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Agilidade em Projetos



Pensamento Ágil



Tradicional x Ágil



Metodologia Ágil 

A metodologia ágil baseia-se em um

conjunto de práticas para aprimorar a

gestão de projetos a partir de ciclos

curtos e acelerados de trabalho, com

foco total no cliente.

Design

Develop

Test

Feedback

Plan

Release



Princípios da Metodologia Ágil 

Autonomia e 
cooperação 
das equipes

Ciclos curtos 
de trabalho, 
em formato 
de sprints

Entregas 
menores, 
rápidas e de 
alta qualidade

Planejamento 
incremental, 
com 
melhorias 
contínuas

Flexibilidade e 
adaptabilidade 
constante

Sem silos e 
hierarquias, 
reduz a 
burocracia

Aprendizado a 
partir de dados, 
testes e 
experimentações

Criação de 
valor de acordo 
com as 
necessidades 
do cliente



O ágil na prática

vs

Pessoas e interações
Trabalho com equipes multidisciplinares e 

reuniões regulares

Software / Atividade em 
funcionamento

Go live para uso teste ou lançamento de 
uma versão beta  

Colaboração com o cliente
Feedback como insumo para melhoria contínua

Responder a mudanças
Se ajustar a novas realidades e não encaixar a nova 

realidade ao que já existe

Processos e ferramentas
Construção de fluxogramas e mapeamento 
dos envolvidos

Documentações
Formalização e atualização do plano de 
trabalho a cada etapa

Negociação de contratos
Proteção jurídica para todos os riscos

Seguir um plano
Execução do plano até o final para então 
olhar para os resultados 



Colaborar, agir e reagir
Ou seja, a metodologia ágil é sobre



Metodologia Ágil
aplicada ao compliance

O mercado exige das grandes corporações respostas

rápidas para problemas complexos. Para se adaptar a

essas mudanças bruscas de cenário com agilidade, o

setor de compliance precisa um mindset que pode ser

guiado pelametodologia ágil.



Metodologia Ágil
aplicada ao compliance

Por isso, a demanda é sempre por mais eficiência e

eficácia. E essa entrega precisa ser cada vez mais ágil e

confiável.

O que vem mudando no compliance

Maior importância na tomada de decisão

Maior importância nas estratégias das empresas

Maior importância nos resultados de negócios

1

2

3



O QUE É ÁGIL?

Adaptive Software 
Development

Feature Driven 
Development (FDD)

Lean

Kanban

Dynamic Systems 
Development 
Method (DSDM)

XP

Scrum

Modelos 
Ageis

O Agile é uma maneira de abordar o trabalho com base no desenvolvimento 
iterativo, em que requisitos e soluções evoluem por meio da colaboração entre 
equipes multifuncionais e auto-organizadas, todas focadas em fornecer o valor 
mais importante e melhorar continuamente.

12 Princípios Ágeis

Satisfação do Cliente Confiança e Apoio Atenção contínua

Aberto a Mudanças Conversa Face to Face Simplicidade

Entrega Frequente Produto / Solução Funcionando Auto-organização

Trabalho em Equipe Desenvolvimento Sustentável Refletir e Ajudar

Metodologia Ágil
princípios ao compliance



Ágil significa entregar o valor 
inicial e contínuo









Compliance Riscos e Controles na OLX Brasil



GRC Ágil OLX Brasil x Valores OLX Brasil

Gestão de GRC Tradicional Antifragile Risk Management

Foco nos controles e regras para todo e 
qualquer risco e norma identificada, tornando 
a empresa lenta, burocrática e conservadora, 
o que não se alinha à inovação.

Compreende o apetite ao risco, divulga e aprende 
com os erros pequenos e aceitáveis, é parceiro de 
inovação e concentra esforços nos riscos e regras que 
mais afetam a estratégia e a sustentabilidade da OLX



Interação a todo momento

Diminuição de fricção 
com áreas e 
retrabalhos

Agilidade

SINERGIA E OTIMIZAÇÃO

Lorem ipsum 

Mapear  

Riscos e 

Compliance

Identificar

Medidas 

MItigatórias

Desenhar

Processos e 

Políticas
Educação e 

Planos de 

Melhorias

KRIs

KCIs
Auditorias 

Internas e 

Compliance
Frentes de 
atuação GRC 
OLX Brasil

Interações mais 
efetivas com as 

áreas

Otimização

Entregas mais 
conectadas 

entre si 

Qualidade

Melhoria na 
experiência do 

cliente

Foco no Cliente

Minimização do 
tempo de execução 

das tarefas

Eficiência

Maior interação entre o 
time de GRC

Evolução



InteraçõesDocumentos

GRC Ágil OLX Brasil x Valores OLX Brasil

Product
Owner

Scrum
Master

Scrum
Team

Risk & 
Compliance
Champion 

Stakeholders

LIGA D0 Execucao (Liga D1, D2, N)

Planejamento 
da Liga Revisão da 

Liga

Daily 
Scrum

Retrospectiva

Como priorizar o 
backlog? 1–2

Weeks

Liga 
Backlog Passos

Pq fazemos 
este 

trabalho?

Ponto de 
Vista da 

Liga

Risk & 
Compliance

Canvas

Produto 
Final

Story Map and 
Initial R&C 

Backlog

Papéis de 
Trabalho

Como 
atenderemos 

valores/
objetivos?



Compliance Ágil Neoway



O NeoEthics é o programa de 
compliance da Neoway que 
atua como ponto focal para 
orientação, revisão e 
monitoramento da aderência 
aos padrões éticos 
corporativos estabelecidos 
pela empresa. 



Estruturação

N
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ETAPA 1:
PLANEJAMENTO

ETAPA 2:
IMPLEMENTAÇÃO

Mapeamento de riscos

Identificação de medidas de mitigação 

Política Anticorrupção e Antissuborno

Ações de comunicação e treinamento

Política de Interação com Agentes Públicos 

Categorização e mensuração de riscos

Plano de prioridade para implementação 

ETAPA 2:
IMPLEMENTAÇÃO

Política de Conflito de Interesses

Ações de comunicação e treinamento

Política de Gestão de Terceiros

ETAPA 2:
IMPLEMENTAÇÃO

Política de Doações e Patrocínios

Ações de comunicação e treinamento

Política de cortesias corporativas

ETAPA 2:
IMPLEMENTAÇÃO

Revisão externa dos elementos do programa

Certificação ISO



Aplicação da metodologia

ETAPA 1: 
PLANEJAMENTO

Avaliação da estrutura da empresa 
para estabelecer metas e criar um 

plano de ação a partir do mapeamento 
e da categorização de riscos realizados 

com a colaboração das diferentes 
áreas.

ETAPA 2 A 4: 
IMPLEMENTAÇÃO

Implementação dividida em três fases 
menores de trabalho, com 

treinamento e participação das 
equipes. Cada fase resultou em 
aprendizados para as próximas. 

Autonomia e 
cooperação das 

equipes

Ciclos curtos 
de trabalho

Criação de 
valor

Princípios aplicados: Princípios aplicados:

Autonomia e 
cooperação 
das equipes

Ciclos 
curtos de 
trabalho

Planejamento 
incremental

Aprendizado 
com testes e 
experimenta

ções

ETAPA 5: 
CONSOLIDAÇÃOApós todas as fases de 

implementação, ainda foi realizada 
revisão externa de todos elementos do 

programa.

Princípios aplicados:

Aprendizado a partir 
de dados, testes e 
experimentações

Criação de valor de 
acordo com as 

necessidades do 
cliente



Resultados

A priorização das demandas e 
elaboração do plano permitiu uma visão 
completa do projeto e a construção de 
uma estratégia global para todas as 
etapas 

A implementação das políticas faseadas 
permitiu aprendizados rápidos para os 
ciclos seguintes (tipo de treinamento, 
ações de engajamento, segmentação de 
turmas, data e cobrança de presença)

O mapeamento dos riscos em parceria 
com as áreas de negócio permitiram 
uma visão multidisciplinar e da 
construção das respectivas medidas de 
mitigação.

Toda a estrutura normativa do 
NeoEthics estava de pé em 1 ano. Mas 
alguns processos foram implementados 
e logo depois melhorados após 
feedback das áreas.



Compliance e Riscos no Banco CSF: Centro de 
Excelência Defenders



Centro de Excelência Defenders

Atuação na Jornada do Cliente 
(estruturas de negócios)



Centro de Excelência Defenders: Pilares de Atuação



Centro de Excelência Defenders







Vamos as perguntas




