


Paulo Marques - Orizon 
Head do escritório de projetos da Orizon, 
empresa líder em serviços de saúde, seguros 
e benefícios, com 22 milhões de sinistros e 
contas médicas processadas por ano. Paulo é 
responsável pelo ciclo de investimentos da 
empresa e protagonista nos projetos de 
transformação LEAN e AGILE. Pós-graduado 
em Gestão de Projetos e MBA em Gestão 
Empresarial pela FGV. 
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Mais Saúde  
para Mais Pessoas 
Nosso foco é defender a saúde de milhões 
de pessoas, combatendo os desperdícios no 
sistema e evitando procedimentos e riscos 
desnecessários. 

É desta forma que  
materializamos o nosso propósito. 
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Prestadores 

13 

Vidas Operadoras Farmácias 

Milhões 
140 

Mil 
43 +11 

Mil 

O maior banco de 
dados da América Latina 



Transformação PMO 



PMO ORIZON 

2013 

Nasce o PMO 2014 

2015 

2016 

2017 

2018 
Criação Pré-Comitê e 
Comitê de Projetos. 

Workshop de Projetos 
 Encontro de GPs. 

Processo de iniciativas 
(identificação e seleção 
dos projetos)  

Acompanhamento e report dos 
investimentos em projetos. 

DevOps na companhia. 

Criação da Metodologia de 
Gestão dos Projetos Orizon. 





Como apoiar Organização 

1 

2 

3 
4 5 

Aumentar a maturidade 

Reduzir o 
time to market 

Aumentar a satisfação dos clientes 

Aumentar o 
valor e retorno 

$ 
$ 

Reduzir desperdícios de tempo e 
dinheiro 

Aumentar a colaboração e 
integração dos times  



Conscientizar e 
comunicar 

Adoção de novas 
práticas 

TRANSFORMAÇÃO 
PMO 

Tangibilizar resultados 

Apresentador
Notas de apresentação
O nascimento do Quality Engineering dentro da organização demanda uma transformação tanto em processos, quanto comportamental e intelectual dos colaboradores e alguns pontos precisarão de uma atenção especial:a. Os engenheiros de qualidade precisarão atuar em todo o ciclo de desenvolvimento. É importante garantir a autonomia e o patrocínio necessário para que estes colaboradores consigam navegar entre as equipes e processos ao meio à criação e entrega dos produtos de software.b. Os engenheiros de qualidade deverão apoiar todos os envolvidos no processo de desenvolvimento rumo aos padrões de qualidade. Isto demandará uma postura mais consultiva e conhecimentos mais abrangentes sobre técnicas, ferramentas, padrões e frameworks relacionadas principalmente à qualidade.c. Fatos e dados serão os direcionadores das ações do time de Quality Engineering, porém, isto demandará conhecimentos em data science, analytics e tecnologias que visam aumentar a capacidade da análise de dados, como machine learning, deep-learning e inteligência artificial. Além da necessidade de construir uma infraestrutura tecnológica para viabilizar a captura e tratamento dos dados e a construção e publicação das análises.
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Apresentador
Notas de apresentação
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Estrutura Escritorio Ágil & Projetos 

Estrutura de 
Governança e 
Gestão Ágil 

Gerente PMO 

Coordenador de 
Projetos 

Gestão de 
Portfólio Agile Coach 

Scrum Master 
1 

Scrum Master 
2 

Scrum Master 
N 

Analista Gerente de 
Projetos 1 

Gerente de 
Projetos 2 

Gerente de 
Projetos N 



APOIO E 
SUPORTE 

           Framework Ágil 

CICLO DE 
DESENVOLVIMENTO 

DE PRODUTOS 

MODELO 
DECISÓRIO 
DE MODO 

(CALC. BIMODAL) 

GUIA ÁGIL ORIZON 

SCRUM 

LEAN KANBAN 

GESTÃO PESSOAS FORNECEDORES 

CLIENTE GESTÃO 
DEMANDAS 

Gestão 
Financeira 
(norma existente) 

Gestão 
Visual e 
Facilities 

  Estrutura 
  Organizacional 

 Mapa de 
 Capacitação 

CHECK LIST 
SETUP 

2 

1 – PAPÉIS E RESPONSABILIDADES / MAPA DE COMPETÊNCIAS 
2 – MATERIAIS DE CAPACITAÇÃO 

Gestão 
Fornecedores 

(norma existente) 
1 

OPS 
 

PRODUÇÃO 

Gestão 
Maturidade e 

melhoria 



Desafios iniciais 

Definir qual método executar o projeto. (ágil ou tradicional)  

Cultura de Comando e Controle influenciando nas decisões dos squads. 

Revisão dos indicadores de acompanhamentos dos squads. 



Referências 



Product Owner 

QA 

DEV 

OPS 

Chapter Leader DEV 

Funções 
Cross/Compartilhadas 

Product Owner Product Owner Product Manager 
Agile Coach 

QA 

DEV 

OPS 

Chapter Leader QA 

Chapter Leader SM 

Chapter Leader OPS 

QA 

DEV 

OPS 

Arquiteto 

Governança 

PMO 

Segurança da Informação 

Product Owner 

QA 

DEV 

OPS 

Scrum Master Scrum Master Scrum Master 

Es
tr

ut
ur

a 
do

s S
qu

ad
s 



Dificuldades 

Cynefin framework 
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Apresentador
Notas de apresentação
O nascimento do Quality Engineering dentro da organização demanda uma transformação tanto em processos, quanto comportamental e intelectual dos colaboradores e alguns pontos precisarão de uma atenção especial:a. Os engenheiros de qualidade precisarão atuar em todo o ciclo de desenvolvimento. É importante garantir a autonomia e o patrocínio necessário para que estes colaboradores consigam navegar entre as equipes e processos ao meio à criação e entrega dos produtos de software.b. Os engenheiros de qualidade deverão apoiar todos os envolvidos no processo de desenvolvimento rumo aos padrões de qualidade. Isto demandará uma postura mais consultiva e conhecimentos mais abrangentes sobre técnicas, ferramentas, padrões e frameworks relacionadas principalmente à qualidade.c. Fatos e dados serão os direcionadores das ações do time de Quality Engineering, porém, isto demandará conhecimentos em data science, analytics e tecnologias que visam aumentar a capacidade da análise de dados, como machine learning, deep-learning e inteligência artificial. Além da necessidade de construir uma infraestrutura tecnológica para viabilizar a captura e tratamento dos dados e a construção e publicação das análises.





Coaching – educar, mostrar, mentorar, suportar  

FORMAR PESSOAS 
PESSOAS 
CAPACITADAS +130 

Novembro
2018 

Transformação Ágil – Gestão 
de Mudanças Conceitos 
Scrum (Framework Ágil) 

Requisitos Ágeis 

Agosto 
2018 

Julho 
2018 

Product Owner – Advanced 
Scrum Master – Foundations 

Scrum Master – Advanced 
Boas práticas XP 

Dezembro 
2019 

Outubro 
2018 

Março 
2019  

Fevereiro 
2019  

Ágil Escalado Imersão Agile - 
Setup de novos times ágeis 

Setembro 
2018 

Times de alta 
performance 

Product Owner 

Métricas Ágeis 
Conceitos Scrum (Framework Ágil) 

Desenvolvimento de  
Produtos Lean 

Introdução Agile Test 

Janeiro 
2019 



Hard Tech Strong Results 

DINÂMICAS SEMANAIS DE 
PRÁTICAS  

Foco em comunicar os princípios 
das novas práticas 

+60 
Participantes 

até o momento 
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Apresentador
Notas de apresentação
O nascimento do Quality Engineering dentro da organização demanda uma transformação tanto em processos, quanto comportamental e intelectual dos colaboradores e alguns pontos precisarão de uma atenção especial:a. Os engenheiros de qualidade precisarão atuar em todo o ciclo de desenvolvimento. É importante garantir a autonomia e o patrocínio necessário para que estes colaboradores consigam navegar entre as equipes e processos ao meio à criação e entrega dos produtos de software.b. Os engenheiros de qualidade deverão apoiar todos os envolvidos no processo de desenvolvimento rumo aos padrões de qualidade. Isto demandará uma postura mais consultiva e conhecimentos mais abrangentes sobre técnicas, ferramentas, padrões e frameworks relacionadas principalmente à qualidade.c. Fatos e dados serão os direcionadores das ações do time de Quality Engineering, porém, isto demandará conhecimentos em data science, analytics e tecnologias que visam aumentar a capacidade da análise de dados, como machine learning, deep-learning e inteligência artificial. Além da necessidade de construir uma infraestrutura tecnológica para viabilizar a captura e tratamento dos dados e a construção e publicação das análises.



Maturidade 

L5 

L4 

L3 

L2 

L1 Executar framework Scrum e constância de processo.  

Desenvolver software com foco na efetividade do produto. 

Ágil escalado e resposta as mudanças através de feedback. 

Excelência em Ágil escalado com resultados sustentáveis. 

Evoluir software continuamente. 



MATURIDADE Meta de maturidade Assessment ago/18 Assessment nov/18 Assessment jan/19 

L5 

L4 

L3 

L2 

L1 

100% 0% 50% 75% 25% 

QUALITY 
QUANTIDADE BUGS GERADOS POR SPRINT 

SPRINTS 

9 

VELOCITY 
STORY POINTS ENTREGUES PELA SQUAD POR SPRINT 

SPRINTS 10 
Ago/2018 

12 
Set/2018 

14 
Out/2018 

16 
Nov/2018 

18 
Dez/2018 

20 
Jan/2019 

34 38 

58 
45 50 

33 

46 

9 

49 

38 

5 

Pontos planejados Pontos Entregues 

10 
Ago/2018 

12 
Set/2018 

14 
Out/2018 

16 
Nov/2018 

18 
Dez/2018 

20 
Jan/2019 

4 4 

9 

4 
2 



Meta de maturidade Assessment ago/18 Assessment nov/18 Assessment jan/19 

L5 

L4 

L3 
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MATURIDADE 

QUALITY 
QUANTIDADE BUGS GERADOS POR SPRINT 

15 

39 

5 
11 

2 3 

RELEASES 
& SPRINTS 

R2 S1 
Set/2018 

R3 S1 
Out/2018 

R4 S1 
Out/2018 

R5 S1 
Nov/2018 

R5 S3 
Dez/2018 

R6 S2 
Jan/2019 

R5 S2 
Nov/2018 

R6 S1 
Jan/2019 

R7 S1 
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7 7 

0 

VELOCITY 
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& SPRINTS 
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Out/2018 

R4 S1 
Out/2018 
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Nov/2018 
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Jan/2019 

4
1 

4
1 

Pontos planejados Pontos Entregues 
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4
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Reforço permanente da 
cultura Recursos 

FUTURO 
PONTOS CRÍTICOS 

Impacto em 
fornecedores e clientes 

Apresentador
Notas de apresentação
Diferente de que acontecia a não mais que 5 anos, onde o ciclo de novas tendências caminhava a velocidade de anos, hoje, tecnologias e tendências surgem e morrem dentro de meses. E esta é a visão do futuro, um mundo que cria e renova mais rápido do que nunca e as organizações devem estar preparadas para o que virá a seguir. O Gartner chamou esse movimento de /CONTINUOUS NEXT/. A Inmetrics entende que a complexidade de uma organização deixará de ser uma barreira e para se tornar a ponte em direção à vantagem na competição do mercado e a qualidade em todo este sistema será um fator crítico. A preocupação com a qualidade será mais forte do que nunca e precisamos estar preparados para isto. Nós precisamos ser mais ágeis, mais  abrangentes, mais tecnológicos, ser mais eficientes, NÓS PRECISAMOS SER INTELIGENTES. 
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A DEMANDA DE 
MERCADO ATUAL 
TEM ELEVADO O 
CUSTO DE 
CONTRATAÇÃO E 
FORMAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS 
PARA ATUAÇÃO EM 
TIMES ÁGEIS. 

Apresentador
Notas de apresentação
O que é?Quality Engineering é, basicamente, a inclusão de ciência, ou seja, fatos e dados, como ferramenta de decisão na realização da ações para a garantia da qualidade.De onde veio?O termo Quality Engineering não é novo. Ela já é conhecido pela engenharia de software há muito tempo e conhecido há muito mais tempo nas linhas de produção e engenharia propriamente. Contudo, está ressurgindo no mundo do desenvolvimento de software devido a crescente exigência de velocidade e eficiência da qualidade, isto, com os mais altos padrões de qualidade e a menor interferência no fluxo de entrega.
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Diferente de que acontecia a não mais que 5 anos, onde o ciclo de novas tendências caminhava a velocidade de anos, hoje, tecnologias e tendências surgem e morrem dentro de meses. E esta é a visão do futuro, um mundo que cria e renova mais rápido do que nunca e as organizações devem estar preparadas para o que virá a seguir. O Gartner chamou esse movimento de /CONTINUOUS NEXT/. A Inmetrics entende que a complexidade de uma organização deixará de ser uma barreira e para se tornar a ponte em direção à vantagem na competição do mercado e a qualidade em todo este sistema será um fator crítico. A preocupação com a qualidade será mais forte do que nunca e precisamos estar preparados para isto. Nós precisamos ser mais ágeis, mais  abrangentes, mais tecnológicos, ser mais eficientes, NÓS PRECISAMOS SER INTELIGENTES. 



ADQUIRIR NOVAS PRATICAS SÃO COMO  
ADQUIRIR NOVOS HÁBITOS!  
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Hard Tech Strong Results 

IMPACTO EM FORNECEDORES 
E CLIENTES 

NOVO TIPO DE CONTRATAÇÃO 

 

FORNECEDORES DEVERÃO TER EXPERTISE EM 
ENTREGAS ÁGEIS 

 

MERCADO TEM SE PREPARADO PARA ESSE NOVO 
CENÁRIO 

FORNECEDORES 

NOVO TIPO DE INTERAÇÃO 

 

CLIENTE DEVERÁ SER ENVOLVIDO E ACULTURADO 
NO NOVO CENÁRIO DE ENTREGA 

 

INTEGRAÇÃO COM CLIENTES  

 

CLIENTES 



Obrigado. 
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