
A Penox é uma empresa jovem, inovadora e eficiente. 
O nosso objetivo é sempre prover respostas ágeis e soluções 
diferenciadas pela qualidade, visando cenários não invasivos.
Nossos clientes não se adaptam a nossas regras de negócios, e sim, 
nossas ferramentas e soluções se adaptam a realidade do seu negócio.

O que é agilidade? 
O conceito de agilidade nasceu de um movimento dos anos 90 que buscava 
uma resposta aos métodos de desenvolvimento de software fortemente 
prescritivos utilizados. Esses métodos eram caracterizados por 
planejamentos detalhados, micro gerenciamentos e centralização do poder 
de decisão. 

A agilidade vem justamente para focar em planejamentos por incrementos, 
decisões compartilhadas entre os times, riscos compartilhados, 
empoderamento dos times para as decisões sobre as soluções técnicas e 
principalmente a entrega de valor frequente. 

Apresentamos a seguir um conjunto de serviços focados especificamente 
para a adoção da agilidade na realidade de sua empresa.

A Penox Gestão em Tecnologia 
atua com modelos de coaching 
adequados a realidade da sua 
empresa. 

Nosso trabalho foca em auxiliar 
a adoção da agilidade em vários 
níveis da organização, primando 
por:

Serviços
• Ajudar o autoconhecimento e a melhoria    
  contínua tanto individual quanto coletiva
• A absorção dos conceitos de agilidade
• A adoção das práticas de colaboração
• Formação de times de alto desempenho
• A evolução e aplicação dos métodos ágeis       
  segundo a realidade da sua organização
• A escalabilidade na adoção da agilidade

Auxiliamos sua organização a direcionar os esforços operacionais na 
construção de produtos de valor para seus clientes. Atuamos na 
determinação da real capacidade de sua organização e promovemos 
alinhamento entre os vários projetos para entrega de valor frequentemente.

Consiste em uma atuação direcionada a adoção da agilidade no ambiente da 
sua organização. É uma semana de atuação intensa do nosso time de 
coachings no desenvolvimento ágil de software, abordando aspectos como:

• Sprints diárias do planejamento à review e retrospectiva
• Atuação junto ao desenvolvimento e negócios
• Alinhamento entre cliente e time de desenvolvimento
• Produto gerado ao final da semana
• Aumento da eficiência da comunicação entre gestores e times de projetos
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Modelos de coaching 

1. Coaching de Portfólio

2. Expliciteness (Explicitação)
Consiste em uma atuação direcionada a adoção da agilidade no ambiente da 
sua organização. É uma semana de atuação intensa do nosso time de 
coachings no desenvolvimento ágil de software, abordando aspectos como:

• Sprints diárias do planejamento à review e retrospectiva
• Atuação junto ao desenvolvimento e negócios
• Alinhamento entre cliente e time de desenvolvimento
• Produto gerado ao final da semana
• Aumento da eficiência da comunicação entre gestores e times de projetos

O coaching de equipes ajuda elevar o sucesso na adoção de práticas ágeis. 
Trata-se de uma atuação diária junto aos times para auxiliar na avaliação da 
adoção ágil. Nesse modelo nossos coaching atuam observando, mediando, 
facilitando e elucidando os processos de adoção ágil, atuando principalmente:

• Stand-ups meetings
• Reuniões de planejamento, review e retrospectivas
• Na definição e refinamento do backlog
• Criação de board auxiliares
• Apoio a práticas e técnicas de gestão ágil

3. Coaching de Equipes

Nesse treinamento você aprenderá 
como expandir o mindset ágil em sua 
organização, identificando quais 
dimensões são mais importantes na 
sua estratégia de adoção de uma 
metodologia ágil.

Nesse treinamento você vivenciará na 
prática a adoção do Scrum, 
experimentando os principais 
eventos do framework e observando 
os principais erros na adoção do 
framework. 

Serão abordados os papéis do Product Owner e do Scrum Master conforme o 
guia de implementação do Scrum e apresentaremos algumas dicas 
importantes para que seus projetos com Scrum tenham sucesso.



Nesse treinamento você vivenciará a 
criação de um quadro Kanban, 
experimentando na prática como um 
sistema puxado deve ser construído. 

Serão tabordados seus principais 
valores, focando na promoção do fluxo 

Kanban descomplicado

de trabalho, limitação do trabalho em progresso (WIP) e a transparência. 
De forma simples e descomplicada será possível compreender um gráfico 
CFD e os conceitos de lead time e cycle time.

Esse treinamento foca em prover 
ferramentas para auxiliar os scrum 
master e agile coach da sua 
organização para lidar com os 
problemas de adoção ágil no dia-a-dia. 

Serão abordados as principais técnicas 
para  empoderar seu gestor na adoção 

ágil focando exatamente na forma de atuação dos mesmos.
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Gestão 3.0
Esse treinamento foca em prover 
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