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Trabalhar com agilidade não é fácil. Fazer com que um time
inteiro trabalhe de forma ágil, entregando resultados,
produzindo de forma plena e sem impedimentos é muito mais
difícil. Justamente para isso temos o Scrum, uma metodologia
para gerenciamento de projetos que o torna produtivo.
Nesse livro, Jorge Audy vai ensinar de forma objetiva e prática
a metodologia, mostrando como ela se cruza com outras
práticas, como XP, PMBOK, Lean. Além de também formar no
leitor a base dos princípios ágeis, pré-requisito para qualquer
gerente de projetos do mercado contemporâneo.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

After
http://new.beebok.info/br-1093695334/after.html

Depois de bater a marca de um bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad ao
transformar os integrantes da banda One Direction em personagens de uma história de
amor sexy, a série After vira livro e promete ser o novo fenômeno editorial. No primeiro
livro, Tessa,...

[PDF]

The Risk
http://new.beebok.info/br-1421435232/the-risk.html

A new standalone novel from New York Times and international bestselling author Elle
Kennedy! THE RISK takes you back to the world of hot hockey players, feisty heroines,
bro banter, and steamy scenes….

[PDF]

Me Poupe!
http://new.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...
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Minha história
http://new.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...

[PDF]

Um marido de faz de conta
http://new.beebok.info/br-1446785086/um-marido-de-faz-de-conta.html

Enquanto você dormia… Depois de perder o pai e ficar sabendo que o irmão Thomas foi
ferido durante uma batalha, Cecilia Harcourt tem duas opções: se mudar para a casa de
uma tia ou se casar com um vigarista. Para fugir desses destinos, ela cruza o Atlântico,...

[PDF]

Um estranho irresistível
http://new.beebok.info/br-1448030115/um-estranho-irresistivel.html

Garrett Gibson, a única mulher médica na Inglaterra, é tão ousada e independente
quanto qualquer homem – então por que não aproveitar os prazeres da vida como um
deles? No entanto, ela nunca se sentiu tentada a embarcar em um caso. Até agora....

[PDF]

O Livro dos Espíritos
http://new.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Os seres materiais constituem o
mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espiritual,&#xa0;
isto é, dos Espíritos. Originalmente publicado em 1857, O livro dos espíritos...

[PDF]

O poder da ação
http://new.beebok.info/br-1098942616/o-poder-da-acao.html

Acorde para os objetivos que quer conquistar. Já aconteceu a você de se olhar no espelho
e não gostar daqueles quilos a mais? De observar seu momento profissional somente com
frustração? De se sentir desconectado dos seus familiares, dos seus amigos? Se você...
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O Evangelho segundo o Espiritismo
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http://new.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Terceira obra da Codificação
Espírita, O evangelho segundo o espiritismo foi publicado pela primeira vez em 1864,
na&#xa0;França, sendo hoje o livro espírita mais lido no Brasil.Escrito em linguagem...
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Mindset
http://new.beebok.info/br-1254106060/mindset.html

Clássico da psicologia em versão revista e atualizada. Carol S. Dweck, professora de
psicologia na Universidade Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação,
desenvolveu, ao longo de décadas de pesquisa, um conceito fundamental: a atitude
mental...

[PDF]

Como fazer amigos e influenciar pessoas
http://new.beebok.info/br-1102580483/como-fazer-amigos-e-influenciar-pessoas.html

Não é por acaso que, mais de setenta anos depois de sua primeira edição, depois de mais
de 50 milhões de exemplares vendidos, Como fazer amigos e influenciar pessoas segue
sendo um livro inovador, e uma das principais referências do mundo sobre...
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Textos cruéis demais para serem lidos rapidamente
http://new.beebok.info/br-1441752339/textos-crueis-demais-para-serem-lidos-rapidamente.ht
ml

O LIVRO DE FICÇÃO MAIS VENDIDO DE 2018 Indo contra a tendência dos textos curtos
e superficiais que são postados nas redes sociais, o coletivo literário Textos cruéis demais
para serem lidos rapidamente (TCD) passou a produzir e compartilhar um...

[PDF]

Procura-se um novo amor
http://new.beebok.info/br-1449621647/procura-se-um-novo-amor.html

Quando Nichole descobre que seu marido, Jake, a traiu, sua vida perfeita é abalada.
Enquanto se desdobra entre o filho, o novo emprego e o trabalho voluntário, Nichole
conhece Rocco, que é o oposto de Jake em quase todos os aspetos. Apesar de ser
grosseiro, Rocco se mostrou um...
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