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Desenvolvimento de software é 
um trabalho repleto de dificuldades. 
Isso ocorre pela sua própria natureza; 
ou seja, é realmente muito difícil 
transpor regras de negócio para a 
linguagem da máquina. Regras de 
negócio, por si só, já são complexas, 
uma vez que representam extensos 
conjuntos de condições para que 
algo ocorra. 

Como exemplo, podemos 
pensar em um cadastro simples. 
Nesse cadastro, diversas validações 
deverão acontecer, de modo que, ao 
final, o cadastro seja concluído com 
sucesso. As validações podem ser 
básicas, como garantir que o campo 
‘nome’ só aceite letras ao informar 
o nome da pessoa, ou podem ficar 
cada vez mais elaboradas, à medida 

que esse cadastro passa a buscar e/
ou enviar dados para outros sistemas. 
Por exemplo, eu posso informar 
os dados do meu veículo (placa/
Renavam) na tela de cadastro e, 
internamente, confirmar a existência 
desse veículo no site do Detran. Se 
for esse o caso, estarei fazendo aqui 
uma integração, e algo que começou 
como um simples cadastro ganhou 
um elemento de complexidade 
sujeito a muitas variáveis, como:

As dores do 
desenvolvimento 
de software

1011100010101000101010101010101010000000111111001011110101

1011100010101000101010101000111110101010000111010100000

01010100010101010000000111111001011110101

01010100010101010000000111111001011110101

01010100010101010000000111111001011110101

010101000101010101010101010000000111111001011110101

• Qual Detran devo consultar?
• O sistema estará funcionando
   quanto eu acessá-lo? 
• Quanto tempo levará para eu
   receber uma resposta? 
• O que eu receberei de retorno?

Até aqui estamos falando, muito 
por alto, sobre regras de negócio, 
apenas para mostrar como elas 
se desdobram em condições, 
validações, exceções, etc.



Acontece que o coração do 
desenvolvimento de software 
consiste em transpor tudo isso para 
linguagem de máquina e, como 
sabemos, os computadores, por si 
só, são incapazes de fazer qualquer 
coisa se não forem cuidadosamente 
programados para tal. Ensinar regras 
complexas para máquinas que não 
sabem fazer nada é como construir 
pontes entre mundos muito distantes.

Aproveitando a analogia das 
pontes, podemos abordar uma das 
dores mais comuns nessa área – as 
estimativas erradas. Se meu cliente 
me pede para construir uma ponte 
para unir os pontos A e B, há muitos 
elementos a serem analisados antes 
de responder quanto tempo eu 
levo para isso. Preciso entender 
claramente os requisitos dessa ponte, 
seu tamanho, o peso que deverá 
suportar, como é o terreno em A e 
como é em B, quais as integrações 
futuras que se utilizarão dessa 
ponte, quais as interferências a que 

agora cobram seu preço. Só que 
nesse ponto o projeto já se encontra 
no meio de uma jornada sem volta 
– os prazos já foram acordados 
com as esferas superiores e a área 
de negócios aguarda ansiosamente 
pela solução.

Aqui começa uma série de 
problemas bem conhecidos pela 
área de desenvolvimento. São as 
horas-extras, os finais de semana 
comprometidos, as forças-tarefa, 
a constante pressão, e por aí vai. A 
equipe, no entanto, não desanima e 
o projeto segue mesmo convivendo 

ela estará sujeita, etc. No entanto, 
a pressão para dar uma resposta 
quanto ao prazo é sempre tão 
intensa que o desenvolvedor acaba 
olhando para esses elementos com 
superficialidade e estimando o prazo 
com base naquilo que ele conseguiu 
analisar. Os elementos que ficaram 
de fora serão temporariamente 
esquecidos, mas voltarão à tona 
em algum momento e seu impacto 
será, então, percebido e refletido nos 
prazos. O que foi prometido lá atrás 
não poderá ser cumprido, pois os 
elementos, anteriormente ignorados, 
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com essas adversidades. Logo, há 
necessidade de realizar uma mudança. 
Sabe a ponte que ia do ponto A ao 
ponto B? Pois agora ela deverá passar 
pelo ponto A1, 45 graus à direita 
do ponto inicial, para só então se 
conectar ao ponto B. Sem esse ajuste, 
ela não será utilizada, portanto, não 
fará sentido construí-la.

As mudanças em desenvolvimento 
de software ocorrem justamente 
pela dificuldade da área de negócios 
de verbalizar todas as regras que 
devem ser embutidas no sistema. 
Nem sempre é possível trazer tudo à 
tona nos estágios iniciais do projeto 
– algumas vezes é necessário um 
período de maturação para que se 
possa lembrar de tudo e envolver 
todas as partes interessadas. Uma vez 
identificada a mudança, ela passará 
a ser estudada para ser incorporada 
ao projeto, de modo a causar o 
menor impacto possível. Mesmo 
assim, em alguns casos, parte do 

desenvolvimento será perdido e a arquitetura inicialmente pensada terá que 
ser revista, ou seja, o volume de trabalho aumentará e os prazos não serão 
redimensionados na mesma proporção. 

Com o cenário acima exposto, cabe ainda destacar a complexidade técnica 
da programação. Como já foi dito, ensinar regras complexas para máquinas que 
não sabem fazer nada é uma tarefa árdua. Em programação, às vezes, um erro 
mínimo de lógica pode facilmente consumir um turno de trabalho para identificar 
e consertar o problema. Não é incompetência, falta de atenção, carência de 
ferramentas, de apoio... nada disso. Trata-se da dificuldade técnica de agir como 
intérprete entre o mundo real e o mundo das máquinas – dos bits e bytes onde, 
no final das contas, até as regras mais difíceis serão reduzidas a zeros e uns.

Resumidamente, portanto, trago como sendo as principais dores no 
desenvolvimento de software as estimativas erradas, as mudanças e a 
complexidade técnica. Na sequência, vamos ver como lidar com essas questões 
sob a ótica da fábrica de software tradicional e da fábrica de software Ágil.

Programar é algo simples 
como escrever um livro

“Exceto quando você esquece uma 
virgula na página 258 e todo resto 

não faz mais nenhum sentido.”





O modelo tradicional de fábrica de 
software, também conhecido como 
Cascata (waterfall), segue a ideia 
de uma linha de montagem, com 
especialização de mão-de-obra e 
trabalho sequencial. 
Em uma fábrica tradicional de 
qualquer segmento, quanto mais 
especializada a mão-de-obra, 
mais produtiva se torna a linha de 
montagem. O profissional que pinta 
peças de um carro, por exemplo, se 
especializa naquilo e passa a fazê-
lo cada vez mais rápido. Aquele 
que encaixa essas peças, do mesmo 
modo, o faz com grande agilidade, e 
assim são as demais especialidades. 
É um trabalho operário, que requer 
conhecimento muito específico e 
limitado. No entanto, quando o que 

está na linha de montagem é software, não há trabalho repetitivo. Pelo contrário: 
o que existe é um trabalho que requer raciocínio, concentração e uma dose 
de criatividade. Portanto, comparar desenvolvedores com operários é uma 
simplificação ilusória. A prova disso é que, quando for necessário substituir 
um desenvolvedor, isso sempre representará um ônus para o projeto, não 
importa o quanto tenha sido investido em documentação e disseminação de 
conhecimento.

A Fábrica de
Software Tradicional



PLANO

REALIDADE

Sempre que o software se move na esteira, passando de uma etapa 
para a outra, há um acréscimo gradual de elementos que irão compô-
lo. No final da esteira, todos os elementos estarão corretamente 
acoplados, formando um corpo único, que é a entrega final. Visto por 
esse ângulo, fica claro que uma entrega parcial seria impossível, pois 
faltariam elementos e o resultado seria descaracterizado.
Por fim, a ideia da esteira, do trabalho em “silos”, com cada um 
cuidando do “seu quadrado”, quando unida à toda a complexidade 
do desenvolvimento de software, acaba por tornar esse trabalho ainda 
mais difícil.

Já a linha de montagem de software 
representa muito bem o conceito 
de projeto, com início, meio e 
fim. Normalmente dividida em 
etapas, como levantamento de 
requisitos, definição de arquitetura, 
prototipação, desenvolvimento, 
testes, homologação e implantação, 
essa esteira está preparada para 
construir um software cujo escopo 
é bem conhecido desde o começo. 
Destaco isso porque, pela própria 
característica de uma esteira, a linha 
de montagem não deve retroceder. 





A Fábrica de
Software Ágil*

A metodologia Ágil, amparada 
por novos fundamentos, conceitos, 
ritos, processos, papéis e 
responsabilidades, apresenta um 
framework que se propõe a minimizar 
os problemas da fábrica de software 
tradicional. 

Dentro dessa nova proposta, foi 
necessário olhar para trás, admitir 
erros e redefinir todo o modo de 
trabalho, começando pelo básico: os 
fundamentos.

Se, no modelo Cascata, o 
conhecimento trafegava de um 
estágio para o outro por meio de 
extensas documentações, no Ágil 
esse conhecimento flui por meio 
das interações entre as pessoas. Se, 
anteriormente, o que se buscava era 
a segurança do entendimento dos 

requisitos, os quais eram longamente 
descritos para evitar qualquer 
ambiguidade (e, obviamente, para 
serem utilizados como defesas 
contratuais no futuro), no Ágil se busca 
um software em funcionamento. 
Se, no modelo anterior, o cliente 
se envolvia pouco, geralmente só 

no início e depois aparecia apenas 
para cobrar, no Ágil espera-se um 
trabalho em colaboração com esse 
cliente. Se no modelo Cascata as 
mudanças eram evitadas ao máximo, 
no Ágil elas são aceitas.

O Ágil também trouxe novos 
conceitos, como sprint, squad e 

*Neste material, tomei a liberdade de me referir ao Ágil utilizando como 
referência o framework Scrum, com o qual eu tenho mais familiaridade. Há, no 
entanto, outros importantes frameworks de Metodologia Ágil no mercado.



os ritos (planning, daily, review e 
retrospectiva). 

A sprint se refere a um período de 
tempo de 2 a 4 semanas, durante o 
qual será produzido um entregável 
pronto para ser utilizado. O projeto 
todo será uma sucessão de sprints e 
cada entrega será, por si só, completa 
e incremental – ou seja, é ela mesma 
acrescida de outras funcionalidades 
feitas no passado. A soma das 
funcionalidades de todas as sprints 
será o software desejado.

Desse conceito deriva, pelo 
menos, um mito – o de que a 
Metodologia Ágil produz software 
mais rapidamente. A verdade é que 
no Ágil as entregas são mais rápidas 
porque o escopo é particionado. 
Somente por isso o resultado aparece 
mais cedo, pois não há mágica – todo 
o trabalho que tem para ser feito será 
feito, caso contrário o software não 
funcionará. Nessa ciência exata não 
há espaço para nuances. 

Para suprir a lacuna de 
comunicação e entendimento do 
projeto, o Ágil também trouxe o 
conceito de squad – termo utilizado 
para se referir à equipe do projeto. 
Aqui esse grupo anda junto e 
amadurece junto; ou seja, desde 
as primeiras reuniões todos são 
envolvidos, portanto, o escopo é 
abordado com maior profundidade, 
sendo visto sob diversos ângulos, 
o que promove maior riqueza no 
entendimento. No Ágil, o cliente 
também faz parte da squad e essa 
proximidade acaba por conquistar a 
sua cumplicidade, eliminando, dessa 
forma, um dos maiores problemas 
que havia na abordagem anterior – o 
conflito entre cliente/fornecedor.

Além dos novos conceitos, o 
framework também trouxe novas 
práticas, que no Ágil são chamadas 
de ritos, a saber: planning, daily, 
review e retrospectiva. 

Todos os ritos são importantes, 

mas a planning é, na minha opinião, 
fundamental. Embora seja exaustiva, 
podendo durar até 8 horas, é uma 
reunião muito rica que acontece no 
primeiro dia da sprint. É nela que 
serão discutidas as funcionalidades 
que já estão maduras para serem 
passadas para a equipe de 
desenvolvimento. Com todo o grupo 
reunido, os itens serão analisados 
um a um, sob diversos ângulos, 
contando com a expertise de cada 
um dos profissionais. Nesse tipo de 
reunião, surgem os questionamentos 
mais importantes e detalhes que 
teriam passado despercebidos são 
trazidos à luz, particularidades são 
comunicadas a todos, incertezas são 
esclarecidas, suposições são feitas, 
diferentes cenários são exercitados 
e assim por diante. Ao final da 
planning, a equipe se compromete a 
desenvolver os itens que eles sabem 
que serão capazes de concluir. 

Particularmente, entendo que a 
planning é um importante acelerador 



no processo de desenvolvimento 
de software. Quando comparado 
com a pobreza de comunicação do 
modelo Cascata, no qual o processo 
se tornava mais moroso por ser feito 
por meio de documentos, vejo que a 
planning traz um importante ganho 
de velocidade.

Outro rito trazido pelo framework 
são as reuniões diárias (daily). Essa 
reunião tem por objetivo melhorar a 
comunicação entre os membros da 
equipe, de modo que cada um saiba 
o que o outro está fazendo. Isso é 
importante porque, muitas vezes, a 
conclusão da atividade de um colega 
dispara o início da atividade de outro. 
Qualquer atraso pode significar um 
gargalo e, quando isso é comunicado 
com antecedência, a equipe tem 
tempo de se reorganizar. Além disso, 
quem está com algum impedimento 
também deve comunicar nesse 
momento, para que o assunto seja 
tratado o mais breve possível.

Quando a sprint chega ao final, 
faz-se necessário apresentar o 
produto do trabalho ao cliente. Há 
um rito específico para isso, chamado 
de review, que poderá durar até 
4 horas. A apresentação é feita 
pelos próprios membros da equipe, 
não isentando ninguém de falar e 
também de receber o feedback do 
cliente. Com base no resultado da 
sprint, decisões serão tomadas em 
relação à próxima, que começará, 
necessariamente, no dia seguinte. 
Ou seja, não há intervalo entre uma 
sprint e outra.

Após a review, geralmente no 
mesmo dia, a equipe vai para a 
retrospectiva. Esse é um rito interno, 
do qual o cliente não participa. O 
objetivo aqui é verificar necessidades 
de adaptação no processo de 
trabalho e elevar a maturidade e o 
entrosamento da equipe. Portanto, 
todos os problemas devem ser 
trazidos ao debate para que não se 
repitam no futuro. Cabem problemas 
técnicos e comportamentais, pois 
ambos interferem na produtividade 
da equipe. A retrospectiva deve 
durar, no máximo, 3 horas.



Um ponto importante é que todos 
os fundamentos, conceitos, ritos, 
processos, papéis e responsabilidades 
trazidos pelo framework devem ser 
implementados em sua totalidade. 
Por ser um modelo bastante enxuto, 
não se recomenda sua adoção 
parcial.

A imagem acima representa, de 
modo esquemático, o funcionamento 
do modelo. Cabe destacar que 
as entregas são feitas ao término 
de cada sprint, de acordo com a 
capacidade da equipe. Não são todos 
os itens de backlog que entram para 
a esteira, apenas aqueles que foram 
acordados na planning. Significa, 

então, dizer que se há necessidade de uma produção mais acelerada, a alternativa 
é criar novas squads. Desse modo, tem-se o conceito de Ágil Escalado, ou seja, 
múltiplas squads trabalhando na construção de um mesmo produto.

A ideia consiste em replicar o framework para diversos times, mas exige, 
também, um mecanismo de orquestração, de modo que haja integração entre 
as equipes. Por isso o Ágil Escalado também tem as suas particularidades. 



Alguns fatores são decisivos na 
hora de fazer essa opção:

1. Necessidade do negócio – É 
importante avaliar se há mesmo uma 
urgência ditada pelo negócio que 
não pode aguardar a capacidade 
de produção de um número menor 
de squads, ou mesmo de uma única 
squad. O que aponta para essa 
urgência? É para não perder o time to 
market? Para acompanhar ou superar 
a concorrência? Para responder a 
solicitações dos clientes? Para ampliar 
a gama de serviços ofertados? Em 
resumo, por que a pressa?

 2. Orçamento disponível – 
Aumentar a quantidade de squads 
exigirá maiores investimentos. 

3. Backlog do Produto – Também 
é necessário avaliar tamanho do 
backlog do produto e sua maturidade. 
Observe que o trabalho de refinar 
parte desse backlog acontecerá em 
paralelo com a produção das equipes. 
Cada vez que uma sprint chega ao 
final, a equipe buscará no backlog 

aquelas funcionalidades que estão 
prontas para serem desenvolvidas e, 
caso não estejam, isso se refletirá na 
produtividade do time. Há, portanto, 
uma importante lição de casa a 
ser feita pelo PO, de modo que ele 
não se torne gargalo e acabe por 
não aproveitar toda a mão-de-obra 
disponível.

Existe também um desafio muito 
interessante que ocorre quando 
times ágeis conseguem produzir 
bem. Devido ao fato de o número de 
entregas ser elevado, pode haver um 
gargalo para disponibilizar tudo em 
produção. Há necessidade de uma 
grande proximidade com as equipes 
de operações, de modo que aquilo 
que foi feito pelo desenvolvimento 
realmente vá para as mãos do cliente 
final. Por outro lado, a operação 
também precisa de segurança para 
garantir que não haverá quebras em 
produção.

Para resolver esse tipo de 
problema, o caminho mais utilizado 

hoje no mercado é a adoção da 
cultura DevOps, que busca aproximar 
as áreas de Desenvolvimento e de 
Operações, de modo que ambas 
trabalhem com sinergia, para que 
as entregas em produção ocorram 
de maneira rápida e segura. Ágil e 
DevOps são conceitos que andam 
juntos, sendo o segundo uma 
necessidade decorrente do sucesso 
do primeiro. 

Esse assunto é tão instigante 
quanto amplo, portanto, será tratado 
em outro e-Book que destinarei, 
exclusivamente, para tratar sobre o 
tema.



Como uma Digital Service Provider, a Embratel atua como integradora de serviços de TI 
e Telecom e no desenvolvimento, implementação e gestão de soluções integradas. Oferece 
serviços de Cloud Computing, Data Center, Segurança, Internet das Coisas, Professional Services, 
Conectividade e Colaboração, Omnichannel e Automação Robótica de Processos para promover 
o desenvolvimento e avanço das companhias de todos os tamanhos, segmentos e regiões do 
País, frente aos desafios da nova economia digital.
É líder em telecomunicações e fornece ao mercado serviços de transmissão de dados, vídeo, 
Internet, Telepresença, telefonia celular corporativa, telefonia fixa, longa distância nacional e 
internacional. Com ampla experiência no fornecimento de ofertas tecnológicas para grandes 
eventos, a Embratel é reconhecida pela entrega de serviços de excelência com foco em customer 
experience, com infraestrutura de altíssimo nível e tecnologia totalmente integrada à maior e 
melhor rede de telecomunicações da América Latina.

Saiba mais sobre a Embratel 
e a nossa solução ADC

⮎ Conheça nossa solução de ADC (Agile Development Center)

⮎ Conheça nosso portfolio completo

https://www.embratel.com.br/agile-development-center-%28adc%29
https://www.embratel.com.br/
https://www.facebook.com/embratel/
https://twitter.com/embratel
https://www.instagram.com/embratel/
https://www.youtube.com/user/embratel
https://www.linkedin.com/company/embratel/



