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É com muita satisfação que estamos lançando a 1ª edição do
Pier-book. Nosso objetivo é disponibilizar conteúdos
totalmente focados na verdadeira gestão da inovação,
assunto que, nós da Pieracciani, trazemos no DNA
corporativo e pelo qual somos apaixonados. Vivenciamos
esse tema diariamente em toda extensão de nossas 3
Unidades: Consultoria (o que fazer); Educação (como fazer) e
Funding (recursos para fazer). Nesse formato, garantimos a
entrega de tudo o que uma empresa precisa para se tornar
mais inovadora.

O tema escolhido para a 1ª edição foi: ABORDAGENS ÁGEIS.
Uma metodologia que ganha força a cada dia no campo da
gestão dos negócios, por dar agilidade, velocidade e
segurança aos processos, alinhada às exigências de um
mercado em constante mudança e que demanda das
empresas níveis de produtividade mais elevadas, atributos
esses, que os modelos tradicionais de gestão não conseguem
atender.

O convite é para que você mergulhe nesse conteúdo
elaborado de forma bastante direta e com muito esmero
pelos profissionais da Pieracciani. Desfrute dos conceitos e
dicas que preparamos para você!
Até a próxima.

Carlos Loureiro,
Sócio Diretor

Prezado Leitor,
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Histórico



Histórico
O Manifesto Ágil é uma declaração de valores e
princípios que fundamentam e são essenciais na
abordagem Ágil. Ele foi criado em fevereiro de
2001, por um grupo com 17 profissionais do setor
de desenvolvimento de softwares que se reuniram
e observaram os pontos comuns de projetos que
tiveram sucesso com o uso de determinadas
metodologias.

As práticas do movimento são fundamentadas na
comunicação; praticidade; colaboração e
adaptabilidade. Ao fim do encontro, os
profissionais estabeleceram 4 valores e 12
princípios do manifesto - tópicos descritos mais à
frente.

Vale pontuar que mesmo antes deste marco,
abordagens consideradas ágeis já eram utilizadas
pela indústria, portanto, o manifesto é na prática a
reunião destes aspectos em um único documento
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O que são Metodologias Ágeis



Para começar a compreender metodologia ágil é
importante saber quais são as principais
semelhanças e diferenças entre ela e as técnicas
tradicionais de desenvolvimento de produtos e/ou
soluções. A primeira grande distinção está no
planejamento.

Na criação ágil o plano de execução é interativo
com o foco em pequenas entregas ao longo das
etapas, diferente do método tradicional, que se
preocupa com o detalhamento de todas as fases do
início ao fim do projeto.

A abordagem tradicional de gestão de projetos é
baseada no planejamento, execução e controle de
tarefas e atividades de projetos, de forma a atingir
um objetivo pré-estabelecido, sendo controlados
custos, prazos e escopo do projeto (CRAWFORD,
2002; KERZNER, 2006; PMI, 2004; VALERIANO,
2001; VERZUH, 2001).

O que são Metodologias 
Ágeis
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Enquanto a abordagem tradicional parte do planejamento e elaboração sem considerar necessariamente a
participação do cliente; a abordagem ágil interage com o cliente desde o início das atividades e o envolve em
cada etapa de criação. Nesse sentido, o conceito de agilidade não está diretamente relacionado com o
cronograma de execução, mas sim com a assertividade do projeto, uma vez que fracionando as entregas é
possível alinhar o produto com as expectativas do cliente.

O método ágil é flexível e considera, a todo o momento, o que o mercado espera. Com isso, responde às
mudanças externas com alta velocidade e cria valor ao longo do ciclo de produção / gestão. Nesse formato, é
possível realizar sempre adequações no serviço às reais carências do cliente.

“As metodologias ágeis trabalham com constante feedback, o que permite adaptar rapidamente a eventuais
mudanças nos requisitos. Alterações essas que são, muitas vezes, críticas nas metodologias tradicionais, que
não apresentam meios de se adaptar rapidamente às mudanças.” (SANTOS, SOARES, 2013)

O que são Metodologias Ágeis
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Além da relação com o cliente, o método ágil defende operacionais no desenvolvimento. Roger Pressman,
Engenheiro de software, e uma das principais autoridades mundiais em melhoria de processos de software,
define-as muito bem:

A engenharia ágil de software é uma combinação da filosofia e princípios de desenvolvimento. A filosofia
defende a satisfação do cliente e a entrega incremental prévia, equipes de projetos pequenas altamente
motivadas, métodos informais, artefatos de engenharia de software mínimos e, acima de tudo, simplicidade no
desenvolvimento geral.

“Os princípios de desenvolvimento priorizam a entrega mais que a análise e projeto (embora essas atividades
não sejam desencorajadas); também priorizam a comunicação ativa e contínua entre desenvolvedores e
clientes. (Pressman, 2011)”.

O que são Metodologias Ágeis
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O modelo proposto pelo pesquisador e engenheiro de software, Jim Highsmith, é baseado em cinco objetivos
essenciais: inovação contínua; adaptabilidade do produto; prazos de entregas reduzidos (ciclos de entrega);
adaptabilidade do processo/pessoas; e Resultados confiáveis.

A partir desses objetivos o autor define cinco fases do projeto, que são:

• Visão: Determinar a visão do produto/serviço, o escopo do projeto, a comunidade do projeto, e a definição
de como a equipe irá trabalhar e interagir.

• Especulação: Definir entregas, cronograma e o plano de interação.

• Exploração: Entregar os componentes do produto (requisitos de projetos pré-definidos na fase da
especulação) em ciclos de entregas reduzidos, minimizando riscos e incertezas.

• Adaptação: Rever os resultados entregues, analisar a situação atual e o desempenho do time. Adaptar esses
resultados se necessário.

• Encerramento: Encerrar o projeto, finalizar tarefas pendentes e transferir as lições aprendidas mais
importantes.

O que são Metodologias Ágeis
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Valores e Princípios do 
Manifesto Ágil



Entendendo o conceito e a visão da abordagem aos
olhos de grandes pesquisadores. Abaixo, são
apresentados os valores e os princípios do
manifesto. Há quatro valores mais significativos
para a gestão e execução de projetos.

De forma objetiva, os valores protagonistas do
movimento são: Interação com indivíduos; soluções
em funcionamento, colaboração com partes
interessadas e flexibilidade para adaptações.

Valores e Princípios do 
Manifesto Ágil
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1. Indivíduos e interações são mais importantes do que procedimentos e ferramentas. A comunicação é
extremamente importante para manter qualidade da interação entre a equipe, o que facilita na resolução
de problemas existentes. Os procedimentos não deixam de ser importantes, porém a simplicidade é o
suficiente.

2. Software em funcionamento está acima de uma documentação abrangente. Soluções funcionais são
ótimos indicadores de que o projeto está andando, além de já terem valor para o “cliente” final. O registro
deve ser feito, mas não há necessidade de exagerar em detalhes e sofisticar a documentação.

3. Colaboração com o cliente e parceiros é mais importante do que apenas negociação e contrato. O cliente
deve ser o centro das atenções, trazê-lo para perto do projeto é primordial. Além disso, parceiros e
fornecedores podem agregar muito mais do que o fornecimento de materiais. Esses atores podem e
devem colaborar para tomada de decisões.

4. Responder às mudanças com flexibilidade tem mais valor do que seguir fielmente um plano pré-
estabelecido. O ambiente de desenvolvimento de soluções e projetos é incerto, por isso é preciso estar
preparado para adaptações necessárias. Essas mudanças podem ser identificadas com o andamento do
projeto e a entrega de etapas, a partir de feedbacks e testes realizados.

Valores e Princípios do Manifesto Ágil
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Além dos valores determinados, há 12 princípios a serem considerados em todo o processo de gestão e
operação. São fundamentos que garantem a implementação, seguindo dos resultados, que a prática de gestão
ágil entrega.

Os princípios que direcionam o Manifesto ágil são:

1. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com
valor agregado.

2. Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento.

3. Entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a poucos meses, com preferência à
menor escala de tempo.

4. Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto.

Valores e Princípios do Manifesto Ágil
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5. Construa projetos em torno de indivíduos motivados.

6. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações é por meio de conversa face a face.

7. Software funcionando é a medida primária de progresso.

8. Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e
usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente.

9. Contínua atenção a excelência técnica e bom design aumenta a agilidade.

10. Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado é essencial.

11. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times auto organizáveis.

12. Fazer reflexões contínuas. A equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e então refina e ajusta seu
comportamento de acordo.

Valores e Princípios do Manifesto Ágil
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Modelos de aplicação



SCRUM
O Scrum é um modelo ágil conceituado a partir da
valorização do protagonismo individual e do
trabalho em equipe. Nele, é estimulado um
ambiente onde todos possuam consciência de suas
funções e não precisem de supervisão constante,
além de constante colaboração.

“O trabalho em equipe, melhora a comunicação e
maximiza a cooperação, permitindo que cada um
faça o seu melhor e se sinta bem com o que faz o
que mais tarde se reflete num aumento de
produtividade” (BISSI, 2007).

Modelos de aplicação
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No ambiente em que o SCRUM é praticado, há interação e colaboração da equipe e foco na disciplina
individual. Segundo Bissi (2007) as principais vantagens do SCRUM são:

• Diminuição dos riscos;

• Maior integração entre os membros das equipes;

• Rápida solução de problemas;

• Progresso medido continuamente;

• Os clientes se tornam parte da equipe de desenvolvimento;

• Entregas frequentes de funcionalidades;

• Discussões diárias de status com a equipe;

• Os profissionais de negócios e tecnologias trabalham juntos.

Modelos de aplicação
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Atores do Scrum
Justificando a valorização do papel de cada membro da equipe que atua no SCRUM, há quatro grandes atores
no método:

• Time do projeto: Todos os colaboradores envolvidos.

• Scrum Master: Líder responsável por garantir a qualidade das entregas, aplicar as ferramentas
corretamente e manter o engajamento e felicidade da equipe e administrar possíveis problemas ou
adaptações necessárias.

• Dono do produto: Responsável por garantir a conformidade do projeto em relação à necessidade do usuário
e definir as prioridades das atividades.

• Cliente/Usuário: Peça fundamental na metodologia, o cliente é o ator para o qual o produto / projeto é
desenvolvido. Sua participação é fundamental no processo, do planejamento até a validação do produto ou
serviço.

Modelos de aplicação
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Aplicação
A literatura cita que uma equipe de Scrum deve ser composta entre 6 a 9 membros. No entanto, a composição
depende do número de participantes que trabalharão no projeto, contanto que não prejudique a gestão. Caso
contrário, devem ser estabelecidas equipes diferentes para cada área específica. Com o time de trabalho
definido, é necessário escolher o “Scrum Master”.

Uma técnica que assegura a integração e harmonia de pessoas e entregas no SCRUM é a realização de
reuniões diárias de alinhamento. Na literatura, Bissi, cita:

“Isso fornece um foco diário no trabalho em desenvolvimento. Antes de mais nada, certifique-se de que as
reuniões se realizem sempre na mesma hora e no mesmo local, evitando gastos na procura diária de um lugar,
cada reunião não deve ultrapassar os 30 minutos. Durante este tempo o Scrum Master cumpre o seu papel em
colocar as referidas questões e em resolver todas as decisões necessárias”(BISSI, 2007).

Na prática essa reunião diária acontece, dependendo do tamanho da equipe e complexidade do projeto, no
primeiro horário da manhã, em poucos minutos e com todos os integrantes em pé. O clima é de agilidade,
engajamento e energia.

Modelos de aplicação
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A aplicação do SCRUM pode ser dividida em três fases:

Planejamento:
Consiste em definir quais são as metas e os prazos para o projeto.

Desenvolvimento
Início da execução, em que o projeto sai do papel e toma forma. É nesta fase que ocorrem as reuniões diárias, a
fim de garantir que os critérios estabelecidos, como o prazo e a qualidade das entregas.

Encerramento
Outra prática que garante o cumprimento das vantagens do SCRUM é que, ao fim de cada ciclo de
desenvolvimento é realizado uma reunião para revisão e demonstração do produto e/ou serviço. Para conduzir
essas reuniões, deve ser eleito um porta-voz que será responsável por redigir algumas questões que devem ser
respondidas e registradas.

Modelos de aplicação
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Perguntas sugeridas:

1. Qual o valor acrescentado neste incremento (Demonstração)?

2. O que foi completado da fase anterior?

3. Qual o feedback por parte do Cliente do produto?

4. O que se aconteceu de relevante durante este ciclo?

5. Como é que cada um se sentiu?

6. O que podemos concluir disso?

7. O que pode ser aplicado para melhorar o próximo processo?

Assim é possível ter noção de quais áreas estão andando, identificar gargalos, avaliar e gerir proatividade.

Modelos de aplicação
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LEAN
As práticas Lean, também conhecidas como sistema
Toyota de produção, consistem em produzir com o
máximo de economia possível, minimizando
desperdício a partir de um sistema de qualidade
que prevê produção sem defeitos.

Ao aderir o Lean, as indústrias deixam de operar
no modelo de produção empurrada, em que a
produção é realizada a partir da previsão de uma
demanda.

Nesse formato, o produto é feito de forma
segmentada, sem que haja comunicação entre as
áreas. A maior crítica a essa técnica é o fato de a
produção ser realizada de forma especulativa,
podendo ocorrer desperdícios significativos.

Modelos de aplicação
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Com o Lean em operação, esse risco de desperdício é muito menor, pois parte do princípio de “just in time”, ou
seja, “tudo ao seu tempo”. A aplicação do método Lean prevê a ausência de fatores que podem gerar
desperdícios nocivos à empresa, são eles:

• Tempo de espera;

• Ocorrência de defeito;

• Questões relacionadas com o transporte;

• Movimentação exagerada;

• Excesso de estoque;

• Excesso de produção e processamento desnecessário.

Modelos de aplicação
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Além das práticas, há quatro princípios básicos de comportamento que servem para tornar os processos mais
eficazes e seguros, são eles:

1. Hansei
Em português Hansei significa “auto-reflexão”, que na prática sugere admitir os próprios erros e garantir
aprendizado e melhoria com a falha. O conceito evidencia a importância da humildade, por compreender que
ninguém é totalmente preparado, pois há sempre o que aprender e melhorar.

2. Jishuken
Esse conceito promove técnicas de auto-aprendizado a partir de workshops colaborativos onde o time
aperfeiçoa suas habilidades com base na repetição e no erro. Esse processo de ensino pode levar de semanas a
meses, e contribui para a geração da inteligência coletiva da equipe.

Modelos de aplicação
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3. Heijunka
Dos conceitos até aqui apresentados, esse talvez seja o mais pragmático, uma vez que está diretamente
relacionado à produção. Heijunka significa “nivelamento da produção”, que na prática evita o processamento
de lotes muito grandes e reduz os custos de capital, mão de obra e tempo de execução.

Na mentalidade Ágil, o Heijunka é a elaboração das entregas com base no tempo e não no escopo, ou seja, as
entregas devem ocorrer com maior frequência sempre em períodos de duas ou quatro semanas (Sprint do
Scrum).

4. Kaizen
Em português o termo significa “mudança para melhor” e defende a melhora constante das práticas e
processos, neste sentido o conceito acredita que é possível realizar mudanças diariamente tanto no indivíduo
como na empresa.

Na mentalidade Ágil, o Kaizen pode ser traduzido pelas práticas constantes de avaliação, análise crítica e
melhoria do produto e do processo de desenvolvimento.

Modelos de aplicação
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KANBAN
Muito utilizado na indústria para aumentar a
eficiência, o Kanban foi originado no Japão com o
objetivo de racionalizar o estoque, otimizar a linha
de produção e disponibilizar os recursos necessários
apenas quando são necessários (just in time) e traz
o conceito de gestão visual ao decorrer de todas as
etapas.

A prática faz com que os colaboradores fiquem
menos ociosos, devido ao controle que é feito para
a realização das atividades no prazo estabelecido,
além de garantir a sequência correta das ações.

Kanban é um método de desenvolvimento de
software com fortes bases em práticas Lean, e que
tem como objetivo aperfeiçoar o processo de
desenvolvimento de software pré-existente.
(GOMES, André. Desenvolvimento Ágil com kanban.
Java magazine, 84, pg. 1).

Modelos de aplicação
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O termo Kanban traduz bem sua função, a palavra que vem do japonês significa “cartão sinalizador” e reflete o
conceito da metodologia, que na prática utiliza um mural de avisos para orientar a produção. Outra forma
bastante eficaz que pode o definir é “método de gestão visual”.

Abaixo segue exemplo da aplicação do método em um projeto de software:

Modelos de aplicação
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Como é possível observar pela imagem um dos modelos de aplicação é dividido em 2 linhas e 6 colunas, onde é
possível visualizar de forma simples todas as fases do projeto, assim como as atividades realizadas ao longo de
cada uma e as alterações identificadas no quadrante “bugs”. Assim como nos outros métodos da abordagem
ágil, a ferramenta explora a adaptabilidade, por isso o uso de post-it.

“Através do quadro de atividades, é possível perceber qual a quantidade de esforço que poderá ser adicionada.
É importante lembrar que, para isso, é preciso também levar em consideração a indicação de limite e de
capacidade da equipe e do software que está sendo desenvolvido. Algumas das empresas que implantam essa
metodologia possuem um quadro com espaços que indicam a capacidade” (ARRUDA, 2012).

Uma forma bastante utilizada é a colocação de quadros de atividades colados em pontos estratégicos da
empresa. Esses murais costumam ser divididos em três categorias: To do (Por fazer), Doing (Fazendo/ em
execução) e Done (feito/ concluído) e são determinadas cores para indicar o status ou urgência de cada
atividade, por exemplo: vermelho pode ser sinal de que a ação está em atraso ou não é algo a ser priorizado;
amarelo pode indicar atenção ou com grau de prioridade mediano e verde pode significar alta urgência ou com
status em dia.

Modelos de aplicação
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O sistema é bastante eficaz, pois permite uma visualização rápida de todas as demandas do projeto, além de
mostrar o status de cada uma delas. Abaixo segue o modelo:

Modelos de aplicação

To do Doing Done
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Design Based Human
“Em 1894, WK Kellogg fez uma descoberta que
mudaria para sempre o que comemos de manhã.
Buscando uma alternativa de café da manhã mais
digerível que o pão assado para os pacientes do
hospital de seu irmão, o ex-vendedor de vassouras
e óculos deixou acidentalmente uma panela de trigo
cozido durante a noite. O trigo ficou amolecido e
quando ele rolou e assou, cada grão se tornou um
floco crocante.

Ao longo de vários anos ele aperfeiçoou os
saborosos flocos experimentando diferentes
fórmulas e testando-os com os pacientes de seu
irmão. As receitas eram feitas a base de trigo, milho
e outros grãos. Até os cereais matinais se tornarem
o que são hoje foi preciso estudo e, principalmente,
participação contínua do consumidor final.

Modelos de aplicação
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Com o tempo Kellogg criou uma marca reconhecida e começou a melhorar continuamente as embalagens que
mantinham o produto fresco. O produto chegou a vender 175 mil caixas em seu primeiro ano, lançando as
bases para a empresa de US $ 22,5 bilhões que ainda leva o nome da Kellogg.

A idéia não veio só da engenhosidade de Kellogg, mas também de sua abordagem centrada no cliente, no
processo de prototipagem iterativa e na consideração cuidadosa de toda a experiência do produto - do próprio
cereal à sua embalagem, marketing e distribuição- Kellogg era mais do que um cientista e comerciante de
alimentos brilhante. Ele também era um designer brilhante.”

*Texto traduzido e adaptado da produção realizada por Dave Thomsen e Wanderful Media em:
www.wired.com*

Modelos de aplicação
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A história da Kellogg exemplifica de forma bastante eficaz o que significa design centrado no ser humano.
Resumidamente, o conceito significa realizar uma abordagem de criação que aproxime o cliente do
desenvolvimento do produto. Isso é, ao longo da criação os protótipos passarão por avaliações contínuas. “Em
vez de esperar para chegar ao mercado para descobrir que um recurso não é intuitivo, o design centrado no
ser humano minimiza esse risco e encurta o ciclo de feedback”. (LONGA, Patrick, 2018)

A maioria dos especialistas da abordagem aconselha a realização de pesquisas exploratórias já na fase inicial e,
conforme as atividades avançam, novas pesquisas devem ser praticadas. Entender e saber conduzir as
entrevistas é fundamental para responder as questões e hipóteses que devem ser investigadas.

Além de entrevistas, há outras formas de centralizar a criação no usuário. São práticas normalmente mais
baratas, mas que demandam tempo e atenção.

Modelos de aplicação
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Abaixo estão algumas delas:

Persona
Trata-se da representação do cliente de um determinado negócio, criado a partir de dados reais referentes às
características democráticas, hábitos e costumes que são padrão do público-alvo. A persona guia a criação e
desenvolvimento da solução que é inteiramente feita para atender uma demanda do público. O número de
personas pode variar e é comum a identificação de mais de uma persona, afinal, um produto pode atender
diferentes grupos sociais ou características extremas.

Mapa de empatia
A ferramenta reflete, de forma organizada, o perfil, o comportamento e as emoções da(s) persona(s). Logo
abaixo a ferramenta é descrita em detalhe. Reforçando o conceito da qualidade de Empatia: Habilidade de se
colocar no lugar do outro, isso significa entender o estado emocional da outra parte e tomar decisões a partir
desta visão. Esse processo permite que a equipe enxergue o problema a partir de diferentes perspectivas e crie
um produto e/ou solução de uma forma mais assertiva e eficaz.

A imagem na próxima página representa um modelo de mapa que pode ser utilizado para identificar as
necessidades e interesses do público.

Modelos de aplicação
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Fonte imagem: Canvas Academy

Modelos de aplicação

35Design Based Human



São 6 questões que devem ser preenchidas, de acordo com a persona selecionada. No centro do quadro,
devem ser atribuídos nome e características demográficas (nome, idade, escolaridade, profissão, renda etc.)
que representam o perfil da persona. Na sequência os outros campos a serem preenchidos são:

1. O que fala e faz? Quais são as frases comumente ditas pela persona e/ou quais atividades que estão na
rotina da persona no contexto geral e no contexto específico.

2. O que escuta? Quais são os meios e influenciadores que a persona costuma ouvir e seguir.

3. O que pensa e sente? que tipo de pensamento passa pela cabeça da persona.

4. O que vê? Quais canais costuma acompanhar, quais jornais, programas etc. acompanha, que situações
presencia.

Por fim, preencher os quadrantes de fraquezas e ganhos.

5. Fraquezas: Dores que a persona sofre e as necessidades identificadas.

6. Ganhos: Situações e acontecimentos que são celebrados pelas personas.

Modelos de aplicação

36Design Based Human



Jornada de compra
A jornada é uma ferramenta essencial para entender o caminho que o potencial cliente percorre desde quando
ele ainda é apenas um potencial cliente até se tornar um. Mapeadas mais frequentemente, há a jornada de
compra e a jornada do consumidor. Na jornada de compra, o processo inicia-se no momento em que o
comprador/cliente conhece a marca, seja no ponto físico ou no digital, e vai até o momento da compra. Aqui é
o foco é a conversão de vendas.

Modelos de aplicação

A partir do momento 
em que entra na loja Compra
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Jornada do consumidor
Já na jornada do consumidor, a primeira etapa é quando o consumidor toma consciência da necessidade de uso
ou compra, até o momento de reuso / recompra ou compartilhamento de experiência. Nessa jornada o foco é a
experiência.

Trata-se do caminho percorrido por um potencial cliente antes da realização da compra. Normalmente esse
processo possui 4 etapas, sendo: “aprendizado e descoberta”, “reconhecimento do problema”, “consideração
da solução” e “decisão de compra”.

Modelos de aplicação

Consciência da 
necessidade de uso Reuso/recompra
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É importante ressaltar que para garantir a efetividade dessas técnicas é preciso que haja diversidade nos times
de desenvolvimento e produção. Isso significa trazer pessoas de diferentes classes sociais, etnias, gêneros,
idades e sexualidade; pois as múltiplas perspectivas contribuem para gerar debates mais consistentes e
assertivo.

A inovação só se faz com integração e troca de experiências, pois como já dito por Platão “A necessidade é a
mãe da inovação” e as necessidades só são identificadas quando há a troca de pontos de vista.
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“Por meio do conhecimento construímos um 
tecido empresarial melhor”, Pieracciani.

Que tal compartilhar esse e-book?
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Desde 1992, pesquisamos, concebemos e implantamos o que há de
mais avançado e efetivo em Gestão para promover o sucesso de
nossos clientes. Para nós, Gestão é uma Arte.

Combinação de inspiração, talento e técnicas capaz de despertar
emoções e gerar desenvolvimento. Criamos, assim, um novo
significado para consultoria. Construir uma ponte entre a
sensibilidade e as emoções do mundo artístico e a busca de
resultados do mundo dos negócios é o nosso propósito. Tratamos
cada cliente como ele é: único.

pieracciani.com.br

(11) 99327-0262(11) 5506-2953

https://educacao.pieracciani.com.br/blog
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