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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

O aumento da produtividade nas empresas com o uso de ferramentas de desenvol-
vimento foi o tema do 54º Fórum de TIC da Dataprev. O evento reuniu representantes 
do Banco do Brasil, do Serpro, do Banco Central e da própria Dataprev para compar-
tilhar as formas encontradas por cada uma dessas estatais para aumentar a produ-
tividade no desenvolvimento de soluções para clientes, sejam internos ou externos, 
assim como trocar informações sobre as melhores práticas existentes no mercado.

Os representantes das empresas e instituições governamentais também trocaram 
informações sobre o uso de determinadas ferramentas de desenvolvimento, con-
victos de que vivem uma realidade comum de prazos e cobranças de entregas con-
tínuas, sem perda de qualidade.

Boa leitura!
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Abertura

Edgard Prates
Superintendente de Desenvolvimento de Software da Dataprev

Há sete anos, a Dataprev criou as unidades de desenvolvimento. Um dos pilares 
da  equipe foi a aquisição de uma switch de desenvolvimento. Acreditávamos que 
a aquisição dessa solução aumentaria a produtividade, a qualidade do trabalho 
que realizávamos. Após sete anos, entendemos que é o momento de revermos, 
refletirmos, avaliarmos, conhecermos e discutirmos os caminhos que percorre-
mos. As empresas do mesmo segmento estão lidando com a questão dentro dos 
novos métodos de trabalho e, principalmente, com a abordagem das ferramen-
tas. Sabemos que acabamos adquirindo uma ferramenta, para atender a uma 
demanda reprimida, histórica, mas o foco que gostaríamos de trazer para todos 
é do futuro. Olharmos para um futuro de dois, três anos, observar para onde 
a tecnologia, o desenvolvimento estão indo e, com isso, saber qual o suporte 
que as ferramentas podem nos oferecer. Conhecemos a tendências do mercado. 
Se estamos preocupados em garantir qualidade e produtividade ao desenvolvi-
mento precisamos tentar de alguma forma olhar para esse futuro e ver de que 
forma as ferramentas ou toda essa solução integrada pode ajudar a melhorar 
a qualidade do nosso trabalho. A realidade que vivemos é comum em todas as 
outras empresas. Sempre muita pressão, prazos curtos e cobrança por entregas 
contínuas. Mas a qualidade impera cada vez mais dentro desse processo. Temos 
um corpo de pessoas, uma rotatividade grande, dificuldade em relação ao pro-
cesso, necessidade de capacitação. Precisamos olhar para o ângulo que envolve 
processos, pessoas e ferramentas e, diante desse quadro,  traçar uma estratégia 
que possibilite efetivamente melhorarmos os nossos processos de trabalho. 
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O uso de ferramentas de desenvolvimento na
Dataprev
Guilherme Alves Vieira
Coordenador-geral de Qualidade de Software da Dataprev

A Dataprev conta com cinco unidades de desenvolvimento. Constituídas a partir 
de 2007, trabalham como fábricas de software nas cidades de Florianópolis, Rio 
de Janeiro, Fortaleza, João Pessoa e Natal. Os nossos data centers ficam em São 
Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Há, ainda, 27 unidades de atendimento, 3850 
funcionários, 40 anos de existência. É uma empresa que se reinventou nos últi-
mos oito ano. Em 2012 e 2013, a empresa foi escolhida como a segunda melhor 
da indústria digital pelas publicações especializadas das revistas Exame e Época 
e do jornal Valor Econômico. O nosso presidente foi escolhido o profissional de 
TI do ano. A empresa fechou o ano de 2013 com faturamento de R$ 1.2 bilhões. 
Processamos a maior folha de pagamento da América Latina. São folhas de pa-
gamento dos beneficiários da Previdência, que reúnem 30 milhões de benefícios 
e cerca de  R$  25 bilhões em pagamentos todos os meses. Nunca na história da 
Dataprev houve atraso no pagamento do qualquer benefício. Também processa-
mos o empréstimo consignado dos aposentados. São 24 milhões de descontos. 
E ainda o seguro-desemprego do Ministério do Trabalho. São 2.5 milhões de par-
celas de seguro-desemprego por mês.  Em dezembro de 2013, fechamos o pro-
jeto de quatro anos para a migração da plataforma alta para plataforma baixa, 
migrando de Cobol em Java. Foram 12 grandes sistemas, 8.5 bilhões de registros 
de bancos de dados da NS2 para Oracle e 3,4 milhões de linhas de códigos. Em 
breve a Dataprev será a primeira empresa de grande porte com 100% de opera-
ção em plataforma baixa. 

Como qualquer outro ciclo produtivo, o da Dataprevestá apoiado nesse tripé: 
procedimentos, pessoas e ferramentas. Na parte de ferramentas a Dataprev in-
vestiu e continua investindo fortemente no desenvolvimento da sua equipe. Até 
2006,  era uma empresa que trabalhava com Cobol e UniAcess. O anos seguinte 
foi o momento da virada:  constituiu quatro unidades de desenvolvimento prati-
camente todas juntas, com diferença de meses entre as empresas. De uma hora 
para outra, a empresa colocou cerca de 400/500 pessoas para trabalharem em 
programação em Java. Pessoas que trabalharam durante 30 anos em Cobol foram 
trabalhar em Java. O investimento continua sendo um esforço grande e dedicação 
constante em cima do desenvolvimento das pessoas. Na parte de procedimentos, 
a Dataprev investiu nos seus processos de negócios. O primeiro processo de ne-
gócios avançado foi o de desenvolvimento propriamente dito. A Dataprev investiu 
no desenvolvimento framework Java, na modelagem, na definição do processo de 
desenvolvimento de software. Hoje, é um processo maduro, bastante evoluído. 
Entrei na Dataprev em 2006, na semana de ambientação ouvi: “estamos com-
prando umas ferramentas, uma switch integrada de ferramentas de desenvol-
vimento.” A Switch só chegou em 2009, mas com promessas de ser o salvador 
de todos os problemas. Óbvio que não foi, trouxeram problemas novos. Estamos 
sempre investindo e melhorando a questão das ferramentas e do processo.  

A Dataprev trabalha com todas as ferramentas de switch Borland  e software 
livres. Starting na parte de configuração, versionamento de artefatos de confi-
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guração e mudança. O Caliber na  parte de gestão de requisitos, além das fer-
ramentas de testes, Silk Centers, Silk Tet e Silk Performer. A Dataprev é forte na 
parte de teste de desempenho. Somos um usuário avançado do Silk Performer. 
Mantis para a parte de modelagem de negócios;  gestão de tickets, principalmen-
te de defeitos, o Together;  ferramenta de modelagem  da Borland, o Eclipse;  ideia 
de desenvolvimento, usamos Hudson e estamos migrando para Jenkins. O SPF 
Multiprocessos é uma ferramenta interna da casa, utilizamos para definir  o pro-
cesso de desenvolvimento; o Radar, ferramenta do analista de qualidade; o CA 
Clarity na parte de gestão de portfólio e projetos; o Oracle Design, modelagem de 
dados; Sonar, iNexus na parte de análise de códigos e repositório de binários. Está 
sendo desmobilizado em graus diferentes de desmobilização. Ou seja, estamos 
parando de usar essas ferramentas em graus diferentes. Usamos o CVS, mas 
a intenção é substituir pelo Starting. O Hudson é uma ferramenta de integração 
contínua. Está sendo substituída pelo Jenkins e o Pensil. A parte de prototipação 
estamos substituindo pelo Caliber Visualize. 90% está implantado e funcionando. 
É um esforço grande fazer tudo funcionar. Para que possamos ganhar produtivi-
dade na integração entre as ferramentas. 

A ferramenta de gestão de requisitos, tem todos os artefatos de requisitos den-
tro do Caliber: requisito funcional/não funcional, regras de negócios, regras de 
apresentação, mensagens, caso de uso, especificação de layout de tela, layout 
de relatório, layout de arquivo, tudo está dentro do Caliber. Não usamos editor de 
textos. O Caliber Review faz parte da família Caliber. É a ferramenta de revisão de 
requisitos. Essa ferramenta foi um ganho considerável, os clientes passaram a 
acompanhar, fazer a revisão dos seus requisitos, lendo os casos de uso. É uma 
regra de negócio. O Caliber Visualize é uma ferramenta de simulação e cenários 
de casos de uso. Estamos começando a usar essa ferramenta, principalmente, a 
parte de simulação. Montam o protótipo, podendo implementar alguma navega-
bilidade nesse protótipo com facilidade. A intenção é que todos os protótipos ca-
minhem para a utilização, sejam implementados dentro dessa ferramenta. Tendo 
a vantagem do que,  implementado no Caliber, o desenvolvedor, o especificador 
desenha, especifica os casos de uso e regras, etc. Com o Visualize cria-se o pro-
tótipo para o caso de uso que foi definido no Caliber, absolutamente integrado e o 
cliente revisa, acompanha todos os artefatos, tanto os escritos no Caliber, quanto 
os escritos pelo Visualize, através da ferramenta de revisão. Temos o Together, 
que é a ferramenta de modelagem, o diagrama não está no Caliber. Tenho o pró-
prio caso de uso ou a regra de negócio, mas não tenho o diagrama, o modelo da 
UML, pois está no Together. Pelo Together faço integração com o Caliber e, durante 
a confecção do meu modelo do diagrama de casos de uso, busco o nome do caso 
de uso. Ou dentro do diagrama gravo, crio um novo caso de uso  dentro do Caliber. 
Os modelos construídos no Caliber são versionados e armazenados no Starting, 
durante a execução do caso de teste, execução manual podendo cadastrar um 
defeito, registrá-lo que irá para dentro do Starting. Todos os scripts de testes que 
são armazenados no Starting, tanto os scripts de testes de desempenho quanto 
os scripts de testes automatizados. 

A cada checkout do código fonte, o Hudson identifica que houve um novo checkout, 



9Fórum de TIC Dataprev Como aumentar a produtividade nas empresas com o 
uso de ferramentas de desenvolvimento

9

O uso de ferramentas de desenvolvimento na Dataprev
Guilherme Alves Vieira

gerando um Build, chamando o Maven e o Sonar, executando teste unitário, fa-
zendo avaliação estática de código e caminhando. Há indicadores em cima de 
avaliação estática de código. Uma vez aplicada à regra, é classificada falha gra-
ve. Block. Critical Blocker e os projetos são cobrados. Testes unitários em que o 
projeto é cobrado em ter a quantidade mínima de cobertura.  Uma quantidade 
mínima de aceitação de teste unitário, a mesma dos testes funcionais. Os testes 
não funcionais, os de prisões de desempenho e teste de desempenho do Data-
prev é fundamental. Um sistema que rode só na intranet do INSS tem 400 mil 
pontos de acesso. Nenhum sistema irá para a produção sem passar no teste de 
desempenho ou quase nenhum, tem sempre uma exceção a regra. A Dataprev 
tem uma equipe,  área de gerir desempenho, equipe especificamente para anali-
sar resultados de teste de desempenho, olhar detalhamento de memória reaper, 
JVM, detalhe técnico bem intenso. Outra ferramenta forte dentro do Dataprev é 
o próprio processo de desenvolvimento. Batizado de PD-Dataprev. Existem duas 
definições do que é o PD-Dataprev, a primeira definição é a clássica do processo 
de desenvolvimento baseado em processo unificado, CMMI-DEV, IPs-BR,  Ipm 
BOP, boas práticas de mercado. A segunda definição é extraída do relatório de 
auditoria da Controladoria Geral da União (CGU), a Dataprev passa por auditorias 
anuais da CGU. 

Em 2013 o foco da auditoria foi o processo de desenvolvimento da Dataprev. O 
resultado foi positivo. Nos relatórios fizeram uma definição interessante. A linha 
do tempo do processo de desenvolvimento vem evoluindo, nasceu como MDSOO, 
Modelo de Desenvolvimento de Software Orientado Objeto, foi evoluindo e, em 
2010, a Dataprev contratou uma consultoria que fez a alavancagem do proces-
so de desenvolvimento com uma equipe dedicada. A definição e melhoria desse 
processo envolvem diversos profissionais. A Dataprev tem cinco unidades de de-
senvolvimento e 530 desenvolvedores. Um único processo de desenvolvimento 
é usado nas cinco unidades Desenvolve um sistema no Rio de Janeiro, dar manu-
tenção em Florianópolis, faz corretivo na Paraíba. Em um determinado momento, 
tinha 17 projetos em quatro cidades, com pessoas desenvolvendo o mesmo pro-
duto de benefícios. Mais de 120 pessoas trabalhando no projeto ao mesmo tem-
po. Há dois anos, 80% das UDs trabalhavam dedicadas ao desenvolvimento de 
produtos novos. Esse perfil vem mudando, hoje está na faixa de 40, 60%. Portan-
to, é importante olhar  intensamente a questão do processo de desenvolvimento 
e de manutenção. A manutenção evolutiva, adaptativa e corretiva, é aquele send-
box, a caixinha onde  temos um dia que colocar o negócio em execução. 

Fábrica de testes -- a Dataprev trabalha para segregar todos os testes, com uma 
equipe de desenvolvimento e uma equipe de testes. Essa equipe de testes não 
pertence à estrutura organizacional, ao organograma do desenvolvimento. Está 
em outro organograma para ter independência funcional e técnica do desen-
volvimento. A Dataprev, nessa área de testes, experimentou vários modelos. O 
penúltimo modelo era o próprio desenvolvedor especificando os casos de tes-
tes, com a execução de terceiro. Não era o desenvolvedor que executava, mas o 
que planejava e especificava os testes. O modelo funciona até hoje e é operacio-
nal, mas apresenta as suas dificuldades. Entendemos que a solução é o modelo 
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de fábrica de testes, segregação dos testes. Estamos trabalhando para licen-
ciar o conteúdo do PD-Dataprev como Creative Commons e publicar na internet. 
Em determinado momento, investir em certificações  PT-BR, MPS-BR. O SPF 
Multiprocessos é nossa ferramenta de definição e especificação de processos 
de negócios. Um portal de processos disponível na intranet, qualquer usuário da 
intranet pode colocar www-processsos nesse portal de processos, onde apare-
cem não só os processos de desenvolvimentos, mas um conjunto de soluções 
de software, de desenvolvimento e manutenção de software, qualificação de da-
dos, apuração especial. São processos que estão em especificação, MDM, e ou-
tros processos que estão sendo especificado. Como os processos de negócios 
dessa área da Dataprev, processos de relacionamento, de gestão de serviço, de 
infraestrutura. Com essa ferramenta definimos todo o processo, procedimento 
operacional, modelos. Diagramas são construídos em Bizagi e depois importados 
para dentro da ferramenta.  O processo de desenvolvimento da Dataprev chega 
ao nível de detalhe bem baixo. O processo é todo versionado. As versões do pro-
cesso, selecionar combobox, voltar a uma versão anterior. Cada novo projeto de 
desenvolvimento tem uma instanciação do processo padrão. E é instanciado na 
versão mais nova do processo,  mantendo a versão durante o tempo de vida do 
projeto. Acabou o projeto, começou outro, mesmo que seja para o mesmo pro-
duto, nova versão do processo, caso tenha uma nova. Estamos trabalhando com 
três versões por ano e a tendência é cair para duas versões do processo por ano.

Temos opções, uma visão dos ciclos de vida, sistema transacional, analíticos, que 
são os sistemas de BI e de manutenção. Essa visão por ciclo de vida dá uma visão 
de diagrama, navego pelos diagramas do meu processo, e uma visão por discipli-
na. Na visão por disciplina, vejo todos os artefatos, processos, papéis, tudo que 
está associado a disciplina. Temos uma aba de treinamentos, uma página  com 
vários modos, o plano de capacitação com vários módulos prontos e disponíveis 
no site. Qualquer usuário pode baixar o material de treinamento, ler, estudar e, 
se já fez o treinamento, pode revisar o material, que está disponível. Tenho a 
navegação que me exibe o diagrama e vou navegando por esse diagrama. Posso 
clicar na figura e entrar em “planejar desenvolvimento”, por exemplo, e vou ca-
minhando. Além de fazer o drill down no processo,  navego entre os processos, 
nas interligações, nos eventos de ligações entre o processo e na ligação entre o 
processo de negócio de gestão de relacionamento com o cliente, onde fazemos 
a gestão das demandas do cliente. Tem um evento que inicia desenvolvimento e 
pula para o processo de desenvolvimento.  Navego dentro e entre os processos. 
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DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

O uso de ferramentas de desenvolvimento na Dataprev Guilherme Alves Vieira

Gilmar – Correios: Estamos envolvidos diretamen-
te com a fábrica de Software e alguns pontos que 
está no dia a dia do desenvolvimento. No ganho 
de produtividade, um dos itens que achamos re-
levante é o reaproveitamento de código. Tem uma 
ferramenta que realizamos toda a parte de protó-
tipos, especificações dos casos de uso. Existe rea-
proveitamento de código dentro dessa ferramenta 
quando vai para fase de projeto e implementação 
do protótipo. O que foi realizado? 

Guilherme Vieira Dataprev: Ainda não temos ras-
treabilidade entre o meu requisito e o código. Esta-
mos implementando a integração entre o Caliber e 
o Starting, mas está em implementação. Não tenho 
total rastreabilidade entre o caso de uso e as clas-
ses que compuseram o caso, mas trabalhamos com 
reutilização de código e com orientação a serviços, 
investindo na reutilização. Poderia estar melhor, 
mas temos bastante reutilização.

Gilmar – Correios: Quanto a teste, existe uma célu-
la ou uma área especificamente que faz análise de 
Tunning. Existe alguma área específica que trabalha 
na questão de Tunning de queery de códigos?

Cauê – Dataprev: A iniciativa recente de tentar or-
ganizar foi criar a área de engenharia de desempe-
nho. Na  na hora de fazer o Tunning, uma das atri-
buições é tentar detectar as consultas onerosas e 
propor. Não fazem o Tunning da query. Tentam iden-
tificar o problema e devolvem, algumas vezes com a 
solução, no caso quando abrange criação de índices. 
Temos na área de administração de dados, que é a 
área de gestão de dados, outra iniciativa, a de com-
plementar. Ou seja, na hora do desenvolvimento, 
tentamos identificar essas consultas, reescrever e 
montar uma parceria com o desenvolvedor indica-
do. Portanto, temos a iniciativa, de um ano para cá, 
do processo de checklist, estamos construindo uma 
ferramenta, de forma semelhante ao Sonar, para 
identificar de forma automática. Fazemos esse tra-
balho manual na área de emissão de dados. Esta-
mos tentando automatizar, porque identificamos 
problemas no teste de desempenho. Se tentarmos 

identificar na construção, depois da construção rea-
tivam. Estamos tentando alinhar essa questão. 

Mario Matos – Dataprev: Se o ponto de atenção, 
com relação à essas querys de desempenho, é du-
rante o desenvolvimento, devemos fazer a verifica-
ção de desempenho usando o ambiente semelhan-
te ao de produção. Porque se formos deixar com o 
dado e banco e desenvolvimento, que tem o desem-
penho diferente, não pegaríamos tudo. Portanto, o 
que temos são usuários que tem acesso a estatísti-
cas e particionamento de produção. E esses testes 
são verificados em cima do ambiente desse usuário. 
Os bancos de desenvolvimentos, às vezes, não pe-
gam metade dos planos que temos em produção. 
Esses testes realizados durante o desenvolvimento 
é tanto do banco quanto do ambiente do usuário EP, 
que é o usuário que tem as estatísticas de produção. 

Gilmar – Correios: Considerando que são cinco uni-
dades de desenvolvimento, aproximadamente 530 
desenvolvedores no processo único desse desen-
volvimento, como é a ferramenta de gestão dessa 
comunicação com a central de Brasília? Qual é a fer-
ramental que suporta todo o processo de comuni-
cação, gestão de demandas, controles? É feito por 
Brasília, localmente nas unidades, como a parte de 
gestão está sendo suportada? Essa é a primeira dú-
vida. A segunda é: utilizam uma estrutura projetiza-
da? Ou qual é a estrutura, se não for a projetizada 
para o desenvolvimento?

Edgard Prates – Dataprev: Esse é o nosso desafio, 
a gestão. Gerir cinco unidades com características 
regionais diversificadas. Atualizando o número com 
as últimas contratações, beirando a quase 560 de-
senvolvedores que trabalham de forma projetizada. 
Temos projetos de todo o tipo. Projetos que são to-
dos desenvolvidos em unidade, temos projetos que 
são distribuídos. Temos vários modelos de projetos, 
mas a nossa estrutura é projetizada. Trabalhamos 
com conceito de demanda centralizada. Foi criada 
uma coordenação de gestão de demandas que faz 
o controle. Temos a parte de negócio, que prospec-
ta a oportunidade de negócio junto ao cliente. Essa 
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oportunidade de negócio  é trazida para avaliarmos 
a nossa capacidade, a questão da oportunidade, fa-
zer alguma estimativa inicial de tamanho e, a partir 
daí, como trabalhamos dentro do mesmo processo 
usando o ferramental. Esse transbordo, balance-
amento, irá de acordo com a capacidade de cada 
unidade. Claro que por uma característica da em-
presa, atendemos a vários clientes, temos alguns 
nichos de atendimento. Então, uma unidade é es-
pecífica para um cliente, uma unidade é específica 
para o outro. Mas o fato de termos o processo, um 
ferramental e todo mundo trabalhando da mesma 
forma, facilita a gestão dessa capacidade. O que fa-
zemos é conhecer os nossos números. Existe uma 
unidade que tem a produtividade e o conhecimento 
maior, essa coordenação de controle de demandas 
ajuda na gestão. 

Temos a ferramenta Clarity, uma ferramenta concei-
tuada no mercado que faz a parte de projetos. Te-
mos o lançamento das horas, o timesheet e todo o 
acompanhamento gerencial realizado por meio des-
sa ferramenta, que, de alguma forma, é utilizada por 
todos os gestores de projetos, por todos os gerentes 
de unidade e por toda a empresa. A demanda entra 
por essa ferramenta, através do relacionamento 
com o cliente, vira uma ordem interna de deman-
da, avaliamos a característica da forma mais ampla 
(capacidade oportunidade, tamanho) e decidimos 
se será atendida como  demanda normal dentro do 
processo Freshtech, mais curto, ou vamos trabalhar 
com o formato de projeto, no qual tem um número 
mágico sendo avaliado. Esse número é flexível de 
acordo com a característica de cada demanda, mas 
algo em torno de 200 pontos de função é uma de-
manda candidata a se tornar o projeto. A partir daí, 
temos o acompanhamento do nosso escritório de 
projeto que tem todas  as regras seguindo a MGP 
que orientam o gestor. Existe a questão da valoriza-
ção do trabalho, as responsabilidades e atribuições 
do gestor, a composição da equipe, enfim, todos os 
artefatos que fazem parte do processo de gestão de 
projeto. O processo segue o seu desenvolvimento a 
luz do nosso PD-Dataprev. De forma bem resumida, 
trabalhamos de forma projetizada, mas nem todas 
as nossas demandas são projetos. Temos uma co-
ordenação centralizada que ajuda na gestão e con-

trole dessas demandas. Decidimos junto com os di-
rigentes da UD  qual a unidade de desenvolvimento 
com melhores condições de atender a demanda no 
menor tempo. Então, é um desafio da gestão que 
fazemos todos os dias.

Gilmar – Correios: Há algum motivo especial ou até 
de política não trabalhar com fábrica terceirizada?

Edgard Prates – Dataprev: Temos a orientação dos 
órgãos de controle de que não podemos terceirizar a 
atividade fim. Vivemos o processo de terceirização, 
que foi descontinuado, o que fundamentou a cria-
ção há sete anos das nossas unidades de desenvol-
vimento. O desenvolvimento de sistemas para os 
nossos clientes é 100% realizado internamente, sob 
orientação dos órgãos de controle.

Walter – Correios: Quantas pessoas trabalham di-
retamente com o processo de teste? 

Interlocutor não identificado: Vivemos duas reali-
dades na Dataprev, uma é o teste sendo planejado 
e especificado pelo próprio desenvolvedor. Os 530 
acabam se envolvendo no planejamento e especi-
ficação dos casos de testes, construção de scripts e 
etc. Temos outros. Aproximadamente 150 pessoas 
estão envolvidas na execução desses casos de tes-
tes. É outra equipe separada do desenvolvimento, 
são mais executores. Estamos implementando a 
unidade de testes. Há outra realidade, que é a se-
gregação total dos testes, onde desenvolvedor não 
trabalha com testes, não planeja, não projeta, não 
faz nada em relação a teste. Foca no Core Business 
que é desenvolvimento. O desenvolvedor gosta de 
desenvolver e não de testar. O segundo modelo 
nasceu em junho do ano passado. Está ainda em 
uma fase embrionária. Temos quatro equipes de 
testes trabalhando com quatro projetos em desen-
volvimento. Essa equipe possui 12 pessoas.

Walter – Correios: A respeito da capacidade produ-
tiva, trabalham com mensuração através da APF? 
Qual a capacidade produtiva que têm? São realiza-
dos planejamentos por semestre ou é um planeja-
mento anual? Qual a capacidade produtiva do de-
senvolvimento? 
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Interlocutor não identificado: Fazemos uma estima-
tiva anual, temos o conhecimento de qual é a de-
manda dos nossos clientes. Somando a quantidade 
de pontos de função de todos os nossos contatos e, 
baseado no contato e tamanho, fazemos o planeja-
mento e distribuição das equipes ao longo do ano. 
Mas, apesar do estudo, sabemos a nossa capacida-
de potencial. Existem várias situações de erros que 
acabam de alguma forma comprometendo a produ-
tividade, acabamos fazendo revisões mensais. Men-
salmente, avaliamos o quanto temos de demanda. 
Portanto, priorizamos de acordo com as expectati-
vas dos nossos contratos. Em relação a essa ques-
tão do teste, a administração de dados é assunto que 
requer um fórum específico por conta da amplitude 
do assunto, onde buscamos ter um grande ganho de 
produtividade. O caso da Dataprev  não deve ser di-
ferente das outras instituições. Temos a capacidade 
de entrega abaixo da demanda. Buscamos de forma 
criativa maneiras de aumentar a produtividade e a 
capacidade de entrega. A possibilidade de segregar 
as atividades de testes, utilizando uma força de tra-
balho que, de certa forma, não estava diretamente 
alocada ao processo de desenvolvimento,  parece 
ser uma oportunidade interessante para investir. 
Isso vai ao encontro das boas práticas que o merca-
do adota em relação a questão dos testes e que tem 
o objetivo final de, realmente, conseguir ampliar   a 
nossa capacidade produtiva. A gestão e controle de 
demandas andam lado a lado. A capacidade e o con-
trole temos que ficar sempre olhando, revisitando 
os números para decidir adequadamente  no tempo 
certo. Esse é um dos desafios.

Eduardo – Banco Central: São duas questões que 
encaramos no Banco Central. Escutamos alguns 
pedidos e reclamações. A primeira é sobre o pro-
cesso de alteração de modelo de dados, da base 
de dados em tempo de projeto. De que forma esse 
processo de criação do modelo é feito? Demora, o 
desenvolvedor reclama? O próprio desenvolvedor 
tem capacidade de escrever o modelo ou se tem o 
ambiente em que possa implementar o modelo sem 
passar por alguma burocracia ou a burocracia tem 
que existir por uma questão de curadoria dos da-
dos, governança da informação, AD, DBA, etc? Como 
acontece  o modelo de dados em tempo de projeto e 

como  alteramos o modelo de dados?

Cauê – Dataprev: Experimentamos diversos mo-
delos. Na Dataprev, anteriormente era centralizado 
na área de infraestrutura. Era desenvolvido através 
da ferramenta de modelagem atual, que é a Oracle 
Design, e qualquer alteração no ambiente de de-
senvolvimento (o ambiente contém servidor tanto 
da aplicação, quanto o banco de dados) era me-
diante a solicitação. Tinha essa questão do tempo 
e, inclusive, as formas que o desenvolvedor encon-
trava para ter maior produtividade, que era fugir da 
regra -- ambientes de bancos de dados locais nas 
máquinas e todo o problema que acarreta. Experi-
mentamos outro processo, que está vigente hoje, 
onde a administração de dados constrói o modelo 
em conjunto com o desenvolvedor. As vezes, o de-
senvolvedor bota a mão na ferramenta, no Oracle 
Design, para modelar e segue na sequência crian-
do a parte lógica e implementando fisicamente no 
banco de desenvolvimento.

Eduardo – Banco Central: O AD fica incorporado no 
projeto?

Cauê – Dataprev: Sim, é o que vendemos hierarqui-
camente. A coordenação está embaixo da Superin-
tendência de Desenvolvimento, ao lado das gerên-
cias de cada Unidade de Desenvolvimento. Não está 
dentro do projeto. Mas o que vendemos é que seja 
entendido como parte da equipe do projeto, para ter 
essa sintonia e comprometimento. Esse processo, 
tem sido demonstrado, é bastante ágil, na medida 
em que a própria atividade de construção de modelo 
não é uma atividade contínua no projeto. O primeiro 
mês de vida do projeto precisa de alguém dedicado 
a essa curva. No segundo mês, quase inexiste,  com 
coisas pontuais. Para a empresa é mais produtivo, 
ao invés de ter alguém com o conhecimento de ban-
co dedicado ao projeto com períodos ociosos.  Te-
mos um número mágico. Cada profissional de ban-
co, cada AD consegue atender quatro projetos em 
média. Realizamos  10 projetos em cada UD. Ou 12, 
dependendo do tamanho. Cada AD atende quatro 
com certa desenvoltura.

Mario Matos – Dataprev: Essa estrutura centrali-
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zada, forma hierárquica da coordenação de dados, 
é porque, quando se lida  com projetos de base de 
gestão, o fato de estar centralizado, e não estar só 
dentro de cada projeto, melhora a comunicação. Al-
teramos o modelo de dados do sistema transaciona. 
O AD responsável por esse sistema está em contato 
por ser a mesma coordenação com o AD da área de 
banco de dados de BI (Business Inteligence)  facilitan-
do a comunicação de duas equipes. É o que ocorria 
no início, o transacional andava, alterava o modelo 
de dados. Quando estava em produção quebrava 
o sistema de BI que estava rodando em produção, 
porque não foi informado que houve inclusão do 
campo, que foi alterada uma tabela. 

Eduardo – Banco Central: São oferecidos alguns 
serviços em nuvem, uma nuvem interna está sen-
do usada pelos desenvolvedores? Há um trabalho 
nesse sentido? 

Interlocutor não identificado: Existe uma inicia-
tiva, que é a criação automática do ambiente do 
desenvolvedor. O processo foi construído, todo o 
ambiente de desenvolvimento na nuvem para o de-
senvolvedor. Esse será o primeiro serviço que será 
oferecido ao desenvolvimento. Estamos no proces-
so de um piloto. 

Alan – Dataprev: Estamos em piloto nessa inicia-
tiva. Em Natal, temos um projeto que está cons-
truindo esse serviço, Estamos ajudando a construir 
esse serviço. Historicamente, temos problema na 
disponibilização de ambientes para um projeto, 
desenvolvimento, homologação. Com a nuvem, 
através desse processo automatizado, consigo em 
minutos um ambiente em questão. Basta configu-
rar um formulário em uma ferramenta e o mesmo 
providenciará a criação do ambiente. Existem  de-
safios, como a questão da própria configuração do 
ambiente. O ambiente básico tem que ter templa-
tes, que criarão o ambiente mínimo para o projeto, 
tendo suas customizações.  

Giordanni – Serpro: Justamente na linha de entrega 
contínua, que falamos em teste e qualidade, o vo-
lume de demanda é grande, a capacidade de aten-
dimento pequena, tendo que maximizar a produti-

vidade. É um tema que vem de encontro, facilitar a 
execução de teste, quando ser ágil nas suas publica-
ções. O Serpro está buscando a linha continuous de-
livery. Sobre  essa iniciativa, gostaria de saber qual é 
a tecnologia usada. A estrutura de nuvem está con-
solidada, chegando na parte de desenvolvimento? O 
que está sendo empregado de fato nesse projeto? 

Guilherme – Dataprev: Atualmente, temos o Hud-
son com o Maven em Sonar e o Nexus, onde o Hu-
dson executa esses scripts e chama o Maven, que 
faz, gera um Build da aplicação. Pega aquele binário 
durante o Build, busca as dependências no Nexus e 
o próprio binário que é gerado armazena no Nexus. 
O Sonar é utilizado na validação de códigos, toda 
a parte de integração contínua. Essa é a realidade 
dentro da Dataprev, há dois anos.

A evolução exatamente migrando o Hudson para o 
Jenkins e trazer a parte de continuous delivery para 
dentro dessa integração contínua. Está em fase 
de piloto na Paraíba. O  Jenkins substitui o Hudson 
e para parte de continuous delivery tem a execução 
dos testes  automatizados durante a integração e 
entrega contínua. Depois, a composição do ambien-
te e o Dploy usando (Pump-IT) ou outra ferramenta

Mario – Dataprev: O piloto começou agora, a en-
trega está prevista para agosto. Hoje, estamos uti-
lizando o SilkTest para parte de teste automatizado 
e estamos vendo o uso do Starting ou do CVS. Esta-
mos no início do piloto. 
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Um pouco do histórico de como o banco foi evoluindo com as ferramentas que 
apoiam o processo de trabalho. Vamos chegar às ferramentas em uso no banco, 
atualmente. Passamos por dificuldades. Somos um grande utilizador de main-
frame, a maior parte dos nossos desenvolvedores são Cobol. Dos 1.500 desen-
volvedores, aproximadamente, 1.200 são desenvolvedores Cobol, o restante 
Java. O Banco do Brasil foi uma das primeiras grandes empresas do mundo a 
adotar Java. Existe uma matéria sobre o Java Old, de 1997 ou 1998 citando o 
movimento do banco na época. Mainframe é com os RPFs que auxiliam o desen-
volvedor no seu trabalho do dia a dia, desde comparar código a obter o código 
que precisa digitar e submeter. Iniciamos o movimento de adoção da ferramenta 
RDZ, cujo fornecedor é a Internacional Business Machines (IBM). O  RDZ é, basica-
mente, uma Eclipse para o Cobol. Os Fonts hoje estão migrando para o Endeavor. 
O RDZ não introduz somente uma IDE de desenvolvimento com capacidade de 
Debugging. Utilizamos o Debugging no mainframe, trazendo para o desenvolvedor 
mainframe do banco o conceito de SCM, do desenvolvedor Cobol. 

Não habituados, a estratégia para a introdução do RDZ dentro da empresa foi 
fazer algumas customizações, plugins, Eclipse, para simplificar e ocultar alguns 
aspectos de SCM. Percebemos que o desenvolvedor batia no ponto e não enten-
dia a lógica de obter os Fonts do desenvolvedor Java, de baixa plataforma, habi-
tuado no trabalho do SCM. Atualmente é uma das dificuldades que enfrentamos 
nesse processo. Existe um pequeno público fazendo uso do RDZ, principalmente 
os desenvolvedores. Costumamos falar  que, dentro do banco, eles chutam com 
as duas pernas, codificam em Java ou em Cobol., estando familiarizado, sabendo 
o que esperar da ferramenta, podendo extrair sem apresentar dificuldades os 
conceitos de SCM.  Para Ray-End, ou baixa plataforma, basicamente Java, alguma 
coisa em C++, os nossos caixas eletrônicos são em C++, usam Eclipse, antes usá-
vamos o Visualage for Java da IBM, com seus repositórios de fontes específicas e 
as suas dificuldades. Evoluímos para o Eclipse, foi uma evolução natural ditada 
pelos desenvolvedores. 

Temos um piloto, três projetos que estão entregando o software em produção 
seguindo a filosofia de BPM. O processo foi automatizado, desenhado na fer-
ramenta que é utilizada, o Ares, e importado para a ferramenta Proxy Design. A 
IDE, novamente, um Eclipse, no caso da IBM, voltada para fazer automação do 
processo BPM. O nosso histórico de repositório de fontes são Visualage, CVS, 
RTC. RTC é o repositório de fontes do fornecedor IBM. O Banco do Brasil tem 
quase toda switch de ALM da IBM. Só salientar que o PD não pertence a switch 
de ALM. É switch especifica para BPM, inclusive temos dificuldades em fazer as 
duas conversarem. Requisitos: inicialmente o banco acabou criando sua própria 
ferramenta de requisitos, chamávamos de GRQ e, conforme a disciplina se con-
solidou dentro da instituição, o BB decidiu partir para uma ferramenta de merca-
do. Essas ferramentas começaram a aparecer de forma mais madura. Na época, 
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o banco adquiriu o Composer, um dos primeiros utilizadores de grande porte no 
mundo. Era uma ferramenta recente, mesmo estando na versão 2. Começamos 
a experimentar na versão 1, passamos para a versão 2 e, atualmente, estamos 
na versão 4. É  uma ferramenta madura e integrada a switch. Na época que o 
banco fez o movimento de adotar o Rational Composer, comprou somente essa 
ferramenta. As outras áreas continuavam com as suas ferramentas específicas. 
O banco acabou desenvolvendo a própria ferramenta, com o tempo passou para 
o Quality Center, da HP. Recentemente, fizemos a substituição para o RQM que é 
equivalente a switch de ALM da IBM, ou seja, começamos o movimento de con-
vergência: criar e desenvolver as ferramentas como solução para cada disciplina.

Cada área olhando para o seu próprio problema. No momento de aplicar a téc-
nica, a metodologia, cada área buscava a sua ferramenta. Inclusive cada ferra-
menta e movimento ocorreram ditados pelas áreas. Temos uma gerência que é 
responsável por teste e um conjunto de gerências responsáveis por requisitos, 
além de outras responsáveis por desenvolvimento. Cada uma dessas gerências 
buscou as soluções para o seu problema e só recentemente uma convergência, 
devido à avaliação coordenada. Os projetos certos -- quando o banco começou a 
trabalhar em uma estrutura projetizada e orientada, a ferramenta básica utiliza-
da era o Project. Em seguida, passamos para outra, não foi uma boa experiência 
com o Eso System e, agora, utilizamos o Clarity. Temos em média 500 projetos em 
execução simultaneamente na área de TI. Uma média de cinco, seis projetos nas-
cendo e morrendo semanalmente. Não são só os projetos que geram alterações 
de software, apesar dos mesmos serem responsáveis por boa parte das altera-
ções. O que são essas alterações? Atualmente, realizamos mil intervenções em 
produção diariamente. São mais de mil atualizações nos nossos sistemas todos 
os dias. Uma parte é demandada por projetos e outras por demandas. Temos o 
software que faz toda a gestão do nosso processo de demandas. Antigo, deve ter 
aproximadamente 14 anos que surgiu codificado internamente dentro do notes 
e portou-se para a Web. É um software em Java, trabalha paralelo ao Clarity. To-
das as demandas da área de negócios chegam por esse software. Internamente 
é conhecido como SSTI. Todo o controle de alocação e planejamento de horas é 
utilizado no software. Estamos em um processo da sua integração com o Clarity. 
Produz mais que o Clarity, porque não abrange somente o escopo de projetos. 

Todo o levantamento de custo de desenvolvimento para deferimento do softwa-
re é realizado no sistema caseiro. Integração contínua acaba abrangendo princi-
palmente o desenvolvedor de baixa plataforma. Iniciamos, em 2009, o ambiente 
de integração contínua composto por ferramentas Hudson, mas não chegamos 
a evoluir para o Jenkins. Dentro do universo do Banco do Brasil há  900 aplicati-
vos em funcionamento. Desses 900 aplicativos entre 300 a 350 aplicativos são 
de baixa plataforma e alta plataforma, alguns poucos são exclusivamente de 
baixa plataforma. A maior parte é hibrido ou simplesmente somente alta pla-
taforma. Desses 900, 350 são de baixa. Desses 350, entre 100, 120 utilizavam 
o ambiente de integração contínua baseada nas ferramentas open sources. Tí-
nhamos um bom histórico no Sonar, porém não tínhamos o direcionamento ins-
titucional quanto ao uso dos seus indicadores. Estavam sendo gerados apenas 
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para acompanhamento por parte dos desenvolvedores e não havia qualquer 
exigência sobre algumas das regras. Sobre cobertura de teste unitário, eram 
apenas feitas as coletas. 

O Banco do Brasil fez um movimento de adquirir switch de ALM da IBM e inicia-
mos o processo de substituição em cima do que se havia implantado. O Compo-
ser 2 foi uma ferramenta adquirida. Iniciamos o processo de substituição para o 
Composer 4, sem problema. É o mesmo software, é um upgrade, a ferramenta de 
testes que era o Quality Center da HP começou a ser portado para dentro do RQM. 
Na parte de integração contínua começamos a fazer a substituição do ambiente 
colocando a nossa integração contínua para funcionar com as ferramentas da 
switch de ALM. Build Forge entra no lugar do Jenkins. Ano passado no Innovate, 
um evento da IBM que trata dessas ferramentas, pudemos perceber que existe 
boa parcela dos usuário da switch que usa Jenkins. É bem equivalente, a diferença 
é que o Jenkins  está bem preparado para trabalhar com o Sonar. O Build Forge é 
o servidor genérico de integração contínua. Para fazer com que trabalhe com o 
Maven, temos que customizar, fazer chamada por Maven. O Jenkins, quando te-
mos algum projeto em que dispara a compilação em cadeia, avalia o que dá para 
paralelizar e dispara as compilações em paralelo. Não temos essa inteligência 
com o Build Forge. Estamos tendo que desenvolver internamente essa solução.

O RAM é o Rational Asset Management. Recentemente, passou a atuar como um 
repositório Maven, mas é mais amplo, mais abrangente do que simplesmente 
um repositório Maven. É uma das ferramentas que temos discutido e a área de 
arquitetura utiliza para a publicação e compartilhamento de todos os artefatos 
que são produzidos na arquitetura. 700 artefatos, no início desse ano, começa-
ram essa forma de trabalho. O RAM é uma ferramenta que é o repositório de 
artefatos. Estamos colocando outros artefatos que mapeia o relacionamento.  
Não fazemos em larga escala, mas o que nos permite fazer. O que estamos mi-
rando: conseguir ter os produtos do trabalho de todas as disciplinas, incluindo, 
por exemplo, a arquitetura, relacionados diretamente em quais são os binários 
que estão implementando, diversas versões do Font, uma ferramenta que está 
além do repositório de binários. O RTC entra na integração contínua cumprindo 
dois papéis, substitui o ASM, tem o CVS, o Jira. Fizemos a migração histórica que 
tínhamos no Jira para dentro do RTC, atualmente o uso foi desativado.  O AIC 
foi desativado ao fim do ano passado, faz um mês que puxamos o servidor da 
tomada. O  RTC e todas as 120 aplicações chamamos de siglas, siglas de apli-
cativos. Foram portados e antes atuavam com essas ferramentas open source. 
Agora estão trabalhando neste ambiente e claro, onde ficam o Sonar e o Maven; 
a switch completa não abrange todas as nossas necessidades. O Maven foi a me-
lhor forma que encontramos de padronizar o processo de Build, forma de empa-
cotamento das aplicações.

O Build Forge é o servidor genérico para fazer o processo de build. Basicamente, 
compila ao gosto do freguês. Decidimos manter uma padronização.  A exigência 
dentro do Banco do Brasil é para entrarmos nesse ambiente, ter o próprio proje-
to. O que o Build Forge faz é o acionamento para compilação do Maven. Por essa 
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razão o Maven foi mantido e, pelo que se desenha no mercado, continuará. Não 
existe nenhuma outra ferramenta switch que cubra as funcionalidades e a capa-
cidade que o Sonar, com o qual podemos fazer a gestão de qualidade do font de 
software. Estamos começando a desenhar a estratégia corporativa. Queremos 
dar o próximo passo, mas não queremos que fique simplesmente com a ferra-
menta expondo os dados para que o desenvolvedor use e decida. Vamos come-
çar a atuar em cima desses dados como organização. O RTC, nosso repositório 
de fontes para baixa plataforma, e o CVS. Temos um projeto de desativação em 
andamento. Há 120 aplicações que estavam dentro do ambiente de integração 
contínua que não usam mais CVS. Migraram para esse novo ambiente, usam RTC 
como SCM. Temos o universo de 200 e poucas aplicações de baixa plataforma 
que estão migrando ao longo deste ano. 

Estamos fazendo toda a padronização dessas aplicações, todas estão sendo 
mavenizadas, importada do CVS para dentro do RTC,para fazer a compilação 
dentro do Build Forge. Até o fim do ano, o único repositório de fontes para baixa 
plataforma será o RTC e o repositório de fontes Endeavor para Cobol. Nas rotinas 
de compilação vamos colocar o font no RTC, por uma questão de rastreabilidade 
que é um tópico que depois podemos explorar mais, uma vez que a switch inteira 
permite o rastreio do requisito ao binário em produção. Quem mexeu, quando 
mexeu, por que mexeu e onde mexeu? Piorou, melhorou? O código Cobol será co-
locado no RTC, mas o repositório primário em nosso planejamento é o Endeavor. 
Temos um problema, o RTC, seu repositório, está armazenado em DD2, aumen-
tando os riscos de indisponibilidade. No caso do Endeavor os fonts  são gerencia-
dos como se fosse um SVN, um data 7 no file system. Consigo ter o mesmo grau 
de disponibilidade que tenho atualmente. São data 7. Precisa mexer no código 
fonte, é como se fosse o View, se temos um PSO com a contingência dessas 
ferramentas para o desenvolvedor Cobol. Contingência do RDZ é um TSO, e o 
font tem que estar disponível no file system. Por essa razão a opção por manter 
o Endeavor, em casos de catástrofes totais, se tivermos os meus fontes no DD2. 
Temos essa estratégia especial para a alta plataforma. Por outro lado permitiu 
que desenhássemos uma estratégia para ocultar um pouco da forma de trabalho 
com SM por parte do desenvolvedor da alta plataforma.

Estamos introduzindo uma ferramenta nova, sem introduzir alguns conceitos 
de SM. Quando estiverem habituados com a ferramenta nova, começamos a 
desvendar os mistérios de SM para o desenvolvedor. Temos o RSA, mas para 
a codificação estamos com Eclipse, que adiciona algumas outras capacidades, 
como a modelagem. O que temos de orientação para os analistas é: faremos a 
análise, o projeto, a modelagem e usaremos o RSA. Se irá codificar Java, use a 
ferramenta gratuita. Não vamos consumir licença de uma ferramenta cara para 
fazer algo que uma ferramenta gratuita faz.  O Clarity está inserido no portfólio 
de ferramentas de contato de quem está na área de TI. Para fazermos a parte de 
gestão do projeto, temos o Sonar para qualidade de código. Iniciamos o processo 
de aquisição, porque,  no caso do plugin para fazer análise de qualidade do có-
digo Cobol, RFT, RPT e RIT, são ferramentas de testes. Functional Tester, Perfor-
mer Tester, Integration Tester, são três ferramentas para fazer automação desses 
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testes que estão na switch  integrada ao RQM, que faz todo o gerenciamento do 
trabalho de testes. Começamos a parte de automação de teste de performance 
de maneira uniformizada.

Teste de performance -- há um ano e meio começamos a consolidar a equipe 
interna, que é especializada em fazer teste de performance usando o RPT. O 
functional Tester: passamos por algumas experiências anteriores. A ferramenta 
anterior que usávamos (tinha uma ferramenta da HP para fazer automação de 
teste funcional) não conseguia fazer teste de alguns tipos de aplicativos. Temos 
aplicações internas, a Web que faz uso de Ajax, uso de iframes e não conseguia 
passar pelas funcionalidades. Fizemos a avaliação do Selenium e vimos que fazia 
funcionalmente o que precisávamos. E tínhamos o RFT. Fizemos essa prova de 
fogo com a RFT. Na época, chamei o técnico da IBM. O RFT fez a mesma coisa. 
Iniciamos o trabalho de automação de testes funcionais. Tem uma equipe espe-
cializada em testes que está fazendo algo profundo. Estamos tentando retomar,  
porque o banco passou por esse trauma da ferramenta que promete fazer o tes-
te funcional, mas não atende todos os casos.   

As ferramentas que prometem gravar e depois executar o teste nunca vimos 
funcionar. O RIT, ferramenta de automação de teste de integração, é bem sofisti-
cada. Para utilizar em todo o seu potencial precisamos de um profissional espe-
cializado, que entenda da arquitetura do que está sendo testado. Será utilizada 
por equipes que tenham a parte e o  aspecto de integração, algo crítico. Estamos 
em um trabalho com as equipes que cuidam exatamente dos nossos projetos 
de integração com o mundo externo. A rede Swift, integração com Correios. O 
pessoal que faz integração com outros bancos, inclusive com órgãos do governo, 
inicia o uso dessa ferramenta para auxiliar no teste de integração. É um trabalho 
com parceiros externos, então temos dificuldade de testar, por exemplo, com a 
Bovespa. O sinal tem que estar disponível. Essa é uma ferramenta que permite 
fazer toda a emulação ativamente ou passivamente. Conseguimos fazer o teste 
onde o software do banco é o agente ativo e dispara as requisições, emulando o 
agente externo e podendo emular o agente externo como sendo ativo. No caso, 
emulando o cliente do Banco Postal dentro dos Correios. Fazendo uma solicita-
ção de abertura de contas como se fosse dos Correios não precisamos neces-
sariamente utilizar a comunicação real com os Correios. Isso facilita a vida do 
desenvolvedor. Como é uma ferramenta sofisticada está começando a ser usada 
para os sistemas com aquela característica. 

Encontramos formas de uso disseminado para esse aspecto. O banco possui li-
cença da  ferramenta chamada RAF, que fazia automação do processo de deploy 
e inclusive instalação de Aplication Server. É específica para o Aplication Server da 
IBM. Essa ferramenta RAF foi descontinuada e substituída por switch, que, inclu-
sive, foi adquirida pela IBM.  Entra exatamente na última milha para fazer o con-
trole do processo de promoção e esse é um aspecto delicado dentro do Banco do 
Brasil. Fazemos mais de mil intervenções por dia. O nosso processo de controle 
de atualização das aplicações foi desenvolvido internamente e com o conjunto 
de ferramentas que nos atende, principalmente para alta plataforma (para baixa 
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plataforma nem tanto), temos um software que faz automação e o conjunto de 
ferramentas caseiras. O desafio é conseguir desativar essas ferramentas casei-
ras e entregar o que promete. Por que quando se constrói ferramenta caseira se 
faz exatamente o que se quer. Algo difícil é promover mais de mil alterações dia-
rias com o banco funcionando, mantendo índices de disponibilidade de 99.99%. 
Fazer a entrega contínua nas reuniões com o pessoal de fora da IBM. Queremos 
adquirir essas ferramentas e implementar metodologia ágil. O motivo não é  por-
que queremos ficar mais ágeis e, sim, porque queremos normatizar a agilidade. 
Melhoramos na agilidade, mas queremos melhorar a nossa governança em cima 
do processo de trabalho. O inSite é um DW para o processo de desenvolvimento.

É o que dará nexo a alguns indicadores que fazem sentido para quem está den-
tro de uma determinada área, mas podem não fazer sentido para um diretor, 
por exemplo. Cobertura de teste unitário faz sentido para quem desenvolve, mas 
para quem está em requisitos pode não fazer sentido. É importante ter cobertura 
em teste unitário. Cruzar as informações com o DW, para sabermos se os siste-
mas com baixa cobertura tem alto índice de registro de incidentes. A ferramenta 
de registro de incidentes no caso é o HPSM. Se começarmos a olhar os índices 
de qualidade do código do Sonar, verificamos  que os projetos que necessitam de 
intervenção nos sistemas com baixa qualidade geralmente ficam fora do prazo 
do custo. Começamos a transformar os números de uma ferramenta como o 
Sonar em dinheiro. O Sonar executa de forma simplista e ingênua. Queremos ter 
uma ferramenta de BI para o nosso processo de desenvolvimento e extrair os 
nossos números para ver, realmente, o valor de uma qualidade ruim em código, 
o tamanho do prejuízo real. Aumentando a priorização para fazer a correção para 
a melhoria. Benefícios esperados quando começamos a adotar o processo de 
desenvolvimento eficiente e ágil: um conjunto de ferramentas integradas para 
dar uma rastreabilidade, melhoria de qualidade, padronização de código e arte-
fatos, uma vez que essas ferramentas permitem o controle maior, mais preciso 
de uma integração entre as disciplinas. Conforme formos especializando o nosso 
processo de desenvolvimento, os profissionais vão se especializando, criando si-
los de trabalho. O analista de requisitos, o conjunto de ferramentas começa a se 
tornar algo mais integrado. O RTC é uma ferramenta que promove essa questão. 
Temos o item de trabalho e todo diálogo ocorre por dentro da ferramenta. Temos 
de forma pública para quem tem o acesso em ver e consegue fazer consultas. 

Desafios -- administração para o ambiente com 4.300 usuários na área de TI do 
Banco do Brasil, 1.500 desenvolvedores. Temos análise de requisitos, pessoal de 
operação e pessoal de testes. Cerca de 900 aplicativos ativos. As ferramentas 
switch exigem a quantidade de tarefas manuais e inclusive alguma customiza-
ção para que a administração seja adequada ao volume do Banco do Brasil. Uma 
das ações que temos é exatamente desenvolver (está em estágio de piloto) a 
integração dessas ferramentas. Estamos avaliando um conector que busca to-
dos os acessos no Ldap e configura os acessos a essas ferramentas. A estrutura 
de trabalho prevista na ferramenta não escala para o quadro do banco. Algo que 
discutimos com o pessoal da IBM: temos um software e, conceitualmente dentro 
da ferramenta e dentro do software, configuramos equipes e as pessoas. Deleto 
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o software de dentro da ferramenta, as pessoas, as equipes somem juntamente 
com seus acessos.  Precisávamos que essa relação de composição passasse a 
ser externa, para poder, em caso de necessidade de configurar a equipe, o que 
fazer e quais os sistemas. Essa questão limita inclusive a extração de algumas 
informações. Conseguimos avaliar e acompanhar com essas ferramentas e grau 
de detalhe excepcional o trabalho da equipe de desenvolvimento dentro do con-
texto do software. Não conseguimos acompanhar o trabalho com a equipe de 
desenvolvimento que atua em diversos softwares. Como temos 1.500 desenvol-
vedores, são centenas de equipes de desenvolvimento atuando em centenas de 
sistemas. É absolutamente normal ter um desenvolvedor que atue em dois, três 
sistemas. Atualmente esse conjunto de ferramentas tem uma limitação razoável 
das funcionalidades dando uma visão somente do software. 

O RTC, quando fazemos a avaliaçãos das ferramentas, é excepcional. Conhe-
cemos o Bugzilla, utilizamos o Mantis, conhecemos o Track. São as alternativas 
open sources, não os comparamos, para fazer coordenação de trabalho de equi-
pe, planejamento de mudança de software. Não conhecemos de perto a da Mi-
crosoft, que é apontada como excepcional. Mas o RTC comparado aos três open 
ources é absurdamente superior em termos de qualidade. Estamos no meio da 
integração entre Clarity e o RTC. Os cronogramas do Clarity serão atualizados 
diariamente com base nas tarefas que são realizadas dentro do RTC, inclusive o 
desdobramento do cronograma que é desenhado no Clarity e ocorre dentro do 
RTC para todas as áreas. Estamos desenvolvendo essa integração em casa. A 
Tesk Top é a ferramenta da empresa Tesk Sink que promete fazer essa integra-
ção. Fizemos uma avaliação e vimos que, mesmo essa integração, tinha algu-
mas limitações. Portanto, optamos por fazer a implementação da integração 
entre as duas ferramentas Clarity e RTC. Temos o HPSM, o service manager que é 
utilizado para o processo de mudança no ponto de vista do Action. Um dos de-
safios é exatamente separar esses conceitos, problema não é defeito. Problema 
fica no HPSMOs. Incidentes surgem e são reportados, podendo tornar-se pro-
blemas de software. Quando ocorre esse problema de software vão para dentro 
do RTC, por exemplo, virando um defeito. 

A mudança do HPSM, do Action, no software em produção, o PPM, o PMBOK é a 
mudança? Em quanto o RTC irá coordenar a mudança que está sendo solicitada 
para o software? Não queremos simplesmente adotar essas ferramentas, que-
remos adotar o modelo ágil. Temos o processo PDABB, totalmente baseado no 
RUP. Uma customização do RUP com o RTC. Queremos uniformizar o planeja-
mento. Toda ATI do banco passar a planejar detalhadamente o seu trabalho co-
tidiano dentro do RTC, adotar Scrum, algumas práticas de DevOps. O bankold en-
trará ajudando, fazendo o Continuous Deploy. O pessoal da produção reclama das 
lacunas que uma ferramenta que promete introduzir práticas de DevOps forne-
ce.  Versionamento -- o banco não tem cultura em colocar versão, conseguimos 
pegar o sistema. São poucos os sistemas em que tenho o número da versão. 
Mudamos o software, mas não temos a cultura de mudar um número para fazer 
o pilar central da gestão de configuração. Temos uma versão do software, a que 
está em produção, e temos que mudar essa cultura. Resultados até o momento  
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-- 150 aplicações estão dentro de ferramenta de ALM provenientes do AIC. Até 
o fim do ano 350, que são as de baixa plataforma. AS de alta estão utilizando 
para planejamento. Temos algumas equipes fazendo, praticando algo de Scrum, 
o famoso ScrumBut. Praticando e exercitando algumas práticas de Scrum. Atu-
almente, cerca de 15% da ATI do banco faz uso. Queremos começar a coletar os 
indicadores, para que os do Sonar definam as alçadas de liberação para entrega 
contínua. O pessoal responsável da entrega em ambiente de produção pediu 
que a ATI continuasse fazendo as mudanças em produção. 

O Sonar começará a fornecer insumos, está em implementação. Faremos o piloto 
para fazer o processo funcionando, com feedback da análise do Sonar. Teremos 
o Clarity integrado com o RTC. Começamos a discutir algumas práticas de scrum 
dentro do nosso processo formal de desenvolvimento. Jogar todo o planejamen-
to para dentro do RTC e instituir métricas de produtividade granular, para sa-
bermos quem está dentro e fora da régua. Utilizamos uma métrica própria, que 
foi desenvolvida a cerca de um ano e meio, 100% do deploy passando por dentro 
desse ambiente. A garantia integral da relação de binário, código que as nossas 
ferramentas caseiras não garantem, a automação total do processo de entre-
ga, a implantação do Rollout do RDZ para Cobol para 2015. Estamos fazendo o 
trabalho de controle de todo o trabalho terceirizado por dentro do ALM. O banco 
libera o acesso para as fábricas terceirizadas para atuarem utilizando esse fer-
ramental e acompanhamos. É como se fosse um funcionário do banco, mas não 
está dentro do banco. Trabalha integrado ao restante da equipe de desenvolvi-
mento, com demanda.  Temos uma visão segregada da demanda contratada. 
Início do Sonar para Cobol para meados de 2015 e uma integração com HPSM. 
Outro desafio, integração com a switch DPM. 
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Interlocutor não identificado: Tomamos conheci-
mento que o Banco do Brasil tem iniciativas de Mo-
bile, desenvolvimento Mobile dentro do conjunto de 
ferramentas. Quais seriam a ferramenta específicas 
para apoiar o desenvolvimento Mobile?

Flávio – Banco do Brasil: Uma das coisas que te-
mos aprendido com todo esse processo é que pre-
cisamos ter uma arquitetura de referência cada vez 
mais definida de como desenvolver o software para 
potencializar o ALM. No Mobile tivemos a experi-
ência. O pessoal desenvolve usando o mecanismo 
que está na abordagem nativa, tentando ir para 
Web há uns três anos atrás. Não deu certo porque 
tínhamos uma diversidade de dispositivo grande e 
depois criaram um framework próprio, que é usado 
hoje. Só que agora estamos em um movimento de 
retomada, porque vimos que o mercado permite os 
browsers, para realmente usar o Web Mobile. Esta-
mos retomando esse movimento, pois nesse meio 
tempo surgiu essa necessidade, o ALM do Mobile. 
Começamos a olhar o mercado e, dependendo da 
abordagem que terá no desenvolvimento do Mobi-
le, esse ferramental atende ou não me atende em 
quase nada, porque vira um mundo Apple, Google e 
não possibilita integrar os repositórios corretamen-
te. Começo a ter problemas na hora de fazer build.  
Começamos com alguns pilotos no Mobile para 
usarmos o Web Mobile e, naturalmente, quando fo-
mos nesse lado ficou natural, o ALM me atendeu 
com o RTC, com a maneira de levantar requisito. Va-
mos para Web mesmo, continuar o nativo, porque 
definirá quais conjuntos de ferramentas preciso na 
hora do teste funcional, do teste automatizado, na 
hora de ter um Sonar para Mobile. Uma abordagem 
que estamos levando é ir para o lado de HTML puro, 
HTML5, CSS, Rest, Gerenciamento de API, mas são 
coisas que estão saindo do forno para dar escala. 

Igor Simões: Tentar usar o Android, por exemplo, 
nativo com Maven é terrível, tenho experiência pró-
pria. Existe esse grande problema.

Guilherme – Dataprev: O Banco do Brasil nessa 
questão de Mobile, considerando usar o Web Mo-

bile, mas mantendo os APPs, estará usando uma 
aplicação híbrida?

Flávio – Banco do Brasil: O estado da arte, onde 
estamos agora em exercício, não é o que se está 
fazendo no APF, mas o que estamos fazendo em 
alguns testes isolados, usando Cordova. Nessa ar-
quitetura sai um pouquinho de ALM, mas a arqui-
tetura geral Web que estamos montando é assim: 
desenvolvo em Web html5, usando os frameworks 
do Google e coisas que temos mais disponíveis e 
vimos que tem uma tração. Existem pessoas utili-
zando e depois usando Cordova. Consigo especiali-
zar para qual alvo vou compilar. Hora crio um IPK da 
Apple, hora crio o Android, crio o Windows Phone ou 
jogo em um Ubuntu para Linux, que o Cordova pode 
gerar um API Ubuntu. Ou pego e só publico e no htt 
Server para que um usuário acesse. Um terminal 
específico que acessa hardware com câmera, que 
tem dispensador. Posso usar tessa abordagem de 
html e via plugins chamo o Cordova. A vantagem que 
vimos dentro dessa switch, pensando em esteira 
de desenvolvimento, é que uniformizo a maneira 
como desenvolvo. Não tenho que ter aquelas meus 
400 desenvolvedores, sendo que 50 é disso, 100 é 
daquilo, 50 é do outro. Dessa forma tenho um pro-
blema de trilha de capacitação, tenho problema de 
compartilhamento de informação, de comunidade. 
Começo a uniformizar para que todo mundo come-
ce a falar a mesma língua. Uma pessoa que esta 
trabalhando em um terminal de autoatendimento, 
que parece uma coisa de outro mundo. Na verda-
de, 90% do trabalho dele é igual ao do cara que esta 
fazendo um site intranet. Podem trocar informação, 
aprender juntos e o fundamental é que consigo ter 
mais energia para investir em coisas de ferramen-
tas de apoio a todo mundo. Quando tenho uma di-
versidade muito grande começo a dissipar energia. 
Vale a pena investir nessa sinergia de arquitetura e 
do ferramental e de estratégia.  

Vicente – INSS: Qual estratégia ou abordagem es-
tão adotando em ambiente Web,  Java script no ser-
vidor node? Como as ferramentas são usadas?
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DEBATE

Flávio – Banco do Brasil: Nos últimos três anos, 
principalmente no mundo Web, quando vemos Fa-
cebook com 1 bilhão e 300 milhões de usuários, 
tiveram que encontrar maneiras de resolver o pro-
blema no data center e começaram a vascular na 
Ciência da Computação. Descobriram que o proces-
samento a5, baseado em eventos que o Java Script 
tem, é interessante. Foi criado o node.js. São coisas 
que estamos de olho, temos feito um exercício de 
laboratório, são iniciativas interessantes. O  Google 
tem o framework play, que é bem agressivo nesse 
tipo de abordagem. Quando damos escala a esse 
fato dentro da empresa, um superdesenvolvedor 
faz miséria. Quando coloco em escala, dependo da 
qualidade, vamos dizer dos 10% dos melhores de-
senvolvedores com o perfil em todo o lugar. Em 
alguns lugares mantemos a tecnologia mais tra-
diciona mais segura. Sobre o node.js, Java script no 
servidor Mobile First. Essa abordagem de usar o Web 
Mobile está alinhada com a iniciativa do Mobile First, 
no sentido que não falaria de Mobile Only ou Mobi-
le First, mas Mobile Two. Não podemos nos limitar, 
porque quando falamos de Mobile First não paramos 
para pensar no por quê. Começamos a nos limitar 
ao Mobile e, na verdade, estamos falando de expe-
riência do usuário, que é a grande revolução que te-
mos hoje. É  revolução da experiência das pessoas. 
Tenho que entregar para as pessoas o que tem sen-
tido no contexto das suas atividades cotidianas. O 
Mobile tem sentido na maioria das vezes, mas em 
alguns lugares não penso em Mobile First. A fala, 
principalmente da IBM e do GAT, de Mobile First é no 
sentido de provocação. Estamos com trabalho de 
plataforma de atendimento, uma das primeiras que 
estamos fazendo de atendimento nas agências. 

Vicente – INSS: No sentido de Web, acessibilidade e 
usabilidade, como estão vendo?

Flávio – Banco do Brasil: Não estamos atuando 
ativamente. Acredito que estaremos utilizando as 
tecnologias Web naturalmente tendo esse suporte. 
Por exemplo, html5, tem section, e algumas semân-
ticas na própria linguagem do html5, que ajuda. Re-
almente acredito que seria o passo de maturidade 
dentro de tantos outros. 

Igor Simões:  Existe um trabalho para colocar regras 
de acessibilidade no Sonar. Iniciaram o contato co-
nosco há duas semanas, mas o custo de desenvol-
ver a solução Web acessível é maior do que a telinha 
no monitor Siks, que é zero. Os desenvolvedores 
Web não estão formados, preparados e orientados. 
É o conjunto de coisas para amadurecer. 

Giordanni – Serpro: Estamos enfrentando dificul-
dade de integração do Clarity com o RTC. Sabemos 
que o RTC tem capacidade de planejamento, princi-
palmente para ágil, apresentando limitações. Sendo 
assim, o que é integração de todo esse contexto?

Igor Simões – Banco do Brasil: Quando iniciamos a 
utilização da ferramenta como o RTC, aumentando 
o poder para o planejamento, fazendo uma ponte 
para o Mantis, Track, etc. Abre-se tickets no Mantis, 
Track ou no Bugzilla, porque efetivamente plane-
jam. Ao olharmos a ferramenta, é supreendente 
como atende plenamente o planejamento. Porém, 
começa a ter efeitos colaterais terríveis. Não foi 
feita para planejar o projeto PMBOK. Foi realizada 
para fazer o planejamento da mudança de software. 
Dentro de uma organização, no caso específico do 
Banco do Brasil, o software muda uma determina-
da janela de tempo por estímulos oriundos de mais 
projetos e outro fatores. Dentro do RTC teremos o 
planejamento do que está acontecendo e mudando. 
O Clarity entra como o agente que gera pedidos de 
mudança. Tenho pedidos de mudança que podem 
vir do HPSM, um defeito que foi identificado em 
produção. Claro que o que todo mundo espera é que 
os pedidos que venham do HPSM sejam poucos e 
o que virá do Clarity será um volume maior. A visão 
do projeto transpassa sistemas, é a necessidade do 
negócio. Ao planejarmos o cronograma usando o 
PMBOK, o cronograma orientado aos objetivos de 
quem está demandando começa a definir os mar-
cos. O que estamos tentando levar para dentro do 
Banco do Brasil são os marcos do Clarity. 

Vamos para o nível de poder identificar dentro do 
Clarity os pedidos de mudança para os diversos sof-
twares, fazendo a ponte para dentro do ferramental 
do NTC. Pode ter o projeto dentro do Clarity, pois o 
mesmo possui desdobramentos para várias project 
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areas dentro do RTC e project area, a área do sof-
tware. A integração é dessa forma, não existe um 
depara. O cronograma do Clarity, esta dentro do 
RTC e, dentro do RTC, não teremos o cronograma 
do projeto, precisando ir ao Clarity. Ao entrarmos no  
RTC,  vemos o software, o momento na vida do Sof-
tware atual. Por esse motivo entramos com Scrum, 
para disciplinar a forma e coordenar o processo de 
mudança e interações como Time Boxes, já que pre-
ciso ter certos sincronismos entre as equipes que 
estão desenvolvendo e o sincronismo deve ser in-
dependente do planejamento do PMBOK. Estamos 
encaixando a interação do projeto, com duração 
baseada nos objetivos que pretendemos cumprir 
com os sprints do Scrum, pois estão orientados a 
uma janela de tempo. Estamos experimentando e 
comprovando os conceitos que não são incompa-
tíveis, a forma de integrar e conservar a boa prática 
da gestão de projetos e motivar a melhoria das boas 
práticas para gestão da equipe que desenvolve o 
software.  Esses fatos são paradigmas a quebrar 
dentro da instituição. Os conjuntos de ferramentas 
permitem mudança de cultura, inclusive da adoção 
de metodologias e processos diferentes. PMBOK 
naturalmente induz a organização a fazer o modelo 
cascata. Os marcos saem orientados a disciplina. A 
integração das ferramentas é uma dificuldade téc-
nica, mas não há nada que o código não resolva. O 
processo de trabalho é que é o desafio.

Giordanni – Serpro: Pretendem manter o Clarity, 
e continuar tendo a visão? Mas, quando adentrar 
a construção do software, pretendem ter o plane-
jamento consolidado dentro do RTC, mesmo para 
projetos tradicionais?

Igor Simões – Banco do Brasil: O planejamento es-
trá diluído no RTC. Se, de repente, o projeto abordar 
somente um software, e é uma criação do software, 
teremos um depara claro. Temos o projeto no Clari-
ty e seu desdobramento do desse sistema que está 
sendo criado no RTC. A maior parte do sistema dos 
projetos, intervenções e evoluções e softwares, está 
em uso no  ambiente produtivo. Temos o cronogra-
ma dentro do Clarity e o desdobramento disso se 
diluiu em diversos aplicativos dentro do RTC.

Respeitar a vocação de cada uma das ferramentas. 

Não podemos fazer PPM no RTC, não é possível 
gerir mudança, demanda de mudança de software 
dentro do Clarity, inclusive temos uma tríade, um 
terceiro software interno que faz gestão de mudan-
ça. Foi realizado um estudo para fazer absorção in-
tegral para dentro do Clarity. Pararam para pensar, 
integrar para,  depois,  ver o que tem pela frente.

Alan – Dataprev: Tivemos uma experiência com 
ALM, em parceria com o Serpro, o desenvolvimento 
é um consórcio. A equipe que trabalha om ALM é 
uma equipe nova, em Natal,  sem experiência ante-
rior com o switch. Atualmente, percebo a motivação 
com o trabalho, que tem produtividade alta, mes-
mo com os problemas que tivemos em colocar para 
funcionar, por conta da característica da ferramenta 
está instalada no Serpro. Portanto, existem formas 
de abrir as portas e a configuração, mas esse passo 
está superado. Em relação a implantação, do ponto 
de vista da aceitação dos desenvolvedores e segun-
do o desafio da própria instalação da ferramenta em 
si, tiveram muitos problemas? 

Igor Simões – Banco do Brasil: A dificuldade é a mu-
dança de cultura. Ao entrarmos no desenvolvedor, 
por exemplo, o mainframe pega o font da produção, 
edita e devolve, mesmo que tenha um conjunto de 
ferramentas cuidando dessa questão. Mesmo sem 
entender como fazer a codificação paralela, grande 
parte dos profissionais, quando olham para o RTC, 
não sabem por onde começar. Portanto, existe uma 
série de ações em relação a essas dificuldades de 
infraestrutura, principalmente em seu conjunto, no  
provimento dessas ferramentas para os terceiriza-
dos. Porque o Banco do Brasil inteiro está centra-
lizado  em Brasília. Dificultam menos os aspectos 
de integração, camada de segurança, que estão 
mal resolvidos e dependem de desenvolvimento 
interno. Em relação ao aspecto de resistência do 
desenvolvedor, estamos tentando romper essas 
barreiras fornecendo capacidades que atualmente 
não possuem. O desenvolvedor Cobol, entregando 
a capacidade de fazer o Debugging ou fazer a análi-
se de código de maneira produtiva. Por esse moti-
vo, como mencionado, fizemos alguns plugins para 
esconder o SM no momento, caso contrário não irá 
para a frente desenvolvedor Java com empacota-
mento automatizado. 
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Temos Jenkins resolvido, as questões são condições 
umas paras as outras. Queremos automação com 
Jenkins, temos que Mavenizar o projeto. Não entram 
no ambiente de integração contínua compilando o 
que temos como queremos. Temos que padronizar 
automatizando o processo de deploy, para o desen-
volvedor que quer o desenvolvimento. O desenvol-
vimento é a porta de entrada para a produção. Para 
ter automação para a produção temos que passar 
pelo crivo do Sonar. Entregamos o benefício para 
poder cobrar outro aspecto. O controle geralmen-
te era mal visto por parte do desenvolvedor. Te-
mos que encontrar os aspectos que ajudarão. Não 
adianta colocar controles e governanças dentro do 
RAM para identificar o uso de binários e engessar o 
processo de trabalho. Com RTC iniciamos simples-
mente entregando. A segunda etapa fica comple-
xo. Começamos a escrever orientações internas de 
boas práticas com Scrum. Fomos atrás de metodo-
logia, planejamento e organização do trabalho de 
equipe de desenvolvimento de software. Introduzi-
mos em algum aspecto da ferramenta, disputamos 
a vida da pessoa e temos que introduzir outras prá-
ticas para facilitar a sua vida, mantendo o equilí-
brio. As dificuldades apresentadas são as mesmas 
que enfrentamos. 

Nelson – Dataprev: Os números são interessantes, 
em torno de mil intervenções diárias no ambiente 
produtivo. Esses  números tem a ver com o teste 
integrado, teste de regressão e com a organização 
das equipes. Porém, quando ditamos em torno de 
500 projetos de execução na área de TI, como ge-
renciar 500 equipes entregando produtos? Como 
são feitos os testes? Como é empacotado? Interes-
sante esse número de intervenções para área de 
negócio, o tempo todo atualizando o software e sa-
tisfazendo o usuário. Ao mesmo tempo, na questão 
principalmente da Dataprev, a área de infraestrutu-
ra não gosta, porque coloca em risco a estabilidade 
do sistema. Comente esse teste, integração contí-
nua, gerenciamento de equipe, etc.

Igor Simões – Banco do Brasil: Existe mérito dos 
profissionais de produção. O ambiente produtivo 
e, principalmente profissionais de alta plataforma, 
aprendeu a se defender ao longo das décadas. Um 

exemplo do que foi discutido sobre a parte do de-
sempenho do banco de dados:  quem analisa Query, 
como o modelo, o desenvolvedor tem autonomia. 
Temos o conjunto de softwares internos que fazem 
uma série de automações. Por esse motivo as fer-
ramentas estão substituindo coisas nossas mais do 
que simplesmente entrando onde não havia nada. 
Por exemplo, o desenvolvedor modela a base de 
dados, tem o acompanhamento do pessoal da AD e 
esse processo é maduro. Temos um grupo de pes-
soas que faz a administração de dados e acompa-
nha a mudança dos dados. É dado o grau de liber-
dade ao desenvolvedor e a administração de dados 
atua coordenando o que está sendo construído para 
entregar em produção. Toda a construção das con-
sultas da base de dados:  o desenvolvedor é respon-
sável por testar a performance e avaliar.

O que temos de teste e performance é apenas para 
implantação das coisas novas e críticas. São entre-
gues aos desenvolvedores e, no ambiente de de-
senvolvimento, temos algumas configurações que 
impedem que a consulta mal feita funcione.

Interlocutor não identificado: No processo de de-
ploy de módulos Cobol passamos o validador que 
transmite as regras como se fosse o Sonar. Se esti-
ver demorando, não deixa promover.

Fábio – Banco do Brasil: Nossos switchs derrubam 
transações que estão com mais de x segundos,  in-
formando que não pode e, como consequência, não 
permite executar.

Igor Simões – Banco do Brasil: Discutimos sobre 
alguns aspectos: a arquitetura das aplicações reali-
zada de forma a ceder em defensiva contra práticas 
inadequadas que o desenvolvedor possa fazer. Te-
mos camadas de acordo de nível de serviço entre as 
camadas das aplicações. O banco de dados impede 
que Querys ruins rodem, o Cics impede que tran-
sações demoradas cheguem ao final. Cada cama-
da das aplicações estabelece um acordo em nível 
de serviço com a outra camada. O desenvolvedor 
adequa para que o resultado do trabalho funcione 
em produção.  Temos problemas de query demora-
da em produção. Quando temos consultas que ca-
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minham  para centenas e milhões de produção, o 
DBA tem que pensar em como resolver. Dificilmente 
ocorre erro primário para a produção.

Fábio – Banco do Brasil: Em relação à plataforma 
distribuída em mainframe, existem menos opções 
para o desenvolvedor. Parece ruim, mas nesse sen-
tido é boa, porque a forma de conectar com o banco 
de dados é assim, o processador do Cobol.

Igor Simões – Banco do Brasil: Não existe query 
dinâmica.

Fábio – Banco do Brasil: Não existe Query dinâmica, 
mas essas questões cercam. A relação ao teste em 
sinós não tem uma disciplina de teste de regressão. 
É um dos objetivos da ALM para melhorar, mas não 
existe uma rotina. Temos um conjunto de teste que 
sempre rodará. Rodamos um teste feito pelo de-
senvolvedor, para verificar se houve alguma quebra.

Igor Simões – Banco do Brasil: Praticamente, ne-
nhuma automação de teste.

Fábio – Banco do Brasil: Principalmente no mainframe.

Elder – Dataprev: O desafio da integração contínua, 
a rastreabilidade. No caso do RTC, ele é o gerencia-
dor de fonts atual? Faz essa integração?

Igor Simões – Banco do Brasil: O CVS está em desa-
tivação. O codificador, o analista de sistemas que pro-
jeta e codifica o software: são 1.500. Os 4.300 empre-
gados são da  área de TI como um todo e envolve de 
governança a teste, produção, codificação, requisito.

Elder – Dataprev: Como estão distribuídos no país? 
A centralização é em Brasília?

Igor Simões – Banco do Brasil: Brasília. Tem uma 
fábrica de Software. São sete gerências que faz em 
codificação. Uma está em São Paulo. Existe a área 
pequena de codificação para atender a diretoria es-
pecífica no Rio de Janeiro. 

Existe uma infraestrutura dedicada, estamos vis-
lumbrando problemas. O RTC suportava clusteriza-
ção e atualmente não suporta. Temos que instalar 
por silo: a instância de RTC cuida de 300 softwares. 

A outra instância com 200 softwares. Cada instância 
dessas aguenta 500 usuários simultâneos.  Atual-
mente batemos 240 usuários simultâneos e esta-
mos com poucas pessoas utilizando. A capacidade 
é a quantidade de usuários, só que a instalação é 
orientada a software. Por esse motivo não migra de 
um para o outro. Coloco o conjunto de softwares nes-
se silo e tenho a demanda x de atividades em cima 
do software de manutenção, e o outro software, por 
questão de mercado. Tornou-se prioridade o con-
junto de softwares. O conjunto de mão de obra que 
aumentará e intensificará o desenvolvimento, es-
tourando a capacidade do RTC, impossibilitando mi-
grar para o outro vazio. Podemos fazer a instalação 
do RTC para tomar a capacidade do equipamento, 
planejando e preparando a margem, principalmente 
porque temos o aspecto terceirização, em que pode-
mos ter um software e a demanda de mercado com 
a fábrica de software. Essa é a nossa dificuldade, a 
ferramenta tem algumas limitações e incomoda.

Aroldo – Dataprev: Como estão tratando o tema 
frente ao processo atual de desenvolvimento, e 
como ficam as ferramentas nesse contexto. Aten-
dem plenamente o desenvolvimento ágil?

Igor Simões – Banco do Brasil: As percepções 
atendem, pois são flexíveis para o planejamento, 
coordenação de trabalho. O RTC e as demais ferra-
mentas são excepcionais. O Composer para requi-
sitos não limita, como a RQM e as demais. Não há 
restrição quanto as ferramentas. Iniciamos o tra-
balho com algumas equipes, e realizamos a men-
toria. O modelo ágil exige a integração maior entre 
as áreas. A primeira pergunta é se o analista de re-
quisitos está junto. Não é estar fisicamente, porque 
essas ferramentas permitem o trabalho remoto, 
mas alinhado ao desejo de trabalho da forma mais 
dinâmica? Porque quando temos o modelo cascata, 
o analista de requisitos termina o requisito vai ao 
próximo projeto, alocado pelo seu gerente e já co-
meçando a discutir com o próximo gestor. Em um 
modelo ágil o analista de requisitos é responsável 
pelo software até a produção, tem que estar acom-
panhando. Consumindo 100% do seu tempo? Não. 
Teremos uma relação como temos com o pessoal 
da AD, a pessoa tem que conseguir conduzir alguns 
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projetos simultaneamente.

Estamos começando e não temos ideia de núme-
ros, mas temos que quebrar esse paradigma com 
o pessoal de requisitos, com o pessoal de testes. 
O profissional de teste não tem que ficar esperan-
do. Nos requisitos temos que estar acompanhando 
para preparar o teste. O modelo de desenvolvimen-
to ágil exige que todo mundo comece a entregar pe-
daços de código e fazer experiências com o desen-
volvedor. O desenvolvedor recebe uma encomenda, 
mostrando o resultado quando acabar. Sendo um  
desafio fazer e garantir outros aspectos que qual-
quer empresa, gestor queira. Previsibilidade, por 
exemplo, porque é um dos medos de se adotar uma 
tecnologia ágil: ficar eternamente com o projeto. 
Os nossos requisitos têm um deadline exatamente 
porque chamamos de requisito dentro do Banco do 
Brasil. É um acordo da prestação de serviços da área 
de TI com a área de negócios, determinando o que 
será realizado com o grau de detalhe, fornecendo 
segurança para a organização, induzindo o modelo 
cascata. Essa questão é um desafio, pois não temos 
um caminho claro para promover essa mudança.

Mario Matos – Dataprev: Com relação ao Clartity, 
qual a ferramenta do desktop utilizada ou é o pró-
prio Clarity Web?

Igor Simões – Banco do Brasil: Web.

Mario Matos – Dataprev: Com relação ao Clarity e 
ao RTC, as mesmas pessoas que gerenciam as duas 
ferramentas?

Igor Simões – Banco do Brasil: Não. O Clarity está 
dentro da área de PPM, temos uma gerência com 
mais de cem líderes de projetos. Temos o pessoal 
de metodologia que faz a ponte com a governan-
ça, cuidando da metodologia e processos de toda 
a área de TI.

Mario Matos – Dataprev: Com relação ao InSite 
existem dados no Sonar, no Clarity, SSCI. A  ideia 
é ter o painel único que consigamos juntar ou um 
painel para cada papel dentro do processo de de-
senvolvimento. O desenvolvedor usaria o Sonar, po-
rém tem problema com a produção Sonar e teste... é 

possível depurar no InSite? 

Igor Simões – Banco do Brasil: Temos ferramen-
tas específicas para cada área que dão indicadores 
e painéis. O primeiro movimento é trazer os painéis 
de cada uma das áreas e seus indicadores para den-
tro do InSite. No momento em que estiverem fun-
cionando, começamos a fazer o cruzamento das 
informações até entrar na parte que conseguimos 
transformar dinheiro em números.

Guilherme Vieira – Dataprev: Estamos fazendo 
uma POK de um produto de virtualização de ser-
viços. Tivemos a demo da IBM. Faremos o mesmo 
com a HP e uma POK em CA LISA. É uma prospecção 
sendo buscada dentro do mercado. Quanto tempo 
está na implantação? Existem desafios para 2014, 
2015, há quanto tempo estão nesse exercício?

Igor Simões – Banco do Brasil: O ALM com o swi-
tch da IBM, o ambiente de integração contínua foi 
criado em 2009. O ALM em dois anos e meio. Te-
mos um planejamento razoavelmente detalhado. 
Estamos alocados em projeto estratégico do banco 
chamado PTT, Programa de Transformação da Tec-
nologia, que visa mudar a arquitetura, em termos 
de processo, de trabalho. O programa tem 300 pes-
soas. Para a ALM tem uma divisão. A divisão que 
trabalho tem duas outras equipes, dois núcleos res-
ponsáveis pela estruturação de todos os trabalhos. 
São 10 analistas no núcleo. É o tamanho da equipe 
para cuidar do ferramental de ALM e de um plane-
jamento detalhado do que vamos cumprir de obje-
tivos para os próximos dois anos e meio. Este pro-
grama estratégico tem a previsão de terminar em 
dois anos e meio. O ALM existia antes do programa 
criado ao final do ano passado. Temos e sabemos o 
que precisamos fazer para os próximos três anos?

Guilherme Vieira – Dataprev: Dois anos e meio de 
Rational. Só que antes disso tem todo o background 
de maturidade, a empresa foi amadurecendo no uso 
de ferramental que permitiu alcançar esse patamar.

Igor Simões – Banco do Brasil: Temos consciência 
que é a mesma coisa com relação a metodologia 
ágil, estamos no começo.
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Guilherme Vieira – Dataprev: O RTF milagrosa-
mente passou a fazer tudo o que o Selenium fazia. 
Por que RFT e não Selenium?

Igor Simões – Banco do Brasil: Um dos analistas 
que trabalha na área de tech é professor de auto-
mação de testes na Caelum. Encomendamos algo 
para o Selenium funcionar. Não é uma ferramenta 
trivial, a pessoa que testará irá planejar o roteiro, 
avaliar o requisito, executar teste. Para fazermos 
automação temos que ser um desenvolvedor. O 
perfil da área de testes não é o nosso. Tanto que 
essa experiência foi realizada fora da área de testes 
e contou com o conjunto de coincidências. Do RFT 
tínhamos a licença e da outra ferramenta da HP de  
experiência negativa, pois não atendeu. O  Selenium 
utilizamos com o BitMark, pois o Selenium é reco-
nhecido no mercado como sendo referência. Pre-
cisamos saber se essa  referência nos atende, pois 
não precisamos convencer  nenhum  fornecedor e 
por que temos o professor. Precisamos ir atrás da 
ferramenta que tenho licença, tenho contrato com 
suporte para validar. Pedi a IBM para mostrar o que 
atendem, pois temos a necessidade de desenvol-
ver todo o trabalho, inclusive, formação de pessoal. 
Nesse sentido, a presença do fornecedor ajudou no 
desenho da estratégia, troca de experiência com 
outros clientes. Quando estamos no mundo open 
source dependemos da iniciativa do investimento 
do seu pessoal integralmente.

A ferramenta que temos permite realizar o mo-
vimento bem coordenado, independe do simples 
desejo do analista de  aprender a usar Selenium ou 
contratar um curso na Caelum. 

Flávio – Banco do Brasil: A integração com o pró-
prio ciclo. Atualmente, o RQM registra os logs, con-
trola as tarefas, quando roda um teste no RFT e 
temos o relatório. 

Cauê – Dataprev: Estamos migrando a ferramenta 
Oracle Design  para a ferramenta chamada IBMIDA, 
em que o repositório é o RTC. A porta de entrada da 
ferramenta será com modelos de dados. 

Flávio – Banco do Brasil: Qual usam até agora?

Cauê – Dataprev: Oracle Design. A Oracle, como a 
nova, representa para os assuntos do banco de da-
dos, desde o versionamento e fato físico dos vários 
ambientes de dados até a própria construção junto 
ao desenvolvedor. Todo o ciclo do assunto banco 
de dados está nessa ferramenta. Essa ferramenta 
específica percebeu a deficiência no Brasil de co-
nhecimento. Estamos trabalhando há um ano no 
IBMIDA. Inicialmente, não nos atendia em alguns 
pontos. A IBM melhorou a ferramenta no último 
ano. Recebemos a versão nova essa semana, nos 
atendendo com algumas gratas surpresas, inclusi-
ve.  Existe um profissional da casa, que há um ano 
só trabalha com essa ferramenta para podermos 
dialogar de igual para igual sobre os problemas. 
Qual a quantidade de licenças que temos do RTC 
atualmente? Uma por desenvolvedor?

Igor Simões – Banco do Brasil:  Aproximadamente, 
três para um. Atingimos picos de 240 simultâneos. 
A estimativa é que o universo de desenvolvedores 
que estejam usando (analista de requisitos, codi-
ficador, quem desenvolve software não é só quem 
escreve o código) é de cerca de 700 a 800 pessoas.

Cauê – Dataprev: Na Dataprev temos um volume 
significativo, pouco menos de 400 modelos de da-
dos desde o DBA, ADs, desenvolvedores acessan-
do. Essa foi a primeira preocupação, a questão de 
suportar o crescimento da máquina. A ferramenta 
RSA de modelagem seria modelagem de dados?

Igor Simões – Banco do Brasil: Não. Seria a evolu-
ção do Rose, a forma resumida de falar para qual-
quer desenvolvedor. Temos um modelo de licencia-
mento vantajoso. 

Flávio – Banco do Brasil: Exato, fizemos exercícios WIDA 
porque é mais integrado ao restante. A experiência que 
estão fazendo será ótima para aprendermos. 

Douglas – Dataprev: A integração do RTC com o Git, 
que é possível, é um pensamento natural apesar do 
Starting, que é outra situação que temos conversado 
internamente na casa. Como trabalham com essa 
questão? Chegaram a pensar sobre Git? Como foi? 

Igor Simões – Banco do Brasil: Chegamos a pensar 

DEBATE
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no momento da transição,  quando estávamos com as 
ferramentas open source e ainda não estavam sólidas 
essas do switch. O CVS seria substituído pelo Git. En-
trou o RTC no meio e fomos direto para o RTC e para 
o desenvolvedor.  Está sendo mais difícil ir para o RTC. 
Por incrível que pareça é mais do que o Git, porque não 
é simples, se compararmos com o CVS que paga e de-
volve  e não tem o negócio de clone de repositório. O 
RTC tem alguma semelhança, mas não é exatamente 
um DSM da vida, usa a própria tecnologia. O desen-
volvedor encontra fácil na internet. Existe a comunida-
de em torno do RTC, encontramos coisas na internet, 
mas não podemos comparar com o que pensamos em 
relação a esse tipo de ferramenta open source. Nesse 
sentido, os desenvolvedores não tiveram oportunida-
de de experimentar.

Flávio – Banco do Brasil: Não temos esse requisi-
to de distribuição geográfica, porém é um requisito 
forte. O Git é matador.

Interlocutor não identificado: Quando falamos em 
Git, em CVS, estamos pensando em versionamento 
de artefato, versionamento do código fonte. E quando 
falamos em RTC ou Starting, que é o caso da Dataprev. 

Interlocutor não identificado: O CVS, o versiona-
mento de artefatos, é um dos braços de todo o con-
texto de configuração e mudança, inclusive, quando 
colocado o RTC em SCM. O que temos que buscar 
não é ter um repositório que possa versionar, fa-
zer checkin e checkout, sem saber quem fez aquele 
checkin, quando fez o chekin e porque fez o checkin, 
o que foi mexido na comparação de um com o ou-
tro. Esse é o controle na aplicação como um todo, o 
relacionamento as change request que está no RTC 
com o Clarity. Esse é o contexto. O versionamento 
até em MSDOS nós fazemos, é só renomear o ar-
quivo e consigo versionar.

Igor Simões – Banco do Brasil: Complicado o de-
senvolvedor entender. Porque o desenvolvedor é 
natural, é principalmente aquele que está com a 
mão no código com olhar no SCM, querendo usar 
porque gosta. Existem decisões que escolhemos 
por estarmos olhando outros aspectos que uma or-
ganização precisa. 

Interlocutor não identificado: Atende um aspecto da 
nossa necessidade que é o versionamento e tem os 
outros 80% que ficam de fora. 

Douglas – Dataprev: Não adianta rastrear tudo 
e não conseguir fazer um merge, um dif. Ter uma 
base de códigos que precise fazer uma junção de 
um merge é impossível. Esse é o problema. Temos 
uma excelente ferramenta que enxerga tudo e uma 
excelente ferramenta que enxerga a parte de ver-
sionamento. 

Igor Simões – Banco do Brasil: O RTC atende bem, 
mas usa tecnologia proprietária, dificultando o en-
tendimento. Pelo fato de ser algo de um fornecedor, 
o desenvolvedor sentirá dificuldade. Não encontra-
mos nada que limite na ferramenta. 

DEBATE
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Coordeno uma equipe dentro do departamento de tecnologia da informação do 
Banco Central, responsável pela arquitetura e desenvolvimento. Essa arquitetu-
ra é mais focada em uma das plataformas que temos. São diversas plataformas 
e a nossa realidade é um pouco diferente da realidade da Dataprev e do Banco do 
Brasil. A primeira diferença é quanto ao tamanho. Nosso departamento é bem 
menor do que o departamento de TI do BB e da Dataprev. Nossa experiência 
é um pouco diferente, embora utilizemos muitas ferramentas parecidas. Cada 
plataforma tem seu nicho, sua importância, mas a que hoje está mais madura 
em termos de processo de desenvolvimento é a de apoio ao  ciclo de desenvolvi-
mento, Java. Minha ideia é reconstruir um pouco da história do desenvolvimento 
dentro dessa plataforma do Banco Central e com isso apresentar as ferramen-
tas, assim como nossa experiência ao longo do tempo. Começamos a utilizá-la 
a partir de 2000. Já tínhamos um servidor de aplicação nesse ambiente bem es-
truturado. Tínhamos um ambiente de desenvolvimento, a estação de desenvol-
vimento do desenvolvedor; tínhamos um ambiente de integração, homologação 
e produção, tanto em servidor de aplicação quanto em banco de dados,o DB2; 
e já existia uma ferramenta caseira desenvolvida, chamada publicador JE, que 
permite aos desenvolvedores publicarem nesse ambiente. A pessoa não podia 
publicar a partir de artefatos que tinha na máquina, publicava sempre através do 
repositório de fontes.

Então, já existia uma possibilidade de rastrear exatamente o que estava publi-
cado com a fonte. Tínhamos um processo de desenvolvimento já estabelecido,  
com base no processo unificado, uma customização que, na prática, virava um 
processo em cascata. Em 2004 desenvolvíamos e entregávamos os aplicativos 
e nossa produtividade sofria bastante por diversos motivos. O ambiente de de-
senvolvimento era burocrático. Tínhamos quatro ambientes, um ambiente de 
desenvolvimento, na estação do desenvolvedor, que utilizava um servidor local, 
o JBoss, que tinha que ser reinicado a todo o momento. Tínhamos uma versão 
do aplicativo que rodava dentro da máquina do desenvolvedor, que acessava um 
banco de dados corporativo único, ou seja, se tivéssemos uma equipe de 10, 
15 desenvolvedores todos eles utilizavam essa mesma instância do banco de 
dados. Isso trazia alguns benefícios, como o controle do banco de dados, e um 
problema clássico que são os testes. Se quiséssemos fazer um teste automati-
zado, recriar a base, limpá-la e testá-la, a partir de uma base que você queira ter 
um controle, você não tinha ou tinha e estragava todos as outras.

Outra coisa era que não tínhamos, na realidade, testes automatizados. Não tí-
nhamos nenhuma ferramenta que avaliasse a qualidade interna dos projetos, 
que olhasse padrões, desde boas práticas até bugs. Na época não conhecíamos 
o Sonar e tínhamos que fazer alguma coisa. Estabelecemos um processo de ga-
rantia de qualidade dentro do PASBC. Quando os marcos do projeto foram de-
terminados, as equipes pediam uma avaliação e um grupo de pessoas avaliavam 
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aquele código e, depois, se reuniam para discutir todas as questões. Foi mui-
to bom no início, porque serviu para disseminar coisas, problemas comuns que 
aconteciam nos projetos. Foi a primeira forma de disseminar o conhecimento lá 
dentro. Mas tínhamos diversos problemas. Primeiro, era manual, dava trabalho. 
Segundo, como dava trabalho, não podíamos pegar e analisar um código todo, 
tínhamos que analisar partes do código por amostragem. Terceiro, era subjetivo, 
não existia regras bem definidas. As pessoas viam problemas no código fonte 
e não podiam avaliá-los sem antes falar dos problemas básicos, quanto mais 
problemas tinha um software menos problemas importantes seriam avaliados e 
corrigidos. Esse era um problema da qualidade de entrega. 

A qualidade externa é um problema que continua sem resolução em muitos as-
pectos. A partir dos casos de uso, o próprio analista de requisitos e um analista 
de testes criavam testes manuais, scripts, documentos. Uma outra equipe exe-
cutava esse testes manuais. Existia uma equipe, existia uma fábrica para exe-
cutar esses testes e isso trazia segurança. Só que em alguns sistemas médios, 
às vezes não tão grandes, alguns ciclos de testes levavam três meses, dois me-
ses de correção; um novo ciclo, novos testes e aquilo ia se tornando bastante 
complicado, isso gerava medo, tinha que existir um planejamento. Havia uma 
grande insegurança em publicar, modificar um sistema que não era apoiado em 
teste automatizado, corrigir  bug. A produtividade não estava legal. A partir de 
2008 começamos a repensar muita coisa e esse processo de pensar o ambiente 
de desenvolvimento do Banco Central. Isso coincidiu com a chegada de pesso-
as novas e com a vontade de mudar o processo de desenvolvimento como um 
todo. Mudamos a ferramenta, a tecnologia, o processo e a técnica ao longo de 
um tempo. Começamos com uma mudança técnica, na arquitetura. Tivemos um 
patrocínio grande, na época, do restante do departamento para criar uma arqui-
tetura de referências. Existia uma arquitetura de referência para aplicativos de 
Java, mas começamos a trabalhar em uma nova. Com isso, repensamos tudo, 
a questão de ambiente, de teste. Um dos primeiros princípios foi agilizar o am-
biente de desenvolvimento. 

O desenvolvedor passa a  dar poder ao desenvolvedor sem, contudo, prescindir 
do controle que deve ter na frente ou em diversos pontos do desenvolvimen-
to. Essa nova arquitetura foi desenvolvida de modo a não exigir um servidor de 
aplicação local, por exemplo. Outra coisa que instituímos foi essa ideia do ban-
co de dados local. O banco de dados não é construído previamente, ele é cons-
truído ao longo do tempo de forma bastante evolutiva e interativa. Chamamos 
esse ambiente de desenvolvimento de  ambiente, entre aspas, não corporativo. 
Ele é o desktop do desenvolvedor. Outra coisa que foi introduzida foi a questão 
dos testes unitários. Essa padronização veio através de um projeto piloto. Esse 
projeto piloto desenvolvido com essas técnicas já estava dentro da metodologia 
ágil. É importante salientar que esses projetos não eram exatamente para tes-
tar, para saber se o sistema estava funcionando. É um efeito colateral de teste 
unitário. O efeito principal dele é o design da aplicação. Um pouco antes de 2010 
precisávamos de algo que desse uma informação mais interessante, com um 
nível um pouco mais alto dentro da hierarquia de um projeto em si. O Jenkins dá 
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informações, mas é uma ferramenta para o desenvolvedor. O Sonar também, só 
que, no caso do Sonar, você não precisa ser um desenvolvedor para entender os 
conceitos de algumas das métricas dele.

A partir de 2010 começamos a utilizar o Sonar. Os gerentes dos projetos come-
çaram a acompanhar o andamento do desenvolvimento a partir dele. Começa-
mos a criar um pouco de cultura relacionada a isso,  a avaliar coisas internas 
do projeto, coisa que não tínhamos antes. Agora, vem a parte que talvez seja 
diferente da experiência ou uma parte  diferente da experiência de vocês, que 
é a questão da qualidade externa. Temos trabalhado com teste automatizado 
há bastante tempo. O Departamento de Tecnologia da Informação é um depar-
tamento grande, talvez o maior departamento do banco. Mas comparado com 
empresas como a Dataprev ou com  Departamento de Tecnologia do Banco do 
Brasil  é bem menor. 
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ALM - Ferramentas de desenvolvimento no BB Cristiano Kliemann

Gilmar Luis – Correios: O Banco Central é refe-
rência nesses processos de desenvolvimento ágil. 
Acho que vocês nem desenvolvem mais em outra 
metodologia. Sabemos também que, dentro desse 
processo, o cliente passa a ser membro integrante 
da equipe. Relate um pouco mais essa experiência 
do ponto de vista de maturidade do Banco Central, 
de como a área de negócios participa desse tipo 
de processo, em relação ao planejamento da pró-
pria área de clientes e enquanto projeto, para poder 
participar de forma efetiva dentro desse contexto. 
Como é esse relacionamento com ele? E, por últi-
mo, você abordou um ponto que também era uma 
dúvida minha, a questão do desenvolvimento a dis-
tância, com o cliente fisicamente em outra cidade. 

Cristiano Kliemann – Banco Central: A metodo-
logia ágil começou por baixo, com os desenvolve-
dores querendo produzir algo mais rapidamente, 
com mais qualidade, e para gerar menos artefatos. 
Quando começou, fomos atrás de um projeto. Tive-
mos a sorte de achar um projeto em que o cliente 
foi escolhido, na verdade, não foi exatamente esco-
lhido. Deu a sorte de ter um cliente muito bom, o 
cliente era muito interessado naquilo, estava des-
contente com o processo anterior. Então, deu maior 
motivação para ele participar. Conseguimos levar a 
equipe de desenvolvimento para a área do cliente. 
Deslocamos uma equipe de seis ou sete pessoas  
do departamento. Mas, de qualquer forma, essa 
integração não foi tão grande. Com o tempo foi-se 
criando um processo, escrevendo um processo, de-
tectando uma necessidade de preparação dos clien-
tes das áreas de negócio para isso.

Antes de seguir o processo de desenvolvimento, 
temos algumas etapas anteriores. Uma dessas eta-
pas é o processo de entendimento dos negócios. 
Precisamos, primeiro, entender o que é necessário 
antes de iniciar um projeto. Hoje, o projeto tem que 
estar disponível para que a equipe não precise estar 
fisicamente no mesmo local e que, quando chama-
da, responda com agilidade

Interlocutor não identificado: Entre esse perío-

do de conversar com a área do cliente e entender 
o negócio que precisa ser solucionado, entender o 
problema e treinar esse usuário no processo e na 
metodologia que será aplicada, estamos falando de 
quanto tempo em média?

Interlocutor não identificado: Se não me engano 
são três dias. O processo de entendimento de ne-
gócio acho que uma semana. 

Leonardo – Correios: Queria saber mais ou menos 
quanto tempo o build das aplicações está demoran-
do para rodar, se os servidores com esses recursos 
estão em ambientes corporativos e  como é sua po-
lítica de acesso.

Cristiano Kliemann – Banco Central: Os servidores 
são corporativos. Temos três servidores virtuais, 
um master e dois slaves. Os slaves têm cinco CPUs 
e seis gigas de Ram com acesso anônimo, para 
que qualquer desenvolvedor possa ver o que está 
acontecendo, possa, inclusive, iniciar uma build até 
de outro projeto. Existe um processo de criação de 
repositório dentro da Subversion e, junto com ele, a 
configuração dentro do Jenkins. É uma configuração 
padrão para todo mundo, até para podermos olhar 
essas questões de regras e tal. Temos algumas ex-
ceções para alguns projetos. Quanto ao tempo de 
build, limitamos em 10 minutos, mas temos exce-
ções. Todos os casos têm exceções. Caso uma build 
demore mais de 10 minutos, inclusive no teste, não 
é build do Sonar, não é build para fazer, pois o Jenkins, 
para quem não sabe, é quem roda a build que vai 
alimentar o Sonar. Essa build é noturna. Todo o pro-
cesso não pode levar mais de 10 minutos. A build 
do sistema pode afetar outro. Passando disso, ten-
tamos atuar em cima do projeto, tentamos verificar 
por que está demorando e verificar se o teste não 
está otimizado. Podemos otimizar teste, podemos 
talvez separar o projeto em projetos menores, ten-
tar criar projetos menores. Temos projetos de três, 
quatro anos. Podemos quebrar em projetos de seis 
meses, um ano, tentar incentivar para facilitar a 
vida de todo mundo.
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Interlocutor não identificado: Vocês utilizam fábrica 
externa para desenvolver dentro desse processo? Se 
utilizam, tem alguma diferença de processo em rela-
ção ao projeto conduzido com equipe própria do BC?

Interlocutor não identificado: Tem diferença, que 
estabelecemos no nosso último contrato de fá-
brica com a Indra, antiga Politec, que está vencido. 
Ela deveria entregar o produto dentro dos nossos 
padrões. Isso significa que os produtos devem ser 
entregues com Bacen Quality. Houve uma discussão 
antes de colocar o edital: deveríamos obrigar a fá-
brica a seguir o nosso processo de desenvolvimen-
to. Nesse contrato atual não obrigamos. Obrigamos 
apenas a entregar os produtos dentro dos nossos 
padrões. Por exemplo, se eu abrir uma ordem de 
serviço de duração de um mês e ela deixar para en-
tregar só no último dia, provavelmente esse produ-
to não vai passar na qualidade do Sonar, vai quebrar 
a build, vai estar com bug, não vai ter sido testado 
pela equipe de desenvolvimento. Quer dizer, de al-
guma forma vai passar com problema e a ordem de 
serviço vai ser rejeitada. Então, ela já percebeu que 
é interessante entregar sempre durante a OS e não 
só ao fim dela.  Eles estão envolvidos em projetos 
dentro do Banco Central. Colocamos essa questão 
no contrato: poderíamos ao nosso critério conduzir 
projetos dentro do Banco Central. Não temos o po-
der de indicação de pessoas, não podemos interferir 
tanto assim na equipe que é formada pela fábrica. 
Mas tentamos preparar a fábrica para trabalhar co-
nosco da forma mais ágil possível e, assim, as em-
presas vêem ganho nisso. 

Um dos problemas é a métrica, é termos que pagar 
em ponto de função. Acaba sendo inevitável essa 
preocupação da fábrica em entregar pontos de fun-
ção. Nosso desafio é o mesmo de toda a administra-
ção pública, menos a Dataprev, que não convive com 
isso, o equilíbrio financeiro do contrato. Tem que ser 
um ganha-ganha, não podemos prejudicar a empre-
sa. A empresa tem que estar bem para te fornecer 
um bom serviço, precisamos equilibrar o financeiro 
do contrato com a entrega de valor do teu projeto

Elder – Dataprev: Tentamos um caso de uso assim 
na Dataprev, em um formato já de testes que fa-

cilite, encaminhe. A minha pergunta é em torno da 
implantação do ágil. Como foi a percepção de que 
tinha um processo inchado, de você determinar o 
que era obrigatório e o desejável? Até que ponto é 
desejável que partes dos processos fosse daquela 
forma ou obrigatório? 

Cristiano Kliemann – Banco Central: Tínhamos um 
processo em que descrevíamos todo o requisito e 
dois anos depois saía um aplicativo do outro lado. 
Só que dava para perceber que o aplicativo já não 
era exatamente o que queríamos. Alguns sinto-
mas levaram os desenvolvedores a perceber isso. 
Vamos comprar essa ideia e vamos colocar em um 
projeto piloto. Vamos colher uma metodologia, que 
naquele caso foi XP puro; depois, apareceram al-
guns elementos de Scrum. Esse processo de enten-
dimento do negócio gera um documento de visão, 
uma visão do produto. Hoje, existe um processo já 
de proposta e solução, onde temos uma equipe de 
tecnologia que está ligada à área de negócios, que, 
as vezes, não sabe como solucionar o problema. 

Interlocutor não identificado: A partir desse docu-
mento de visão que vocês elaboraram, como vocês 
fazem para acompanhar a evolução, o progres-
so do desenvolvimento uma vez ágil? Temos esse 
problema na Dataprev, de enxergar onde termina a 
questão das interações, da repriorização do backlog. 
Como é que vocês fazem para controlar o avanço, o 
progresso desse documento? 

Cristiano Kliemann – Banco Central: Na realidade o 
documento é uma visão, não necessariamente um 
documento de visão, não sei nem se sai  um docu-
mento de visão. 

Interlocutor não identificado: Acho que sai um do-
cumento de visão, mas não é um documento que 
vamos evoluir, não é um contrato por assim dizer. 
O que sai logo depois é o backlog do projeto. Mui-
tas pessoas utilizam planilha Excel, nós temos que 
levantar esse backlog já no processo de desenvol-
vimento, priorizá-lo e dar o peso a ele em storage 
point. A partir daí, você controla todo o projeto, todo 
esse backlog. Uma dificuldade que temos é oferecer 
um time box à área de negócios. 
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É uma negociação difícil, mas algumas questões 
naturais do time box acabam acontecendo. Por 
exemplo, uma lei, uma norma, uma coisa do gover-
no que temos que cumprir em um prazo, a prioriza-
ção acontece.

Cristiano Kliemann – Banco Central: Um aspecto 
fundamental no ágil é a questão do escopo. Temos 
um chute calculado, uma coisa com base na expe-
riência. Temos que ter todo o backlog determinado 
no início, com os storage points. A partir daí, usa-
mos um User Workshop, alguém determina o tempo 
e acabou. Ao longo do projeto, muitas vezes a coisa 
vai se ajustando, o escopo vai se ajustando para ca-
ber ali. Agora, o escopo que possui dois lados, duas 
dimensões, pode cortar storage. Esse é o mais di-
fícil de fazer. Há outro tipo de corte, que tira firulas 
das funcionalidades. 

Interlocutor não identificado: Uma outra questão 
interessante é a questão da noção de custo.  O de-
senvolvimento interno parece que não custa nada, 
mas sabemos que custa muito caro. Com a fábrica 
temos um quanto custa bem claro.

Igor – Banco do Brasil: Como funciona o processo 
de promoção? É o Jenkins que faz a promoção entre 
os ambientes? Qual é a regra entre um ambiente 
e outro? Qual é a ferramenta? Como que funciona?

Interlocutor não identificado: Vocês implementam, 
tem um pipeline de entrega contínua?

Cristiano Kliemann – Banco Central: Ainda não te-
mos, mas é um desejo nosso muito grande esta-
belecer um processo para isso. Comentei aqui, no 
início, que tinha uma ferramenta que fazia publica-
ção dos ambientes. Uma ferramenta que foi cons-
truída há muitos anos. Ela pega do código fonte, 
de tags ou de versões, porém não existe um pro-
cesso de promoção, não é o Jenkins que faz essa 
Build, é essa ferramenta. Essa ferramenta executa 
o Maven, faz a construção, registra, audita, só que 
não é o Jenkins. Nosso plano é usá-lo para construir 
os artefatos diversionados, promovê-los entre os 
ambientes e publicá-los, inclusive usando o Nexus 
como repositório.

Mario Matos – Dataprev: Considerando os pro-
dutos que já estão em produção, a mesma equipe 
que trata de defeitos, a mesma equipe que está 
evoluindo, trata também de defeitos em produção? 
Qual esforço aproximado que vocês têm por sprint, 
não por interação, e dados com defeito.

Cristiano Kliemann – Banco Central: Quando o pro-
jeto está em desenvolvimento faz parte do escopo 
normal do desenvolvimento. Se for um bug vai ser 
priorizado, vira um item de backlog de alguma forma. 
Como o backlog é variável, vira um item de backlog. 

Mario Matos – Dataprev: Depois disso, o projeto 
fez sua entrega e, aí, foi percebido um defeito ou 
mais de um defeito em produção. Aquela equipe já 
está tocando um outro módulo, uma outra entre-
ga mais para frente. Esse defeito de produção vai 
compor um escopo dessa mesma equipe ou é uma 
outra equipe que trata desses defeitos? Na mesma 
equipe, qual percentual de esforço?

Cristiano Kliemann – Banco Central: Depende do 
projeto. Tem equipes que trabalham com os proje-
tos e com a manutenção, desenvolvem e mantém o 
sistema. Tem sistemas que não, que são desenvol-
vidos por uma equipe e, depois, vão para outra de 
manutenção de todo o tipo -- corretiva, evolutiva. 
Alguns vão para a fábrica que faz isso. Então, de-
pende muito do projeto e da equipe.

Douglas – Dataprev: Trabalhamos na Dataprev 
com o papel do Analista de Negócios e temos o es-
pecificador, um conjunto de papéis e não consigo 
enxergar uma transição para ágil sem fazer uma 
transição desses papéis.

Interlocutor não identificado: Temos poucas pes-
soas e os papéis se acumulam. Além de analista, 
podemos ser psicólogos, ajudar as pessoas. Temos 
uma equipe de metodologia. A estrutura do depar-
tamento está dividida em divisões de relacionamen-
to com negócios. São seis divisões que atendem as 
áreas fins do banco. Cada uma dessas seis divisões 
tem um chefe, um gerente de relacionamento. Esse 
gerente de relacionamento é responsável por fazer 
a comunicação com os outros departamentos. En-
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tão, quando vem um problema, uma necessidade 
de um outro departamento, ela acaba caindo sobre 
o gerente de negócios. Temos trabalhado no Banco 
Central com a questão de priorização de projetos. 
São vários os papéis. 
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Temos um projeto de adoção de uma solução de ALM. É um projeto longo, que 
começou em 2010. Definimos os requisitos, o conceito e as soluções de ALM. 
Tínhamos um cenário de ferramentas de desenvolvimento. Em 2010 começa-
mos a escrever requisitos e daí partimos até uma especificação completa do que 
seria o  ALM idealizado para o Serpro. Adquirimos a solução da IBM depois de 
observação de muitas outras. Tínhamos um cenário de ferramentas desintegra-
das, desatualizadas e dificuldade em manter a sinergia do desenvolvimento com 
esse parque ferramental. Queríamos uma ferramenta que nos induzisse e nos 
apoiasse em execução de processo e assim definimos -- é claro que essa fer-
ramenta não é perfeita, mas estudamos soluções. No Serpro estamos focados 
em quatro ferramentas básicas, três que constituem a switch Jazz, a platafor-
ma Jazz, o núcleo do CLM e do ALM da IBM, que são o RTC e o Quality Manager, 
além da ferramenta de gestão de processo, que é o Method Composer. Nossa 
implantação está focada nesse núcleo. Hoje, implantamos ferramentas desde 
a concepção. Durante o planejamento, diversas estratégias foram propostas. 
Na parte de testes estamos focados nessa switch. Utilizando as potencialidades 
da ferramenta para expandir o que ela se propõe, inicialmente através do Work 
Items. Fazemos também a gestão de demandas da área de negócios para o de-
senvolvimento, o que nos permite uma rastreabilidade desde o pedido original, 
passando pelo planejamento, pelos requisitos, pelos testes que são gerados, 
pelas tarefas da equipe distribuída naquele plano de projeto até a geração do 
produto em si. Então, temos de fato uma rastreabilidade plena. Estamos explo-
rando agora a homologação para usar a ferramenta junto aos clientes: o Quality 
Manager, o RTC, a ferramenta de requisito e de gestão de configuração dentro do 
RTC e os possíveis relacionamentos entre eles, por exemplo, estão contribuindo 
com planos e  uma coleção de requisitos. Teste de plano relacionado a um plano, 
validando uma coleção de requisitos, testes de qualidade, tarefas de testes rela-
cionadas a um plano de teste, enfim, temos uma gama aqui de relacionamentos 
possíveis, inclusive, no Serpro, temos um modelo de uso para disciplinar. Hoje 
na solução conseguimos de fato ligar quase tudo com tudo. Então esse apelo da 
rastreabilidade é algo que é bem forte na ferramenta.

Em relação a dificuldade na gestão de projetos, estamos tentando mapear. Eram 
seis ferramentas de gestão de projetos, seis ferramentas de IceScrum, Redmi-
ne, Project, Dotproject e até a nossa ferramenta caseira, o SGI, que controlava as 
apropriações, ou seja, a execução. As demais eram usadas para planejamento. A 
ferramenta veio endereçar, com uma base centralizada com a possibilidade do 
uso das funcionais de gestão, esse problema, planejamento, execução e solu-
ções distintas, ou seja, temos uma desconexão entre o cronograma apresentado 
e o que está acontecendo de fato nos projetos. É uma baixa visibilidade, infor-
mação em baixo do tapete. Não temos informações, principalmente quando su-
bimos nos níveis. Gerente de pólo não consegue ver os problemas do pólo dele, 
superintendende não consegue ver o que está acontecendo na sua regional, 



39Fórum de TIC Dataprev Como aumentar a produtividade nas empresas com o 
uso de ferramentas de desenvolvimento

O uso de ferramentas de desenvolvimento no Serpro
Giordanni Paiva

enfim, é uma baixa reastreabilidade entre demanda e projeto. Isso foi resolvido 
com a solução. Estamos provocando uma mudança nas equipes com resultado 
bastante satisfatório.

Eu já tenho consolidado, no desenvolvimento, um gestor de negócios para  
acompanhar a demanda, a solicitação de suporte. Ele faz o acompanhamen-
to daquela demanda que vira um projeto. Todo o desdobramento do projeto é 
acompanhado, podendo se enxergar desde o planejamento. Até as reuniões di-
árias, as reuniões semanais eram registradas na ferramenta. A ferramenta tem 
um apelo muito forte em colaboração, facilita que as equipes colaborem, é outro 
benefício. O gestor de negócios também atua na definição de escopo, na evolu-
ção dos requisitos. O fato de termos saído de uma ferramenta que era essencial-
mente desktop, para o requisito de propor uma ferramenta Web facilita bastante. 
Facilita a integração das equipes com os requisitos, reduzindo aquela coisa de ter 
que imprimir, ter que mandar o documento. O fato de ter tido anteriormente uma 
ferramenta que trabalhava o requisito com tanta formatação, tanto formalismo, 
hoje alguns clientes ainda querem o negócio impresso. Ele quer impresso, ele 
quer no estilo documento, quer tudo formatadinho. Está nos dando um traba-
lho danado, porque estamos em processo de importação desses requisitos. O 
gestor de negócios também, como preposto do cliente,  pode aprovar requisi-
tos, acompanhar o projeto de desenvolvimento, atualizar backlog. Estamos nos 
estruturando para fazer isso, para executá-la junto aos clientes, assim eles vão 
poder estreitar a comunicação com o Serpro. A ferramenta permite uma revisão, 
aprovação de requisitos. 

Hoje temos equipes principalmente do Tesouro já trabalhando na ferramenta, 
equipes do novo Siafi como gestor do backlog. Outros benefícios que visualiza-
mos na implantação é, obviamente, a redução de informações replicadas. Quan-
do você tem diversas ferramentas que não estão conectadas, tem uma série de 
índices, nomes e documentos replicados para termos o mínimo de rastreabilida-
de. A sustentação da tecnologia é facilitada em partes, temos um único ponto de 
atualização das versões de um único ponto de investimento, só que temos tam-
bém um único ponto suscetível à falhas. Ambiente é algo crítico para esse tipo de 
solução, você imagina que seu requisito está lá, seu código está lá, seu teste está 
lá. Ele para, o desenvolvimento para também ou quase para, pelo menos, eles 
dizem que para, mas não dá para parar tudo, porque eu tenho a cópia do código, 
as estações. Mas o fato é que a solução tem que ter alta disponibilidade. É uma 
plataforma complexa, estamos já nos deparando com alguns problemas, como 
ter que replicar o RTC; a priori,  uma instância não seria suficiente, teria que criar 
novos repositórios. Estamos falando de uma superintendência. Só nesse caso 
estamos extrapolando o uso ao desenvolvimento, a área de suporte e a supe-
rintendência com 120 pessoas. Então, já é uma ferramenta que está apoiando a 
gestão dessa área. São benefícios que não visualizávamos. Essa é a nossa situa-
ção da implantação do ALM. Temos 2.500 usuários no desenvolvimento e  cerca 
de 1.200 sistemas. 

Não adianta termos uma ferramenta que permita toda a rastreabilidade, que 
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oriente a forma de trabalho, se as equipes não fazem o que está previsto nos 
modelos de uso, ou seja, na padronização mínima que se espera delas para que 
aquela informação e aquele trabalho que está sendo executado. O esforço é 
muito grande em migração, em implantação, é um negócio que está bem in-
tenso. No desenvolvimento, a ferramenta tem tido uma boa aceitação, até pelo 
cenário que tínhamos, com poucas ferramentas atualizadas e boas de fato. Ago-
ra, nos níveis de gestão, estamos devendo ainda, principalmente, na questão de 
exposição das informações. Estamos estruturando para implantar de fato nos 
clientes, com projeto piloto para a Receita Federal. Estão  falando em cerca de 
2.000 usuários potenciais do ALM. Estamos investindo em alta disponibilidade 
e recuperabilidade, passamos maus bocados com um único ambiente. Quando 
cai uma máquina e não conseguimos levantar rápido, o desenvolvimento fica 
parado. Então, encomendamos a IBM, estamos investindo em espelhamento e 
replicação de banco. Esperamos que até o final do ano tenhamos um ambien-
te que consiga, em caso de falha, a recuperação rápida. Oferecemos também 
o movimento de integração com outras soluções corporativas, uma vez que o 
ALM passa a se consolidar no desenvolvimento. Eu tenho ferramentas que estão 
sendo implantadas e que precisam fazer interface com a ferramenta de desen-
volvimento, ferramenta de PPM, onde o gestor de negócios tem uma visão mais 
ampla do projeto, não só do desenvolvimento, mas de toda a parte de infraes-
trutura, contratos, aquisições e que o ALM venha ser mais uma pecinha nesse 
contexto de gestão. Estamos trabalhando já visualizando essas integrações.
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ALM - Ferramentas de desenvolvimento no BB Giordanni Paiva

Cauê – Dataprev: Você comentou um problema que 
necessitaria a replicação de uma limitação. O que 
vocês encontraram de 

Giordanni Paiva – Serpro: A questão dos reposi-
tórios é um problema novo para nós. A expectativa 
desde o início é que um repositório RTC, ou seja, 
uma máquina RTC, só os atenderia  no final do ano 
passado. Estávamos com problemas de lentidão 
na ferramenta e fizemos uma série de avaliações. 
Veio um americano do laboratório, fez uma série de 
diagnósticos. Nós encomendamos a IBM 1, Capacity 
Planning. 500 usuários pendurados no RTC é o limite 
recomendado. Então, você passa a ter a necessidade 
de criar novos repositórios. Esses novos repositórios 
não são isolados. Só que a integração que temos 
dentro de um repositório é mais rica em relação ao 
que temos trabalhando. Esperamos que a IBM tra-
cione isso internamente, nos dê um retorno positivo.

Cauê – Dataprev: A experiência de vocês com rela-
ção a algum problema, perda de repositório, qual-
quer coisa mais grave, vocês não passaram por isso?

Giordanni Paiva – Serpro: Perda de repositório, não. 
Já tivemos problema, recentemente, na ferramenta 
de requisitos, a recuperabilidade era mais lenta. De 
uns meses para cá estamos conseguindo contornar 
isso,  quase não acontece. 

Nelson – Dataprev: Uma migração desse porte tem 
um custo enorme. Como é a questão da migração 
no que tange a preparação da equipe e como con-
ciliar em cima daquele sistema que está sofrendo 
manutenção?

Giordanni Paiva – Serpro: O mérito desse projeto é 
das equipes. O processo como um todo é oneroso, 
desde treinamento. Escolhemos a dedo alguns pro-
jetos exitosos e formamos localmente equipes de 
suporte. Hoje, toda essa migração tem base nessa 
estrutura: temos suporte local de recorrência ime-
diata, onde, apoiados nos nossos roteiros de migra-
ções e procedimentos de migração, eles ensinam e 
dão tutoramento as equipes. Temos nossa equipe 

que é a equipe central, responsável por atender, 
ser o primeiro nível, e o segundo nível de recorrên-
cia de suporte. Então, nossa equipe trabalha des-
de os bugs, a gestão da sustentação da tecnologia 
e gestão dos contratos. Temos um terceiro nível de 
recorrência, que é o suporte do fornecedor, quando 
o fornecedor tem a recorrência do laboratório, en-
fim, dos canais de suporte tradicionais da IBM. Toda 
essa estrutura foi montada em 2011. Em 2012, in-
tensificamos a migração. Das migrações que faze-
mos a de requisitos é a mais custosa.

Mario Matos – Dataprev: Como foi a introdução 
dessa ferramenta? Você falou que todas as de-
mandas da área de negócios já estão no ALM. Eles 
já tinham essa experiência com gerenciamento de 
backlog? Como foi a introdução da ferramenta na 
área de negócios? 

Giordanni Paiva – Serpro: A primeira integração com 
a área de negócios independe do processo utilizado. 
As equipes que estão usando para escrever as his-
tórias de usuários, gerencial do backlog, de alguma 
forma já tinham experiência prévia com o processo,. 
Mas, obviamente, a ferramenta também facilita por-
que ela é preparada para isso, ela é feita e orientada 
para o  ágil, que é onde a IBM está investindo. 

Mario Matos – Dataprev: Vocês usam construção, 
Storage Points, qual a medida que vocês usam?

Giordanni Paiva – Serpro: Ponto função. Nesse 
contexto, a ferramenta não foi intrusiva, manteve 
um processo já iniciado.

Mario Matos – Dataprev: Então a produtividade e 
a velocidade da equipe é medida em ponto função?

Giordanni Paiva – Serpro: Os contatos são em 
ponto função.

Guilherme – Dataprev: 2010 foi quando vocês ad-
quiriram ALM ou quando vocês decidiram caminhar 
para uma ALM?

Giordanni Paiva – Serpro: 2010 foi a concepção da 
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ideia. Estávamos em um cenário difícil e vimos que 
seria oportuno, porque o mercado já se consolidava 
para essas soluções. Em 2011 fizemos as experimen-
tações, consolidamos nossos requisitos. Fizemos a 
aquisição em 2011 e o projeto de implantação come-
çou em janeiro de 2012. Entre janeiro de 2012 e junho 
de 2013, implantamos 23 sistemas com a estratégia. 
Então, nesses 18 meses pulverizamos a cultura no 
Serpro. A partir daí, começamos a expansão

Guilherme – Dataprev: Imagino que haja áreas co-
bertas por outras ferramentas. Vocês têm soluções 
nessa área ou não?

Giordanni Paiva – Serpro: Temos um ambiente 
corporativo, que é o mesmo implantado em 2007. 
Temos uma utilização grande Jenkins nas regionais. 
Esse assunto voltou para o meu departamento. Só 
que não quis, pelo imediatismo, investir no Jenkins. 
Estamos fazendo agora todo um mapeamento, le-
vantamento do que queremos. A pretensão é prover 
um serviço melhor do que era só na integração con-
tínua, ou seja, a intenção mesmo é poder colher do 
benefício de estrutura de nuvem e avançar para o 
Continuous Delivery. Estamos em um processo em-
brionário ainda para o Continuous Delivery.

Elder – Dataprev: O Serpro tem essa característica 
igual a Dataprev de desenvolvimento descentraliza-
do. Os desenvolvedores salvam direto no repositó-
rio central o código ou em cada uma das 11 capitais 
vocês tiveram que prover uma infraestrutura espe-
cífica para o RTC? Por exemplo, algo que ele salve 
previamente para depois salvar no repositório cen-
tral? Ou todo mundo já salva direto ali?

Giordanni Paiva – Serpro: O que ele tem local e o 
que ele tem na máquina dele o servidor central joga 
para uma estrutura corporativa em Brasília e para 
um servidor que está na plataforma Linux dentro do 
mainframe.

Elder – Dataprev: Tiveram algum problema de redi-
mensionamento de rede?

Giordanni Paiva – Serpro: Não, o problema às ve-
zes está  na rede interna da infraestrutura. 

Interlocutor não identificado: Como o Serpro evoluiu 
na produtividade? O que o Serpro tem a nos dizer 
em relação ao processo de trabalho em nuvem? 

Giordanni Paiva – Serpro: Quando falamos em nu-
vem, falamos plenamente em entrega contínua, 
que pressupõe que consigamos criar e automatizar 
ambientes.

Alexandre – IBM: Vocês estão em um processo de 
migração grande. Existe algum indicador que esteja 
medindo a produtividade do pessoal com o proces-
so antigo e o processo novo? 

Giordanni Paiva – Serpro: 60% das equipes estão 
mistas, e as equipes ainda não estão maduras no 
uso da solução. Não temos indicadores de compa-
ração ainda.
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