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a inovação; e procurem sim-
plificar os seus processos, 
desburocratizar a atividade 
e focar no que traz efetivo va-
lor acrescentado... estarão no 
bom caminho da agilidade. 

Que tipo de organizações têm estado 
mais empenhadas e mostrado mais 
interesse em adquirir e desenvolver 
métodos agile? 

O movimento agile teve ori-
gem no setor tecnológico, na 
área de desenvolvimento de 
softwares, pelo que este é, por 
inerência, o "habitat" natural 
das organizações ágeis. Mas 
não é o único. Observamos 
cada vez mais organizações 
de média e grande dimensão 
a procurar a adotar o mindset 
agile e incorporar as metodo-
logias ágeis nos seus proces-
sos de gestão e dinâmica orga-
nizacional. É um movimento 
evolutivo e que se tem vindo a 
expandir um pouco por todos 
os setores de atividade, sen-
do ainda mais expressivo em 
Portugal nos setores da tecno-
logia e serviços. 

• 
cegoc 

Entrevista 

"UMA MANEIRA 
DE ESTAR 
E DE PENSAR" 

om a crise da Covid-19, as empresas que 
aplicam metodologias agile estão mais 
preparadas para superar os desafios ou 
encontrar soluções para os problemas 
com que se possam estar a debater? 

A quantidade de variáveis que afetam 
a dinâmica e performance das organizações é de tal ordem 
que limitar a análise do sucesso à visão exclusiva da agilida-
de organizacional será, no mínimo, redutor e poderá induzir 
a reflexões erróneas. O que sabemos, de facto, é que o re-
curso a metodologias ágeis promove resultados que poderão 
ser extremamente úteis na resposta à mudança drástica que 
estamos a viver, dotando as organizações de mais flexibilida-
de, capacidade de resposta rápida e de adaptação constante 
a novas exigências. Por esse motivo, não sendo a única fór-
mula para enfrentar os desafios de hoje, a agilidade é, sem 
dúvida, uma arma importante nesta batalha. 

De que forma a gestão de pessoas pode tirar partido destas metodologias? 
A corrente ágil está a ganhar uma importância e preponde-
rância cada vez maior na mudança de paradigmas, come-
çando pela simplificação dos processos de gestão da for-
mação, desempenho, recrutamento e talentos, até à forma 
como é pensada e estruturada toda a "employee experien-
te". A gestão de pessoas poderá encontrar nas metodologias 
ágeis soluções para promover maior valor acrescentado ao 
seu "cliente" e resultados mais rápidos, com equipas envol-
vidas e altamente produtivas. 

Diz que mais do que uma metodologia, esta é uma "maneira de pensar". 
Porquê? 

Quando falamos em agile, falamos precisamente de uma 
maneira de estar e pensar. E foi precisamente assim que 
surgiu. Falar em agile é pôr em prática os quatro valores 
fundamentais que sustentam o manifesto: transparência, 
união, adaptabilidade e simplicidade, bem como aplicar  

os 12 princípios que regem o 
pensamento ágil. O que ver-
dadeiramente tem impacto 
é a forma como estes valores 
são vividos, sentidos e imple-
mentados nas organizações. 

Da teoria à prática, o que é essencial 
para que as organizações depois de 
aprenderem as metodologias se tor-
nem efetivamente ágeis? É um pro-
cesso simples ou nem por isso? 
Diríamos que o processo de-
verá, idealmente, começar 
pela adoção do mindset agile 
e incorporação dos valores 
e princípios subjacentes. A 
partir do momento em que 
as organizações integrem a 
importância da transparên-
cia em todos os processos; 
promovam a união estimu-
lando equipas, projetos e es-
truturas multidisciplinares; 
desenvolvam competências e 
formas de trabalhar capazes 
de se adaptar e impulsionar 
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