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1. OBJETIVO DESTE DOCUMENTO
Apresentar as certificações disponíveis para o framework Business Agility
Management (BAMÒ) e orienta-lo(a) para o sucesso na obtenção.

2. AS CERTIFICAÇÕES DO FRAMEWORK BAMÒ
O framework Business Agility Management (BAMÒ) é uma base de
conhecimento online para criar agilidade no negócio, focado na geração
contínua de valor em qualquer tipo de organização. Possui uma arquitetura
flexível, que permite ser usado para descer ou escalar a agilidade em
organizações que utilizem qualquer abordagem de gerenciamento de
projetos: híbrida, preditiva ou adaptativa. A figura 1 apresenta o framework
BAM. Baixe a figura do framework em www.bamagility.com.br/downloads e
imprima

em
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formato

A3

para
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melhor

visualização.
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Figura 1 – O framework Business Agility Management

Este framework foi dividido em 4 domínios: Agilidade no Negócio,
Agilidade no Portfólio, Agilidade em Múltiplos Projetos, Agilidade no Projeto.
Foram criadas 4 certificações para identificar os especialistas no
framework:
1. BBAÒ - BAM Business Agilist: para profissionais que mostrarem
proficiência no domínio agilidade de negócio.
2. BPAÒ - BAM Portfolio Agilist: para profissionais que mostrarem
proficiência no domínio agilidade do portfólio.
3. BMPAÒ - BAM Multiple Projects Agilist: para profissionais que
mostrarem proficiência no domínio agilidade em múltiplos projetos.
4. BACÒ - BAM Agile Coach: para profissionais que mostrarem
proficiência na implementação do framework inteiro, sendo capaz
de navegar entre todos os domínios e fazer esta integração. Para
obter esta certificação, é necessário já ter as certificações anteriores.
Caso autorize, após passar nos exames de certificação, o seu nome
aparecerá no nosso site com as suas respectivas certificações, o que pode
gerar negócio e oportunidades para você.
Veja detalhes de cada certificação abaixo.

3. CERTIFICAÇÃO BBAÒ - BAM BUSINESS AGILIST
3.1. Visão Geral
A certificação BBAÒ – BAM Business Agilist visa mostrar proficiência no
domínio agilidade de negócio do framework BAM. A obtenção da certificação
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será concedida a todos que passarem no exame online de certificação,
detalhado abaixo.

3.2. Inscrição para o exame
Inscreva-se

para

o

exame

de

certificação

no

endereço

http://www.bamagility.com.br/certificacoes.
Após o pagamento da inscrição, você receberá um e-mail em até 3 dias
úteis, com o voucher e todas as instruções para a realização do exame.
Após sua inscrição, você terá um prazo de até 180 dias para realizar o
exame

3.3. Preparação
Fazer um treinamento de preparação não é necessário, caso ache que já
está preparado (a) para mostrar seu conhecimento.
Para se preparar para o exame, baixe gratuitamente o eBook do framework
BAM e o eBook OKR – Foque no que importa, disponíveis em
www.bamagility.com.br/downloads.
Conteúdo do exame:
• eBook framework BAM: capítulos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.1 e 10.
• eBook OKR – Foque no que importa, todos os capítulos.
• A prova medirá o seu conhecimento sobre o assunto, bem como a
interpretação e aplicação dos conceitos em cenários específicos.

3.4. O Exame de certificação
• O exame contém 50 questões de múltipla escolha, podendo ser
necessário escolher mais de uma resposta.
www.bamagility.com.br/certificacoes
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• O tempo para realizar a prova é de 60 minutos.
• Para passar no exame é necessário acertar 38 das 50 questões (76%).
• Grau de dificuldade: intermediário.
• Curso requerido: nenhum.
• Pré-requisito: nenhum.
• Curso sugerido: OKR – Foque no que importa. Detalhes em
www.bamagility.com.br/treinamentos.
• Valor: R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) na primeira tentativa e
R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) nas tentativas seguintes.
• Onde se inscrever: http://www.bamagility.com.br/certificacoes.
• Tempo para fazer a prova após a inscrição: 180 dias.
• Tempo de validade da certificação: Eterno. Caso haja alguma
atualização grande do framework, pode ser necessária uma
atualização da certificação, mas os profissionais certificados serão
avisados.

4. CERTIFICAÇÃO BPAÒ - BAM PORTFOLIO AGILIST
4.1. Visão Geral
A certificação BPAÒ – BAM Portfolio Agilist visa mostrar proficiência no
domínio agilidade no portfólio do framework BAM. A obtenção da certificação
será concedida a todos que passarem no exame online de certificação,
detalhado abaixo.

4.2. Inscrição para o exame
www.bamagility.com.br/certificacoes
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Inscreva-se

para

o

exame

de

certificação

no

endereço

http://www.bamagility.com.br/certificacoes.
Após a inscrição, você receberá um e-mail com o voucher e todas as
instruções para a realização do exame.
Após o pagamento da inscrição, você receberá um e-mail em até 3 dias
úteis, com o voucher e todas as instruções para a realização do exame.

4.3. Preparação
Fazer um treinamento de preparação não é necessário, caso ache que já
está preparado (a) para mostrar seu conhecimento.
Para se preparar para o exame, baixe gratuitamente o eBook do framework
BAM e adquira o eBook do livro Gerenciamento de Portfólio e PMO, do autor
Norberto

de

Oliveira

Almeida

(Editora

FGV)

em

https://editora.fgv.br/produto/gerenciamento-de-portfolio-e-pmo-3230
Conteúdo do exame:
• eBook framework BAM: capítulos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.2 e 10.
• eBook Gerenciamento de Portfólio e PMO – capítulo 1, seções de
introdução ao gerenciamento de portfólio e pilares da gestão
profissional do portfolio de projetos e capítulo 2 inteiro.
• A prova medirá o seu conhecimento sobre o assunto, bem como a
interpretação e aplicação dos conceitos em cenários específicos.

4.4. O Exame de certificação
• O exame contém 50 questões de múltipla escolha, podendo ser
necessário escolher mais de uma resposta.
• O tempo para realizar a prova é de 60 minutos.
www.bamagility.com.br/certificacoes
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• Para passar no exame é necessário acertar 38 das 50 questões (76%).
• Grau de dificuldade: intermediário.
• Curso requerido: nenhum.
• Pré-requisito: nenhum.
• Curso sugerido: PPM Ágil – Gestão Ágil do Portfólio. Detalhes em
www.bamagility.com.br/treinamentos.
• Valor: R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) na primeira tentativa e
R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) nas tentativas seguintes.
• Onde se inscrever: http://www.bamagility.com.br/certificacoes
• Tempo para fazer a prova após a inscrição: 180 dias.
• Tempo de validade da certificação: Eterno. Caso haja alguma
atualização grande do framework, pode ser necessária uma
atualização da certificação, mas os profissionais certificados serão
avisados.

5. CERTIFICAÇÃO BMPAÒ - BAM MULTIPLE PROJECTS
AGILIST
5.1. Visão Geral
A certificação BMPAÒ – BAM Multiple Projects Agilist visa mostrar
proficiência no domínio agilidade em múltiplos projetos do framework BAM.
A obtenção da certificação será concedida a todos que passarem no exame
online de certificação, detalhado abaixo.
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5.2. Inscrição para o exame
Inscreva-se

para

o

exame

de

certificação

no

endereço

http://www.bamagility.com.br/certificacoes.
Após a inscrição, você receberá um e-mail com o voucher e todas as
instruções para a realização do exame.
Após o pagamento da inscrição, você receberá um e-mail em até 3 dias
úteis, com o voucher e todas as instruções para a realização do exame.

5.3. Preparação
Fazer um treinamento de preparação não é necessário, caso ache que já
está preparado (a) para mostrar seu conhecimento.
Para se preparar para o exame, baixe gratuitamente o eBook do framework
BAM e o eBook Agilidade em Múltiplos Projetos, disponíveis em
www.bamagility.com.br/downloads.
Conteúdo do exame:
• eBook framework BAM: capítulos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.3 e 10.
• eBook Agilidade em Múltiplos Projetos, todos os capítulos.
• A prova medirá o seu conhecimento sobre o assunto, bem como a
interpretação e aplicação dos conceitos em cenários específicos.

5.4. O Exame de certificação
• O exame contém 50 questões de múltipla escolha, podendo ser
necessário escolher mais de uma resposta.
• O tempo para realizar a prova é de 60 minutos.
• Para passar no exame é necessário acertar 38 das 50 questões (76%).
www.bamagility.com.br/certificacoes
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• Grau de dificuldade: intermediário.
• Curso requerido: nenhum.
• Pré-requisito: nenhum.
• Curso

sugerido:

PMO

Ágil.

Detalhes

em

www.bamagility.com.br/treinamentos.
• Valor: R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) na primeira tentativa e
R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) nas tentativas seguintes.
• Onde se inscrever: http://www.bamagility.com.br/certificacoes.
• Tempo para fazer a prova após a inscrição: 180 dias.
• Tempo de validade da certificação: Eterno. Caso haja alguma
atualização grande do framework, pode ser necessária uma
atualização da certificação, mas os profissionais certificados serão
avisados.

6. CERTIFICAÇÃO BACÒ - BAM AGILE COACH
6.1. Visão Geral
A certificação BACÒ – BAM Agile Coach visa mostrar proficiência na
implementação do framework inteiro, sendo capaz de navegar entre todos os
domínios e fazer esta integração. A obtenção da certificação será concedida a
todos que passarem no exame online de certificação, detalhado abaixo.

6.2. Inscrição para o exame
Inscreva-se

para

o

exame

de

certificação

no

endereço

http://www.bamagility.com.br/certificacoes.
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Após a inscrição, você receberá um e-mail com o voucher e todas as
instruções para a realização do exame.
Após o pagamento da inscrição, você receberá um e-mail em até 3 dias
úteis, com o voucher e todas as instruções para a realização do exame.

6.3. Preparação
Fazer um treinamento de preparação não é necessário, caso ache que já
está preparado (a) para mostrar seu conhecimento.
Para se preparar para o exame, baixe gratuitamente o eBook do framework
BAM em www.bamagility.com.br/downloads.
Conteúdo do exame:
• eBook framework BAM: todos os capítulos.
• A prova medirá o seu conhecimento sobre o framework inteiro, a
integração entre os diferentes domínios, bem como a interpretação
e aplicação dos conceitos em cenários específicos.

6.4. O Exame de certificação
• O exame contém 50 questões de múltipla escolha, podendo ser
necessário escolher mais de uma resposta.
• O tempo para realizar a prova é de 90 minutos.
• Para passar no exame é necessário acertar 38 das 50 questões (76%).
• Grau de dificuldade: intermediário.
• Curso requerido: nenhum.
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• Pré-requisito: já ter passado nos exames de certificação BAM
Business Agilist, BAM Portfolio Agilist e BAM Multiple Projects
Agilist.
• Curso sugerido: BAM - Programa Business Agility Management.
Detalhes em www.bamagility.com.br/treinamentos.
• Valor: R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) na primeira tentativa e
R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) nas tentativas seguintes.
• Onde se inscrever: http://www.bamagility.com.br/certificacoes.
• Tempo para fazer a prova após a inscrição: 180 dias.
• Tempo de validade da certificação: Eterno. Caso haja alguma
atualização grande do framework, pode ser necessária uma
atualização da certificação, mas os profissionais certificados serão
avisados.
7. CONECTE-SE CONOSCO
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