
PRÁTICAS EMERGENTES 
o verdadeiro padrão de  
sucesso das empresas ágeis

Alexandre Magno // @axmagno 
Fundador da Emergee 



ALEXANDRE MAGNO 
FUNDADOR DA EMERGEE (www.emergee.com.br) 

Reconhecido internacionalmente pela sua experiência prática 
com Scrum e outros métodos ágeis, tendo ajudado 
profissionais, equipes e empresas a melhorar sua 
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União Européia, Brasil, Índia e Emirados Árabes, 
adquirindo assim uma visão global e exponencial dos tipos 
de desafios que enfrentamos em uma transformação ágil. 

Autor de “How Creative Workers Learn”, o primeiro livro 
sobre Learning 3.0.
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Empresa ágil desde a sua criação.  
Cultura para a autonomia. Usavam Scrum muito bem.

Algumas práticas do Scrum limitavam a autonomia  
dos times, que claramente podiam ir além  

dentro da cultura da empresa.

Squads



Há algum padrão nessas histórias?
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#1: A prática copiada é ótima, 
está alinhada ao meu problema… 

mas não com a minha cultura.
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?



#3: A prática copiada é ótima, mas não conheço bem o 
problema que estou tentando resolver



#4: A prática copiada é ótima, mas será inútil  
sem nos assumirmos do jeito que realmente somos

?



A imposição de  
“Good/Best/Preferred Practices” 
em ambientes complexos 
quase sempre fará 
a “cultura" da sua empresa  
PARECER UM LIXO!
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“Adquirir” 
conhecimento

Conecta-lo com o 
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Colocar em prática a partir de 
experimentos reais Experimentar





“Ler o livro Learning 3.0 foi como ver um milhão de 
lâmpadas a se acender ao mesmo tempo. Este livro 

respondeu os maiores desafios que tenho visto no meu 
negócio, e em qualquer negócio posicionado na 

economia do conhecimento.”  
 

Jack Hubbard  
CEO, PropellerNet 

United Kingdom



O trabalho consciente 
com práticas emergentes  
é o combustível  
para a  
agilidade organizacional
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