead Time, pg. 32 
3 Veja definição de Value Stream Mapping, pg. 32 
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Para o PMO Ágil, os times de desenvolvimento de produtos, serviços e execução de 

projetos que realizam os trabalhos e entregas esperadas são conhecidos como Times 

de Projetos, podendo conter diversas estruturas de acordo com as tecnologias, 

negócios, metodologias e culturas, tais como os Times Scrum ou os Times Ágeis e 

suas variações, ou até mesmo uma combinação deles que trabalham de forma 

integrada. 

Os times de projeto devem ter independência para realizar seus trabalhos e entregas 

sendo auto organizados. A auto organização dos times de projeto promovem a 

descentralização da gestão, aumento de eficiência e eficácia das realizações e 

entregas. 

Os Times de Projetos devem ser envolvidos em momentos pertinentes nos trabalhos 

do PMO Ágil, tais como cerimônias envolvendo planejamentos, inspeções e 

adaptações, enviando representantes que possam contribuir com decisões, planos de 

ação e definições de soluções.  

Eventos de Estruturação do PMO Ágil 

Os eventos prescritos são usados no PMO Ágil para criar uma rotina e minimizar a 

necessidade de reuniões não definidas pelo Time PMO Ágil. 

A duração e frequência dos eventos do PMO Ágil poderá variar de acordo com o 

aprendizado, experiências e maturidades adquiridas pelos times e organização, no 

entanto este guia sugere time-boxed4 que permitem iniciar a realização dos eventos e 

aprender continuamente com as suas execuções. 

Revisão da Estrutura do PMO Ágil 

A reunião de revisão da estrutura do PMO Ágil é uma time-boxed de até 8 horas para 

períodos de 12 meses sem revisão da estrutura, sendo proporcionalmente menor para 

períodos de inspeção. A frequência de realização desta revisão não deve ser maior 

que 12 meses garantindo assim inspeções e adaptações. Não há regra para intervalo 

mínimo de realização desta revisão, podendo variar de acordo com as necessidades, 

resultados, experimentações e maturidade do Time PMO Ágil. 

A revisão da estrutura de um PMO Ágil existente é uma oportunidade formal para que 

o Time PMO Ágil foque na inspeção e adaptação da estrutura e dos objetivos do PMO 

Ágil. Que consistem em quatro partes: 

1. A primeira parte é a oportunidade para revisar o modelo de negócio desenhado 

para o PMO Ágil e promover adaptações para garantir a aderência aos 

objetivos estratégicos do PMO Ágil em concordância com os objetivos 

estratégicos da organização. O modelo de negócio deve garantir que o PMO 

Ágil entregue seus resultados esperados pela organização e busque sua 

melhoria contínua constantemente. 

2. A segunda parte é a oportunidade para revisar a maturidade atual do PMO Ágil 

e validar se os avanços foram obtidos no último período. A maturidade em 

                                                             
4 Ver definição de time-boxed. Pg. 32 
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constante evolução garante que investimentos estão feitos para melhorar o 

desempenho do gerenciamento de projetos e do próprio PMO Ágil. 

3. A terceira parte é a oportunidade para revisar a estrutura física e lógica do 

PMO Ágil, em outras palavras a sua mente e corpo, observando as melhorias 

necessárias para garantir que continuem adequados e disponíveis 

equipamentos, softwares, espaços físicos e as pessoas com seus papéis e 

responsabilidades, além é claro de respeitar os pilares do PMO Ágil e os 

valores e princípios da agilidade, de forma que todos estejam alinhados e 

orientados na direção de atingir os resultados estratégicos esperados pela 

organização. 

4. A quarta e última parte é a oportunidade para revisar as cerimônias realizadas 

pelo Time PMO Ágil e suas regras a fim de realizar adaptações para garantir 

que os resultados com a Recepção de Novos Projetos e com a Reunião de 

Inception Meeting continuem sendo obtidos, além de revisar também a 

frequência da revisão da estrutura e a eficiência da Sprint Multi-Projetos. 

Como Resultado da revisão da Estrutura do PMO Ágil o Time PMO Ágil deverá 

responder ao seu final: 

 O modelo de negócio do PMO Ágil continua aderente à organização? 

 Houve avanços ou retrocessos percebidos ou significativos que possam sugerir 

uma mudança de nível de maturidade? 

 Ocorreram mudanças na estrutura da organização que possam ter 

descaracterizado a estrutura do PMO Ágil, incluindo crescimento ou diminuição 

do número de profissionais? 

 A capacidade de execução dos projetos caiu ou subiu desde a última 

estruturação do PMO Ágil? 

 A entrada de novos projetos no PMO Ágil está sendo realizada conforme os 

padrões estabelecidos e trazendo benefícios, ou está provocando perdas e 

gerando descontroles ou falhas nos projetos em execução? 

 Quais são as melhorias ou adaptações que devem ser feitas no modelo de 

negócio, maturidade, estrutura, regras e cerimônias para o próximo período? 

Para um novo PMO Ágil que está sendo formado, a Revisão da Estrutura não deve ser 

realizada inicialmente, dando lugar a realização dos eventos Modelo de Negócio, 

Análise de Maturidade, Estruturação do PMO Ágil, Receber Novos Projetos e Reunião 

de Inception Meeting. Após o PMO Ágil estar estruturado e rodando a Revisão da 

Estrutura poderá ser realizada frequente e constantemente. 

Desenho do Modelo de Negócio do PMO Ágil 

Um PMO Ágil precisa ter seus objetivos estratégicos identificados, bem definidos e 

transparentes para todos os envolvidos com seus projetos, de modo a nortear e guiar 

os trabalhos em direção ao atendimento destes objetivos estratégicos. Para que isso 

seja possível o Time PMO Ágil deve realizar um planejamento estratégico do PMO Ágil 

a fim de alinhar os objetivos estratégicos do PMO Ágil com os objetivos estratégicos 

de sua organização. 
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O desenho do modelo de negócio do PMO Ágil pode ser utilizado para realizar o seu 

planejamento estratégico e divulga-lo para a organização. 

O desenho do modelo de negócio do PMO Ágil não possui um time-boxed definido, no 

entanto o modelo deverá responder no mínimo as seguintes perguntas: 

 Qual o objetivo do PMO Ágil? 

 Qual o foco de atuação do PMO Ágil na organização? 

 Quais são os principais clientes do PMO Ágil? 

 Quais são os projetos que serão executados ou acompanhados pelo PMO 

Ágil? 

 Como se dá o funcionamento do PMO Ágil na organização?  

A responsabilidade de realizar o desenho do modelo de negócio do PMO Ágil é do 

Time PMO Ágil, porém este poderá convocar outros interessados e envolvidos com o 

PMO Ágil para contribuir com este desenho realizando um trabalho colaborativo e 

engajado. 

Análise de Maturidade em Gerenciamento de Projetos da Organização 

O Time PMO Ágil precisa analisar a maturidade em gerenciamento de projetos da 

organização, considerando os times de projeto, áreas envolvidas ou influenciadas e o 

próprio PMO Ágil.  

Uma análise realizada através de modelos de análise de maturidade de mercado 

permite que o Time PMO Ágil tenha uma noção real do grau de maturidade da 

organização quando o assunto é gerenciamento de projetos, sua eficiência e eficácia, 

além de traçar metas para evoluir esta maturidade e contribuir para o aumento de 

performance dos projetos.  

Com a análise de maturidade feita o Time PMO Ágil tem resultados mais objetivos que 

apoiam nas decisões de investimentos, capacitações e estruturação da organização 

como um todo para atender seus projetos e entregar resultados satisfatórios. Também 

é possível extrair informações úteis dos resultados desta análise para promover ações 

de melhoria contínua em toda a organização. 

A Análise de Maturidade não possui um time-boxed definido, no entanto o resultado da 

análise deverá responder no mínimo as seguintes perguntas: 

 Qual a maturidade atual da minha organização? 

 Quais são minhas melhores e piores áreas considerando as notas de 

aderência dentro do modelo abordado? 

 Quais áreas serão evoluídas e qual é a meta de evolução de maturidade para o 

próximo período? 

Estruturação de um PMO Ágil 

Um motor a combustão precisa de combustível para funcionar, assim como um PMO 

Ágil precisa de pessoas para fazê-lo entregar seus resultados. As pessoas são o foco 
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principal na estruturação de um PMO Ágil, e as ferramentas, equipamentos, softwares 

e outras necessidades devem suportar e apoiar as pessoas em seus trabalhos. 

Por isso a estruturação do PMO Ágil é o momento em que o Time PMO Ágil é 

montado ou adaptado para melhor atender as necessidades ou resolver os problemas 

e deficiências identificados durante as etapas de Desenho de Modelo de Negócio e 

Análise de Maturidade. Outros eventos podem disparar a qualquer momento a 

Revisão da Estrutura do PMO Ágil.  

Há diversos modelos de negócio que um PMO Ágil poderá atender para entregar os 

resultados esperados pela organização, por isso não há uma estrutura padrão ou 

específica para um PMO Ágil, no entanto algumas necessidades básicas precisam ser 

atendidas ao estruturar, ou reestruturar, um PMO Ágil, tais como: 

o Definir papéis: É a oportunidade para definir quais profissionais 

qualificados e com quais experiências são necessários para imprimir 

certos ritmos e realizar tarefas específicas, desempenhando um papel 

distinto no escritório ágil de gerenciamento de projetos e organização. 

Os mais comuns são o Gerente de PMO, Gerente de Projetos, Analista 

de Projetos, Assistente de Projetos e/ou Time de Projeto. Identificar 

clientes e usuários finais: O cliente está contido na estrutura do PMO 

Ágil para que ninguém esqueça a importância dele em todos os 

projetos, objetivos, resultados esperados e valores a serem entregues. 

Em um PMO Ágil todo o envolvimento do cliente é colaborativo nos dois 

sentidos, tanto no sentido da empresa para o cliente quanto do cliente 

para a empresa. 

o Mapear e compartilhar as responsabilidades: É fundamental que 

seja definido e compartilhado com toda a organização quais são as 

responsabilidade e entregas de cada um dos papéis definidos assim 

como dos clientes e usuários finais identificados. Inúmeros problemas 

de comunicação entre áreas, clientes e times de projeto podem ser 

evitados apenas com esta ação. 

o Esclarecer o propósito do PMO Ágil: É a oportunidade de 

compartilhar com toda a organização o propósito do PMO Ágil, de modo 

que todos compreendam qual a sua função enquanto corpo ou entidade 

dentro da organização. O alinhamento sobre as expectativas e 

resultados esperados em relação as entregas do PMO Ágil contribuí 

diretamente para o sucesso do Framework. 

o Definir os projetos: É necessário que o PMO Ágil, a partir de seu 

propósito, tenha clareza em relação a quais projetos se responsabiliza. 

Podem haver distinções por tipo, categoria, portfólio, programa, clientes 

e produtos, e o fundamental é que esta definição esteja clara para o 

PMO Ágil, levando em conta que nem todos os projetos serão 

executados pelo PMO Ágil. 
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A Entrada de Novos Projetos 

O Time PMO Ágil deve identificar claramente quais são os projetos que irão compor o 

Backlog do PMO Ágil. De acordo com a organização, seus objetivos e seu 

planejamento estratégico poderão haver critérios de seleção, filtros e processos de 

entrada para os novos projetos. Apenas os projetos que atenderem estes critérios e 

respeitarem o processo existente deverão ser incluídos no Backlog do PMO Ágil. 

Apenas os projetos contidos no Backlog do PMO Ágil deverão ser executados pelos 

Times de Projeto e acompanhados pelo Time PMO Ágil. Projetos não aceitos ou que 

não respeitem o processo de recebimento de novos projetos do PMO Ágil devem ser 

devolvidos ao Backlog de Projetos da Organização. 

A Entrada de Novos Projetos não possui um time-boxed definido, no entanto a sua 

realização deverá permitir que sejam respondidas no mínimo as seguintes perguntas 

para futuros novos projetos: 

 O projeto está alinhado com os objetivos estratégicos da organização? 

 O projeto está alinhado com os objetivos estratégicos do PMO Ágil? 

 O processo de entrada do projeto está aderente as necessidades atuais? 

 Que dados mínimos são necessários para que um projeto seja aceito? 

 De acordo com os critérios o projeto será aceito ou recusado? 

 Há um entendimento claro dos objetivos esperados pelo projeto e qual é o seu 

fator de sucesso? 

Reunião de Inception Meeting do PMO Ágil 

Antes de iniciar uma sequência de Sprints para entregar objetivos de múltiplos projetos 

do Backlog do PMO Ágil, o Time PMO Ágil pode realizar uma reunião de Inception 

Meeting para promover alinhamentos e aumentar a eficiência e a eficácia dos 

trabalhos futuros mais próximos. 

É obrigatório que o Time PMO Ágil participe desta cerimônia, podendo este convocar 

outras partes interessadas, incluindo representantes de times de projetos, alta gestão, 

gestores de outras áreas e profissionais que poderão influenciar ou serem afetados 

pela execução dos próximos projetos. 

O time-boxed da cerimônia de Inception Meeting do PMO Ágil é de até 8 horas para 

um horizonte de 6 meses, sendo exponencialmente menor para visões de futuro 

menores. O Time PMO Ágil se dedica a alinhamentos referentes ao início de grandes 

projetos ou realinhamentos de projetos que estendem por vários meses, avaliando 

inclusive impactos e riscos em outros projetos do PMO Ágil.  

Todos os pacotes de entrega dos projetos pertencentes ao Backlog do PMO Ágil que 

serão executados no próximo período podem fazer parte dos alinhamentos desta 

cerimônia. Muitas vezes a realização da Inception provoca a descoberta precoce e 

saudável de trabalho adicional que precisará ser feito para atender as metas dos 

projetos, aperfeiçoando e contribuindo para que todos cheguem a um acordo a 

respeito das metas compartilhadas antes que os Times de Projeto comecem a 

trabalhar em suas Sprints. 
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Com a Inception o time se concentra em saber o que será trabalhado a seguir e por 

onde começar. Esta clareza de objetivos contribuí para o fornecimento mais acelerado 

de valor sem perder tempo trabalhando em focos errados. 

Uma agenda sugerida para a Inception Meeting do PMO Ágil é: 

 Apresentação dos participantes, seus papéis e responsabilidades nos projetos 

 Visões e objetivos esperados para o próximo período 

 Riscos identificados que poderão impedir o atingimento dos objetivos 

 Revisão das atividades macro e fluxos de trabalho chave a serem realizados 

 Pacotes de entrega prioritários e esperados como resultado do próximo 

período e que impactam nos resultados da organização 

 Estimativas macro dos pacotes de entrega mais importantes do período 

 Priorização única e colaborativa de todos os pacotes de trabalho de todos os 

projetos contidos no Backlog do PMO Ágil do próximo período, de modo que 

todos os participantes da Inception tenham o mesmo entendimento e 

expectativa em relação as ordens das entregas mais próximas e resultados 

esperados. 

Eventos de Execução do PMO Ágil 
Os eventos prescritos são usados no PMO Ágil para criar uma rotina e minimizar a 

necessidade de reuniões não definidas pelo Time PMO Ágil e Times de Projeto. Como 

todos os eventos de execução são eventos time-boxed é garantido que uma 

quantidade adequada de tempo seja gasta sem gerar perdas no processo. 

A Sprint Multi-Projetos é o maior evento no PMO Ágil e também um container para os 

outros eventos. Cada evento prescrito no PMO Ágil é uma oportunidade para 

inspecionar e adaptar resultados, processos, artefatos, ferramentas e 

relacionamentos. Estes eventos são definidos para permitir uma transparência e 

inspeção frequente e constante, de modo que a não inclusão de qualquer um dos 

eventos resultará na redução da transparência e na perda de oportunidades para 

melhoria contínua através de inspeções e adaptações. 

Sprint Multi-Projetos 

A engrenagem principal no PMO Ágil é a Sprint Multi-Projetos, uma time-boxed de 

quatro a doze semanas, que orienta a execução dos outros eventos e os trabalhos do 

Time PMO Ágil e dos Times de Projeto. Durante a Sprint Multi-Projetos os pacotes de 

entrega são trabalhados pelos Times de Projeto que criam incrementos dos produtos 

dos projetos gerando entregas que serão monitoradas sutilmente pelo Time PMO Ágil. 

As Sprints Multi-Projetos são compostas por uma reunião de planejamento da Sprint 

Multi-Projetos que abre o período, o trabalho de execução dos projetos, reuniões 

semanais de monitoramento e controle sútil, uma reunião de revisão da Sprint Multi-

Projetos, uma reunião de retrospectiva da Sprint Multi-Projetos e um evento de 

fechamento do período. 

Após o início da Sprint Multi-Projeto: 
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 Não devem ser feitas mudanças que coloquem em risco as metas acordadas e 

a realização dos pacotes de entrega priorizados sem que haja uma 

renegociação das priorizações; 

 As priorizações e metas poderão ser renegociadas entre o Time PMO Ágil e os 

Times dos Projetos envolvidos desde que seja claramente acordado e 

comunicado com as respectivas partes interessadas; 

Cada Sprint Multi-Projetos pode ser considerada um portfólio ou programa com 

horizonte de entregas não maior que três meses, ou um quarto de ano. Como os 

portfólios ou programas as Sprints Multi-Projetos são utilizadas para sincronizar ou 

integrar trabalhos e entregas de múltiplos projetos e times. Cada Sprint tem a definição 

dos pacotes de entrega que serão acompanhados junto aos times de projeto, 

priorizações acordadas e flexíveis que irão guiar as realizações, monitoramentos, 

trabalhos e resultados esperados. 

A Sprint Multi-Projetos é limitada a três meses corridos, devido ao fato de que quando 

o horizonte planejado para a Sprint é muito longo os riscos de grandes mudanças e o 

aumento da complexidade de gestão podem crescer exponencialmente. Sprints Multi-

Projetos menores permitem uma melhor previsibilidade e garantem uma inspeção e 

adaptação do progresso em direção as metas acordadas pelo menos a cada doze 

semanas corridas, limitando os riscos a este mesmo horizonte controlado. 

Reunião de Planejamento da Sprint Multi-Projetos 

O propósito da reunião de planejamento da Sprint Multi-Projetos é planejar e 

coordenar os trabalhos a serem realizados para completar os pacotes de entrega 

previstos para a Sprint Multi-Projetos. Este planejamento deve ser construído de forma 

colaborativa pelo Time PMO Ágil, podendo convidar representantes integrantes dos 

times de projeto que irão executar os projetos selecionados e/ou partes interessadas 

com expectativas a serem atendidas pela Sprint. Todos os representantes apropriados 

de cada Time de Projeto envolvido devem participar para minimizar os riscos, 

impedimentos e problemas de comunicação. 

O gerente do PMO Ágil, ou um representante elegido pelo Time PMO Ágil, garante 

que o evento ocorra e que seus participantes entendam seu propósito. Este mesmo 

representante contribui e ensina os participantes a se manterem dentro dos limites de 

time-boxed. 

Este é um evento time-boxed com duração máxima de oito horas para as Sprints com 

duração de 12 semanas, podendo ser proporcionalmente menor para Sprints mais 

curtas. 

A reunião de planejamento da Sprint Multi-Projetos responde as seguintes questões: 

 Quais metas do PMO Ágil precisam ser atingidas nesta Sprint? 

 Quais projetos contribuem para as metas do PMO Ágil? 

 Quais objetivos dos projetos precisam ser atingidos nesta Sprint? 

 Quais pacotes de entrega contribuem para os objetivos dos projetos? 

 Quais pacotes de entrega podem ser realizados nesta Sprint? 
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 Como as entregas serão realizadas pelos Times de Projetos durante esta 

Sprint?  

Passo 1 – Quais metas precisam ser atingidas nesta Sprint? 

Um representante integrante do Time PMO Ágil apresenta as metas do PMO Ágil que 

estão previstas para o próximo período. O Time do PMO Ágil debate as metas da 

Sprint e os projetos que, se completados, atingirão as metas do PMO Ágil. Todos os 

participantes colaboram para o entendimento das metas do PMO Ágil em conexão 

com os projetos do Backlog. 

A entrada do passo 1 da reunião de planejamento da Sprint Multi-Projetos são os 

objetivos estratégicos do PMO Ágil, as metas de cada objetivo que precisam ser 

atingidas no período e o resultado das metas na Sprint passada. Somente o Time 

PMO Ágil pode avaliar quais metas podem ser atingidas ao longo da Sprint. 

Passo 2 – Quais projetos contribuem para as metas do PMO Ágil? 

A seleção de projetos que serão executados e acompanhados pelo PMO Ágil deve 

satisfazer os objetivos estratégicos da organização através do atingimento dos 

objetivos estratégicos do próprio PMO Ágil, e somente se, atenderem a estes critérios 

os projetos devem ser debatidos com os Times de Projetos. 

A entrada do passo 2 da reunião de planejamento da Sprint Multi-Projetos é o backlog 

de projetos do PMO Ágil.  

O responsável pela gestão do projeto integrante do Time PMO Ágil apresenta o projeto 

para os participantes que debatem sobre sua importância, prioridade e contribuição 

para as metas do PMO Ágil. Os participantes acordam sobre a prioridade, importância 

e seleção do projeto para compor o backlog de projetos da Sprint Multi-Projetos. 

Os projetos que não forem selecionados para o backlog da Sprint Multi-Projetos 

devido a decisões de prioridade voltam para o backlog do PMO Ágil. Os projetos que 

não forem selecionados por não atenderem os objetivos estratégicos do PMO Ágil são 

colocados de volta no Backlog da Organização. 

Passo 3 – Quais objetivos dos projetos precisam ser atingidos nesta Sprint? 

Os objetivos dos projetos a serem atingidos nesta Sprint precisam fazer sentido e ter 

um propósito aderente as expectativas de seus clientes e partes interessadas. 

A entrada do passo 3 da reunião de planejamento da Sprint Multi-Projetos são os 

objetivos dos projetos selecionados para o Backlog da Sprint Multi-Projetos.  

O responsável pela gestão do projeto integrante do Time PMO Ágil apresenta os 

objetivos do projeto e as expectativas para a Sprint para os participantes que debatem 

sobre seu propósito, importância e prioridade. Os debates e as decisões em relação 

ao trabalho para atender aos objetivos dos projetos deve considerar as necessidades 

dos clientes e partes interessadas no projeto. Os participantes avaliam e acordam 

sobre os objetivos que podem ser atingidos durante a Sprint Multi-Projetos. 
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Passo 4 – Quais pacotes de entrega contribuem para os objetivos dos projetos? 

Os participantes trabalham para entender e selecionar os pacotes de entrega que 

contribuem para o atingimento dos objetivos dos projetos. 

A entrada do passo 4 da reunião de planejamento da Sprint Multi-Projetos são os 

pacotes de entrega previstos para serem realizados na Sprint para cada projeto.  

O responsável pela gestão do projeto integrante do Time PMO Ágil, ou um 

representante integrante do time do projeto, apresenta o pacote de entrega para os 

demais participantes que debatem sobre a contribuição do pacote de entrega para o 

atingimento dos objetivos de seu projeto. 

Os pacotes de entrega que atendem aos objetivos de seu respectivo projeto são 

selecionados e poderão ser realizados pelos Times de Projetos. Os participantes 

avaliam e acordam sobre os pacotes de entrega selecionados que podem contribuir 

para o atingimento dos objetivos dos projetos na Sprint. 

Passo 5 – Quais pacotes de entrega podem ser realizados nesta Sprint? 

Os participantes trabalham para prever os pacotes de entrega que serão realizados 

durante a Sprint. O responsável pela gestão do projeto integrante do Time PMO Ágil 

debate os objetivos da Sprint e os trabalhos dos pacotes de entrega, que se 

completados, atingirão os objetivos da Sprint.  

Os representantes integrantes dos Times de Projetos, determinam em conjunto com o 

Time PMO Ágil qual o Time de Projeto irá realizar cada pacote de entrega na próxima 

Sprint. Os representantes integrantes dos Times de Projetos colaboram com o 

entendimento do trabalho da Sprint. 

A entrada do passo 5 da reunião de planejamento da Sprint Multi-Projetos são os 

pacotes de entrega selecionados para serem realizados na Sprint, a capacidade dos 

Times de Projetos durante a Sprint Multi-Projetos e o desempenho passado dos Times 

de Projetos.  

O número de pacotes de trabalho selecionados do Backlog de Projetos do PMO Ágil 

para a Sprint é o único trabalho deste passo realizado pelos representantes 

integrantes dos Times de Projetos. Somente os representantes integrantes dos Times 

de Projetos podem avaliar e selecionar o que pode ser realizado por seu Time ao 

longo da Sprint. 

Após os representantes integrantes dos Times de Projetos prever os pacotes de 

entrega que irão entregar na Sprint, o Time PMO Ágil e os representantes integrantes 

dos Times de Projetos determinam as metas da Sprint. As metas da Sprint serão os 

objetivos que cada time de projeto irá entregar ao completar os pacotes de entrega, 

orientando os Times de Projetos sobre o porquê de estarem trabalhando nestes 

incrementos de projeto.  

As partes interessadas participantes podem ajudar a clarificar os pacotes de entrega 

selecionados e nas decisões conflituosas de troca que interferem nas priorizações e 

seleções pelos Times de Projetos. 
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Os pacotes de entrega não selecionados para a Sprint por nenhum Time de Projeto 

são colocados de volta no Backlog dos Projetos do PMO Ágil. 

Passo 6 – Como as entregas serão realizadas pelos Times de Projetos durante a 

Sprint? 

Tendo definido os objetivos da Sprint Multi-Projetos e selecionado os pacotes de 

entrega da Sprint que serão realizados pelos Times de Projetos levando em 

consideração os objetivos esperados por cada projeto selecionado e as metas do 

PMO Ágil e da Organização, os representantes integrantes dos Times de Projetos 

decidem colaborativamente como irão realizar os pacotes de entrega. 

Os pacotes de entrega podem ter dependência ou necessidade de integração com 

outros pacotes de entrega, incluindo outros Times de Projetos, e os representantes 

integrantes dos Times de Projetos decidem a melhor estratégia para realizar os 

pacotes de entrega dependentes ou integrados. Os pacotes de entrega selecionados 

para a Sprint, junto com a estratégia de realização destes pacotes são chamados de 

Backlog da Sprint Multi-Projetos. 

Em alguns casos o pacote de entrega pode ser decomposto em partes menores para 

melhor entendimento e decisão estratégica de realização. As partes interessadas 

participantes podem ajudar a clarificar os pacotes de entrega selecionados e nas 

decisões de dependência ou integração. 

Os pacotes de entrega podem sofrer ajustes em suas realizações, ordenação ou 

priorização devido a decomposição, dependência e integração identificadas. Somente 

os representantes integrantes dos Times de Projetos podem realizar estes ajustes. 

Todos os participantes decidem sobre as definições de Pronto que irão utilizar em 

seus diferentes pacotes de entrega. Apenas quando os pacotes de entrega atenderem 

a sua definição de Pronto serão considerados completados. 

Cada representante integrante de um Time de Projeto determina se há excesso ou 

falta de trabalho para o seu Time de Projeto na Sprint Multi-Projeto, renegociando 

pacotes de entrega com o Time PMO Ágil. Os representantes integrantes de Times de 

Projetos podem convidar outras pessoas para participar da reunião de planejamento 

da Sprint Multi-Projetos com a finalidade de fornecer opinião de negócio, técnica ou de 

domínios específicos. 

No final do planejamento da Sprint Multi-Projetos, cada representante integrante de 

um Time de Projeto deve ser capaz de explicar ao Time PMO Ágil como pretende 

realizar seus pacotes de entrega, através de seu Time de Projeto auto organizável, em 

suas próximas Sprints independentes. Cada representante integrante de um Time de 

Projeto deve levar os pacotes de entrega do Backlog da Sprint Multi-Projetos de sua 

responsabilidade para o Backlog individual de seu time e compor o Backlog de seu 

respectivo produto ou projeto.  
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Objetivos da Sprint Multi-Projetos 

Os objetivos da Sprint Multi-Projetos são compostos por todos os Pacotes de Entrega 

selecionados, priorizados e assumidos como compromisso pelos Times de Projeto 

através de seus representantes elegidos. 

Comunicando as Realizações da Sprint Multi-Projetos 

Tendo realizado o planejamento da Sprint Multi-Projetos, o Time PMO Ágil comunica 

formalmente aos interessados pelos projetos do Backlog do PMO Ágil sobre os 

trabalhos que serão realizados. 

A comunicação das realizações da Sprint Multi-Projetos responde as seguintes 

questões: 

 Quais metas do PMO Ágil serão atingidas na Sprint Multi-Projetos? 

 Quais os projetos e objetivos serão realizados na Sprint Multi-Projetos? 

 Quais pacotes de entrega serão completados na Sprint Multi-Projetos para 

cada projeto? 

 Quais Times de Projetos irão completar os trabalhos para atingir os objetivos 

da Sprint Multi-Projetos? 

 Quais metas ou objetivos serão prejudicados na Sprint devido a priorizações 

ou trocas estratégicas? 

 Quais pacotes de entrega ou projetos foram descartados e precisam ser 

reavaliados? 

O Time PMO Ágil é o responsável por fazer acontecer a comunicação das próximas 

realizações. A falta de comunicação afeta satisfação e provoca desalinhamento e o 

não atendimento de expectativas de clientes e partes interessadas. 

Priorização estratégica dos pacotes de entrega e seus projetos 

Todos os trabalhos a serem realizados nos projetos devem estar conectados ao 

planejamento estratégico da organização, através dos objetivos estratégicos do PMO 

Ágil e dos projetos selecionados para o seu backlog. Todos os pacotes de entrega 

selecionados para a Sprint Multi-Projetos devem respeitar a priorização estratégica do 

PMO Ágil a Organização. 

Os Times de Projetos devem se conectar aos objetivos estratégicos do PMO Ágil, e 

por consequência se conectar aos objetivos estratégicos da Organização, através dos 

trabalhos executados em suas Sprints individuais para completar os pacotes de 

entrega selecionados. 

Executando os Projetos da Sprint Multi-Projetos 

Esta etapa de execução só deve ser realizada para uma Sprint que já foi planejada, e 

apenas os pacotes de entrega priorizados e selecionados para o Backlog da Sprint 

Multi-Projetos devem ser realizados ao longo da Sprint. 

A execução da Sprint Multi-Projetos terá o tamanho em duração igual ao tamanho 

definido para a Sprint Multi-Projetos, menos espaço reservado para o planejamento da 

Sprint e menos o espaço reservado para revisar e inspecionar a Sprint Multi-Projetos. 
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Colocando a Mão na Massa 

Todo o trabalho de execução dos projetos e transformação dos pacotes de entrega em 

incrementos de produtos de projeto são realizados pelos Times de Projetos através de 

suas Sprints Independentes. O Time PMO Ágil apenas monitora e controla sutilmente 

os trabalhos realizados ao longo da Sprint Multi-Projeto. 

Pacotes não planejados ou não previstos 

Mudanças podem ocorrer ao longo da Sprint, podendo ser itens não previstos na 

reunião de planejamento da Sprint Multi-Projetos por não terem sido percebidos ou 

compreendidos naquele momento, mas que ao surgirem precisam ser tratados e 

completados para que o objetivo da Sprint seja atingido. Esta mudança não deve ser 

interpretada como uma mudança de escopo ou simplesmente como uma inclusão de 

novos pacotes na Sprint, mas sim de um refinamento do entendimento do backlog que 

será trabalhado ao longo da Sprint corrente. 

Mudanças de escopo que realmente não faziam parte do planejamento inicial e 

aparecem ao longo da Sprint, não devido ao refinamento do backlog, mas geralmente 

por solicitação externa podem causar impactos nas entregas e no objetivo da Sprint 

Multi-Projetos corrente, devendo ser evitadas ou tratadas com o devido cuidado para 

mitigar atrasos e o não prejudicar o alcance das metas planejadas. 

Cancelamento da Sprint Multi-Projetos 

Uma Sprint Multi-Projetos pode ser cancelada antes de seu time-boxed terminar, 

porém esta ação não deve ser frequente e nem tão pouco incentivada. Somente o 

Time PMO Ágil tem autoridade para cancelar uma Sprint Multi-Projetos, embora eles 

possam fazer isso sob influência das partes interessadas e dos Times de Projetos. 

A Sprint Multi-Projetos só deve ser cancelada quando seus projetos ou pacotes de 

entrega planejados forem suspensos ou cancelados, ou os objetivos e metas 

acordados não puderem mais ser cumpridos. Projetos ou pacotes de entrega não 

previstos anteriormente e não planejados que forcem grandes mudanças de 

priorização também podem causar o cancelamento da Sprint Multi-Projetos. 

Quando a Sprint é cancelada, qualquer pacote de entrega completado e Pronto deve 

ser revisado e todos os pacotes de entrega incompletos devem ser colocados de volta 

no Backlog de Projetos do PMO Ágil. Nas Sprints futuras estes trabalhos poderão ser 

repriorizados e reestimados. 

O cancelamento de Sprints Multi-Projetos gera desperdícios e provoca 

desestabilizações nos aprendizados e frequência de entregas. Os cancelamentos 

geralmente distorcem as medições, desestabilizam os Times de Projetos e 

traumatizam clientes e partes interessadas, por isso devem ser evitados. 

Reunião Semanal da Sprint Multi-Projetos 

A reunião semanal, conhecida também como Weekly Meeting, é um evento time-

boxed de até 1 hora, para que o Time PMO Ágil e os representantes integrantes dos 

Times de Projetos envolvidos na Sprint Multi-Projetos possam sincronizar os pacotes 

de entrega e planejar os trabalhos da próxima semana. 
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Esta reunião semanal é realizada para inspecionar os trabalhos que estão em 

andamento desde a última reunião semanal, sincronizar os trabalhos prontos na última 

semana, prever o trabalho que deverá ser realizado até a próxima reunião semanal e 

identificar problemas que possam impedir o atingimento dos objetivos da Sprint. 

O Gerente do PMO Ágil, ou um representante integrante do Time PMO Ágil, garante 

que a reunião aconteça e que os participantes compareçam. Durante a reunião os 

participantes esclarecem: 

 Quais pacotes de entrega estão em andamento e precisam ser sincronizados 

entre os Times de Projetos e interessados? 

 Quais pacotes de entrega foram completados na última semana que 

contribuem para atender aos objetivos da Sprint Multi-Projetos?  

 Quais os pacotes de entrega que pretendemos completar na próxima semana 

que irão contribuir para atender aos objetivos da Sprint Multi-Projetos? 

 Quais os riscos e impedimentos identificados que podem afetar o atingimento 

dos objetivos da Sprint Multi-Projetos? 

Durante a reunião semanal da Sprint Multi-Projetos, o Backlog da Sprint Multi-Projetos 

deve ser utilizado para visualizar, acompanhar e gerenciar os pacotes de entrega em 

andamento. Novos trabalhos podem ser identificados nesta cerimônia, sendo estes 

levados de volta para os Times de Projetos individuais para o planejamento dentro dos 

seus eventos programados. 

O Time PMO Ágil inspeciona o progresso em direção aos objetivos da Sprint Multi-

Projetos e comunica os envolvidos com os projetos a respeito dos respectivos 

avanços. A reunião semanal aumenta a probabilidade dos Times de Projetos atingirem 

os objetivos da Sprint Multi-Projetos, especialmente pelo trabalho de entendimento 

colaborativo dos pacotes de entrega, e como times auto organizados, podem contribuir 

com os trabalhos uns dos outros, renegociar, adaptar e replanejar os pacotes de 

entrega para aumentar as chances de atingir os objetivos da Sprint Multi-Projetos.  

Esta é uma reunião chave para o monitoramento e controle sútil e a inspeção e 

adaptação que aumenta a visibilidade em relação aos avanços dos projetos do PMO 

Ágil e promove a transparência em relação a riscos e impedimentos existentes. 

Comunicando atualizações e avanços na Sprint Multi-Projetos 

O Time PMO Ágil comunica os envolvidos com os projetos a respeito dos respectivos 

progressos em direção aos objetivos da Sprint Multi-Projetos e de atualizações 

identificadas que possam alterar priorizações e entregas futuras. 

As reuniões semanais melhoram as comunicações dentro do Time PMO Ágil, entre os 

Times de Projetos e entre o Time PMO Ágil e os Times de Projetos. Eliminam 

cobranças e outras reuniões e promovem mais rapidez nas tomadas de decisão 

estratégicas. Esta é uma reunião essencial para inspeção e adaptação do PMO Ágil e 

de seus Times de Projetos. 

As reuniões semanais também diminuem as probabilidades de interferências externas 

ao PMO Ágil e aos Times de Projetos que possam impactar nos pacotes de entrega 
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planejados, assim como na mitigação dos riscos de trocas de prioridade que possam 

afetar os objetivos estratégicos do PMO Ágil ou Organização. 

Reunião de Revisão da Sprint Multi-Projetos 

A reunião de revisão de múltiplos projetos, é uma cerimônia que deve ser realizada no 

último dia da Sprint Multi-Projetos com objetivo de inspecionar todos trabalhos 

realizados ao longo da última Sprint Multi-Projetos com a finalidade de revisar todos os 

pacotes de entrega prontos e funcionais. 

Um incremento de produto funcional é aquele que potencialmente pode ser entregue 

ao cliente sem a necessidade de correções ou ajustes no respectivo incremento, mas 

não necessariamente estes incrementos são entregues para seus respectivos clientes 

de modo que entrem em funcionamento. 

Esta revisão deve ser realizada pelo Time PMO Ágil e representantes integrantes dos 

Times de Projeto, que poderão convidar partes interessadas nos projetos executados 

e que terão pacotes de entrega apresentados. 

Este é um evento time-boxed com duração máxima de quatro horas para as Sprints 

com duração de 12 semanas, podendo ser proporcionalmente menor para Sprints 

mais curtas. O objetivo exclusivo é de inspecionar todos, e somente, os pacotes de 

entrega completados que atendem a definição de pronto estabelecido no planejamento 

da Sprint. 

A reunião de revisão não tem o objetivo e não deve ser realizado com a finalidade de 

testar pacotes de entrega e produtos funcionais na tentativa de encontrar erros, 

inconformidades ou requisitos não entendidos. Estes trabalhos são de 

responsabilidades dos Times de Projetos auto organizados e já foram realizados em 

suas Sprints independentes. 

O representante integrante do time do projeto apresenta cada pacote de entrega 

pronto ao responsável pela gestão do projeto integrante do Time PMO Ágil, que juntos 

revisam os objetivos do projeto e decidem por aprovar ou reprovar cada item. 

Recusando Itens de Backlog da Sprint Multi-Projetos 

Todos os itens de Backlog recusados durante a Review são devolvidos ao Backlog do 

PMO Ágil. Cada item recusado é reanalisado e a sua prioridade poderá mudar em 

relação aos itens de backlog já existentes, podendo ou não entrar na próxima Sprint 

Multi-Projetos. 

Analisando trabalhos e Sprints Futuras 

Ainda como resultado do evento de revisão, o time deve analisar a linha do tempo, o 

orçamento e a capacidade dos Times de Projeto para as próximas entregas esperadas 

pelos projetos, considerando possíveis alterações e adaptações no tamanho dos 

Times e na duração das próximas Sprints para se adequar à capacidade esperada do 

backlog a ser completado no futuro mais próximo. 
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Reunião de Retrospectiva da Sprint Multi-Projetos 

A reunião de retrospectiva da Sprint Multi-Projetos é uma cerimônia que deve ocorrer 

imediatamente após a reunião de revisão da Sprint Multi-Projetos. 

Este é um evento time-boxed com duração máxima de quatro horas para as Sprints 

com duração de 12 semanas, podendo ser proporcionalmente menor para Sprints 

mais curtas.  

Este evento deve ser realizado pelo Time PMO Ágil, que pode convidar os 

representantes integrantes dos Times de Projeto para contribuir com as inspeções e 

adaptações. 

O gerente do PMO Ágil participa da reunião como um membro do Time PMO Ágil 

devido a sua responsabilidade pelo processo e encoraja o Time a revisar o seu 

processo de gestão e execução, de forma a torná-lo melhor e mais gratificante para a 

próxima Sprint Multi-Projetos. 

Todos os participantes inspecionam como a última Sprint Multi-Projetos foi em relação 

às pessoas, relacionamentos, processos, ferramentas, artefatos e como os pacotes de 

entrega foram completados e aceitos, devendo colaborativamente: 

 Identificar e ordenar os principais itens que foram bem e devem ser mantidos. 

 Identificar e ordenar as potenciais melhorias. 

 Criar um plano de ação para implementar as melhorias, iniciando de 

preferência já durante a próxima Sprint Multi-Projetos. 

Kaizen no PMO Ágil 

Kaizen significa melhoria ou mudança para melhor e incide sobre a melhoria dos 

processos. Quando aplicado no ambiente de projetos e nas atividades dos times de 

projetos, o Kaizen, melhora as atividades e os processos atuando como eliminador de 

desperdício, contribuindo assim para a implementação e evolução de métodos e 

práticas ágeis. 

Ao aplicar as práticas da retrospectiva da Sprint Multi-Projetos e identificar os pontos a 

melhorar, o Time PMO Ágil precisa observar os desperdícios, além de observar como 

irá diminuí-los ou eliminá-los através de Kaizens. 

As melhorias precisam ter um objetivo final e proporcionam melhorias nos fluxos de 

valor de toda a organização. 

O Kaizen atua em melhorias pontuais que irão beneficiar o trabalho neste momento, e 

provoca melhorias que irão contribuir para uma melhoria maior que estão conectadas 

a outras melhorias que irão permitir um avanço e uma melhoria em processos e fluxo 

de valor. 

Fechando o Período 

Oficialmente a Sprint Multi-Projetos está finalizada e os Times de Projetos podem 

prosseguir para a próxima Sprint. O Time PMO Ágil realiza algumas atividades formais 
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de encerramento do período, registrando e comunicando avanços e resultados 

obtidos, sejam estes positivos ou negativos. 

A comunicação e distribuição dos resultados da Sprint Multi-Projetos para todos os 

interessados e influenciados pelos projetos contidos no backlog da última Sprint multi-

projetos é essencial para uma boa saúde dos projetos em execução e da manutenção 

do próprio PMO Ágil. 

Gerenciamento Ágil de Valor Agregado 

O conceito de agilidade no caso do GVA (Gerenciamento Ágil de Valor Agregado) está 

diretamente ligado aos valores do PMO Ágil, que são transparência, inspeção e 

adaptação combinados a eliminação de desperdício e entrega de valor o mais breve 

possível. Neste caso a entrega de valor está associada ao correto acompanhamento 

dos projetos e a provocar adaptações o mais breve possível para corrigir desvios 

identificados 

Ao final da Sprint Multi-Projetos, e após todas as cerimônias terem sido realizadas, é o 

momento ideal para realizar as atividades de fechamento do período que contempla a 

última Sprint e apresentar os resultados do gerenciamento ágil de valor agregado 

referente a iteração que se encerrou. Especialmente porque todas as informações 

foram colhidas ao longo de todas as cerimônias realizadas, especialmente nas 

reuniões semanais e nas reuniões finais da Sprint Multi-Projetos. 

O Time PMO Ágil utiliza as técnicas de GVA Ágil recuperando Previsões e 

Orçamentos, observando valores realizados, calculando desempenhos, medindo e 

analisando resultados. 

Artefatos do PMO Ágil 

Artefatos representam o produto de um trabalho ou valor que fornece transparência e 

oportunidades para inspeção e adaptação que apoiam a execução de projetos e 

contribuem para manter os times seguindo os conceitos, valores e princípios ágeis. 

Backlog de Projetos 

O Backlog de projetos é o principal artefato do PMO Ágil porque contém todos os 

projetos de uma empresa, e da origem ao conjunto de projetos que será tratado pelo 

PMO Ágil. 

O Backlog de projetos é uma lista de todos os projetos, e somente os projetos, que a 

organização executa e que compõem o planejamento estratégico e os objetivos da 

empresa. O Backlog de projetos é dividido em três subconjuntos de projetos: 

Backlog de Projetos da Organização 

O Backlog de projetos da organização é composto por todos os projetos que a 

empresa em questão executa, independente de haver escritório de gerenciamento de 

projetos ou não. É uma lista de todos os projetos que a organização possui, formal ou 

informalmente, que precisam ser executados, independente de seus responsáveis, 

objetivos e características. 
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Backlog de Projetos do PMO Ágil 

O Backlog de Projetos do PMO Ágil é uma subdivisão do Backlog de Projetos da 

Organização, sendo composto por uma lista de projetos de responsabilidade do PMO 

Ágil, e que serão executados sob orientação, monitoramento e metodologias definidas 

e acompanhadas pelo PMO Ágil. 

O Backlog de Projetos do PMO Ágil é formado a partir de uma análise de todos os 

projetos da organização, e a definição de quais projetos específicos serão 

gerenciados, monitorados ou orientados pelo PMO Ágil. 

Backlog da Sprint Multi-Projetos  

O Backlog da Sprint Multi-Projetos é uma subdivisão do Backlog de Projetos do PMO 

Ágil que contém uma lista de projetos que serão executados, monitorados e 

acompanhados pelo PMO Ágil durante a Sprint Multi-Projetos. 

Este Backlog da Sprint Multi-Projetos é formado pela priorização e seleção dos 

projetos que precisam ser executados na próxima iteração e que estarão sob 

monitoramento e acompanhamento mais próximo e constante pelo PMO Ágil, seja por 

criticidade, complexidade ou alguma outra variável que determine um projeto como 

prioritário para o próximo período. 

Item de Backlog de Projeto 

Os itens de Backlog de projeto são especificamente, e exclusivamente, os projetos 

com seus dados básicos, que podem ser movimentados entre os Backlogs de Projetos 

da Organização, do PMO Ágil e da Sprint Multi-Projetos, podendo ser decompostos 

em Pacotes de Entrega. 

Metas do PMO Ágil 

As Metas do PMO Ágil são originadas nos objetivos estratégicos do PMO Ágil que se 

conectam com os objetivos da organização, e que contribuem para as metas 

organizacionais. Para mitigar os riscos de não atingimento das Metas do PMO Ágil, 

estas são divididas em metas menores absorvidas por cada Sprint Multi-Projetos do 

período que corresponde ao horizonte das Metas do PMO Ágil. 

Durante a Reunião de Planejamento da Sprint Multi-Projetos, os objetivos para toda a 

Sprint são conhecidos. Este conjunto é chamado de Meta da Sprint Multi-Projetos.  

A Meta da Sprint Multi-Projetos corresponde a todos os trabalhos que os Times de 

Projetos devem completar ao longo da Sprint Multi-Projetos. Esta deve estar sempre 

conectada com os objetivos estratégicos do PMO Ágil e por consequência aos 

objetivos organizacionais. 

Priorizando projetos 

A priorização é realizada por importância de forma que os itens do Backlog estejam 

sempre em ordem de prioridade, do mais importante para o menos importante. 

Na gestão de múltiplos projetos é decisivo definir as prioridades dos projetos do 

Backlog de Projetos que serão executados pelo PMO Ágil. Esta priorização se dá pela 

determinação de importâncias para cada um dos projetos. Os mais importantes devem 
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ser executados com prioridade, desde a disponibilização de recursos até a atenção da 

gestão e do foco de maior relacionamento com o cliente. 

Não devem ser executados projetos não priorizados em relação aos demais projetos 

do Backlog de Projetos, incluindo seus subconjuntos. A base para todas as 

priorizações de projetos deve ser o planejamento estratégico da organização, seus 

objetivos e metas estratégicas, assim como o alinhamento a estratéa do PMO Ágil. 

Realizar projetos não priorizados, ou que infringem as regras de prioridade da 

organização ou do PMO Ágil levam aos fracassos e ao não atingimento de metas. A 

falta de alinhamento estratégico entre organização e PMO Ágil, afeta as priorizações e 

pode ocasionar a quebra de objetivos, a não existência de metas coerentes e a 

falência do PMO Ágil. 

Monitoramento e Controle Sútil 

O monitoramento e controle sútil é aquele que permite que todos os trabalhos em 

progresso sejam acompanhados por todos os envolvidos de maneira colaborativa e de 

forma a distribuir a responsabilidade e o próprio monitoramento e controle entre todos 

os integrantes de todos os times, e não apenas em um simples indivíduo. 

O Time de Projeto fará o monitoramento e controle de suas tarefas, e o Time PMO Ágil 

fará o trabalho de monitoramento e controle nos pacotes de entrega que estão em 

progresso em encontros semanais, que permitirão a discussão de maneira 

colaborativa em relação aos trabalhos para alcançar os objetivos da Sprint Multi-

Projetos. 

Transparência do Artefato 

A base do PMO Ágil é a transparência, e este trabalha com os Times de Projetos e na 

organização para garantir que a transparência seja aparente em todos os artefatos e 

que os estados de todos os trabalhos sejam conhecidos. 

Esta transparência proporciona compromisso, envolvimento e colaboração, além de 

fornecer todo conhecimento necessário para se atingir objetivos esperados. No PMO 

Ágil a transparência não afeta apenas as entregas realizadas, mas a gestão, os 

processos e os resultados esperados. 

Todos os direcionamentos que vão de encontro com o planejamento estratégico da 

organização e que devem ser absorvidos pelo PMO Ágil e sua estratégia devem ser 

compartilhados, todas as expectativas esperadas e que serão cobradas no futuro na 

entrega de resultados do PMO Ágil devem ser comunicadas de maneira clara, objetiva 

e simples. 

Definição de Pronto 

O conceito de Pronto deve ser o mesmo para todo o Time do projeto e todos devem 

saber exatamente o que significa a palavra “Pronto” e quando esta deve ser utilizada 

no projeto. 
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O planejamento da Sprint Multi-Projeto é o momento ideal para discutir com todo o 

Time PMO Ágil e os representantes integrantes dos Times de Projetos o que será o 

“Pronto” e quando o “Pronto” será utilizado em pacotes de entrega, fases e projetos. 

A definição de “Pronto” pode variar significamente de um extremo ao outro para Times 

de PMO Ágil diferentes, no entanto, todos os integrantes de um Time PMO Ágil 

específico devem ter o mesmo entendimento do que significa o trabalho estar 

completo, assegurando mais uma característica da transparência do artefato Backlog 

de Projetos a partir da definição de “Pronto” conhecida. 

A definição de “Pronto” também deve orientar o Time PMO Ágil e os Times de Projetos 

no conhecimento de quantos itens do Backlog de Projeto podem ser selecionados 

durante a reunião de planejamento da Sprint Multi-Projetos. 

Em ambientes de múltiplos projetos pode ser necessário definir conceitos de “Pronto” 

diferentes para cada pacote de entrega, ou projeto, devido a sua natureza e produto 

gerado. 

Referências 
As seguintes referências foram utilizadas ao longo do Guia do PMO Ágil: 

Time-boxed 

Os eventos com duração fixa são chamados de time-boxed, mas não é só em relação 

ao tempo que este conceito se aplica, mas ao trabalho também. 

 Time: significa que o evento tem uma duração fixa e deve ser encerrado 

quando este tempo terminar. 

 Boxed: significa que é uma caixa fechada de trabalhos, havendo uma definição 

de trabalho a ser realizada dentro desses eventos, e é imprescindível que seja 

realizado o trabalho proposto, nem a menos e nem a mais. 

Value Stream Mapping 

Value Stream Mapping - VSM (Mapeamento do Fluxo de Valor) é uma ferramenta de 

diagnóstico para a identificação de todas as ações de uma empresa, classificadas em 

ações que criam ou não valor sob a perspectiva do cliente. 

Estas ações formam a cadeia de valor e representam um fluxo contínuo de geração de 

valor com todas as etapas percorridas por um processo produtivo. 

Lead Time 

Lead Time é o tempo em que uma tarefa fica no fluxo e percorre todas as etapas 

mapeadas pelo fluxo de valor. Este tempo pode ser considerado uma métrica, e 

utilizado para medir quanto tempo uma tarefa fica no fluxo desde a sua entrada até a 

sua saída como pronta. 

O Lead Time mostra como está o fluxo de produção e pode ser o melhor mecanismo 

para indicar pontos de melhoria, e contribuir para a identificação de gargalos. 
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Conclusão 
O Framework PMO Ágil é livre e oferecido neste guia. A sua aplicação completa 

caracteriza o PMO Ágil, e o uso de seus papéis, eventos, artefatos e regras 

sustentados por seus pilares, valores e princípios o fortalece e aumentam as chances 

de sucesso e do retorno de seus benefícios. É possível utilizar partes do PMO Ágil, 

mas quanto mais descaracterizado maior serão os riscos de fracasso e do não retorno 

de seus benefícios. 

Agradecimentos 
Das centenas de Pessoas que tem contribuído com o PMO Ágil, devo destacar 

aquelas que foram fundamentais retornando seus comentários sobre as leituras do 

livro “PMO Ágil – Escritório Ágil de Gerenciamento de Projetos”, e sobre suas 

aplicações práticas deste Framework que resultaram em dezenas de cases de 

sucesso, de aprendizado e adaptação. Sem a ajuda e feedbacks deles o Guia do PMO 

Ágil não teria sido refinado tanto quanto está hoje. 
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Gerenciamento de Projetos do Rio Grande do Sul. Esta apresentação essencialmente 

documentou o aprendizado e experiências que Fábio Cruz teve ao longo dos anos 

anteriores na aplicação dos conceitos do Framework PMO Ágil. 

O Guia do PMO Ágil documenta o Framework PMO Ágil conforme desenvolvido e 

sustentado ao longo de anos por Fábio Cruz, apoiado por clientes, parceiros e 

contribuidores. Outras fontes fornecem padrões, processos, e percepções que são 

complementadas, ou complementam, o Framework PMO Ágil. Estas fortalecem e 

otimizam as aplicações, resultados, aprendizados e satisfação.  


