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A Jornada de Agilidade Einstein 

começou agora?
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Agile
Contextualização
Desafios e tendências na área da saúde
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Agile
Contextualização
Einstein - Inovação com foco no paciente e execução orientada por projetos 
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ATENDIMENTO  

HOSPITALAR

MEDICINA 

DIAGNÓSTICA

RESPONSABILIDADE

SOCIAL

PESQUISA E  

INOVAÇÃO

CONSULTORIA  

E GESTÃO

ENSINO

PESQUISA

INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA  

TRANSFORMAÇÃO 

DIGITAL

NOVAS UNIDADES 

RETROFITS 

INFRAESTRUTURA

497 projetos 

concluídos

EFICIÊNCIA 

OPERACIONAL 

Agile
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Contextualização
Portfólio de projetos no Einstein - 2020
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Simples e complicado

Método tradicional de 
execução e gestão de projetos

Complexo¹
Agile

Caótico

Agile

The Stacey Matrix foi desenvolvida com objetivo de auxiliar na escolha do modelo de gerenciamento de projetos a fim de
endereçar os diferentes níveis de complexidade quanto O QUÊ e COMO desenvolvê-los

¹Nesta área da matriz há uma combinação de baixos níveis de concordância ou de certeza, o que sugere um modelo para o gerenciamento de projetos
complexos. Adaptabilidade e experimentação são fundamentais para o sucesso de iniciativas desta natureza

Contextualização
Abordagens de gestão de projetos

Autor: Ralph Douglas Stacey, 2001

Tradicional

• Escopo detalhado

• Cronograma detalhado

• Orçamento definido

• Especialistas part ou full time com atuação linear

• Poucas mudanças são praticadas

Ágil

• Escopo iterativo

• Time-box

• Orçamento flexível

• Equipes multifuncionais full time e autogerenciadas

• Flexível a mudanças

Híbrida

• Escopo detalhado

• Time-box

• Orçamento flexível

• Equipes multifuncionais part ou full time com atuação matricial

• Flexível a mudanças

Abordagens de gestão de projetosStacey Matrix
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Agile

GMAs
Colaborativas

Programas Aceleradores
Projetos de Inovação

Gestão da Pandemia

Pessoas no Centro do 
Cuidado

Experiência do Paciente

Cultura de Qualidade e 
Segurança 

Melhoria Contínua

Traços da Cultura 
Organizacional 

Equipes ágeis são multidisciplinares, e estas, por definição exigem organizações matriciais

Áreas e timeline de iniciativas ágeis no Einstein

• Tecnologia da Informação

• Big Data Analytics

• Recursos Humanos

• Excelência Operacional

• Inovação

• Hospital

• Medicina Diagnóstica e Ambulatorial 

• Unidades Públicas

2019 2020 2021
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Contextualização
Filosofia de trabalho na qual times auto-organizados avançam a um ritmo acelerado em busca de inovações



Programa de Agilidade Einstein
Modelo de governança

Agile

O Programa Einstein de Agilidade será composto por profissionais de diferentes áreas que atuarão de forma integrada,

para disseminar a metodologia ágil na Instituição. Os profissionais serão agentes de transformação, fortalecendo a

cultura e a jornada de agilidade Einstein. A sustentação do modelo será suportada por trilhas de aprendizagem,

formação de multiplicadores, encontros, benckmarkings, comunidade de práticas, mensuração de resultados,

engajamento e empoderamento aos profissionais envolvidos.
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Planejamento estratégico

Balanced Scorecard (BSC)
Financeiro

Processos
Internos

Responsabilidade 

Social

Visão 
estratégica

de longo
prazo

Clientes |
Mercado

Aprendizado 

e 
crescimento

Seviços
e

Produtos…

Drivers

Programa de Agilidade Einstein
Seleção e priorização de projetos

Agile
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Programa de Agilidade Einstein
Trilhas de aprendizagem com foco na disseminação do conhecimento, certificações e métodos complementares

Agile

Profissional

Requisitos para todos 
os colaboradores de 

determinada 
categoria 

profissional

Setorial

Requisitos para todos 
os profissionais de 
determinada área 

ou programa

Individual

Gaps identificados no 
PDI ou capacitação 

específica para 
desenvolvimento de 

carreira

Institucional

Diretrizes 

Institucionais 

Onboarding

Temas destinados a 
todos os 

colaboradores

Temas destinados 
a novos 

colaboradores

Ser reconhecido com uma referência na prática de agilidade, formação e certificação de profissionais na área da saúde

9



Agile Coach 

• Coach

(Scrum Master e Product Owner)

• Disseminador do método, 

cultura e mindset

• Recomendável experiência

prévia na condução de 

projetos

Product Owner

• Responsável pelo produto

ou serviço ou profissional de

referência ligado a ele

Time de 

Desenvolvimento

• Grupo multifuncional com as 

habilidades e conhecimentos

necessários para o 

desenvolvimento dos projetos

Programa de Agilidade Einstein
Agentes de agilidade

Agile

Scrum Master

• Facilitador

• Profissional com habilidade

interpessoal

• Guardião da metodologia

• Desejável experiência prévia

na condução de projetos
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Scrum Master

Scrum MasterProduct Owner¹Scrum Master

Product Owner

Scrum Master

Product Owner

Especialistas

Scrum Master

Product Owner

VISÃO DE FUTURO

BACKLOG PLANEJAMENTO 
DA SPRINT

REVISÃO DA 

SPRINT

RETROSPECTIVA
DA

SPRINT

Scrum Master

REUNIÕES 
DIÁRIAS

Duração dos projetos: 1 a 4 semanas

Recursos part time com possível evolução em 

produtos e serviços específicos para full time

Gestão da rotina

c Cliente 

Agile Coach (atuação em n projetos)

SPRINT 
BACKLOG

Time de Projeto

Time de Projeto Product Owner

Time de Projeto

Time de Projeto

Programa de Agilidade Einstein
Execução e governança de projetos

Agile

c

c
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Benchmarking

Relatórios e indicadores de gestão

Programa de Agilidade Einstein
4. Gestão e report de resultados

Agile

Competênciase aprendizado

Resultado

(Segurança, Qualidade, Eficiênciae Financeiro)

Custo

Operacionais

(Produtividade) 

Prazo e percentual de conclusão

Cases de sucesso

Apresentação de cases de sucesso para 

reconhecer e gerar “inveja positiva” no 

comitêde agilidade einstein

CASES DE 

SUCESSO

Benchmarking recorrente para 

adoção de boas práticas e 

aprimoramento contínuo
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Exposição anual da Qualidade

• Presidente

• Diretor Geral

• Diretores Executivos

Projetos ágeis

• Scrum Masters

• Product Owners

• Agile Coaches

Evento anual de Certificação

• Presidente

• Diretor Geral

• Diretores Executivos

• Scrum Masters

• Product Owners

• Agile Coaches

• Agentes de agilidade de destaque

Programa de Agilidade Einstein
Certificação e reconhecimento

Agile
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Agile Programa de Agilidade Einstein
Case: Implantação de chatbot para o atendimento de colaboradores pela área de RH

Alto volume de atendimento no SAC-RH, demanda superior a capacidade operacional
Oportunidade

Promover o autoatendimento com tecnologias que garantam acessibilidade as informações,

agilidade no processo de atendimento ao colaborador e contribua para a transformação

cultural e digital na Instituição

Objetivo

• Time multidisciplinar com encontros semanais de 2h
• Mapeamento do processo ➔ Priorização ➔ Determinar ações ➔ Entregas semanais

• Criação de uma persona

• Testes semanais com a participação dos colaboradores, foco na melhoria da experiência

do colaborador

Como

Em Agosto de 2020, a Tina possibilitou a ampliação no número de atendimentos, se tornando um

integrante importante ao time de RH. Após 1 ano, ela absorveu 29% do total de atendimentos

realizados com uma média de 2.582 interações mensais

Resultados
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VIDEO-2020-08-18-10-24-37.mp4
VIDEO-2020-08-18-10-24-37.mp4
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Muito obrigado!

Éderson Almeida

ederson.almeida@einstein.br

11 99972-2569

Sup. Excelência Operacional e Projetos Estratégicos 

Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein


