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cuja missão é ajudar seus clientes nos diferentes departamentos 

de TI, atuando na construção e desenvolvimento de habilidades 

para um gerenciamento de projetos e serviços de TI estável e 

maduro, a mínimos custos e máximos benefícios e resultados. 

A HNZ Consultoria em 
Governança de TI é uma 
empresa formada por 
profissionais competentes, 
certificados e experientes, 



Somos uma empresa pioneira no treinamento oficial EXIN DevOps 
Master no Brasil em uma época em que quase não se falava em 
agilidade.  Ao longo destes anos são já mais de 80 turmas de 
DevOps ministradas em todo o país e mais de 1000 alunos que 
são profissionais destaque no mercado de trabalho sendo entre 
eles em sua grande maioria gestores, coordenadores e diretores.

A HNZ é referência 
em DevOps com 
mais de 4 anos de 
mercado 



A HNZ já participou palestrando em eventos como DevOps Days, Agile 
Trends, Agile Beer, metups, workshops e palestras relacionadas. Além 
disso, disseminamos a cultura DevOps em startups, universidades e a 
iniciantes da área de TI por meio de palestras e workshops. Além dos 
treinamentos ministrados auxiliamos nossos alunos, as organizações, e 
startups na adoção do DevOps fornecendo todos os recursos e o 
suporte necessários para a implantação da cultura DevOps nos 
ambientes organizacionais.

Como empresa, a HNZ participa 
ativamente de diversas 
comunidades de DevOps e 
agilidade em todo território 
nacional e tendo também 
presença em outros países. 



Em um mercado que evolui constantemente não nos limitamos apenas a um conhecimento, pois entendemos a 

necessidade das organizações se ajustarem frente a transformação digital. HNZ também desenvolveu 

treinamentos exclusivos para ajudar as empresas a abordar assuntos de acordo com as suas necessidades: 

DevSecOps Essentials e Advanced, Agile Scrum Foundation e Master, Gerenciamento de projetos PMI, ISO 27001, 

DevOps Enterprise e Workshops de Ferramentas sob demanda.

A HNZ oferece 
treinamentos 
oficial para:

EXIN DEVOPS 
MASTER

EXIN SCRUM 
MASTER

EXIN DEVOPS 
PROFESSIONAL

DEVSECOPS 
ESSENTIALS

Lean IT 
Foundation



Desde 1984, a EXIN é um instituto 
líder independente em certificações 
e exames tendo certificado milhões 
de professionais no domínio digital. 
A EXIN oferece certificações da mais alta qualidade no domínio digital, 
trabalhando com especialistas em cada área. Com uma equipe de 
desenvolvimento interno a EXIN garante uma rápida resposta ao 
mercado em constante mudança. Cada um de seus programas 
independentes são reconhecidos globalmente e alinhado com o e-CF (e-
Competence Framework) para que os profissionais compreendam quais 
competências serão aperfeiçoadas em cada módulo.



O que é o Scrum?

O Agile Scrum ensina como trabalhar em 
conjunto para alcançar um objetivo com 
sucesso. As metodologias ágeis são abordagens 
populares no desenvolvimento de software e que 
estão cada vez mais sendo utilizadas em outras 
áreas. As práticas Scrum incluem o 
estabelecimento de times multifuncionais e auto 
gerenciáveis, produzindo uma entrega de 
trabalho ao final de cada iteração ou Sprint. O 
foco dessa certificação é a adoção do Ágil ou do 
Scrum no local de trabalho e assumir o papel de 
Scrum Master.



Benefícios do Scrum nas organizações 

AGILIDADE E 
TRANSPARÊNCIA

ADAPTABILIDADE E 
COLABORAÇÃO

ENTREGA E 
MELHORIA 
CONTÍNUA

FOCO E ENTREGA DE 
VALOR AO CLIENTE

AUTO 
GERENCIAMEN

TO



Os treinamentos da 
HNZ fornecem uma 
visão geral dos principais 
conceitos do Scrum 
visando desenvolver 
competências para um 
Scrum Master.



Objetivo
Público alvo

• Entender como funciona o desenvolvimento ágil com foco 
no Scrum – do básico aos conceitos avançados

• Adquirir experiência no Scrum, seus papéis, artefatos, 
regras e eventos

• Conhecer as principais práticas de outros frameworks 
ágeis e que podem ser combinadas com o Scrum

• Compreender como combinar práticas ágeis com o 
framework Scrum

• Obter conhecimento necessário para passar no exame 
EXIN Agile Scrum Foundation e Master.

• A filosofia ágil é mais conhecida na 
área de desenvolvimento de 
software, mas os seus princípios 
estão cada vez mais sendo aplicados 
em outros tipos de projetos. O Scrum 
é a metodologia ágil mais utilizada e 
é apropriada para todos os 
profissionais que procuram manter 
seus conhecimentos atualizados 
com os últimos desenvolvimentos 
das áreas de TI e gerenciamento de 
projetos, particularmente aqueles 
que lideram e participam de projetos. 
Em particular, a certificação é 
apropriada para os profissionais que 
trabalham nas áreas de: 
Gerenciamento de Projetos, 
Desenvolvimento de Software, 
Gerenciamento de Serviços de TI e 
Gerenciamento de Negócios



Metodologia

Material didático

§ Aulas expositivas com carga horaria de 16 hrs, 
cujo direcionamento é a transmissão de 
conceitos, conteúdo teórico, discussão de casos, 
exemplos de prova como também o 
desenvolvimento de competências do 
profissional Scrum Master.  Também poderão ser 
aplicadas dinâmicas de Lego para uma maior 
compreensão e experimentação do método. 
Adicionalmente em forma opcional, são 
disponibilizadas 4 hrs. de interação online para 
objetivos de complementar conteúdos dados em 
aula, resolução de dúvidas e orientações para o 
exame. 

§ Curso com conteúdo oficial, ministrado por instrutor 
certificado e especialista no assunto.

§ Apostila oficial em meio eletrônico, formato PDF.
§ Simulados e exercícios. 

§ Certificados de presença e conclusão do curso.
§ Empregabilidade aumentada pela alta 

demanda do mercado

Certificado



1. Forma Ágil de Pensar 
1.1 Conceitos Ágeis 

1.2 Melhorar continuamente o processo
1.3 Outros Quadros e outros quadros Ágil
1.4 Aplicação dos princípios ágeis ao 

gerenciamento de serviços de TI

2. Papel do Scrum Master 
2.1  Responsabilidades e Compromisso 
2.2 Orientando a equipe 
2.3 Outros papéis (Proprietário do produto, 

equipe de desenvolvimento)

3. Estimativa, planejamento, monitoramento e controle 
ágeis
3.1 Gravação de Backlog
3.2 Planejamento ágil
3.3 Estimativa ágil
3.4 Andamento de acompanhamento e da comunicação
3.5 Permanecendo no controle

4. Projetos Complexos
4.1 Dimensionamento de Projetos ágil
4.2 Adequação do Ágil para diferentes tipos de projetos 
4.3 Administração Ágil em ferramentas e integração de 
ferramentas

5. Adotando o  Ágil 
5.1 Apresentação do Ágil  
5.2 Auto – organização  
5.3 Requisitos Ágeis em um ambiente adequado

Conteúdo
programático



Competências
Com a certificação EXIN DevOps Master, o 
profissional fica preparado para:

§ Avaliar, mensurar as diversas práticas atuais da 
TI, seus sintomas e causas raiz, para determinar 
ações que aumentem a eficácia dos processos;

§ Implantar e melhorar as práticas atuais da TI, 
considerando a velocidade e a segurança da 
organização como um todo.

§ Avaliar que cuidados e necessidades culturais 
precisam ser integrados, bem como que 
características tornam as equipes altamente 
produtivas em um ambiente mutante, e o que 
anula o trabalho ágil nas práticas DevOps;

§ Investigar que práticas convencionais, como ITSM, Agile 
Scrum, atividades de desenvolvimento e gerenciamento 
de projetos, precisam de adaptações para o DevOps 
funcionar eficazmente;

§ Identificar práticas específicas e necessidades de 
automação das rotinas das equipes de 
desenvolvimento que se integram a um fluxo contínuo 
de entrega na cultura DevOps;

§ Implantar práticas específicas e necessidades de 
automação nas rotinas das equipes de operações e 
infraestrutura, especialmente quando há necessidade 
de provisionar agilmente infraestrutura e suporte em 
ambientes inovadores.

§ Realizar implantações instantâneas que permitem 
evoluir sem paradas em ambientes 24x7, de forma 
rápida e com impactos mínimos.

§ Capacitar a organização para evoluir seus diferentes 
sistemas em ambientes altamente dinâmicos e 
seguros.

§ Identificar que práticas de banco de dados suportam 
evoluções dinâmicas, com rápidos rollback no trânsito 
entre versões.





Benefícios

GIFT CARD COM 
10% DO VALOR 

INVESTIDO

DESCONTOS 
ESPECIAIS PARA 

GRUPO DE ALUNOS

GRAVAÇÃO DO 
TREINAMENTO 

DISPONÍVEL POR 2 
MESES APÓS O FIM 

DELE

SIMULADOS
OFICIAIS

PARTICIPAÇÃO EM 
GRUPOS EXCLUSIVOS DE 

EX-ALUNOS E 
INSTRUTORES

CERTIFICADO DE 
PARTICIPAÇÃO E 
CONCLUSÃO DE 

CURSO



Empresas que a HNZ já passou:

HONDA PETROBRAS ACCENTURE NET 
CLARO

BANCO 
BMG

LOCALIZA 
HEARTS CAIXA TOTVS

BRASIL 
PREV YAMAHA KROTON

BNP 
PARIBAS 
CARDIF

ACHE AVANADE POUPEX RIP

MRS FITEC VL! LINX DXC 
TECHNOLOGY PULSE BHS

DTI 
DIGITAL 

CRAFTERS

HEPTA GERA MULTIREDE ICARO 
TECHNOLOGY ORYONTI FIEMT HIFLEX BRIGHT 

STAR

INITCS SPREAD
@TECH 

INOVAÇÃO 
TECNOLOGICA PARA A 

AGROPECUÁRIA

TRANSOFT GEFCO SULZER ZUP SICOOB



Obrigado!
Mais informações:
E-mail: contato@hnz.com.br

WhatsApp: (19) 97101-0120               

mailto:contato@hnz.com.br

