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A implementação de uma cultura ágil na empresa é uma grande mudança. A 

partir do momento em que se decide pelos Métodos Ágeis de gerenciamento 

de projetos e se estabelece qual framework será utilizado para alinhar a 

atuação de toda a equipe, várias decisões devem ser tomadas, inclusive 

a de monitorar e desenvolver os processos para que a empresa obtenha 

sucesso real com essa iniciativa.

Ao mesmo tempo, é preciso avaliar a implementação desse modelo de 

gestão em toda a empresa, não só no PMO. As melhores práticas de 

gerenciamento de projetos que estão condensadas nos Métodos Ágeis 

podem muito bem servir para os demais setores, ajudando a otimizar 

tempo e recursos, além de maximizar a produtividade e o retorno 

para a empresa.
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Mas como nem tudo são flores, sabemos que a implementação de Métodos 

Ágeis não acontece do dia para a noite. É um processo demorado, que exige 

o comprometimento tanto da alta direção quanto dos demais funcionários, 

bem como um acompanhamento sistemático de todas as ações envolvidas 

para que não haja falhas. 

Se as falhas ocorrerem, porém, é preciso analisar a raiz do pro-
blema, identificar a solução mais plausível e agir proativamente 
para que se tenha uma implementação bem-sucedida e uma 
mudança cultural definitiva.

Ao longo deste e-book, vamos tratar desse assunto com profundidade, 

ajudando-o a identificar quais são as próximas ações após a implementação 

de Métodos Ágeis na sua empresa. E se algo falhar durante o processo? 

Também temos algumas respostas que poderão nortear sua conduta para 

reverter os problemas, ganhar experiência e uma implementação efetiva, 

que trará bons resultados para a empresa.

Nós estamos prontos para essa jornada de conhecimento, e você?
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Não pense que depois da implementação de Agile o trabalhou acabou, 

pois ele está apenas começando. Até que a cultura esteja enraizada e as 

pessoas transformem as mudanças em hábito, leva algum tempo. É por 

isso que você precisa estar atento a qualquer desvio ao longo percurso 

para arrumar logo, e também manter todos comprometidos com essa 

nova fase que a empresa está experimentando. O que fazer nesse  

momento crucial?

EXPANDA AS MELHORES PRÁTICAS PARA O RESTANTE DA EMPRESA

Métodos Ágeis não servem apenas para gerenciar projetos dentro do PMO, 

eles podem ser aplicados em diversos contextos, inclusive no planejamento 

estratégico da empresa. Sendo assim, nada de manter o conhecimento 

somente na equipe de projetos: compartilhe seu sucesso!
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•  E nsine as pessoas a dividirem seus processos em Sprints para 

otimizar o trabalho e entender com mais profundidade aquilo que 

é realmente importante e aquilo que é supérfluo;

•  Compartilhe a preocupação com a comunicação entre empresa e 

cliente dos Métodos Ágeis, visando melhorar o atendimento interno 

e externo de toda a empresa;

•  Espalhe a cultura direcionada a resultados, pois isso ajudará  

as pessoas a entenderem qual é a contribuição de cada setor para 

o todo;

•  Mostre que histórias são mais fáceis de serem incorporadas e 

entendidas, adotando essa técnica em todos os momentos de 

planejamento;

•  Estimule todos os setores a fazerem reuniões curtas, diárias e 

assertivas, o que vai otimizar o tempo e também a produtividade 

das equipes;

•  Estimule a integração entre equipes com o desenvolvimento de 

atividades em pares, contribuindo para melhores resultados;

•  Prepare as pessoas para aceitarem e promoverem mudanças rápidas, 

deixando a resistência de lado;
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•  Dissemine o valor que as equipes autogerenciáveis e motivadas com 

o trabalho têm para o negócio, estimulando que todos adotem esse 

modelo de atuação;

•  Mostre que a interação face a face é mais produtiva e diminui os 

erros de interpretação, contribuindo para resultados mais efetivos;

•  Ensine que a simplicidade pode ser mais vantajosa do que a 

burocracia, estimulando a otimização de processos e quebra de 

barreiras interdepartamentais.

Percebeu quanta coisa pode ser compartilhada com a empre-
sa se você expandir as melhores práticas de Agile para todos 
os setores? É claro que você precisará contar com o apoio dos 
executivos, por isso, este é nosso segundo passo depois de imple-
mentar com eficácia os Métodos Ágeis na sua empresa.

GARANTA O APOIO DOS EXECUTIVOS

Quando há uma novidade que promete revolucionar a maneira com que a 

empresa conduz seus processos, trazendo melhores resultados, a opinião 

dos executivos é unânime: vamos colocar para funcionar! Mas o que acontece 

na prática é que eles esperam verdadeiros milagres sem precisarem se 

envolver e comprometer-se com a mudança. O que fazer então?



O QUE FAZER DEPOIS DE UMA IMPLEMENTAÇÃO  
BEM-SUCEDIDA DE AGILE EM UMA EQUIPE?

8

Mostrar que a mudança só acontecerá de fato se eles estiverem efetivamente 

apoiando cada iniciativa, inteirados sobre o que acontece na empresa, 

como, quando e porquê. Se puder reunir dados que comprovem o sucesso 

da implementação de Métodos Ágeis com o apoio da alta direção de outras 

empresas e, ao mesmo tempo, dados de insucesso das empresas que não 

obtiveram esse benefício, ótimo! Afinal, executivos tendem a compreender 

melhor quando o financeiro está em jogo.

Outra forma de trazer à tona a importância da adoção de Métodos Ágeis 

na empresa é convidar outros profissionais do mercado para falarem a 

respeito de suas experiências como gestores de projetos, ScrumMasters 

e Product Owners. A comunidade de gerenciamento de projetos costuma 

compartilhar esses conhecimentos com facilidade, visando fortalecer a 

profissão e o uso consciente das melhores práticas.
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Uma mudança cultural só acontece e se consolida se vier de cima para 

baixo, e não o contrário. Um funcionário jamais adotará algo que os 

executivos da empresa não apoiam ou praticam. Em contrapartida, se 

houver lideranças bem estabelecidas, comunicação clara e assertiva 

e envolvimento em todas as instâncias, as pessoas certamente ficarão 

inspiradas a dar continuidade aos novos processos.

INVISTA EM TREINAMENTOS PARA MELHORAR A PERFORMANCE

Você não precisa de experts em Métodos Ágeis para implementá-los na 

sua empresa. Mas deve saber que, para maximizar a produtividade, 

manter a excelência e trazer melhores resultados, será preciso desenvolver 

competências (skills) em cada uma das pessoas envolvidas.

Se você adota o framework Scrum, por exemplo, o ScrumMaster, deve 

desenvolver habilidades de coaching, negociação, gestão de conflitos e 

facilitação, a fim de orientar o time de projetos e manter os integrantes 

unidos, resolvendo as diferenças para que nada atrapalhe o desenvolvimento 

das atividades.

Já o Product Owner deve focar em técnicas de refinamento de requisitos, 

gestão de portfólio de projetos, relacionamento com clientes e gestão de 

modo geral, já que precisa entender o negócio do cliente e transmitir o 

conhecimento para o time de projetos para que a solução desenvolvida 

seja adequada e supere as expectativas do cliente.
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Da mesma forma, o time de projetos deve estar constantemente em busca 

de novos conhecimentos e aptidões, como melhoria contínua dos códigos 

desenvolvidos, frameworks que podem ser adotados para melhorar o 

desempenho dos projetos, desenvolvimento guiado por testes (TDD) e 

desenvolvimento orientado por comportamento (BDD), sem falar nas 

ferramentas de automação que podem agilizar processos e otimizar 

recursos e tempo de execução.

Em resumo, tente melhorar constantemente a atuação da em-
presa em Métodos Ágeis. Sempre é possível aprimorar algum 
quesito, como processos, documentos, competências, análise de 
resultados, etc. Basta que você faça um bom planejamento e dê 
sequência aos seus objetivos.



E SE A IMPLEMENTAÇÃO FALHAR?11

Por mais que você tenha se esforçado ao máximo, pode ser que algo dê 

errado e a implementação falhe. Nem sempre é um problema de quem está 

à frente do processo, existem diversos fatores que podem comprometer 

a eficácia da implementação de Agile na empresa. Veja alguns deles:

•  Objetivos mal dimensionados: por que a empresa precisa 

implementar o Agile? Que problemas ele vai ajudar a solucionar?

•  Falta de entendimento sobre o método adotado: nem todo 

mundo entende como funcionam os Métodos Ágeis e quais são seus 

benefícios para a empresa;

•  Imediatismo: a empresa espera ter resultados imediatos com 

a implementação, mas não percebe que é uma mudança de  

longo prazo;



E SE A IMPLEMENTAÇÃO FALHAR?12

•  Custo X investimento: a empresa percebe a implementação como 

custo, não como investimento que trará retorno superior quando 

estiver consolidado;

•  Falta de apoio: o comprometimento da alta gestão não existe, 

dificultando a consolidação da cultural ágil;

•  Resistência: por parte de funcionários, gerentes ou até mesmo da 

alta gestão, bloqueando o desenvolvimento da iniciativa;

•  Dificuldade de delegar: o gerente de projetos não confia no time, 

o que dificulta o trabalho e leva ao microgerenciamento;

•  Comunicação deficiente: os fluxos comunicacionais da empresa não 

contribuem para informar, compartilhar conhecimento ou motivar 

os funcionários;

•  Time errado: o time de projetos não está pronto para agir 

proativamente e ser autogerenciável.

O que fazer nesse caso? Desistir? É claro que não!
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Todo bom gerente de projetos está sempre disposto a encontrar alternativas 

para riscos e problemas que se apresentam durante sua carreira. Sem esse 

espírito inovador, ele jamais seguiria em frente, concorda?

Então não é um simples percalço que vai fazer com que você desista 

de implementar o Agile na sua empresa. Respire fundo e tome  

algumas iniciativas:

TENHA UMA CONVERSA SÉRIA COM OS EXECUTIVOS DA EMPRESA

Se você ainda não conquistou o apoio da alta direção, é hora de jogar 

todas as cartas na mesa e encontrar uma maneira de eles apostarem 

nessa mudança junto com você. Reúna dados, mostre cases de sucesso, 

faça pesquisas de mercado e previsões, mostre tendências. Crie um  

argumento infalível.
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MELHORE A COMUNICAÇÃO

A comunicação é peça-chave para que você tenha êxito na implementação 

de Métodos Ágeis, pois essa mudança impacta toda a empresa. Reforce 

os canais tradicionais de comunicação, marque reuniões, dê palestras, 

conscientize as pessoas e obtenha apoio dos influenciadores.

TORNE-SE UM LÍDER PARA A MUDANÇA

Se a alta direção não se envolve muito, peça carta branca para falar com 

as pessoas. Torne-se você o líder dessa mudança, mostre o caminho a ser 

trilhado, ajude a superar as dificuldades e inspire os demais a melhorarem 

seu próprio desempenho.

COMPARTILHE SEU CONHECIMENTO

Mesmo quem está envolvido com Métodos Ágeis costuma ter dúvidas, 

imagine então quem não está. 

Sendo assim, compartilhe seu conhecimento, ensine as pessoas, 
ofereça livros, indique artigos e blogs renomados, ajude-as a 
entender o quanto seu trabalho pode melhorar a partir da  
implementação desse modelo.
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T R E I N E  A S  P E S S O A S  P A R A  A S S U M I R E M  S E U S  P A P É I S  

E RESPONSABILIDADES

Como já dissemos, o desenvolvimento de skills é parte do sucesso da 

implementação de Métodos Ágeis. Por isso mesmo, reúna sua equipe, 

ofereça treinamentos, busquem juntos o conhecimento necessário para 

melhorar a performance. Motive as pessoas a procurarem capacitações 

por conta própria e inspire-as a serem autodidatas.

TREINE SEUS EXECUTIVOS

Se você pretende gerar melhores resultados para o seu negócio após a 

implementação de métodos ágeis na empresa, é fundamental que seus 

executivos também estejam preparados para isso. 

Desenvolva competências tanto técnicas quanto comportamen-
tais, busque aprimorar a visão estratégica desses executivos com 
relação à economia, mercado, finanças, tecnologia e inovação, 
entre outras áreas que possam contribuir para a identificação de 
mais oportunidades para sua empresa.
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MONITORE AS AÇÕES E CORRIJA AS FALHAS

A implementação de Agile na empresa pode levar meses para se consolidar 

— quem sabe até alguns anos. Tudo vai depender do comprometimento 

de todos os envolvidos e também do monitoramento do desempenho 

tanto do time de projetos quanto dos demais funcionários da empresa. 

Portanto, mantenha-se atento aos resultados e corrija as falhas de percurso 

o quanto antes.
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Trabalhoso? Não dissemos que seria fácil, mas depois de colocar tudo em 

ordem, certamente você sentirá uma satisfação enorme em ver sua empresa 

colhendo os frutos de uma mudança provocada por você.

Não é só a equipe de projetos que se beneficia com a implementação de 

Métodos Ágeis, como você viu, toda a empresa pode ser envolvida nesse 

processo e, com isso, melhorar sua performance e competitividade no 

mercado. Com o aumento da produtividade, processos mais fluidos e 

simplificados, times integrados e focados em resultados, não há como escapar 

do sucesso, salvo se você não ficar atento para as falhas e corrigi-las a tempo.

É o que ocorre com muitas empresas, infelizmente, que acabam contratando 

consultorias e até mesmo coachings para realizar aquilo que elas não 

conseguiram sozinhas. Mas não faça parte dessa estatística! Agora que 

você já tem boas dicas de como agir depois da implementação de Métodos 

Ágeis na empresa, é só dar o primeiro passo! Os próximos certamente 

virão muito mais firmes e confiantes.
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