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O ágil está ajudando
organizações a
transformar a
experiência do
cliente e a afastar
obstáculos para as
startups.
DE TEGAN JONES
RETRATOS DE DANIEL BOUD
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Rizwan Khan, PMP, Telstra,
Sydney, Austrália
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Há um admirável
mundo novo
lá fora.
Novatos estão roubando a cena de gigantes do
setor, capitalizando a sua capacidade de responder rapidamente às tendências do mercado. Para
acompanhar a concorrência (e as expectativas dos
clientes), muitas organizações estão adotando abordagens de gerenciamento de projetos mais ágeis.
Por exemplo, o conglomerado global General
Electric usa o ágil na GE Digital, uma subsidiária
lançada em 2015. A nova “empresa industrial digital”, caracterizada por equipes multidisciplinares
focadas no cliente, deverá estar avaliada em USD 15
bilhões até 2020. E, em maio, o banco australiano
ANZ anunciou que começaria a usar uma abordagem ágil escalonada até 2018.
Após a transição, o banco será
estruturado em torno de pequenas equipes colaborativas voltadas para a melhoria contínua na
área de experiência do cliente.
A reviravolta causada pela tecnologia financeira também inspirou mais empresas no setor
de finanças, tradicionalmente
conservador, a começar a mudar
para o ágil, disse Larkland Brown,
PMI-ACP, gerente de entrega,
SunTrust, Atlanta, Geórgia, EUA.
“As empresas de serviços financeiros agora têm essa percepção
de que, se não melhorarem, serão
deixadas para trás”, disse ele.
-Larkland Brown, PMIA SunTrust está apostando
ACP, SunTrust, Atlanta,
Geórgia, EUA no ágil para ajudar a oferecer
uma experiência mais atraente
para o cliente: procurar maneiras de simplificar as
interfaces do usuário e acelerar as transações que

“O ágil ajuda
a assegurar
que as
empresas se
concentrem
em oferecer
valor mais
rápido e
com mais
frequência”.
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funcionem para diferentes grupos demográficos
ao mesmo tempo. Embora a transformação possa
levar muitos anos para ser concluída, a utilização de
uma abordagem ágil e iterativa tornará mais fácil a
reavaliação e revisão do plano quando as demandas
dos clientes mudarem.
“O ágil ajuda a assegurar que as empresas se concentrem em oferecer valor mais rápido e com mais
frequência”, disse Larkland. “Isso pode significar
que algo precisa ser tirado do escopo original do
produto ao longo do caminho, mas em termos de
entrega contínua de valor, o ágil permite à organização adaptar-se perfeitamente à necessidade atual
do mercado”.

TRABALHO DE PRECISÃO
As organizações que usam ágil tendem a concordar com Larkland. De acordo com o 11º Relatório
Anual do Estado do Ágil da VersionOne, os entrevistados disseram que a capacidade de gerenciar
mudanças de prioridades foi o principal benef ício
de adotar o ágil (88%). O aumento da velocidade de
entrega do projeto chegou muito perto (81%).
Essas capacidades estão ajudando o gigante australiano de telecomunicações Telstra a enfrentar
uma concorrência intensa, inclusive de startups em
alguns dos seus principais mercados. Nos últimos
anos, várias novas empresas começaram a oferecer
experiências de clientes digitais mais baratas, disse
Rizwan Khan, PMP, gerente de programas, entrega
ágil, Telstra, Sydney, Austrália.
Por exemplo, um dos desafiantes da Telstra no
mercado consumidor australiano permite aos clientes selecionar, configurar, comprar e conectar seus
telefones em um mesmo processo on-line.
“Sendo uma empresa com uma longa história, a
Telstra acumulou muitos sistemas interligados ao
longo do tempo”, disse ele. “O tempo está maduro
para inovar e improvisar”.

“Sendo uma empresa com
uma longa história, a Telstra
acumulou muitos sistemas
interligados ao longo do
tempo. O momento está
maduro para inovar e
improvisar”.
— Rizwan Khan, PMP

Em vez de passar meses aperfeiçoando um conjunto completo de recursos, a equipe de TI e soluções digitais da Telstra faz lançamentos semanais,
mensais e trimestrais. Isso permite às equipes
alavancar o feedback dos clientes para priorizar os
recursos corretos, de médio e longo prazos, se as
necessidades mudarem.
“Enquanto estamos trabalhando no próximo conjunto de produtos, esse feedback alimenta o projeto”,
disse Rizwan. “Essa maneira de trabalhar mostra o
que precisa ser entregue”.

ACELERAR O PASSO
Essa nova abordagem também ajuda a Telstra a
avançar mais rapidamente em tarefas complexas.
Por exemplo, a organização está trabalhando em
um projeto de vários anos que envolve elementos
de software e infraestrutura, e diversos públicos em
todas as unidades de negócios. Anteriormente, um
único grande projeto teria sido configurado para
habilitar os novos recursos, mas a nova abordagem
oferece a oportunidade de chegar ao mercado de
forma mais rápida e barata, disse Rizwan.
O projeto foi dividido em várias fases e lançamentos. “A equipe identificou primeiro o produto
mínimo comercializável, limitando assim o escopo
da primeira fase do projeto a uns quantos recursos
mais essenciais que adicionam valor máximo. Isso
permitiu à Telstra concentrar-se no desenvolvimento rápido de protótipos”, disse ele. Também
permitiu que a organização fizesse as inovações
chegarem aos clientes mais rapidamente, reduzindo
o comprometimento de capital inicial em 70%.
As empresas tecnológicas que utilizam abordagens
ágeis de formas limitadas agora estão procurando
ampliá-las em toda a organização. A Zoomdata, que
oferece um mecanismo de dados capaz de processar
mais de 10 bilhões de linhas de dados em segundos,
está mudando para um processo de entrega ágil de
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Cinco Passos para
escalar o ágil
A extensão do ágil para além da TI pode ajudar as empresas a transformar a experiência do
cliente. Veja como os gerentes de projeto podem obter apoio de céticos e recém-chegados.

1

Conquiste
apoio
executivo.
Aponte para
indicadores que
mostrem o valor
do ágil, como
flexibilidade,
transparência e
previsibilidade.
Depois que os líderes
seniores abraçam a
mudança, fica mais
fácil obter a adesão
das equipes, disse
Akmal Nasimov, PMIACP, PMP, diretor
de entrega ágil,
Zoomdata, Reston,
Virgínia, EUA.

“Estamos
repensando
as nossas
estratégias de
implantação
e estratégias
de controle de
qualidade”.
-Akmal Nasimov, PMI-ACP,
PMP, Zoomdata, Reston,
Virgínia, EUA
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2

Encontre
as equipes
na metade
do caminho.
Tenha conversas
individuais com os
membros da equipe
para identificar
os seus pontos de
dificuldade. Trate
dos problemas
deles e encontre
compromissos
que os ajudem a
mudar lentamente
os hábitos e a
mentalidades, disse
Akmal.

3

Escolha os
seus
defensores.
Encontre
defensores na sua
organização e dêlhes ferramentas
para converter
outros, disse
Akmal. Lançar
comunidades de
prática com base
em interesses
comuns pode
ajudar os membros
da equipe a pôr o
ágil para trabalhar
nos seus problemas
prioritários.

ponta a ponta para tornar a empresa mais sensível
às exigências dos clientes.
“Temos um roteiro realmente fantástico à nossa
frente, mas não temos estado satisfeitos com a
nossa velocidade de entrega”, disse Akmal Nasimov,
PMI-ACP, PMP, diretor de entrega ágil, Zoomdata,
Reston, Virgínia, EUA.
Por isso, a empresa contratou Akmal em janeiro
para liderar a transição completa para o ágil. Uma
das primeiras grandes mudanças que ele fez foi
formar equipes multifuncionais de desenvolvedores,
pessoal de garantia de qualidade (QA) e especialistas
em mecanismos de dados, que trabalham junto ao
proprietário do produto.
“Antes, produto era uma equipe completamente
separada. Não estava de fato envolvido no dia-a-dia”,
disse ele.
Criar uma propriedade clara acelera a entrega
e agiliza a tomada de decisões. Como no passado
cada equipe tinha as suas próprias prioridades
de projeto, os desenvolvedores com frequência
recebiam mensagens confusas e conflitantes sobre
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4

Crie um roteiro.
Dê às equipes uma
imagem clara do
estado final ideal - e os
marcos que vão precisar
alcançar ao longo do
caminho, disse Larkland
Brown, PMI-ACP, gerente de
entrega, SunTrust, Atlanta,
Geórgia, EUA. Ferramentas
como uma declaração de
visão, listas de verificação
e indicadores, juntamente
com a colaboração
frequente, ajudam as
equipes a se concentrar
nos comportamentos que
precisam mudar.

5

Vá devagar.
Não tente
conquistar
muitas grandes
vitórias
imediatamente.
Mudar muito
rápido pode ser
estressante para as
equipes do projeto,
disse Akmal.
Escolha dois ou
três ajustes que
gerem mais ROI
- e use esse valor
para argumentar
a favor de maiores
mudanças no
futuro.

quais tarefas tinham precedência.
Pondo a equipe do produto no comando - e
trazendo mais partes interessadas para a mesa também melhorou a experiência do cliente. Trabalhando mais de perto com a equipe de atendimento
ao cliente, a equipe pode obter uma melhor compreensão dos problemas e solicitações sobre os quais as
pessoas estão ligando. Depois que essa abordagem
foi adotada, o tempo médio que a Zoomdata levou
para resolver problemas de software voltados para o
cliente diminuiu cerca de 30%, disse Akmal.
“Também estamos repensando as nossas estratégias de implantação e estratégias de QA”, disse ele.
“E esta é a primeira versão do produto depois de
incorporar essas novas melhorias em que estamos
no bom caminho para entregar no prazo”.

REVISÃO POR PARES
A necessidade de entregar rapidamente projetos
direcionados só aumentará quando as pessoas
ficarem mais imersas em tecnologia, disse Leanne
Page, diretora de projetos digitais da empresa de

“A menos que
se mude alguma
coisa na maneira
de fazer as coisas,
a reviravolta vai
passar por cima
de você e deixará
você para trás”.
— Rizwan Khan, PMP

marketing MSLGROUP UK, Londres, Inglaterra.
“Estamos assistindo a uma mudança geracional
em termos de como as pessoas querem coisas e
quando as querem”, disse ela.
O ágil pode apoiar melhor as empresas nesse
novo clima. A chave, enfatiza Leanne, é ajudar as
organizações clientes a verem o valor que vem com
trabalhar nas iterações ao mesmo tempo em que
se melhora continuamente. Isso pode fornecer as
bases de um legado de projeto duradouro.
Pode haver uma preocupação com que o dinheiro
posto na última iteração tenha sido desperdiçado,
disse ela. Mas se as iterações ficam “melhores e melhores e melhores, é um investimento, e não um prejuízo”.
Rizwan concorda que começar pequeno,
entregar por incrementos e mostrar resultados
reais ajuda a obter a adesão de todos rapidamente.
E incorporar feedback e gerenciar as expectativas
das partes interessadas ficou muito mais fácil com
essa maneira ágil de trabalhar, disse ele. No início
da mudança da Telstra para o ágil, Rizwan migrou
algumas equipes para um modelo híbrido de ágil

(modelo de cascata). Uma experiência de sucesso
implicou permitir que as equipes selecionassem o
trabalho que seria concluído em cada sprint.
Essa mudança empoderou a equipe e reduziu as ineficiências, levando a um melhor desempenho do projeto e
atraindo o interesse de outras partes da empresa. Quando
a alta administração viu que as equipes eram mais eficientes - entregando no prazo e no orçamento, acolheu a
mudança e quis replicá-la em toda a organização.
“Quando isso aconteceu, de forma lenta e gradual,
o modelo híbrido começou a ser escalado”, disse
Rizwan.
Embora a condução da adoção do ágil não seja
fácil, a reviravolta está empurrando as empresas a
dar um salto, disse Akmal.
“Entende-se que a menos que se mude alguma
coisa na maneira de fazer as coisas, a reviravolta vai
passar por cima de você e deixará você para trás”,
disse ele. “Precisa apertar os dentes e enfrentar, e a
percepção de que é preciso fazer isso é mais intensa
quando se está em um mercado que está passando
por uma reviravolta”. PM

Ágil
conforme
o manual
Novato em ágil ou
procurando mergulhar
mais fundo? O Guia de
Prática Ágil é um novo
recurso publicado pelo
PMI em parceria com
a Agile Alliance® para
ajudar você a entender
e usar abordagens ágeis
e híbridas. O guia traz
orientações sobre quando,
onde e como aplicar
abordagens ágeis. Visite
Marketplace.pmi.org
para saber mais.
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