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SIMPLY PUT, AGILE WORKS!
Ano novo, conceitos novos!
O conceito de agile tem sido explorado de forma progressiva, com importância crescente no
mundo empresarial. A primeira vez que esta palavra surgiu foi em 2011 quando uma comunidade
de developers, cansada de formas mais tradicionais de desenvolvimento de processos em
empresas, decidiu lançar um manifesto conhecido como agile. Essencialmente, agile compreende
um conjunto de valores culturais, princípios e comportamentos em vez de uma conjunto de
práticas específicas. Alguns dos seus princípios podem ser traduzidos da seguinte forma:
- É necessário criar um bom ambiente e suporte para a as equipas em desenvolvimento. Só desta
forma é possível manter as equipas motivadas.
- Processos agile promovem o desenvolvimento sustentável porque o seu ritmo constante e
excelência técnica, melhoram a produtividade.
Uma organização que converta o seu trabalho de forma agile tem como prioridades para os seus
líderes:
abertura: ser receptivo a feedback no seu próprio comportamento e actividades
confiança: estar confortável com atividades não planeadas e deixar que tentativa e erro
mostrem a direcção certa
colaboração: ter como objetivo o melhor para a organização como um todo, o que pode não
ser necessariamente o melhor para uma unidade particular da organização
ausência de ego: todos falam numa só voz, a voz da organização
compromisso em ser um modelo para uma mudança comportamental
conferir poder à equipa e celebrar e premiar novos comportamentos
fomentar momentos retrospectivos dentro das equipas para fazer os ajustes necessários e
promover a eficiência .

Quando uma organização se torna agile, torna-se mais colaborativa e criativa. E o esforço
compensa: tempos de produção e de entrega de valor mais rápidos, maior qualidade do produto
final, uma performance financeira mais robusta e mais envolvimento dos colaboradores. Várias
publicações de prestigiadas consultoras reconhecem o conceito de agile como inovador na área
da saúde, como um potencial catalisador de mudança em áreas como transformação digital, big
data em saúde e medicina personalizada e de precisão. Organizações de saúde podem acelerar a
incorporação de novas ideias e a adopção de novas práticas através dos elementos principais
do agile: utilizando abordagens centradas no utilizador para clarificar problemas, métricas e
soluções potenciais; delegar numa equipa o desenvolvimento de abordagens colaborativas e
disciplinadas.
Pensando num Hospital ou, em menor escala, num Serviço de Oftalmologia, como uma empresa,
a transformação agile pode ser conseguida a três níveis: ao nível do projeto, o que é relativamente
fácil de executar; ao nível do portefólio, um pouco mais complexo; e a nível organizacional, o que
requer um alteração profunda do modelo de funcionamento de um serviço. Agile possibilita a
integração e adaptação de novos conhecimentos e ferramentas científicas, para corresponder às
expectativas do doente e famílias, ao criar um sistema de cuidados de saúde verdadeiramente
responsivo e adaptativo. Simply put, agile works!
Saiba mais sobre agile neste artigo da Boston Consulting Group.
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