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diferenças entre
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Valores, Princípios e Métodos
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Abordagem  
Empírica

Drivers da Gestão de Projetos: 
Prazo, Custo, Qualidade, Satisfação das 
Partes Interessadas e Retorno para Negócio.

?

Escopo fechado
Nenhuma ou 
pouca mudança
> Previsibilidade
< Risco 

Escopo aberto
Mudança faz
parte do projeto
< Previsibilidade
> Risco

Metáfora do Baralho:

O mesmo baralho suporta 

diversos tipos de jogos 

(com regras diferentes)
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Modelo de Governança Ágil de Projetos

Novo Perfil  
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de Projetos
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A governança define um 

sistema de tomada de 

decisão, estabelecendo  

metas, politicas, regras, 

diretrizes, princípios e 

responsabilidades.

Tomar a decisão de qual é 

o modelo de gestão certo 

para projeto certo.

É o conjunto de práticas que 

tem como objetivo realizar as 

decisões e entregar valor 

através da execução de 

projetos.

Executa o projeto utilizando o 

modelo de gestão 

selecionado.

Entender: “Para quem 
só tem martelo, todo 
projeto parece um 
prego”

Aprender:  “Shift your
Mindset” (chavear sua 

mentalidade)

Aplicar a metáfora: “O marceneiro tem uma 
caixa de ferramentas, que de acordo com o 
trabalho que será executado ele escolhe as 
ferramentas certas”

Não existe 

bala de prata

Governança Ágil
de Projetos

Gestão Ágil
de Projetos

3Es: Eficiência, Eficácia e Efetividade

Produto

Seleção do Modelo de Gestão de Projetos a partir
das características do projeto e das necessidades de 
gerenciamento.
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SCRUM

PMBOK

Gerente de 
Projetos

Hibrido: 
Scrum + 
PMBOK

Exemplos

Quer saber mais sobre Gestão e Governança 
Ágil de Projetos. fale conosco: Rildo Santos 
rildo.santos@etecnologia.com.br
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