
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO



O gerenciamento de projetos faz parte do dia-a-dia das empresas e é fundamental para o 
alcance dos objetivos estratégicos pretendidos.
Os desa�os atuais para o sucesso de projetos, não estão apenas no conhecimento das 
melhores práticas. E sim na aplicação das melhores práticas. Novos caminhos e tendências 
criam força e funcionalidade, como a gami�cação, que ganha real importância nos dias de hoje.
Para acompanhar estes novos tempos, a i3 Governança de Projetos desenvolveu o 
tekrails, 1º prêmio Projeto Inovador, da revista MundoPM. Game inovador e interativo que 
aborda especi�camente o cenário de gestão de projetos. Com o objetivo de engajar todos 
os envolvidos na prática de hard e soft skills, necessários à superação da complexidade 
que o ambiente real de projetos apresenta. Com base nas melhores práticas de gestão de 
projetos e das abordagens de desenvolvimento ágil, durante as 7 rodadas que compõem 
o jogo, os participantes aplicarão as principais ferramentas de planejamento e gestão de 
escopo, tempo, comunicação, custos, riscos, stakeholders, qualidade e mudanças, de 
forma interativa e incremental, percebendo os impactos que o estresse gerado neste 
ambiente gera nos resultados do projeto e nas pessoas.

O tekrails é inovador por engajar todo o ecossistema envolvido e interessado no gerencia-
mento de projetos. Patrocinadores, usuários, gestores de negócio, integrantes de equipes 
de projeto, membros de PMO, gerentes de projetos, líderes de projetos, analistas de proje-
tos, analistas de mudanças, integrantes de áreas responsáveis pela capacitação em gestão 
de projetos e pro�ssionais que queiram aprofundar seus conhecimentos no tema.

TEKRAILS

PÚBLICO ALVO

Integrar, informar e inovar foram as 3 palavras que nortearam Soraya Oliveira na criação 
da i3 Governança de Projetos. O foco era chegar em um PMO que fosse muito além da 
entrega dos projetos, e garantisse a entrega do benefício esperado pelo negócio. A 
resposta foi a Governança de Projetos como a disciplina central do processo. Deste 
conceito, nasceu o PMGO (Project Manangement Governance O�ce). Com esta 
experiência na implantação de modelos de gerenciamento e de qualidade de projetos, 
a i3 montou equipe competente, cooperativa e engajada com processos que permitiam 
apoiar as organizações na execução de portfólios continuamente alinhados com as 
estratégias organizacionais. Empresa nacional, especializada em fornecer soluções de 
consultoria e desenvolvimento pessoal para a melhor governança de projetos, a i3 tem 
como ideal apoiar o maior número de empresas e pessoas para transformar projetos em 
resultados. Em 2016, com o tekrails, a i3 ganhou o Prêmio Projeto Inovador da revista 
MundoPM, o que mostra como a empresa está no caminho correto.

Soraya Oliveira 
CEO e responsável técnica da i3 Governança de Projetos é coach formada e associada à 
SOBRARE (Sociedade Brasilieira de Resiliência). Mais de 20 anos de atuação no desen-
volvimento de pessoas, em projetos de tecnologia e inovação em diversas empresas. 
Responsável pela implantação e gestão de Escritórios de Projetos, atuou na governança 
de grandes programas estratégicos para empresas nacionais e multinacionais. 
Tecnóloga em TI, MBA em Finanças pela FIPECAFI e especialista em gerenciamento de 
projetos. Conquistou certi�cações como: PMP, PRINCE2, PSM I (Scrum), CFPS e HCMP 
(Human Change Management Professional). Experiência na implantação de sistemas 
da qualidade envolvendo CMMI (Capability Maturity Model Integration), 6-Sigma e ISO.

i3 GOVERNANÇA DE PROJETOS



• Aprimorar a visão sistêmica na gestão de projetos e a importância de cada indivíduo no processo. 
• Aprimorar a estruturação de estratégias de gestão de projetos e de variáveis de alta  complexidade.
• Conscientizar que as ferramentas de gestão de projetos são o meio mais seguro para a  
  gestão de pessoas.
• Conscientizar sobre a influência do estresse nas pessoas e nos resultados dos projetos.
• Estimular a resiliência, ou seja, o auto-conhecimento da condição pessoal de 
  enfrentamento do estresse.

Técnicos – Hard Skills
• Planejamento de interações e sprints por meio de entregas funcionais.
• Planejamento de alocação de equipe e tomada de decisões em relação a sua                     
  performance. 
• Planejamento de estratégias para atendimento das variáveis do projeto.
• Análise e tratamento de premissas e restrições.
• Gerenciamento da performance de tempo, custo, qualidade e benefícios. 
• Identificação, tratamento de respostas e acompanhamento de riscos reais. 
• Análise e tratamento da influência de stakeholders.
• Definição e manutenção de comunicações relevantes. 
• Gerenciamento de alterações e de mudanças. 
• Replanejamento de projeto.

Comportamentais – Soft Skills
• Liderança, comunicação e habilidade cognitiva.
• Percepção sobre as vantagens do trabalho em equipe, da efetividade, 
  do gerenciamento e do pro�ssionalismo na gestão de projetos.
• Compreensão sobre a importância da resiliência para o enfrentamento do ambiente     
   desa�ador que é inerente à natureza de projetos.

OBJETIVO

CONTEÚDOS

BENEFÍCIOS 
Para participantes
• Compreender a gestão ágil de projetos.
• Compreender a real aplicabilidade das ferramentas de gestão.
• Vivenciar e compreender como lidar com o impacto do estresse nos resultados dos 
   projetos e nas pessoas.

 

 

Para organizações:
• Aumento da eficácia na gestão de projetos complexos, multidisciplinares e 
   multiorganizacionais.
• Aumento da produtividade e do engajamento organizacional em prol de um resultado comum.
• Aumento da capacidade de entrega de resultados com a gestão de projetos.
• Aumento da resiliência e flexibilidade corporativa.

Para negócios:
• Redução de Custos.
• Antecipação de Receitas.
• Aumento da Eficiência Operacional e de Inovações.



i3 Governança de Projetos
AV.Paulista726 - 17º Andar, conjunto 1707
Bela Vista - 01310-910 - São Paulo - SP
Tel.: +55 11 3254-7693
www.i3gp.com.br / contato@i3gp.com.br

Carga Horária
• 08 horas, num único dia.

Material Didático
• Material de preparação para o treinamento (pré-evento).
• Tabuleiro e componentes do Jogo, Exercícios e Estudo de Caso (Storytelling). 
• Material de transferência de aprendizagem (pós-evento).

Quantidade de Participantes
• 10 - 14 participantes, para duas mesas de jogo. 
• 15 - 21 participantes, para três mesas de jogo.


