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Sobre ‘Ágil’ 
O termo ‘Ágil’ refere-se à mentalidade, às 
perspectivas e às preferências expressadas no 
Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de 
Software1. Não é um processo, método ou prática 
fixa. 
Na ausência de uma definição específica e 
concisa, prefiro descrever ‘Ágil’ em termos de três 
características chave2: 
✦ Guiado por pessoas. Porque Ágil substitui 

instruções para “seguir-o-plano” com a 
colaboração contínua de pessoas facilitada pela 
liderança-servidora. 

✦ Iterativo-incremental. Porque os produtos do 
trabalho são criados peça por peça, e as peças 
construídas, assim como o produto total 
resultante, são frequentemente revisitados para 
assegurar a integridade geral. 

✦ Valor como medida de sucesso. Porque 
impacto, uso e apreciação são indicadores 
muito melhores de progresso, sucesso ou 
viabilidade do que volume. 

Estas são as características típicas de uma forma 
Ágil de trabalhar ou dos processos e frameworks 
Ágeis. Estas são as características que devem  
estar no cerne de qualquer abordagem, processo, 
framework ou regime que se proclama ‘Ágil’. 

1 agilemanifesto.org , agilemanifesto.org/principles.html  
2 “Scrum - Um Guia de Bolso” (2a edição), Ullizee-Inc, 2022 

Sobre ‘Agilidade’ 
Agilidade é o estado resultante da mudança para 
uma maneira Ágil de trabalhar. O desejo de 
alcançar e aumentar tal estado de agilidade 
frequentemente se manifesta no desejo de adotar 
um processo ou framework Ágil. A adoção de 
processos Ágeis pode de fato ser uma base 
importante para a agilidade. Porém, agilidade é 
muito mais do que seguir um novo processo. 
Trata-se na verdade de mudanças estruturais que 
suportarão mudanças de comportamento. 
Agilidade é uma assinatura única que contém as 
d i g i t a i s d a s p e s s o a s e n v o l v i d a s , s e u s 
relacionamentos e interações; as ferramentas, os 
processos, e práticas usadas e abandonadas; os 
conceitos e muitos ecossistemas que existem 
dentro e além das fronteiras externas de uma 
organização. 
Agilidade é um estado único que reflete como 
incômodos e obstáculos foram e continuam a ser 
superados, as muitas inspeções e adaptações que 
ocorrem. É um estado específico, pois reflete as 
lições e aprendizados únicos vividos por uma 
organização e seus habitantes. A absorção de tais 
aprendizados equipa as organizações para os 
desafios futuros desconhecidos que demandarão 
respostas distintas, respostas que nenhum livro-
de-receitas poderá fornecer. 

Existem algumas poucas verdades básicas que 
são fundamentais a qualquer transformação 
visando um aumento de agilidade2: 
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Agilidade é um estado de alta responsividade, velocidade, adaptabilidade e fluxo contínuo 
concebido através da mudança para uma forma Ágil de trabalhar (pela adoção de um 
framework Ágil ou não). Agilidade se baseia e é o produto da combinação de suas pessoas, 
construção e história; é um estado único e em constante evolução, exclusivo para uma 
organização específica. Através dos trabalhos de restauração e aumento da agilidade de uma 
organização, os aprendizados resultantes são arraigados e injetados no DNA desta 
organização. A decisão de adotar um novo paradigma Ágil é uma decisão de abandonar os 
antigos costumes (industriais). Ao adotar uma abordagem tradicional (industrial) para se tornar 
mais Ágil, mantemos o paradigma industrial intacto. Entregamos nada além de uma ilusão de 
agilidade, seguida pela dura constatação da deflação por realidade.

 
 

Figura 2: “Agilidade” (Uma definição)

 
 

Figura 1: “Ágil” (Uma definição)
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✦ Agilidade não pode ser planejada. Porque não 
existe uma forma de prever o ritmo em que as 
mudanças se propagarão e se instalarão. 

✦ Agilidade não pode ser ditada. Porque a 
motivação intrínseca e o engajamento não 
podem ser forçados ou descarregados nas 
pessoas. 

✦ Agilidade não pode se copiada. Porque nenhum 
modelo, esquema ou cópia pode prever, 
delinear ou capturar a assinatura única que o 
Ágil proporciona.  

✦ Agilidade não tem um estado final. Porque é um 
estado de adaptação contínua onde cada status-
quo é desafiado, pela nossa própria vontade ou 
por turbulência externa. 

“Todos os modelos estão errados,  mesmo aqueles 
que estão certos. Alguns estão menos errados do 

que outros.” 

Cada tentativa séria para se mover em direção a 
u m a m a n e i r a m a i s Á g i l d e t r a b a l h a r 
provavelmente causará tumulto organizacional 
significativo. Independentemente desta tentativa 
incluir um método próprio ou estabelecido, ou 
alguma composição híbrida, sem consentir estas 
verdades essenciais a porta para uma agilidade 
maior permanecerá fechada, ao invés de abrir um 
portal de oportunidades. Estas verdades básicas 
devem estar nos corações e mentes de cada 
pessoa gerenciando, guiando, facilitando, vivendo 
ou liderando uma ‘transformação Ágil’ (ou 
qualquer outro nome que se dê a este esforço). 
E mesmo assim, ainda levará tempo para que a 
agilidade se estabeleça nos corações e mentes 
das pessoas impactadas pela transformação. 
Afinal, as pessoas têm sido instruídas a agir 
seguindo um comportamento não-Ágil, através do 
paradigma industrial, por algumas décadas, ou 
por vezes mais tempo do que isso. 

Um Status-Quo Factual 
Muitas organizações hoje em dia têm suas raízes e 
crenças culturais no passado, na era industrial. 
Quando sentem a necessidade e a pressão para 
aumentar sua agilidade, naturalmente revertem às 
receitas com as quais têm mais familiaridade: 
✦ Executam tentativas cuidadosamente planejadas 

para introduzir e impôr lentamente práticas 
Ágeis (embora devessem saltar) com projetos 
de mudança separados (embora suas 
organizações necessitem de uma reconstrução 
pragmática e visível). 

✦ Procuram imitar o que outras organizações estão 
fazendo. Copiam-e-colam o que outros (sem 
levar em conta o contexto ou domínio 
econômico ou de negócio) afirmam ter sido um 
sucesso para eles. 

✦ Impõem modos e práticas de trabalho 
genéricos, unificados usando uma abordagem 
de produção em massa, de cima para baixo, 

forçando os times a trabalhar exatamente da 
mesma maneira, sem considerar seus produtos, 
tecnologias ou conexões humanas. 

✦ Dependem de modelos teóricos com seus 
esquemas genéricos, pré-fabricados, de 
estruturas organizacionais. 

Além disso, frequentemente, as organizações 
limitam-se a apenas apertar os indivíduos juntos 
e m g r u p o s c o n s t r u í d o s a r t i fi c i a l m e n t e , 
convenientemente chamados ‘times’, sem 
considerar o escopo, coesão ou valor de seu 
trabalho coletivo. Não substituem a organização  
tradicional, linear, de-cima-para-baixo (tipicamente 
formada de estruturas de silos com a separação 
de habilidades e conhecimentos) por times 
multidisciplinares, com propósito e compromisso 
compartilhado. Essencialmente, a desconexão 
predominante que existia não é resolvida. 

“Mais times Ágeis não tornam uma organização 
mais Ágil.” 

Ironicamente, estas são receitas antigas, 
tradicionais que limitam as organizações no seu 
crescimento e impedem sua agilidade. Estas 
abordagens explicam porque as organizações não 
lidam adequadamente com a rápida mudança de 
expectativas e turbulências. Estes são exatamente 
os modos de trabalho que precisam ser 
abandonados para que se entre e se sobreviva 
nos novos mundos, os mundos que requerem 
maior…agilidade. 
Tais abordagens ignoram a essência do Ágil: lidar 
com complexidade e incerteza através de uma 
inteligência e aprendizado coletivos, a partir de 
passos ponderados de experimentação e 
p r o g r e s s o i t e r a t i v o - i n c r e m e n t a l . E s t a s 
organizações ignoram convenientemente que 
aprendizados e trabalho árduo são necessários 
para alcançar uma agil idade sustentável 
sintonizada com o contexto específico da 
organização. 
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Figura 3: ‘Times’ em uma organização tradicional



Este descompasso é crucial. Estas organizações 
precisam e querem livrar-se de seus hábitos 
industriais, contudo acabam por reforçá-los. 
Apenas uma ilusão de agilidade é criada como 
resultado deste status-quo factual. 
Isto se revela dolorosamente quando a deflação 
por realidade nos atinge impiedosamente, com 
f r e q u ê n c i a d e p o i s d e v á r i o s a n o s d e 
invest imentos. Is to acontece quando as 
organizações descobrem que o aumento real em 
agilidade não é o que esperavam, até o ponto 
onde o aumento real se torna insignificante. O que 
se esperava alcançar, não foi alcançado: 
✦ As pessoas que criam os produtos e serviços da 

companhia não estão mais engajadas ou 
motivadas, ao contrário, elas deixam a 
companhia e novos talentos não são atraídos. 

✦ As pessoas que patrocinam o trabalho não estão 
mais contentes, dado que não atingem os 
ganhos, economias ou retornos que esperavam. 

✦ As pessoas que compram e consomem os 
produtos e serviços da organização não estão 
mais satisfeitas, e por consequência, o uso e a 
satisfação continuam diminuindo. 

Imagine que experiência dolorosa. Imagine 
quanto tempo perdido. Imagine as oportunidades 
desperdiçadas. Imagine o aumento real em 
agilidade se o tempo tivesse sido gasto tentando, 
a p r e n d e n d o , c a i n d o e l e v a n t a n d o , 
experimentando algo diferente e expandindo 
gradualmente. 

A Evolução da Agilidade É um 
Caminho 
Como dito antes, agilidade não tem um estado 
fi n a l . A o c o n t r á r i o , é u m c a m i n h o . A 
imprevisibilidade não pode ser descartada, mas 
pode ser endereçada. Agilidade, como um estado 

de alta adaptabilidade, é alcançada quando 
regularmente nos…adaptamos. Adaptações 
apenas fazem sentido quando baseadas em 
inspeções do trabalho real e dos resultados 
observáveis. Pense em ciclos de feedback. 
A nova realidade exige adaptabilidade, visto que  
aquilo que funciona hoje pode não funcionar 
amanhã. O que funciona para uma companhia 
(sendo um sistema complexo e entrelaçado de 
pessoas, processos e ferramentas interconectadas) 
pode não funcionar para outra companhia. O que 
funciona para uma combinação de times, 
tecnologias e negócios pode não funcionar para 
outra combinação. 
O ‘trabalho árduo’ mencionado neste paper 
refere-se a exatamente este tipo de exploração 
contínua: daquilo que funciona (práticas, táticas, 
estruturas) em um contexto específico (times, 
tecnologias, negócios). 
Partindo de uma transformação Ágil exploratória, 
novos processos e estruturas surgirão, junto com 
uma nova cultura organizacional de aprendizado, 
melhoria e constante adaptação, e um respeito 
restaurado pela inteligência e criatividade das 
pessoas. 
Além de identificar as características que são 
típicas de uma forma Ágil de trabalho, ofereço os 
seguintes alertas que poderão auxiliar a detectar 
se estamos correndo o perigo de criar uma ilusão 
de agilidade, ao invés de aumentar efetivamente 
sua agilidade: 
✦ Não é uma transformação se não mudar a forma 

como você trabalha. Porque a mudança real não 
pode ser capturada em planos, relatórios e 
documentos, mas pode ser expressa em como 
os times operam e interagem uns com os outros. 

✦  Não é uma transformação Ágil se não 
simplificar como você trabalha. Porque 
estruturas muito complicadas da era industrial 
impedem ao invés de melhorar as formas Ágeis 
de trabalho. 

✦ Não é uma transformação Ágil com Scrum se 
não engajar as pessoas. Porque o  Scrum 
enquadra o jogo de interação compromissada e 
auto-organizada que as pessoas jogam. 

A nova realidade exige que atuemos no momento, 
como nunca fizemos antes. Extrair o máximo do 
que é possível começa com a aceitação do estado 
não-descrito do futuro e a inabilidade de prever o 
que ele nos trará. Acolher esta incerteza também 
nos oferece um grande potencial. No final, viver a 
arte do possível diante de resultados imprevisíveis 
tem o benefício de engajar as pessoas, pois molda 
o futuro delas também. 
Não descartar as opções logo de início é uma 
estratégia útil, viável e à prova do tempo. É preciso 
também nos lembrarmos, regularmente, que não 
estamos sozinhos nisso, que todos os indivíduos, 
não importando suas funções, níveis, posições ou 
silos na organização, podem contribuir. Afinal, é o 
futuro deles que está em jogo também. 
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Figura 4: A ilusão de agilidade



Aceleração vem da visão, determinação e 
dedicação, da coragem de se afastar do “seguir 
um plano” ou copiar um modelo, para moldar e 
remoldar continuamente seu futuro. 
A despeito das tentativas e escolhas passadas da 
organização para aumentar sua agilidade, o 
caminho do trabalho árduo é sempre uma saída 
viável, uma forma de evitar, quebrar ou superar a 
ilusão de agilidade. Um framework como o Scrum 
pode ajudar.
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Como o Scrum ajuda 
Scrum, com suas regras distintas, é uma forma 
tangível de se ter uma ideia do novo paradigma Ágil. 
Permite ação imediata enquanto assegura a absorção 
a longo prazo do novo paradigma. Ao usar o Scrum, 
as pessoas desenvolvem novas formas de trabalho. 
Elas assumem um novo estado de ser, um estado de 
agilidade. Isto faz com que suas organizações 
transformem-se a um estado de agilidade mais 
elevado também, enquanto liberam mais tempo, 
pessoas e energia para serem inovadoras 
(novamente). 
Todavia, a despeito do seu minimalismo, a 
experiência mostra que a adoção do Scrum 
geralmente representa um grande salto. Podemos 
supor que isto se deve ao fato da incerteza induzida 
pelo abandono das velhas certezas, mesmo que estas 
velhas certezas não sejam muito confiáveis ou…
certas. Pode ser devido ao tempo necessário para 
uma mudança substancial. Pode ainda ser devido à 
determinação e ao trabalho árduo que é requerido. 
Repetidamente observamos que o Scrum é simples, 
mas não é fácil. 
Muitas organizações adotam o Scrum usando 
estratégias antigas sem atualizar suas estruturas 
antiquadas. Distorcem o Scrum para que se adeque à 
sua organização atual e criam nada além de uma 
ilusão de agilidade. É preciso reimaginar seu Scrum e 
fazer ressurgir sua organização para fortalecer sua 
agilidade…
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