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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

Este Caderno de Debates é resultado da 33ª edição do Fórum de TIC Dataprev, 
realizado no dia 30 de maio de 2012, em Brasília.
Durante a atividade, foram abordados diversas formas de Gestão de Fábrica de 
Software (na Dataprev, na Unimix, Serpro e Softwell), além de englobar experiências 
exitosas no uso de metodologias e diversas ferramentas .

Boa leitura!
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O tema da apresentação é o desafio da gestão da fábrica de softwares dentro da 
Dataprev. Discutiremos sobre alguns problemas que nossos gerentes regionais de 
desenvolvimento lidam no dia a dia; procuraremos explorar essas áreas, assim como 
as da metodologia, frameworks e ferramentas. Qual o conceito da Unidade de 
Desenvolvimento (UD)? Quais são os nossos desafios e o que estamos fazendo para 
tentar resolvê-los? Aonde queremos chegar?

Falaremos sobre a identidade empresarial da Dataprev. A Dataprev é uma empresa 
pública que foi criada com a Lei nº6.125 de 4 de janeiro de 1974; 51% da empresa 
pertence ao Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e os outros 49% ao INSS. 
Ela é vinculada ao Ministério da Previdência Social e tem em torno de 3.500 
funcionários, espalhados em todo o país. 

A missão da Dataprev é fornecer soluções de tecnologia da informação e 
comunicação para execução e apuramento das políticas públicas. Buscamos sempre 
resultados com máxima qualidade possível, integridade e transparência, almejando 
inovações em nossas soluções. Buscamos sempre o conhecimento e o seu aumento 
dentro da nossa equipe, assim como a flexibilidade, o profissionalismo, o compro-
metimento e a satisfação dos nossos clientes e colaboradores internos. 

A Dataprev possui abrangência nacional. É sediada em Brasília, apoiada por 27 
unidades regionais. Possui cinco Unidades de Desenvolvimento (Ceará, Paraíba, 
Santa Catarina, Rio de Janeiro e a UDL de Software Livre que fica em Brasília) com 
funcionários espalhados em todos os estados. Temos cerca de três Centros de 
Processamento: em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. As Unidades de 
Desenvolvimento estão localizadas em Fortaleza, João Pessoa, Florianópolis, Rio de 
Janeiro e a UDSL de Brasília.

A Dataprev está organizada primeiro pela presidência. Abaixo, estão quatro 
diretorias e uma superintendência. A diretoria, as nossas UDs, ou seja, as nossas 
fábricas de softwares estão localizadas dentro da Diretoria de Desenvolvimento e 
Relacionamento (URD). As informações e as unidades regionais estão abaixo da 
Superintendência de Atendimento. A UDRD tem duas superintendências, com 
desenvolvimentos na Área de Relacionamentos com o Cliente, e todos nós estamos 
abaixo do SUDS. A superintendência de atendimento possui 27 unidades regionais 
que estão abaixo da superintendência. Destaquei apenas as que têm unidade de 
desenvolvimento para focar justamente na integração entre as duas, para que 
consigamos ter um melhor resultado nas unidades.

¹Gerente da Divisão de Gestão de Desenvolvimento da Dataprev – Paraíba. 
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Desenvolvimento de software, processamento da informação, gerenciamento de 
rede de comunicação de dados, sustentação operacional nacional, gestão e 
tratamento da informação são alguns serviços de TIC que fornecemos. A extração e a 
qualificação de dados, a prospecção tecnológica, os correios eletrônicos, a 
modernização tecnológica e o portfólio de clientes, fazem parte da UDSL. Nossos 
principais clientes são: o INPS, a Secretaria de Previdência Complementar, o 
Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, o INSS e a Secretaria da Receita Federal.

Temos um projeto hoje que é o Siais, em que temos sob ele o Cadastro de Infor-
mação Social (OIS), o  Sistemas de Benefícios (SUB), o  de Óbitos (Sisob) e Emprés-
timos Consignados, a Prisma, o (Sistema de Bolsas de Estágio (Sabe) e o Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged), responsável por avaliar o índice de 
emprego, mês a mês. 

Um de nossos projetos de grande sucesso é o Cadastro Nacional de Informação 
Social (CNIS), que reconhece os direitos trabalhistas e previdenciários, inibe as 
fraudes da previdência, controla e é responsável pela arrecadação previdenciária, 
direciona a ação fiscal no país, permite o gerenciamento racional das informações da 
administração pública, simplifica a coleta de informações sociais e subsidia o plane-
jamento de políticas públicas. 

Os principais usuários desse serviço são: o Ministério Público Federal, as próprias áreas 
de INSS, a receita previdenciária, a procuradoria especializada do INSS, a assessoria de 
pesquisa e o Ministério do Trabalho e Emprego. Entre outros usuários estão: Agência 
Brasileira de Inteligência (ABIN), Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, Extrato 
Previdenciário, Tribunal de Contas, Fundo Nacional e Ministério do Planejamento. 

A quantidade de pessoas físicas cadastradas é de 217 milhões, enquanto as pessoas 
jurídicas são 33 milhões. Os vínculos empregatícios são 609 milhões (quando um 
empregado cria um vínculo com a empresa, esse vínculo fica cadastrado no CNIS), as 
renumerações de 17 bilhões (registrada sempre que há uma inserção no cadastro quando 
ocorre uma renumeração) e as contribuições individuais que são cerca de 2 bilhões.

Falaremos agora sobre os principais objetivos da palestra: as metodologias, os 
frameworks e as ferramentas que utilizamos em nossos desafios. Todos os nossos 
projetos são baseados na  Metodologia de Gerenciamento de Projetos da Dataprev 
(MGP), essa metodologia é baseada no Project Management Body of Knolewdge 
(PMBOK), que segue todo o reconhecimento do PMI, aderente ao Capability Maturity 
Model Integration (CMMI) e ao PSPR. Estamos usando alguns processos ágeis de 
desenvolvimento da Scrum, por meio de práticas desenvolvidas por esse meca-
nismo. Além da MGP, temos no PD-Dataprev o nosso próprio processo de 
desenvolvimento de software, que segue alguns preceitos do RUP, embora esteja 
totalmente aderente ao CMMI e ao PSPR.

O PD-Dataprev está disponível em nossa intranet, contendo todas as disciplinas do 
processo de desenvolvimento em que trabalhamos, entre as quais podemos destacar 
as disciplinas do RUP, tais como,  análise de negócios, análise de projetos, configuração e 
mudanças, melhoria de processo, garantia de qualidade, gerência de projetos, impor-
tação, implementação, parte de testes, medição e análise, requisitos, entre outras. A 
maior parte do desenvolvimento do processo de nosso framework se baseia na plata-
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forma 2GE, padrão de mercado Java, que fornece ao nosso sistema de aplicações, 
controle de transacionais, coexistência de dados, serviços de fila, dentre outros. 

Sua tecnologia utilizada é a  Enterprise  Java  Beans ( ), o Java Serve Face ( ), o JPA, 
o JMC e JMS. Possuímos, nas unidades de desenvolvimento, dois tipos de projetos, 
com duas naturezas, chamados transacionais, que lidam com transações do dia a 
dia, sempre com alta utilização por parte dos nossos clientes. Possuímos, também, 
projetos de base de gestão, que são os projetos de Business Inteligent (BI), 
fornecedores de uma visão gerencial desses dados transacionais. Para a construção 
e desenvolvimento desses projetos, utilizamos mais uma parte do Java Básico Bet 
sem ser 2GE, usado no acesso ao banco de dados, o JPA.

Além da plataforma padrão J2G, temos várias outras tecnologias, soluções, 
frameworks e componentes da comunidade Java abertos. As tecnológicas utilizadas 
são o Hudson, Maven, Nexos, Sonar, Report, o CSG (ferramenta do FOR, Free Open 
Source Solutions), o Myface, o Eclipse, Selenium e Spring, comprovando que todo o 
nosso sistema é baseado nas novas tecnologias Java. 

Além da plataforma básica J2G e da comunidade Java, temos também componentes 
próprios que foram desenvolvidos para atender nossas necessidades específicas, 
além das de nossas aplicações e clientes, como exemplo, os agentes de segurança, 
componentes de instrumentação de códigos que nos ajudam a monitorar as 
aplicações no ambiente de produção. Usamos o P-Ford para o acompanhamento das 
produções e arquivos por meio do Log, um tipo de ferramenta de monitoramento 
capaz de capturar informações. Usamos esse mecanismo para saber quanto tempo 
demoramos para responder a uma requisição.

Temos componentes próprios de configuração de aplicação, um meio de saber quem 
é o servidor e qual é a porta ou meio usado nas configurações de aplicação. Por conta 
disso, criamos componentes de balanceamento de carga e tolerância à falha. Temos 
hoje também parques de produção, com vários servidores de aplicação, organizados 
através de balanceamentos de cargas entre as requisições dos usuários, na qual 
empregamos componentes para fazer esse balanceamento entre as áreas macros 
de produção. Possuímos, também, componentes de certificação digital. Usamos, 
principalmente, o banco de dados Oregon, com exceção de alguns projetos de 
desenvolvimento do software livre. O nosso servidor de aplicação é, principalmente, 
o Jboss, na qual ambos possuem projetos de migração do Jboss para o Jboss7, 
visando o AC Ford A, o AS e AB Logic. O Cadastro Nacional de Informações Sociais 
(CNIS) está inserido na aplicação do AC Ford A e é um projeto de migração para AB 
Logic, trabalhado em cima do Jboss pelo Ministério de Trabalho e Emprego.

Quais as ferramentas que norteiam os nossos projetos e ajudam no dia a dia? Para 
gerenciamento de projetos trabalhamos com a CA, o Clarity. A solução Web da CA é 
acompanhada pelo Open Workbench, uma solução desktop que substitui o MS Project. 
Há uma integração entre o Clarity e o gerente de portfólio de programas com o Open 
Workbench, programa usado pelos gerentes de projetos no dia a dia. Trabalhamos 
com Oregon Designer na parte de gerenciamento e de modelagem de dados.

O desenvolvimento está baseado nessas três ferramentas essenciais: o Mantis, na 
parte backtracking; o Eclipse no desenvolvimento; e a Borland na parte de requisitos e 
testes. Na Borland, trabalhamos com Caliber na parte de requisitos e de uso. 

EJB JSF
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Utilizamos o Together na parte de arquitetura, criação de classe e sequências. O Cycle 
Test, o Cycle Centrum e o Cycle Performance na parte de testes. O Cycle tests e o Cycle 
Centrum na parte de teste automatizado e manual, e o Cycle Performance para teste 
de desempenho em carga. O Star Team substitui o controle de versão das nossas 
aplicações, assim como o CVS e o SVN.

Trabalhamos com ferramentas Information Builders na parte de interface e o BI Jobs 
Data Service (especializados na extração, tratamento e carga dos dados de banco 
transacional para o banco de gestão de informação) nos processos de base de 
gestão ou Business Inteligent. 

O principal objetivo da Unidade de Desenvolvimento da Dataprev é elaborar a 
especificação dos projetos de software; codificar e testar os programas observando a 
qualidade, custo e tempo de entrega; planejar, executar e gerenciar os testes dos 
projetos, mas manter os produtos entregues aos nossos clientes. 

As características principais das Unidades de Desenvolvimento são uma gerência 
funcional que exercemos, ou seja, definimos e desenvolvemos as equipes de 
projetos. Temos que desenvolver essas equipes o tempo todo e também motivá-los, 
para que tenhamos um ambiente satisfatório que mantenha a nossa produtividade 
e diminua o tempo de trabalho. Realizamos um acompanhamento individual das 
equipes, dos gerentes de projeto e dos projetos também.

As equipes são organizadas em projetos formais, seguindo o padrão PMBOK. Temos 
papéis bem definidos dentro das equipes. São todos analistas de TI, mas dentro das 
equipes desenvolvem papéis de codificadores, especificadores, testadores, 
gerentes de configurações, gerente de projetos e arquitetos. Atualmente, 
investimos muito no gerente de projeto clássico. Os gerentes de processo estão 
sendo treinados e cobrados para atuar apenas como gerentes de projetos clássicos, 
melhorando a qualidade dos nossos produtos. Temos também a questão dos 
gestores técnicos. São pessoas que durante o desenvolvimento do projeto ficam 
responsáveis por uma ação específica técnica, seja de especificação ou de 
codificação. Temos, também, líderes técnicos fora da manutenção, que são 
responsáveis por portfólios de produtos. Essa é a nossa ideia de liderança técnica. 

Como é representada então essa unidade de desenvolvimento? As fábricas de 
softwares têm duas partes: uma parte da unidade de desenvolvimento, que fica 
abaixo da DRD- SUDS, recebendo todo o apoio administrativo e logístico das 
unidades regionais. Toda a nossa infraestrutura, também, depende do apoio da 
unidade regional. A gestão de pessoas, também, pois, formalmente, quem deveria 
responder pela gestão de pessoas seria a unidade regional. Temos advogado 
também e a Central de Atendimento faz parte da unidade regional, ou seja, nós 
temos um produto, ele é colocado no mercado e, a partir desse momento, uma 
equipe de especialistas da UR é quem atende o cliente em primeiro e segundo nível. 

Dentro da UD temos os projetos de softwares, equipes de manutenção de produtos e 
os representantes do escritório de projetos. Como estão organizados esses setores 
dentro da Dataprev? 

Atualmente, o escritório de projetos está localizado no Rio de janeiro. Cada unidade 
de desenvolvimento tem um serviço local, ou seja, tem um braço que representa o 
escritório de projetos. 
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Uma equipe é responsável pela Coordenação Geral de Qualidade, que seriam os QIS e 
os QCS da empresa, sediada no Rio de Janeiro, e com relações em cada UD. Para que 
tenhamos um ambiente corporativo baseado em desenvolvimento de homologação 
e teste integral de produção, necessitamos de infraestrutura de aplicação e não 
infraestrutura local. Temos pessoas qualificadas nas UDS que realizam a interface 
entre a diretoria, a UD e a Diretoria de Infraestrutura de Tecnologia, localizada onde 
há Centro de Processamento. 

A DIT, nossa diretoria, está localizada no Rio, em Brasília e em São Paulo. Temos uma 
pequena equipe em cada UD encarregada de realizar a interface, tipo o  projeto preci-
sa de um banco de dados novo, tecnologias novas, capaz de entrar em contato com a 
equipe de Brasília e com o CP correspondente.

Temos, também, uma pequena equipe de métricas, que ajudará na coleta e na 
distribuição da informação de nossos projetos junto a uma equipe de administração 
de dados de DBA. Temos os principais portfólios de projetos e como estão 
distribuídos: atualmente, no Ministério do Trabalho e Emprego nós temos dez 
projetos, sendo oito projetos transacionais e dois de base de gestão, todos 
localizados na Paraíba. 

O INSS tem o CNIS atualmente com seis projetos, cinco transacionais e um de base 
de gestão, que estão distribuídos entre o  Departamento de Polícias Públicas (DPP) e 
a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ). O INSS possui também 
o portfólio do Sistema Integrado de Benefícios (Sibe) com cerca de 20 projetos tran-
sacionais, instituídos na UDCR e na UDSC. Alguns portfólios do Sibe estão na UDRJ e 
outros no CNIS de Santa Catarina, onde tentamos manter apenas duas unidades. 

A unidade padrão de desenvolvimento da distribuição dos projetos e dos portfólios 
na Dataprev é composta por papéis cruciais juntamente às áreas de apoio. Os 
projetos seguem os cronogramas dos gerentes, mas devem ter marcos para a 
intervenção da equipe de qualidade, com o fim de garantir sua máxima perfeição. 

Há participação da equipe de arquitetura local de software, em relação à arquitetura 
do projeto: apoio, monitoramento e acompanhamento do escritório de projeto na 
definição do cronograma do projeto, análise e monitoramento de riscos, definição de 
ações de mitigação dos riscos e auxílio às áreas para resolver os problemas 
enfrentados durante o término desses projetos. 

Em certos momentos, a equipe faz o modelo de dados no designer, embora haja um 
administrador de dados local  que validará o modelo. O DBA ajudará no desempenho 
do projeto, usado pelas equipes para um melhor desenvolvimento da produção. 
Quando colocarmos essa aplicação em produção, em quanto tempo esse cadastro 
vai responder ao cliente? 

O DBA que usamos possui uma visão de consulta melhor, analisando o relatório e 
dizendo se o projeto terá sua performance ou não. Esse mecanismo ajudará na 
criação de índices para que a consulta fique mais rápida. Ao precisarmos de apoio na 
infraestrutura, de um novo banco de dados ou de um novo setor de criação, o DBA 
entra em contato com a Diretoria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (DIT), e logo o problema é resolvido.

Quanto às áreas de apoio, algumas UDs ainda têm equipes de relacionamento com o 
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cliente do produto, nossos analistas de negócios. Eles acompanham todo o projeto e 
nos ajudam na especificação e na validação dos requisitos no caso de uso e 
homologação do produto.

Esse é o marco do processo produtivo da empresa: o cliente solicita um serviço, a 
superintendência de relacionamento com o cliente recebe essa solicitação e realiza 
um pré-projeto. E o que vem a ser um pré-projeto? É justamente uma análise de 
negócios e especificação das necessidades do cliente. Depois que o contrato é 
fechado, começamos o projeto dentro do  Superintendência de Desenvolvimento de 
Software ( ). Esse é o ciclo de vida do projeto normal: iniciação, planejamento, 
execução, homologação. A homologação é feita internamente com a área de 
produtos.  Quando essa ação acontece, encerra-se o projeto e o fluxo. 

Os departamentos de serviços e divisões do SURL são responsáveis pela análise de 
negócios. São responsáveis pela avaliação no caso de uso e requisito, a pré e pós-
venda do produto. Assim que a unidade de desenvolvimento recebe, desenvolve e 
entrega um produto, quem sustenta e quem fica responsável pela relação com o 
cliente é a área de produto do SURL, responsável por sustentar as aplicações. E o que 
vem a ser sustentar? Por exemplo, no caso de projetos de base de gestão, 
periodicamente, tem que haver uma carga no banco de dados de base de gestão dos 
dados do transacional. Esse processo pode ser semanal, mensal ou trimestral, 
dependendo da necessidade do cliente em obter aquela informação.

As cargas responsáveis pela sustentação da área de serviços do produto podem 
demandar à unidade de desenvolvimento da execução a alteração de alguma rotina 
específica para a equipe de manutenção.

Possuímos uma grande interface com a diretoria de infraestrutura, no que diz respeito 
ao controle e criação de todos os ambientes corporativos no qual trabalhamos. 

Para fazer a implantação de uma versão nova em alguns desses ambientes, há a 
necessidade de solicitar à Diretoria de Infraestrutura (DIT), assim como para aplicar uma 
configuração nova de banco de dados, executar SQLS ou consultar bancos de dados de 
homologação para testes de apuração. A diretoria implanta as aplicações, define o 
modelo fixo de banco de dados, enquanto criamos o modelo contextual desse banco.

A distribuição das informações na aplicação também é feita através da DIT. Esse 
modelo de aplicação é representado fisicamente no banco de dados, sempre 
procurando um bom desempenho. Se um cliente pede informações mensais de seu 
produto, então, possibilitamos a participação no banco de dados desse cliente em 
cima do mês: quando consultarmos janeiro no banco de dados, este mês estará 
separado fisicamente, já que separamos cada mês em pedaços físicos dos bancos. 
Esse processo agiliza ainda mais nossas interações. O cliente necessita se informar, 
diariamente, semanalmente, mensalmente, bimestralmente, trimestralmente e 
semestralmente. Essa informação desejada estará localizada, sem infortúnios, no 
banco de dados. Sem a otimização desse modelo físico é inviável trabalhar por meio 
da consulta com esses bancos.

As aplicações do banco de dados são executadas e alteradas dentro do banco de 
dados para o pessoal dos ambientes corporativos, que também auxiliam na 
definição do cenário tecnológico. Quando chega um cliente que faz uma demanda 

SUDS
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para nossa empresa, fazemos uma reunião de definição do cenário tecnológico com 

a DIT, para indicar as necessidades funcionais e não funcionais deste cliente. 

Precisamos de três ou quatro máquinas, cada uma com dois ou três servidores de 

aplicação, com memória para que consigamos atender àqueles requisitos não 

funcionais, como por exemplo, requisito de segurança. 

Até agora, em relação à metodologia, frameworks, tecnologia e unidades, há alguém com 

alguma dúvida? Alguém precisa que eu me aprofunde em algum assunto específico? 
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DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

Mário Matos

ponto de função. Cada unidade tem características Caixa Econômica Federal: Primeiro, eu queria que você 
diferentes e há também as variações dentro desse detalhasse um pouco mais os componentes de 
número. Temos, inclusive, projetos de características instrumentação, pois fiquei extremamente interessado. 
diferentes, como os projetos de BI, projetos BT e Outro ponto que manteve minha atenção é o prazo 
projetos online.médio por ponto de função, por projeto de entrega, no 

qual eu gostaria que você me desse uma estimativa. Dataprev: O prazo sempre é a maior cobrança de todo 
gestor, por isso se faz um comparativo em relação a isso, Dataprev: Temos outras pessoas na Dataprev 
além de buscarmos uma melhoria de desempenho.responsáveis pela coordenação de projetos que 

poderiam ajudar no esclarecimento da sua questão. O Dataprev: Não cheguei a entrar em detalhes, mas a senhor Mário faz parte da primeira coordenação, assim parte de pré-projeto é feita através de uma contagem como todos os palestrantes, por meio da superin- de ponto função e temos certo esforço estimado tendência de desenvolvimento. inicialmente, sempre passado para o cliente. Como a 
senhora Denise nos informou, essa questão requer Há coordenações de métricas, coordenações de 
uma média, porque cada UD tem a sua realidade, projetos, que seria nosso escritório de projetos; co-
projetos diferentes, base de gestão, projetos ordenação geral de dados e nossa coordenação geral 
transacionais e, dependendo da fase do projeto, cada de qualidade. Concentramos nessas coordenações as 
seção usa uma arquitetura mais recente ou antiga, que principais atividades da palestra, dentro da UDS, mas 
influencia na unidade de homens/hora por ponto há outros palestrantes responsáveis por determinadas 
função. Alguma outra dúvida?coordenações que o ajudarão a responder à pergunta 

feita. Se quiser pode responder, Sr. Mário. Entraremos, então, na questão dos desafios. Nosso 
primeiro desafio na verdade é um dilema de identidade, Dataprev: Com relação à instrumentação, usamos API 
uma crise de identidade. Será que fabricamos softwares de mercado chamado Playforge. Em alguns pontos do 
realmente?código, por meio de alguns métodos, colocamos 

algumas anotações específicas e sempre que o fluxo Inicialmente vimos que não, porque nessa interface, passa nesse método, ele é salvo no arquivo de Log da devido à área de produtos, juntamente a SURL, acabamos aplicação. Esse arquivo está disponível como assumindo atividades diversas que deveriam ser reali-ferramenta, usada como monitoramento e um meio de zadas por esse mecanismo e que criaram algumas difi-acessar as informações mostradas em forma de culdades. Alguns produtos nasceram há pouco tempo, gráfico. No caso, a ferramenta usada é a Free Usual Bics, como é o caso da área de produto de TEM, feita através que acessa arquivo de Log escrito pelo Playforge e que da análise. Os nacionalistas ainda acompanham muito também apresenta as informações através de gráfico. essa área de produto visando o cliente, principalmente 
em função da homologação e do requisito. Caixa Econômica Federal: Essa API também é Free? 

Já falamos sobre a homologação? Temos homologação Dataprev: Fizemos algumas alterações, para algumas 
interna com a área de produtos, responsável por utilizar necessidades específicas, mas o modo Playforge é free 
homologação externa com o cliente. Na própria relação e, com relação ao tempo médio de ponto função, a 
com o cliente ainda há alguns contatos diretos entre Denise, coordenadora geral de projetos e demandas de 
esses clientes, os nacionalistas e os gerentes de projetos. software, poderá nos ajudar e até mesmo os próprios 

gerentes das unidades. Que pontos ainda não estão claros, ligados ao que a 
fábrica está realizando? Justamente no pré-projeto, onde Dataprev: A sua pergunta é com relação à produti-
há uma consultoria na análise de negócios, definição de vidade? Atualmente, temos uma produtividade média 
necessidades, levantamento de requisitos e observada nas unidades de desenvolvimento, em 
homologação com o cliente. Isso deveria ser concluí-do torno de 20 homens/hora em ponto de função, essa é a 
pela área de produtos, mas ainda somos induzidos a nossa produtividade média. Procuramos melhorar 
atuar nesse setor, assim como na manutenção de esse número e chegar à meta de 18 homens/hora por 
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produtos, uma característica crucial da fábrica de essas equipes acabam se tornando operacionais. 
software. Também atuamos na manutenção de produtos, Ao falarmos sobre o encarreiramento em nossa desenvolvidos por nós mesmos e por outras unidades. empresa, podemos destacar o ainda então amadu-
Não somos uma fábrica de software propriamente dita, recimento de planos e cargos. Estamos coletando os 
mas falta pouco para alcançarmos nosso objetivo. resultados, as lições aprendidas, evoluindo, 
Estamos com uma série de ações que vão justamente melhorando, comparando nossas ações e realizando 
amadurecer a área de produtos. Estamos começando a todo o processo de novo, mas ainda não estamos em 
diferenciar as horas gastas com consultoria, horário de posição de falar sobre o nosso amadurecimento 
negócios, homologação e relacionamento com o nesses setores. Por isso, consultamos o mercado, tra-
cliente fora do cronograma do projeto, para que balhamos com Android, Ajax e outras porções de 
consigamos estimar em quantas horas e quanto de mecanismo que podem ser postos em projetos. Essa é 
esforço será gasto, mesmo não fazendo parte desses a nossa dificuldade em manter a motivação dos 
setores. Esse tipo de comportamento já está passando funcionários e seu desenvolvimento dentro das 
para a área de produtos, e o que desejamos fazer questões sociais. Outra pedra em nosso caminho é a 
quanto a isso é cortar o acesso direto. Prepararemos a influência regional, algumas vezes políticas instituci-
homologação com o funcionário uma ou duas vezes; a onais, tomadas como um problema futuro, e por isso 
partir da terceira e quarta vez, este funcionário será levadas muito a sério.
capaz de preparar uma homologação sozinho, e se Já falamos um pouco sobre o conflito de gerações. houver alguma dúvida, bastará apenas nos chamar que Então quais são as consequências desse cenário? tiraremos essa dúvida. 

Temos rotatividade dentro da nossa fábrica de software, O segundo grande desafio que enfrentamos dentro das em maior ou menor grau dependendo da região em que unidades de desenvolvimento diz respeito à gestão de está localizada, por exemplo, temos unidades de pessoas. Como gerentes funcionais, temos de garantir desenvolvimento Rio-Brasília-Florianópolis, onde há um a motivação, a produtividade e o desenvolvimento da mercado alto na área de TI. Conclui-se que a rotatividade nossa equipe e, às vezes, isso é um pouco difícil, devido nessas regiões serão maiores, mas também há nas à distância física entre as pessoas que fazem as outras duas, no Ceará e na Paraíba. Não há como negar a diretrizes institucionais de gestão de pessoas e os insatisfação, devido à falta de visão de futuro, assim especialistas no desenvolvimento. como algumas questões infraestruturais, normas e 
Além disso, há também o conflito das gerações. A UDS processos institucionais, para as quais demoramos em 
está funcionando há seis anos, e na verdade, a UD foi o dar uma resposta. A baixa produtividade e qualidade são 
desenrolar de uma boa ideia para a criação das áreas de consequências do trabalho, e por isso, não devem ser 
desenvolvimento que revigoraram a Dataprev. Não há tomadas como extremamente ruins ou complicadas; 
sucesso sem crise, e foi exatamente o que aconteceu cada empresa possui a sua, de uma maneira mais ampla 
nos seis anos de existência, devido a um conflito de ou diversificada. 
gerações. As pessoas empregadas na área de E o que estamos fazendo para melhorar esse quadro? desenvolvimento são funcionários bastante jovens, Nós temos algumas ações institucionais e locais. O que influenciados pelo Google e Facebook, que esperam uma seriam as ações institucionais? Pesquisas de clima dinâmica muito mais rápida e ágil, assim como uma nacional, traçando planos de ações em cima dos maior flexibilidade na relação com seus funcionários. A resultados dessa pesquisa e acompanhando-as. Nós Dataprev não é uma empresa grande, é pública e, por estamos com progressão funcional e salarial, cole-isso, às vezes, não é capaz de responder na mesma tando feedbacks, lições aprendidas e preparando o velocidade das outras companhias como os colabora- próximo ciclo, além de também apurarmos a dores da empresa anseiam. certificação. Atualmente, possuímos um edital interno 
Para fecharmos o assunto, também temos a questão que abre uma quantidade de vagas para determinadas 
do afastamento físico com a diretoria de pessoas, elas certificações de mercado e muitos estão sendo 
estão em Brasília, no Rio de janeiro, em Santa Catarina, beneficiados com esse apoio. A Dataprev arca tanto 
em São Paulo, ou seja, as unidades estão espalhadas com os custos obrigatórios para a certificação como 
pelo país. Temos equipes de gestão de pessoas nas para a certificação em si. Há algumas regras nos editais, 
unidades regionais, mas com pouca autonomia, então às quais a pessoa precisa cumprir, para ser aprovada.

DEBATE

Fórum de TIC Dataprev 14Gestão de Fábrica de Software

Mário Matos

Gestão de fábrica de software na Dataprev



Também há o apoio à pós-graduação, com editais tecnologia, mas que os ajudem, em sua qualidade de 
internos, selecionados por critério, já que as pessoas se vida, em aspecto de controle financeiro pessoal. Essas 
candidatam ao curso de pós-graduação, com o auxílio do são ações locais, onde se consegue atuar.
benefício financeiro ou com liberação do horário de Quando eu falo “localmente” somos nós, gerentes das trabalho. Esta é questão da gratificação técnica para o áreas, que estamos assumindo essas ações. Alguns têm líder técnico. Isso é algo mais recente em que estamos o apoio da DPE, por exemplo, nós temos um programa trabalhando e em que houve uma reclamação grandi-osa. de estrutura interna que gratifica os instrutores, mas Antes, para crescer na Dataprev, o indivíduo tinha que ser nós, também, assumimos alguns internamente, dentro gerente de projeto, mas agora nós temos o responsável da UD. Como outras ações locais, há um foco muito técnico que diminuirá um pouco essa visão do pessoal. grande no ambiente de trabalho e na sua qualidade, para 
Temos também visitas periódicas da diretoria de pes- que seja motivador. Se a pessoa está insatisfeita com o 
soas, nas unidades de desenvolvimento, para tentar ambiente de trabalho, ela está desmotivada, sendo 
aproximar e passar o máximo de informação possível assim, cria-se uma integração muito grande com a 
para a diretoria e para conseguir influenciar nas unidade regional. Dependemos muito deles para 
decisões institucionais e nas políticas e normas da aquisição, para reparos, para troca de máquinas, tudo 
organização. Eu não falei sobre o assunto, mas tem dentro da unidade regional nesse sentido.
também a gratificação variável por resultados. A Garantir um foco maior de integração e de comunicação Dataprev aplica uma gratificação variável por resul- entre as áreas, sempre auxiliando e intervindo na tado, por área da empresa. comunicação com a DIT, com a comunicação com a área 
Então, tudo isso  está aliado ao quê? Há uma melhoria e de produto, umas de nossas motivações. 
um aumento da comunicação que fazemos com rela- Se há um projeto e ele está com problemas porque a área ção às ações institucionais. de negócios está demorando em dar a resposta, então 
E localmente, o que nós estamos fazendo? nós vamos com o gerente de UD e intervimos nesse 

projeto para tentar agilizar o processo. A DIT não está Estamos sempre buscando treinar essas equipes, conseguindo liberar uma máquina, um banco de dados elaborando planos de capacitação e treinamento. em tempo hábil para que o projeto atinja suas metas e Estamos formando, também, grupos especialistas de suas entregas, então, vamos com o gerente de unidade tecnologias ou ferramentas. Duas ou três pessoas para entrar em contato com a DIT, tentando ajudar. Estamos cada ferramenta da Ballard, por exemplo, dois atuando muito mais hoje em dia também nessa especialistas nas UDS que conhecem muito bem a integração com as áreas. tecnologia específica. Essas pessoas se sentem 
motivadas, porque passam a ser referências em algo Temos, também, algum apoio da Diretoria de Pessoas 
específico. Liberamos algumas horinhas para o da Divisão de Qualidade de Vida, e buscamos trazer 
investimento do estudo, na definição de padrão e alguns conceitos do Scrum, processo ágil, de motivação, 
auxílio de outros projetos com relação a essas porque eles vêm lá fora, todos em desenvolvimento 
tecnologias. Algumas pessoas se sentem motivadas, trabalham com Scrum, trabalham com XP. 
somente pelo fato de você dar destaque, ela se sentem A equipe está mais unida, o conhecimento é mais mais importantes. disseminado, as pessoas entendem mais o que está 
Também estamos formando algumas unidades, que sendo feito e se sentem parte do projeto, por isso 
chamamos de grupos de ambientação. Diante da estamos utilizando cada vez mais conceitos ágeis no 
rotatividade, quando entram pessoas novas, para não nosso desenvolvimento. Trabalhamos com feedback 
deixar esse novato totalmente perdido, algumas contínuo tanto com o gerente de projeto quanto com a 
pessoas da unidade o apoiarão. É tipo um coach equipe. Periodicamente, sentamos com as equipes de 
(orientador), tanto de áreas de aspecto técnico, quanto projetos e recebemos o feedback deles com relação a 
de aspecto institucional. Esse grupo, também, passa a ambiente de trabalho, motivação, tecnologia. 
ter referência na unidade, a estar mais motivado e a O que conseguimos fazer localmente, nós fazemos, defender mais a empresa. Realizamos também sempre adotando alguma ação, e , quando não levamos workshops frequentes do interesse de todos, até esse feedback para a Diretoria de Pessoas, levamos mesmo daqueles que não possuem relação direta com 
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para a Diretoria de Infraestrutura, através do SUDS. menos na Paraíba, onde se realiza um workshop para 
falar de alguma coisa.Reuniões periódicas com as equipes são feitas. Temos 

resoluções de conflitos internos com o gerente de Com relação aos desafios, os principais que 
Pessoas, que precisa estar sempre presente. destacamos foram esses, eu não sei se alguém quer 

acrescentar mais alguma coisa para as outras UDS. Na sala há um divã; o pessoal chega lá, se deita e fala 
dos problemas pessoais com eles e com a equipe de Queremos amadurecer os processos e a relação de 
projetos. Passamos muito tempo resolvendo conflitos integração com as áreas, personalização dos gerentes 
e negociando entre membros das equipes e entre de projetos, treinando e depois cobrando. 
projetos, boa parte do nosso tempo é empregado nisso. Temos uma ênfase em gerenciamento, tempo e 
Temos algumas perguntas em relação ao nosso dia a dia. escopo, mas também de pessoas, comunicação e risco. 

O gerente que não cumpre essas cinco áreas de Será que atualizamos e treinamos as equipes ou conhecimento, no mínimo, está encrencado. Primeiro apenas mantemos as datas de entrega dos produtos? conosco, muito antes de chegar à Denise.Será que o plano de capacitação e treinamento vai 
impactar a entrega dos projetos? Eu faço ou não faço? Dataprev: Mário, o desafio é fazer com que o nosso 
Como implantar novas tecnologias, pensando no gerente de projetos desenvolva a habilidade de gerir 
treinamento necessário, que pode interferir nos prazos pessoas. Motivação é um dos grandes problemas que 
do projeto? O que fazer com as tecnologias legadas? A temos hoje, por ser uma empresa pública, burocrática, 
pessoa da minha equipe está motivada em trabalhar que não consegue flexibilizar os seus instrumentos de 
com essas tecnologias legadas? Plataforma alta, progressão, ter uma dinâmica que atenda aos anseios da 
mainframe? Como dar continuidade a essas tecnologias geração atual. E, assim, a questão de gestão de pessoas é 
legadas, passadas nas unidades? essencial no desenvolvimento do gestor de projetos para 

ser nosso aliado, em relação à questão da motivação.Essas são perguntas para as quais ainda procuramos 
respostas. Dataprev: Exatamente, Sólon. Eles contam muito com 

o nosso apoio na questão da gestão de pessoas; eles Foi criado um Comitê de Tecnologia, na Dataprev, para eram técnicos com aspectos gerenciais, mas foram ajudar nas questões das tecnologias, definição e transformados em gestores; nessa parte de gestão de escolha da forma de absorção pela empresa. Buscamos, pessoas, alguns já nascem com visão, enquanto outros sempre, fazer um plano colaborativo de capacitação e precisam de um apoio da gerência. Neste caso, nós, treinamento junto com os gerentes de projeto das como gerentes de UD, precisamos fornecer esse unidades, para que possamos avaliar o impacto dos feedback para ajudar na resolução de conflitos e na projetos durante o planejamento dos cursos. negociação. Procuramos sempre otimizar o uso da 
A equipe de arquitetura hoje faz parte da Diretoria de infraestrutura, que é a nossa meta também. Quanto a 
Infraestrutura, embora fizesse parte da Diretoria de isto, contaremos muito com a arquitetura, teste de 
Relacionamentos antes, justamente para haver maior desempenho e carga, consolidação e integração dos 
integração entre as duas áreas. Então, melhoramos a produtos. Hoje, temos o CNIS que é utilizado pelo 
comunicação, através da equipe de arquitetura que era Ministério do Trabalho e Emprego, enquanto o SIBE, 
do desenvolvimento e foi para infraestrutura. Eles são Sistema Integrado de Benefícios, usa o extrato 
o elo de comunicação entre nosso pessoal, agora. O previdenciário que vem do CNIS.
feedback que possuímos está relativamente muito Queremos otimizar a integração desses produtos, bom, porque eles têm uma visão de desenvolvimento entre outras coisas, através do uso da Enterprise Service que, antes, era da infraestrutura isolada, afastada e Bus, que é a arquitetura baseada em serviços. A partir que não possuía argumentos para conversar com elas. daí, conseguimos controlar melhor quem acessa o 
Sempre que é possível, também fazemos projetos serviço, quantos acessos aquele outro produto tem 
internos de migração de tecnologia. Tentamos, sem- direito, naquela fatia de tempo.
pre, dentro do possível, assumir projetos de migração Enfocamos, sempre, a melhoria contínua dos nossos para tecnologias mais novas. Assumimos esses proje- processos, levamos sempre o feedback às outras direto-tos que a gente chama de quase sempre às sextas, pelo rias, trazendo o espírito organizacional cada vez mais 
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próximo das UDS e da realidade dos profissionais dela. BI e outras subjetividades que permeiam o nosso pro-
cesso de desenvolvimento.Como atingiremos isso? Com muita sorte, sabedoria, 

organização, relacionamento, muito trabalho, experi- Caixa Econômica: Dentro desse comitê de tecnologia 
ência, aprendendo com os erros, melhorando e fazendo tem uma equipe de arquitetura como elo de relacio-
a roda girar. O que eu queria passar para vocês era isso. namento com a produção? Como fica a experiência 
Acredito que até passei do tempo, mas se vocês depois, quando você coloca uma tecnologia, a Enterprise 
tiverem mais alguma dúvida, eu estou aqui, à Service Bus, para repassar aos demais grupos? Isso fica 
disposição, como o restante dos gerentes. contido ali ou entra naquele comitê? Ou seja, se você 

testa uma nova tecnologia em um determinado projeto, Sra. Andreia:  Andreia, da UD de Santa Catarina. Quero isso é um sucesso ou é um fracasso? Como repassa ou aproveitar para completar algumas coisas ditas pelo migra isso para outros sistemas?Mário. Além do grande desafio de motivar as pessoas, 
no sentido da pessoa não achar que dentro de uma Dataprev: O comitê de tecnologia da equipe de arquitetura 
unidade de desenvolvimento a carreira dela se pesquisa no mercado a tecnologia, estuda e aplica essa 
restringe a ser um gestor de projetos, temos outra tecnologia no projeto-piloto, talvez interno da área. Não 
questão, que é quando o gestor não está mais tem ninguém aqui da arquitetura, não é, Edgard?
preparado e somos obrigados a tirá-lo e ele acaba Dataprev: Tem o Guilherme e a Denise, que são do perdendo a gratificação, a remuneração recebida. Isso nosso comitê de tecnologia. O nosso comitê de é algo também no qual temos trabalhado bastante, tecnologia foi criado recentemente, tem praticamente nessa questão de as pessoas entenderem que, naquele dois meses. Ele existiu em um passado recente, foi momento, ela não está preparada ou capacitada e que descontinuado e está retomando essa ação agora. vamos prepará-la e capacitá-la, para voltar a ocupar 

Algumas questões sobre evolução de tecnologia e a aquela função, enfim, àquela atribuição. Isto é algo que 
prospecção de novas tecnologias ainda estão sendo nos remete a um conflito diário de pessoas, em função 
objeto de discussão desse grupo. Temos dois de retirada de uma gratificação.
representantes; Guilherme, fique à vontade, se quiser Caixa Econômica Federal: Eu queria saber como vocês complementar alguma questão, Denise também. Mas trabalham em relação à terceirização nas unidades de a nossa expectativa, em relação a isso, é que toda a desenvolvimento? Vocês têm equipe terceirizada, decisão tomada dentro do comitê de tecnologia, da contratos de terceirização, ou todo mundo é da recusa ou da aceitação de uma nova solução, permeia Dataprev mesmo? por toda a casa, através das áreas de apoio, que 

Dataprev: A Dataprev não adota, dentro do processo de convivem no ambiente da fábrica de software.
desenvolvimento, a terceirização. Todo o processo de Temos bastantes representantes de qualidade de desenvolvimento é realizado pelos próprios empregados projetos da própria arquitetura e que transferirão e da casa. É uma diretriz da empresa e que aplicamos transmitirão todo esse conhecimento dentro do nosso desde a criação das UDS. Hoje, 100% do nosso processo de desenvolvimento. Guilherme, por favor.desenvolvimento é feito pelos empregados da casa.

Dataprev: Só para complementar. Guilherme, da Caixa Econômica Federal: Vocês têm um plano de cargos Coordenação Geral de Qualidade de Software. Eu e salários definidos, para os cargos específicos das também já fui da arquitetura. disciplinas de desenvolvimento, programador, analista?
O comitê, como o Edgard comentou, foi recriado dentro Dataprev: Não, a Dataprev hoje possui dois cargos bá- da Dataprev, com o objetivo de identificar novas sicos. O assistente, com formação de nível médio, o tecnologias, e não só novas tecnologias, mas até analista, com formação de nível superior, e, dentro do oportunidades de negócios para a empresa. Por exemplo, cargo de analista, temos a divisão de atividades e o comitê está trabalhando na padronização, na revisão subjetividades. do PNTI da empresa, na padronização da anotação e na 

Temos o analista da área de organização, mais voltado ferramenta para modelagem de processo de negócios. 
para a área de pessoas, por exemplo, e temos o analista Está apoiando um trabalho de desenvolvimento de ações 
de TI, que tem subjetividade em que você consegue móveis, que estão surgindo na Dataprev; o comitê tem 
identificar quem atua na parte de sistema, na parte de função de prestar apoio. É composto por pessoas da 
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diretoria de Desenvolvimento, pessoas da diretoria de outras unidades, ou a UD também faz o levantamento e 
Infraestrutura e pessoas da diretoria Financeira e, a especificação dos requisitos?
também, representantes de cada diretoria  com função Dataprev: Eduardo, a UD faz a especificação e elabora de apoio as novas tecnologias. os casos de uso, esse é um dos pontos que ainda não 
As áreas de qualidade e de arquitetura normatizam a estão claros na área de produtos. 
utilização das novas tecnologias dentro da empresa. Eles deveriam nos entregar os requisitos, para que Normatizam, ajudam a treinar as pessoas, prestam façamos, a partir dos requisitos, os casos de uso, mas apoio etc.; a arquitetura, especificamente tenta trazer ainda estamos ajudando a área de produtos, nesse isso para o framework da Dataprev, de forma que as aspecto de levantar os requisitos e depois especificar novas tecnologias se tornem padrões e que seja o mais esses requisitos. transparente possível para o desenvolvedor, embora 

O requisito entra no projeto, faz o caso de uso, que é nem sempre seja assim. Novas tecnologias surgem e, 
avaliado com o analista da área de produtos e com o cliente.tanto a arquitetura quanto a qualidade que apoiam esse 

projeto, acompanham o projeto-piloto que está Dataprev: Só complementando, nós sofremos uma conduzindo aquela tecnologia. Por exemplo, o JE6 e JSF2 reestruturação recente na empresa, onde criamos a é uma experiência recente na Dataprev, um projeto está Superintendência de Desenvolvimento e a Superinten-sendo conduzido, utilizando essas tecnologias, dência de Relacionamento; questões como essas, enquanto a arquitetura está acompanhando esse sobre quem faz o levantamento inicial dos requisitos, projeto. Isso, sendo um caso de sucesso, vira padrão, vai ainda são objeto de discussão e de amadurecimento. para as normas e padrões da empresa e é divulgado Estamos migrando de outro modelo de  trabalho e bus-através de treinamento, folders, workshops etc. cando aquele que consideramos ser o ideal. Nesse 
momento, estamos vivendo uma transição. O que é Dataprev: Esse tema é muito relevante, principal-
mais um desafio diário de gestão das UDS. Nelson, e mente com relação à motivação, por isso que tanto nos 
depois a Mônica.afeta no dia a dia de trabalho?

Dataprev: Só para complementar a pergunta do nosso Dataprev: Questão de ordem: depois do Sólon, 
amigo. Em relação à internalização desse conhe-Eduardo Matoso também tem uma consideração; 
cimento, o comitê de tecnologia define todas as Mário e Nelson também.
questões, mas nós temos um tratamento interno Dataprev: Em relação à questão das tecnologias, da dentro das UDS, no qual mantemos alguns adoção das novas tecnologias, não é nada fácil manter treinamentos periódicos, fazendo treinamentos a equipe de 140 a 160 pessoas, o nosso número em internos com instrutores internos. A ferramenta, às unidades, motivadas por pessoas da geração “Y”, que vezes, vem muito crua, então com o passar do tempo, são sedentas por desafios, por provocações. nós ganhamos muito mais experiência, que é passada Convivemos em uma empresa que tem grandes através de treinamentos formais. Nós temos um plano clientes, grandes sistemas, uma responsabilidade de treinamento de formação das pessoas nessas imensa que tende ao conservadorismo, com relação à ferramentas. Se, por exemplo, formos fazer um ciclo, adoção de novas tecnologias. Inovando, tentando gastamos em torno de uns quatro meses fazendo em desbravar um mundo que não sabemos se vai nos meio expediente. trazer a segurança que vemos para o cliente. Não é 
Temos que conciliar um dos nossos dilemas de como nada fácil manter a moral da nossa equipe, é um 
fazer entregas e manter o pessoal atualizado ao desafio diário, um desafio constante. 
mesmo tempo. Esses treinamentos feitos interna-Para a empresa procurar se desgarrar desse cenário mente  fazem parte do processo de instrução dentro da conservador e inovar cada vez mais, para que possamos ter própria área. Depois. Um dos nossos objetivos  é em-mais um instrumento de motivação, fazemos uso de todas pregar pessoas que sirvam de referência para deter-as vantagens que as novas tecnologias e ferramentas minadas disciplinas. possam trazer para o ciclo produtivo.
Tem um item que o Sólon falou e é muito interessante, Unimix: Uma pergunta para o Mário. A UD recebe os sobre conservadorismo, na qual mantemos a solução requisitos no caso de uso, certificações prontos de após o desenvolvimento do sistema. Isso também é 
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um fator restritivo, pois não podemos realizar muitas iniciativa de modelagem estreita de relação entre o 
mudanças no framework, nem mudar tecnologia, desenvolvedor e a fábrica e o cliente.
porque temos toda uma massa de sistemas que foram Dataprev: Em 2006, estive responsável por atender um criados e precisamos manter. Essa movimentação tem novo cliente da Dataprev, que era a PREVIC. Naquele que ser feita com bastante critério para que consi- momento, esse cliente tinha vontade de fazer o ma-gamos manter o nível de serviço e também manter o peamento do seu processo, modelar todo o seu processo nível de entrega da unidade de desenvolvimento. de negócio, e nós fizemos isso. Mas o que acontece? Ele 
Dataprev: O nosso processo de implementação das tem necessidades que são emergenciais e não conse-
fábricas não é um processo muito maduro ainda, mas gue esperar. O que percebemos, naquele momento, foi 
está amadurecendo. Implantamos a primeira fábrica que ele não consegue esperar o tempo do mapeamento, 
em 2006. As equipes de negócio em Brasília atendem por isso acaba estragando as necessidades prioritárias 
diretamente ao cliente. Por exemplo, eu atendo toda a que tem e isto acaba prejudicando o mapeamento, pois 
estrutura aqui do Ministério e tenho, no máximo, sete foi feito fora desse contexto: por questão de ter 
pessoas na equipe, por isso, há uma dificuldade grande necessidades emergenciais e que depois não consegue 
de justificar novos integrantes, até porque há uma colocar no mesmo rumo. 
preocupação de não ficar com pessoas ociosas. Além disso, percebi enquanto responsável por esse 
O que dificulta a área de serviços levantar esse atendimento, se ele ainda não estiver maduro na 
requisito é que muitas vezes fazemos o levantamento empresa, no sangue do dia a dia, as pessoas que depois 
do requisito inicial e o líder do projeto, quando faz a olharão esse mapeamento, para ver as necessidades, 
primeira visita para aprofundar e continuar na olham de forma pontual. Às vezes, não se consegue 
especificação dos demais Templates do projeto, refaz olhar de forma integrada, vendo todos os pedaços, 
esse levantamento de requisito com o cliente. Então, necessários à integração, todos os pedaços que foram 
isso, às vezes, provoca a insatisfação do cliente. mapeados e que precisam se integrar. Na época, foi 

uma situação difícil até para nós,  por não estarmos “Por que eu tive que contar a história uma vez e vou ter maduros, para ver a questão de mapear tudo e depois que contar novamente?” Até porque o desenvolvedor só pensar, apenas atribuir novas necessidades que tem outro olhar nesse levantamento, que talvez a área fossem pensadas no mapeamento. Entendeu?de serviços não tenha. Temos que melhorar muito, 
treinar bastante as pessoas , porque o serviço de levan- Dataprev: Eu queria complementar a resposta da 
tar, para depois outro analista voltar e fazer novas per- Mônica, sempre que temos a necessidade de fazer a 
guntas, gera estresse no cliente. modelagem de processos de trabalho do cliente, 

podendo ser um projeto anterior ao projeto de Muitas vezes, o cliente também tem um tempo desenvolvimento ou uma fase do projeto de desenvol-escasso; ele fica ansioso, porque nem mesmo ele sabe vimento, o que acontece muitas vezes é que nós já o que quer. Quando ele faz a primeira entrada na temos a modelagem de processos de trabalho de Dataprev, ele conversa, mas não tem clareza de tudo o clientes antigo. Temos necessidade de modelagem, que precisa. Existem até pesquisas no mercado que quando estamos trabalhando para um cliente novo, mostram que eles não sabem o que pedem; pedem, como a Mônica deu exemplo da PREVIC, como o mas não sabem; quem desenvolve, entrega outra mesmo caso do MTE. São clientes, dos quais não coisa. Quer dizer, a pessoa vai se estressando e, quando tínhamos o domínio do processo do trabalho, então, chega um analista para fazer um novo levantamento, começamos pela modelagem de processo.produz-se outro estresse desnecessário.
Dataprev: A discussão colocada aqui ficou bem clara Caixa Econômica Federal: Em cima desse seu quanto ao tratamento de processo, já não mais uma comentário, eu queria questionar você no seguinte, fase do processo, e sim uma necessidade, feita existe alguma iniciativa, algum plano em se trabalhar independente da idade do cliente em qualquer tempo. modelagem de negócios nesse processo? Porque nós No departamento estratégico da Dataprev, já sabemos que essa dificuldade é comum a todas as anunciado essa semana, haverá em Brasília uma área fábricas, a todas as equipes de desenvolvimento. O de análise de negócios mais voltada para isso, cliente não sabe o que quer e, às vezes, ele não conhece inclusive. É um absurdo como é feito hoje, desculpe a o seu próprio processo, o que precisa desencadear uma 
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crítica. Se o cliente da Dataprev colocar um pessoal que estará mais próximo do cliente, fazendo o 
levantamento em seis fábricas de softwares, os custos trabalho de licitação, de levantamento e de validação 
desse projeto serão enormes, de qualquer projeto e de dos requisitos. 
qualquer cliente. Acho que precisa ser repensado e que o momento é 
E não se faz isso, ou seja, você faz o mapeamento de para repensar a reformulação e a reestruturação. O 
projeto, levantamento de requisitos, tudo dentro da momento de deixar a fábrica de software com a missão 
fábrica de software, que além de ser um equívoco, realiza de fábrica de software e extrair dela manutenção, é 
a manutenção de software que está dentro da fábrica de este; daqui a pouco vocês vão matar a fábrica. É neces-
software. A fase mais crítica, mais longa de todo o sário colocar a parte de licitação, levantamento e 
projeto de software é a manutenção. Daqui a pouco, as validação de requisitos mais próximo do cliente.
fábricas de softwares farão só manutenção e não criarão Dataprev: Luiz Roberto, eu queria registrar que o nosso mais nada, não vão fazer mais nada, por isso tem que processo não está pronto, ainda estamos amadu-tirar da fábrica de software, acho que uma coisa que recendo. Há uns seis anos estamos trabalhamos nisso, poderíamos sugerir é a criação da gerência de requisi- e vamos evoluindo. Acho que chegamos a um ponto tos, porque essa primeira fase de levantamento, de bem interessante; conseguimos, hoje, trazer resultados mapeamento de processo, licitação, análise, de-finição diferentes, mas nós sabemos que ainda temos um e validação de requisitos tem que ser feito por alguém caminho muito longo e que esse caminho não tem fim. que está mais próximo do cliente, que possa estar Sabemos que as coisas mudam e precisamos ter a constantemente com o cliente quando necessário. desenvoltura e a habilidade de reconhecer e enxergar 
A fase de gerenciamento de requisitos é definida com esses pontos de melhoria e tentar rapidamente atuar 
esses requisitos validados, trabalhando esse processo para que não caiamos nova-mente em uma situação 
dentro da fábrica ou do projeto do software. Precisa- que possa ser ruim para o nosso desenvolvimento, mas 
mos ter uma gerência que possa fazer a interface com o muito obrigado mesmo assim. 
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Tecnologia Unimix

Eduardo Matoso ¹
Unimix

¹Diretor de Tecnologia da Unimix.

É uma honra para a Unimix participar do 33º Fórum de TIC da Dataprev. O objetivo é 
trazermos algumas contribuições e reflexões para o processo. Falarei rapidamente 
da Unimix e depois abordaremos um pouco do conceito. Decidimos, na apresentação, 
não entrar profundamente no conceito de fábrica de software e explicaremos o 
porquê. Quando fomos convidados, explicamos que não adotamos o nome fábrica de 
software nem a métrica ponto por função, mas temos todo um processo de 
desenvolvimento e, se quiséssemos, poderíamos batizá-lo de fábrica de software.

A Unimix foi criada em 1993, tem atuação em nível nacional, mas com sede em 
Brasília e filiais em João Pessoa, Goiânia, Recife e no Rio. Temos um corpo técnico 
altamente qualificado: a equipe técnica faz a estrutura de uma empresa de 
prestação de serviços, processos e tecnologias podem ser adquiridos prontos e 
adaptados, e temos parcerias fortes e foco em clientes governamentais. A Unimix 
nasceu como uma empresa de treinamento, e muita gente ainda acha que é uma 
empresa muito focada nesse aspecto, embora atualmente treinamento não 
represente 2% da receita da empresa. Foi durante muitos anos uma empresa de 
venda de produtos e soluções Oracle e, durante esses seis a oito anos,  está focando 
fortemente a prestação de serviços, hoje sua principal linha de negócios.

Temos alguns clientes de integração como a Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento Social e Transferência de Renda (SEDEST) que é do Governo do Distrito 
Federal (GDF), a Secretaria do GDF e a Polícia Federal. Temos clientes de produtos e 
clientes de serviços, como a Agência Nacional de Águas, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 
(INFRAERO) e ADF, também de Educação. Somos parceiros Oracle no nível Platinum, 
nível máximo de parceria da Oracle CA. Life Fray é uma solução, Open Source de portais 
e SAES, que é uma solução de tratamento estatístico que os bancos usam muito para 
risco de crédito. A Caixa é um cliente SAES, e a SAES, além da parte analítica, tem 
soluções de  Business Intelligence (BI).

Estamos em andamento, em  parceria com a Alfresco, de uma solução Open Source 
GMS e a Italium, uma solução Open Source BPM, que é mapeamento de processo.

Nosso portfólio de serviços, desenvolvimento de soluções e fábrica de softwares é 
uma forma de você empacotar o desenvolvimento de soluções, treinamentos, 
metodologia de gestão de projetos, escritórios de projetos e metodologias de 
desenvolvimento, além de toda a parte de suporte técnico de infraestrutura, de 
banco de dados, de middle portais e outros elementos de infraestrutura; soluções 
Open Source e consultoria especializada, BPM, SOA, SM, consultoria específica em 
tecnologias. Tudo isso forma o nosso rol de ofertas de serviços para clientes. Em 
termos de tecnologia, já falamos um pouco delas, SOA, gestão de identidade, banco 
de dados geral de referenciamento, BI, mapeamento de processo, biometria, 
monitoramento de processos, tecnologias às quais estamos habilitados e com as 
quais temos uma grande afinidade.
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Entrando mais no assunto, nosso objetivo inicial era só dar uma overview da 
empresa. A Unimix não usa o conceito fábrica de software, embora pudesse fazê-lo. 
Entendemos, estrategicamente, que o conceito começou a distorcer a interpretação 
do que é o processo de desenvolvimento. Alguns aspectos precisam ser verificados 
do ponto de vista de concussão. Por quê? A produtividade é um ponto importante, a 
abordagem da fábrica de software, há hoje fábricas de software que trabalham com a 
RP, vendem soluções de RP e possuem internamente fábrica com esse mecanismo, 
já que todo o domínio de definição de negócios e da arquitetura dos requisitos está 
interno. Usa-se o conceito de fábrica de software em cima de um produto, um 
conjunto de produtos, que os RPS hoje vendem por módulos.

Outra abordagem de fábrica de software foi a que o Mário colocou aqui hoje na 
apresentação, abordagem projetizada, na qual eu tenho projetos que seguem 
metodologia, processos que usam ferramentas, e há também outra abordagem, que 
é a de disciplinas. Há organizações partindo para a minha fábrica a partir do processo 
físico, ou seja, toda a parte de mapeamento, levantamento de requisitos, e toda a 
parte de modelagem lógica; não é fábrica, é um processo anterior, e até falando o que 
a Denise colocou, o mapeamento de processos antecede o projeto. Já tivemos a 
experiência de paralisar projetos para voltar um passo e falar: vamos redefinir o 
negócio, porque ele não está maduro. Esse é um ponto importante, a abordagem de 
fábrica de software pode ter várias conotações, não precisamos sofrer de crise de 
identidade, do tipo ‘somos ou não somos’. A questão é que tipo nós queremos ser? 
Que tipos somos hoje?

O grande paradigma que o mercado tem enfrentado ultimamente é migrar da 
locação de mão de obra, em que o cliente ou usuário final acaba sendo responsável 
pelo resultado e pela produtividade, para uma abordagem de processo ou serviço. 
Onde há objetivos os custos têm que ser gerenciados, os prazos têm que ser 
cumpridos, e para nós, prestadores de serviços, em uma abordagem de projeto e 
serviço a receita é baseada na entrega e não mais simplesmente na locação de 
pessoas para o cliente. Hoje, eu diria que, na parte de serviços, 90% da receita da 
empresa se baseiam na entrega de produtos, projetos e serviços. Há muito pouco de 
alocação de mão de obra, até porque alocação de mão de obra qualquer empresa 
pode fazer. Esse é um paradigma, e com isso o mercado busca uma série de 
estratégias para se adequar, enquanto o desenvolvimento busca uma fábrica de 
software como linha para isso.

Quando falamos de abordagem e de estruturação alguns fatores críticos precisam 
ser vistos, um deles é a estratégia. Qual é a estratégia? O que a empresa quer ser? O 
que a área quer ser? Vai ser abordada uma estratégia de desenvolvimento baseada 
na Web 2.0, o mundo Service-Oriented Architecture - Arquitetura Orientada a Serviços 
(SOA)? Vamos desenvolver transacionais? Como o legado e a própria experiência da 
empresa interferem na minha estratégia? Dá para deixar o legado de lado? Não dá. 

Nós estamos falando da Previdência Social Brasileira, que tem uma série de 
processos críticos. A estratégia tem que ser muito cuidadosamente colocada.

Trabalhar com indicadores e métricas é fundamental em qualquer processo com 
conceito ou não conceito de fábrica, havendo alguns indicadores e métrica porque, 
para usar indicadores, precisa-se ter uma métrica. Eu passei os últimos nove anos 
discutindo produtividade e desenvolvimento e especificamente sete anos 
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discutindo produtividade em cima de pontos por função, já que a métrica virou pa-
drão de mercado. Abordando mais adiante, só para ter uma ideia de comparação, o 
último acesso do estudo que eu tive no International Software Benchmarking 
Standards Group - Grupo Internacional de Pesquisa de Padrões de Software (ISBSG ), 
um instituto de banking de marketing, a produtividade métrica para Java do mundo era 
de 21 horas por ponto, por função, estatisticamente desprezando os extremos, ou 
seja, aquelas produtividades muito baixas e aquelas muito boas e ruins.

E também não se especificou qual era o tipo de Java se estava falando de uma 
arquitetura de J2GE, ou se era Java Script, só camada de apresentação. Precisa-se 
tomar cuidado na hora de falar de produtividade, para saber exatamente o que está 
comparando, em uma abordagem que usamos em um determinado momento, em 
outra empresa, foi a qualificação do nosso projeto e o tipo de atividade. Todo mundo 
bate Timesheet no projeto, e Clarity, Primavera Project tem elementos para isso. Eu 
sou um analista de requisitos, estou fazendo uma atividade do projeto. Essas 
ferramentas permitem que eu classifique a atividade, eu tenho uma segregação da 
minha atividade por disciplina. Vou saber exatamente onde está meu problema de 
produtividade, se é que ele existe, e estar com 20 horas por ponto em função e lógica 
também. Os percentuais das disciplinas em um projeto variam, mas o mercado 
aceita entre 15 e 20% como esforço de requisito no projeto. 

Posso estar com uma produtividade de requisitos muito ruim, que pode ser 
maturidade do processo no negócio. Então, é importante que os indicadores e as 
métricas sejam investigados nas suas segmentações; independentemente disso, 
usar indicadores e métricas é o primeiro passo para começar esse processo de 
melhoria, a gestão de demandas a qual falamos que o cliente quer. Se estamos 
entregando, os prazos, compromissos, a qualidade, todos os aspectos que envolvem 
a automação, gestão de demandas, uso de ferramentas, interação com o cliente, de 
forma que ele receba artefatos eletrônicos, para que possa analisar e aprovar.

Os processos também são pilares fundamentais, processos de gestão e processos 
técnicos bem definidos, preferencialmente ancorados em modelos como a Dataprev 
adere a CMI e MPSBR (Qualidade de Softwares), e o ponto que se está do processo. 

 E MPSBR e CMI são referências da maturidade, quer dizer, o nível, 4 ou 5 do CMI e o a, 
b, c, d, e, f, g do MPSBR significam todo o tipo de prática que meu projeto ou minhas 
atividades adotam. Essas práticas são reconhecidas pelo mercado. 

Então, os processos são aspectos fundamentais independentemente da abordagem de 
fábrica, ou não fábrica, quer dizer, o modelo de desenvolvimento tem que estar de 
acordo com os processos e metodologias: a cultura organizacional, a questão do legado, 
a questão da regionalidade em uma empresa de abrangência nacional, ou multinacional.

Uma vez, fizemos um teste com uma fábrica de software da Índia, e essa fábrica de 
software tinha abordagens, cujo projeto completo era só codificação. Mandamos toda a 
especificação para eles de um projeto que estava em produção e, depois de dois meses, 
recebemos: estão aí os seus artefatos e as evidências de teste, mas não funcionaram.

Existe um cliente direto, que são os Ministérios e outras entidades. Os internos estão 
na Unidade de Desenvolvimento (UD). Acaba sendo cliente e fornecedor de diversas 
áreas e tem a ver com a integração das áreas. Estamos falando de área de processos, 
a gerência de escritório de projetos, o próprio projeto, as áreas de apoio logístico e de 

Fórum de TIC Dataprev 23Gestão de Fábrica de Software

Eduardo Matoso

Tecnologia Unimix



apoio local. Quer dizer, a infraestrutura que não funcionar impacta na produtividade 
do projeto. O sistema de desenvolvimento do framework que está fora do ar impacta 
na produtividade do projeto.

A parte de modelagem, o tempo de se definir toda a modelagem do projeto, o tempo 
de se implementar ambientes fisicamente criados, a estrutura de dados para se 
trabalhar no desenvolvimento. Tudo isso tem a ver com integração. Esses aspectos 
podem ser considerados uma abordagem de fábrica de software ou uma abordagem 
de processo de desenvolvimento, sem o conceito de fábrica de software. O objetivo é 
sempre o sucesso.

Temos gerências de unidades de serviço, as quais são responsáveis por todas as 
execuções de serviços e projetos. A interação com o cliente é essa unidade que faz. 
Aqui, a parte de Middle tem lançamento de portais, gerenciamento de entidades, 
servidores de aplicação, a parte de BI tem projetos específicos, desde levantamento 
de requisitos de BI até execução dos projetos, uma gerência voltada para SOA,  
Bearingless Permanent Magnet Synchronous Motor (BPMSM).

Estamos falando de gerenciamento de produtos, gerenciamento de processo de 
negócios e SOA. Todo mundo fala como arquitetura. Temos uma área de 
monitoramento e suporte para prestar serviço de monitoramento de ambientes 
para clientes e apoiar essas áreas  na execução. Definimos todos os processos, todas 
as métricas, executadas em conjunto com o cliente e a entrega. A nossa fábrica de 
software está diluída dentro das unidades de serviços. 
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N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

DEBATE

um produto que estava funcionando, mandou as Dataprev: Dentro da dinâmica da sua apresentação, 
especificações do produto, e eles mandaram os artefatos você gostaria de receber as perguntas no final, ou pode 
de volta e o produto não funcionava? Vocês identificaram ser durante?
onde estava o problema? Se eram as especificações ou as 

Unimix: À vontade do cliente. codificações nossas, vocês conseguiram?
Dataprev: Os projetos estão dentro dessas unidades Unimix: Identificamos. Isso foi uma experiência 
ditas de desenvolvimento; aquilo é uma relação de pessoal que eu tive, e o problema estava exatamente 
subordinação? em quando uma fábrica que só codifica recebe 

documentos de requisitos, seja de quais artefatos Unimix: Aqui é uma relação de subordinação. Eu tenho 
forem, e um modelo de dados, um documento de equipes de projetos vinculadas às unidades de serviço. 
arquitetura e não há uma interação. A interpretação Aqui tem desenvolvimento, BI, projeto SOA. Se o cliente 
pode levar a erros. Então, o requisito, se não estiver quer um serviço, definimos toda a metodologia, toda a 
profundamente definido, muito detalhado e bem filosofia SOA dele.
escrito, poderá levar a interpretações. E uma UD, por 

Dataprev: E aquelas áreas são áreas de conhecimento? exemplo, pode desenvolver uma coisa errada.
Que fazem pesquisa e normatizam não é essa a ideia?

Na fábrica de software, você tem processos bem 
Unimix: Exatamente. Todo o processo, por exemplo, de definidos, o nosso é baseado no modelo Melhoria de 
desenvolvimento, engenharia de requisitos, Processos do Software Brasileiro (MPSBR). Nesse 
metodologia e gestão de projetos está aqui nessa área critério, a gente já estaria dentro de um conceito de 
de engenharia de software. fábrica de software. Uma equipe qualificada nos 

frameworks, ferramentas técnicas, de modelagem, Dataprev: Entendi, eles normatizam. A gerência de ferramentas de modelagem de requisitos, de unidade e de projeto são executoras? especificação de classes etc.
Unimix: São executoras e essas áreas apoiam essa Nossa metodologia é toda baseada no Project execução. Management Institute - Instituto de Gerenciamento de 

Projetos (PMI) também. A maioria dos nossos gerentes Dataprev:  Entendi, obrigada Eduardo.
de projetos é certificada Project Management Profes-

Senhor Cláudio Filho:  Cláudio Filho, da Dataprev. sional - Profissional de Gerência de Projetos (PMP). 
Estou curioso, porque você tem uma gerência ex- Assim, por esse critério, a gente também está dentro. 
clusiva para Open Source, e não por que isso permeia Para acompanhamento e controle de projetos, nós 
toda a empresa? usamos o Primavera, que é uma solução que concorre 

com a Clarity, que é uma solução de gestão de projetos e Unimix: Essa estratégia está em execução há doze 
serviços que é da Oracle. Lá, você registra todos os seus meses. Quando você fala de Open Source, podemos ter 
projetos, recursos, clientes, bate o Timesheet como nas soluções para desenvolvimento. Open Source hoje tem 
outras ferramentas e consegue ter toda a sua base de portal, tem servidor de aplicação, tem banco, tem 
dados para extrair os indicadores nos níveis do projeto, solução de Business Process Management - Gerencia-
da unidade e da organização. O uso de indicadores de mento de Processo de Negócios (BPM), tem solução de 
performance eu já comentei. A modelagem e SM. Esse setor ficou focado mais na parte de infra-
especificação do negócio do cliente, seja o processo de estrutura e colaboração, como o Alfresco, por exemplo, 
negócio, seja o levantamento de requisitos definido que é uma solução Open Source SM a qual deixamos 
como estratégia no projeto.nessa sede. Toda a filosofia Open Source da empresa da 

parte de infraestrutura que não seja especificamente Toda a parte de gestão de mudança de configuração, 
dessas áreas. Mas se você falar de JBoss está em controle de versões de todos os artefatos e 
Middle. Se você falar de SM Alfresco, está aqui nessa gerenciamento de mudança, porque em projetos que 
área. Agora, se falar em Zimbra, que é colaboração, passam de três meses é muito difícil que não haja alguma 
toda a parte de filosofia Open Source, Linux e outras so- mudança. No mínimo, na hora em que você vai homologar 
luções Firewall, Protecs, é essa área aqui que cuida. com o cliente a interpretação, o entendimento, você tem 

que registrar essa mudança, avaliar o impacto dela e, em Dataprev: Você falou que deu para a fábrica de software 

Eduardo MatosoTecnologia Unimix

Fórum de TIC Dataprev 25Gestão de Fábrica de Software



alguns casos, remanejar o projeto, planejar o custo do seu qual pegamos a granularidade dos aspectos de desen-
projeto. O relacionamento é sempre via  Service Level volvimento. Estou falando de uso de quantidade de fluxo, 
Agreement (SLA) que é Acordo de Nível de Serviço. Assim, de quantidade de atores e conjugando isso com as 
estou falando de prazo, qualidade, o que o cliente está tecnologias e, também, com o que nós chamamos de 
disposto a aceitar de qualidade. Muitos clientes tem ex- fatores ambientais e fatores técnicos. Já vi projeto de mil 
pectativa de receber projeto de software com zero erro. pontos por função em Java, que era para desenvolver um 
Sinceramente, em mais de dez anos envolvido, nunca vi, sistema de risco de crédito para um banco. E outro que 
em minha vida, nem depois de vários ciclos de testes, era de 1000 pontos por função em Java, para desenvolver 
projeto com zero erro. um sistema de protocolo. Um baseado fortemente em 

tabelas e o outro baseado em cálculos. Até porque não é só o software que tem impacto na 
questão de erros, o ambiente também tem. O resultado Como ponto por função leva em consideração a 
é baseado em otimização de custos e projetos. Aqui,  às interação com o usuário, para você ter uma ideia de 
vezes, não há questão da relação comercial, do fatura- esforço no de 1000 pontos por função, que era o de 
mento. Mas pode haver a relação de custo, de quanto protocolo, nossa produtividade foi em torno de sete 
está custando um projeto. A métrica é custo e empresa horas por ponto de função. No outro, tentamos negociar 
de prestação de serviço tem custo e tem receita tam- com o cliente e, como o contrato era ponto por função, 
bém junto com a margem de métrica de comparação. na época não foram 1000, foram 300. Mais em vez de 
Não usamos ponto por função na Unimix, foi uma 300, foram considerados 3.000 pontos por função. 
decisão estratégica. Não há mágica para se de- Estrategicamente, definimos não entrar. Então, por isso, 
senvolver um ponto por função em Java, em arquite- não crescemos tanto em termos de desenvolvimento de 
tura J2Ge, nem a R$ 300 ou R$ 500. sistema nos clientes que a gente tem hoje privados e 

alguns de Governo que usam desenvolvimento, mas É por isso que muitas entidades hoje contratam. Não estamos usando essas duas metas.pagam, punem a empresa e às vezes até podem 
quebrar uma empresa, mas também não têm o Dataprev: O que eu entendo ali na questão do TCU é a 
produto que precisam para o seu negócio funcionar de orientação, eu desconheço o texto, isso é obrigatório? 
maneira adequada. É o custo-benefício. Vale a pena Ele citou alguns órgãos e eu tenho acompanhado de 
pagar um preço tão baixo? Eu diria que as empresas perto isso. A aeronáutica tem sido uma que tem traba-
estão distorcendo. lhado fortemente agora em cima das Horas de Serviço 

Técnico (HST) e também a International Business Com-
Dataprev: Nesse aspecto dos pontos por funções, você munications - Comunicações em Negócios Interna-falou que tem foco no cliente governamental e nós cionais (IBC) está entrando nessa linha.sabemos que os órgãos de controle exigem essa 
abordagem de pontos por função. O que não entendi é Dataprev: HST e UST, você está usando pelo que eu 
como fica esse relacionamento com foco e não usar entendi da sua fala, não só para desenvolvimento, é para 
ponto de função? qualquer tipo de serviço técnico? No nosso caso, 

aplicamos ponto de função somente para o 
Unimix: Nós temos foco em Governo. O Tribunal de desenvolvimento, uma vez que é obrigatório que o TCU Contas da União (TCU), principalmente, define que coloque no acórdão. Quando trabalhamos com métrica deve ser usada para desenvolvimento de desenvolvimento, somos obrigados a trabalhar com a software, é o ponto por função. Em alguns casos, já há métrica de ponto de função. E pelo que eu percebi, quando entidade de Governo usando horas de serviço técnico ou você trabalha com desenvolvimento, está fazendo uma unidades de serviços técnicos. Temos uma relação com conversão baseada em diversos fatores, correto?vários SIAOS, até porque eu fui do Governo por 16 anos, 
e há uma discussão no fórum de SIAOS de Governo em Unimix: Não, estamos fazendo conversão para não 
cima da questão do uso do ponto por função. Por quê? atrelar mesmo com ponto por função. O TCU obriga a 
Primeiro, é uma opinião pessoal, o TCU assumiu o ponto usar. Embora tenha uma orientação do TCU, não sei o 
por função como uma métrica absolutamente unânime. número dela agora, eu acho que é a 027 de 2011, na qual 
E independe de tecnologia e muitos outros aspectos diz que os serviços de TI precisam obri-gatoriamente ter 
que eu vou abordar um pouco. Quando há uma licitação uma métrica, só que nós temos que consultar todos os 
de ponto por função, a estratégia é não participar e acórdãos. Em um deles, algum ministro disse que, para o 
entrar com preço alto mesmo. desenvolvimento, era necessário o ponto por função. 

Vou mostrar mais à frente o porquê nós entendermos As métricas utilizadas são essas duas, como fazer a parte que não dá para usar ponto por função de maneira de desenvolvimento? Criamos uma planilha nossa, na genérica e um único preço para tudo.
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isso em breve serão integradas, temos também os Dataprev: Estou curioso para saber um pouco mais em 
testes desde a fase de requisitos utilizando o relação à parte intermediária entre o Primavera e a 
ferramental. Queria fazer uma pergunta: no slide métrica, o que você está utilizando de ferramental para 
anterior, você falou do SLA. Vocês trabalham com SLA o seu desenvolvimento? Até onde isso interfere? Vejo 
no desenvolvimento? E se sim, como isso acontece?dois questionamentos: o ferramental que é usado e a 

questão do processo. Se você tem, no seu processo, de Unimix: Sim, nós trabalhamos com SLA. O indicador acordo com o seu ferramental esse ferramental está básico é o prazo. Então, você pode ter prazo por amarrado no seu processo. interação, prazo do projeto, outro é qualidade. Quer 
dizer, eu entrego requisitos para o cliente e posso Unimix: A nossa arquitetura de processo, resolvemos 
definir com ele qual a quantidade de erros máximos que fazê-la bem enxuta, mas todo projeto nasce com uma 
ele está disposto a aceitar. E também nas entregas de avaliação técnica, e você tem toda a parte de gestão. O 
Builds, você também tem indicadores e até processo de monitoramento, controle, gerenciamento 
classificação de severidade desses erros de aspecto de de projeto baseado no PMI, que Templates devem ser 
qualidade. Assim, o SLA pode ser definido ao longo do criados? Qual é o meu plano de projeto? Está tudo 
ciclo de desenvolvimento. Na entrega final, o cliente definido no processo. E como cadastrar no Primavera o 
pode estar disposto a aceitar uma quantidade de erros Timesheet, como usar os indicadores? O plano de in-
por funcionalidade ou uma quantidade de erros críticos, dicadores, tudo aqui é definido na parte de gestão.
caracterizando o que é o erro crítico, médio ou baixo.

Na parte de engenharia estamos usando o UEA que é 
Dataprev: Eu posso detalhar um pouco mais nos erros uma Enterprise Architecture da Spark, como ferramenta 
relativos a requisitos ou é linha de corte? Porque é de modelagem, de requisitos e a transição para 
comum que tenha um processo interativo entre fazer codificação. Em codificação estamos usando, depen-
uma entrevista, escrever, devolver a especificação para dendo do cliente, o servidor de aplicação.  Inboss. Para 
o cliente. O cliente valida, acerta, devolve e valida outros clientes, estamos usando o Eclipse, portando 
novamente, ficando um processo interativo ali, um vai e isso em cima de Web Logic que é Oracle. Aqui, temos 
volta. Então, qual a linha de corte que você fala, a partir todo o processo de engenharia de requisitos. A solução 
daqui é defeito ou não? Como vocês especificam os técnica da qual estou falando aqui, de arquitetura e de 
defeitos em software, ou seja, de requisitos?toda a parte de projetos. Que diagramas vão ser criados 

no projeto, quais são os padrões? E se isso pode variar Unimix: É a combinação de uma entrega. Se estou de projeto a projeto, dependendo do porte dele. sentando com o cliente, estou escrevendo e ainda 
estou amadurecendo e definindo com ele, se é um A parte de reuso de componentes, codificação como um 
processo de construção. A partir do momento que eu todo e implementação e integração. Posso ter equipes 
falo este artefato aqui, esse caso de uso está entregue. codificando em paralelo no projeto, mas isso precisa ser 
Vale o SLA porque o cliente vai entrar no ciclo de integrado depois. E a parte de implantação e testes 
validação, do caso de uso para homologação e permeiam todo o processo. Você começa a testar desde 
assinatura. Tem também indicadores de quantidade de o requisito. E há a estatística de mercado, que demons-
retorno. Há clientes que não aceitam mais de dois a três tra que se começar a fazer o teste no nível do requisito, 
retornos. Portanto, são ciclos de correção de erro; você antecipará problemas, reduzindo o custo. Porque 
atingiu o indicador, ele é considerado homologado. vai descobrir um problema na implantação ou imple-
Dentro de requisitos, vamos entrar na questão que eu mentação, tendo que sair alterando uma série de arte-
falei no início. Como o processo de requisito é volátil e fatos. O custo será muito maior.
depende de pessoas, o bom senso e a negociação 

Aqui temos, nos processos, escritas as atividades que vão também são aspectos que fazem parte do processo de 
ser feitas, como elas devem ser feitas e que ferramentas desenvolvimento. 
devem ser usadas. Adotamos o conceito dentro do pro-

Se formos querer levar desenvolvimento de software a cesso em que ele é definido e, como um subsídio ao 
ferro e fogo, como esse celular aqui é um objeto processo, criamos uma coisa chamada de guia opera-
específico, ele tem uma oferta de conceito de qualida-cional. Portanto, no guia operacional, há detalhes das 
de: esse é um produto. Mais quando falo de desenvo-atividades e das ferramentas que são usadas.
lver um software, combino com você, o caso de ‘o uso 

Dataprev: Nós também temos um processo mapeado, está bom’? e você pode dizer que já está bom, e vou 
bastante baseado em MPSBR, CMIDAV, e temos a homologar. 
norma de gestão de projetos. O processo de 

E o aspecto humano, o aspecto gente no desen-desenvolvimento e a norma se complementam, com 
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volvimento, principalmente na parte de requisitos, ele é Unimix: Gerência de projeto e portfólio?
extremamente crítico e pode levar a interpretações SLA 

Dataprev: Temos uma fase em que fazemos o que prejudiquem o andamento do projeto ou empresa. 
levantamento, validação de requisitos, essa coisa toda. Tenho como estratégia: se o meu gerente de projetos 
Como se faz a integração dessas diversas áreas? Você começa a ter desgaste com o cliente, não tenho nen-
integra engenharia de software com o pessoal que faz huma dúvida, troco, porque o projeto não vai andar.
levantamento de requisitos? Há uma mudança de 

Dataprev: Eu queria ver como a Unimix se comporta requisitos naquela fase de levantamento? 
quando atende a um cliente do Governo, que tem uma 

Unimix: Eu falei das várias abordagens de fábrica e empresa que atende a ele, quer dizer, a Unimix atua no 
modelo de desenvolvimento e não falei Unimix. Esta-meio? Por exemplo, cliente, por conta da Dataprev não 
mos organizados por projetos, vocês viram na última ter disponibilidade de atendimento naquele momento, 
linha que a estrutura é projeto. Montamos um projeto procurou a Unimix e contratou um serviço. Bom, a 
com todos os perfis e papéis necessários, e fazemos a Dataprev tem uma metodologia de desenvolvimento 
gestão desses papéis. Por exemplo, o projeto está na definida, um framework  definido. E quando esse produ-
fase de requisitos, eu vou ter um engenheiro de to estiver pronto, vai ter que integrar o ambiente 
projetos, vou ter “x” analistas de requisitos, vou ter um produtivo. Como seria, olhando para seu slide anterior, a 
AD, de repente olhando no início para fazer a forma de trabalho? Como a Unimix atuaria nesse 
modelagem e um arquiteto para pensar na arquitetura. sentido, ela trabalharia na metodologia da Dataprev? 
Com isso, a locação dos papéis na equipe vai oscilando Aderente ao framework da Dataprev?
de acordo com o momento do projeto. Tenho uma 

Unimix:  Todos os clientes tem uma área de TI. Já vimos equipe de projeto e o gerente de projeto gerencia todo o 
alguns clientes que uma área gestora contrata direto, sem escopo, todo o cronograma e a locação de pessoas.
passar pela área de TI. Então, no momento de planejar o 

Não há interesse do gerente de projetos em manter projeto, esses aspectos precisam ser todos discutidos e 
pessoas ociosas na equipe, porque ele tem definidos. Isso pode ser um risco para o projeto e até para 
participação no resultado do projeto. Então, isso acaba seu sucesso. Do ponto de vista de metodologia, existe 
sendo um processo natural que os gerentes tendem a uma coisa chamada critério de adaptação.
seguir, tanto o gerente como a equipe o seguem. O 

Por isso, no planejamento, principalmente quando gerente está atendendo os requisitos, sendo ele o 
vamos ter um contrato de longo prazo com o cliente, responsável por todos eles, precisando estar sempre 
ele pergunta se nós temos metodologia, e informamos atento para o cliente não alterá-lo o tempo inteiro. O 
que temos a nossa. Tenho minha própria metodologia, analista, em nível de projeto, está absorvendo aquelas 
adaptamos a nossa para que os artefatos sejam mudanças e não registrando (gastando mais tempo e 
entregues. Porque o importante para o cliente são os mais dinheiro até que o produto saia) para ir para a 
artefatos finais estarem dentro de um padrão. O meu solução técnica e desenvolvimento. Portanto, gerência 
processo pode ter dois ou três passos a mais que o da de escopo e gerência de requisito são os dois aspectos 
Dataprev, mas as entregas precisam ser respeitadas. que subsidiam a gerência de mudança.
Então, no critério de adaptação, esses critérios são 

O gerente de projetos é o responsável por esse previamente definidos, estruturados e passo a entre-
aspecto, porque senão ele não cumpre o prazo do gar todos os projetos dentro daquela combinação. Essa 
projeto. O analista aceita as mudanças no ciclo de é a forma de fazer.
requisitos, e essas mudanças não foram registradas. 

Do ponto de vista de framework, dependendo da Precisando ser registrado, tendo impacto no projeto. A 
arquitetura do projeto, pode ser que a empresa gerência de mudança é uma disciplina muito impor-
prestadora de serviço seja obrigada a adotar o tante no projeto, e o gerente de projeto junto com a 
framework do contratante. Isso vai depender muito da equipe de requisitos é  o  responsável por ela. 
negociação inicial. Na Unimix não passei por isso; todas 

Então não há uma integração, mas processos. Os as minhas negociações são via empresa de TI, ou via 
processos estão integrados, nós os separamos para área de TI do cliente. Só me dirijo direto ao cliente 
ficarem inteligíveis e de maneira organizada. Eu defino quando a área de TI autoriza. Por enquanto, ainda não 
requisito, levanto requisito, especifico caso de uso etc., tive a experiência.
mas o gerente de projeto está acompanhando isso 

Dataprev: Eduardo, como você faz a integração dessas aqui. Esse requisito vem para o arquiteto e o arquiteto 
diversas áreas? Por exemplo, naquela fase de gerência pode falar que está de acordo com o pedido, faz e refaz 
lá em cima? o que está faltando. O requisito vai para o cliente 
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homologar. O cliente pode falar que falta regra, falta infraestrutura. Por isso que a arquitetura e a prova de 
processo, falta um ator. Então o processo em si pode conceito dessa fase são funda-mentais no início, porque 
prever uma série de interações que vão propiciar que vão identificar se ela atende ou não. 
ele seja seguido e que tenha qualidade. Dá erros, é Tivemos que mudar as classes do Java, as quais lógico. Dá problemas, mas a responsabilidade de ges- acessavam os itens de processamento da folha. O tão de mudança é especificada por esse cara. E existe banco era Oracle. Os puristas não me atirem pedras, dentro de gerência de projetos um processo chamado mas a conclusão que chegamos junto com o cliente, gerenciamento de mudanças, que é identificação, depois de algumas semanas discutindo, foi fazer essas registro, análise de impacto e negociação desses im- funcionalidades em PLSQL. Mudamos a arquitetura pactos no projeto. para atender um requisito, porque não havia forma de 
Caixa Econômica Federal: Na Caixa estamos muito isso ser performático na infraestrutura que ele tinha 
preocupados em atingir tempo de resposta. Por exem- disponível. Ou então ele iria colocar o Google para 
plo, quando temos a transação nas loterias, tínhamos processar a folha dele. Essa decisão foi tomada na 
que fazer mil transações por segundo, e não é só época, e apenas as funcionalidades do núcleo de 
hardware e software que garantem isso, o bom de- processamento da folha é que passaram por mudança 
senvolvimento da aplicação também. Falou-se de de arquitetura. 
garantia de qualidade, a SLA, vocês tem algum trabalho, Estou dando um exemplo da questão do SLA:  tem SLA alguma iniciativa que você fecha na hora do início do de gestão, de prazo de entrega de qualidade e dos desenvolvimento? Quais são os tempos de resposta requisitos não funcionais. Não é difícil encontrar no que você precisa para determinado sistema? Por mercado projetos em que os gerentes e suas equipes exemplo, nós estamos internalizando cartões na Caixa e se esquecem dos requisitos não funcionais. Usa temos que garantir cinco segundos em uma transação. habilidade, performance, padrão.
Isso é de suma importância da parte da gerência de 

Dataprev: Uma curiosidade em relação ao analista de planejamento de capacidade. No ciclo de desen- requisitos. Eu considero que essa seja a fase mais volvimento, como vocês tratam essa questão de atingir importante do projeto e tem que ter as pessoas mais os tempos de resposta? Por que a arquitetura definida experientes sobre essa questão. Como vocês fazem lá, pode mudar totalmente e tem que ser feita logo no vocês contratam no mercado através de um processo início? Pois nós trabalhamos assim. Outro desafio é de seleção? Ou mantêm dentro da empresa? Porque é a como fechar um acordo com a área de negócios, se parte fundamental do processo; um requisito mal le-muitas vezes essas informações são muito delicadas e vantado vai implicar uma série de problemas futuros. É não têm esse dado? só uma curiosidade, nessa questão de pessoas.
Unimix: O que você comentou tem a ver com os 

Unimix: Temos uma definição de perfis, e tem carac-requisitos não funcionais. Estou falando de uso de terísticas para cada perfil, que são as características habilidades, performance, etc., que dependem do bom pessoais. Por exemplo, um analista de requisitos preci-desenvolvimento, mas também dependem da sa ter inteligibilidade para entender o que o cliente está infraestrutura, arquitetura. Posso ter uma aplicação falando, para conseguir entender de negócios, de muito bem desenvolvida e ter contenção em banco de processos de negócios, de fluxo de trabalho. E precisa dados por problemas em infraestrutura. E não é a também escrever bem. Em outra empresa chegamos a aplicação que é responsável por isso. Há na SLA dar um curso de português para os analistas de também técnicos para tratar isso em um projeto. requisitos. Porque tem cliente que odeia e classifica Então, no início do projeto você definiu SLA. E o meu como um bug um erro de português em um requisito. tempo de resposta das transações mais críticas e até Assim, entre os aspectos técnicos da engenharia de no nível de transação tem que ser de um segundo. requisitos, conhecer os conceitos de atores, de fluxo 
Uma vez pegamos um projeto cuja folha de pagamento etc., há também um aspecto pessoal:  o perfil do profis-
tinha 700 mil pessoas e deveria ser processada em 8 sional, relacionamento interpessoal, escrever bem, 
horas. A arquitetura era Java J2GE e o banco era Oracle. No conseguir interpretar o que está escutando, e também 
início do projeto, com esse SLA estabelecido, defi-nimos a paciência. Porque às vezes o cliente vai e vem e o 
arquitetura, e fomos fazer uma prova de conceito da analista de requisitos é a pessoa que está ali nessa 
arquitetura em um ambiente similar, tudo isso combinado interação com eles.
com o cliente por escrito. O primeiro tempo de resposta 

Dataprev: Estou entendendo que você tem uma ver-foi de 16 horas na simulação. Com isso, identificamos que tente muito forte na questão do perfil da pessoa. Ele tinha um problema de arquitetura, não era de 
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pode ter os melhores cursos, mas você trabalha tam- para ser entregue para o cliente, ou, durante o processo 
bém selecionando pelo perfil e, ambiente no qual você de construção, pode ter no cronograma do projeto um 
pode ter essa capacidade evidenciada? item de verificação de qualidade e de artefatos de 

requisitos. Então, há marcos em alguns casos, há 
Unimix: Exatamente, acho que todos os papéis dentro ferramentas até mesmo para fazer os testes. Teste de um projeto, seja de um projeto de desenvolvimento unitário, teste de integração etc.ou qualquer serviço, são importantes, além do conhe-
cimento técnico, do perfil profissional. Colocar alguém Dataprev: Qual é a definição de pronto? Isso é definido 
que gosta de bit byte, de ler classe, de mexer com tabela por vocês em conjunto com o cliente, mas como é feita 
para levantar requisito, pode ser uma tortura. Então ele essa homologação? É um teste interno da empresa de 
precisa gostar. Colocar alguém que não gosta de manu- vocês? Ou o cliente contrata alguém para verificar se 
tenção de sistema, só gosta de desenvolvimento, para aquilo que vocês estão entregando é o que ele pediu, 
só manter sistemas, você vai perder esse colaborador com os critérios de aceitação, como isso é feito?
pela desmotivação ou por outra oportunidade de 

Unimix: De novo, depende da estratégia do projeto e do mercado. O perfil técnico é um aspecto e o perfil cliente. Há clientes que podem ir nas empresas para pessoal também. fazerem os testes, dependendo do momento do 
Muitas vezes, cometemos erros. O funcionário é um projeto, também há clientes que têm ambientes de 
excelente analista de requisitos. Mas a tendência na homologação ou repositório. Isso é um artefato de 
carreira que não é “Y”, a carreira reta, é virar gerente de requisito, um artefato de projeto. Você entrega esse 
projeto. Você perde um bom analista de requisitos e artefato via internet, coloca no repositório do cliente. Se 
ganha um péssimo gerente de projetos. E o que é pior: for uma building você faz um deployment no ambiente 
na empresa privada, muitas vezes você vai ter que do cliente ou disponibiliza em uma área de FTP e o 
demiti-lo. Tem organizações chamando isso de perfil cliente faz o deployment para testar no ambiente dele. 
profissiográfico. Quer dizer, é a junção de conhecimen- Em alguns casos, pode ser testado no ambiente da 
to técnico e de habilidades pessoais. empresa. A Unimix trabalha em um ambiente de 

desenvolvimento e em um de testes para homolo-
Dataprev: No seu processo eu não consegui entender gação. Então, é possível que o cliente vá lá testar.se as atividades dele são genéricas, independente-
mente de como vai ser feito e como vão ser execu- Há clientes que têm empresas contratadas para fazer 
tadas as atividades. Você falou que tem um guia. Esse teste. A Caixa, por exemplo, eu sei que tem, embora a 
guia vai tratar especificamente cada ferramenta que empresa que desenvolve tenha que fazer todos os 
você vai utilizar? Se você puder dar mais detalhes. testes e entregar dentro do SLA de qualidade do pro-

duto. Há uma empresa na Caixa, contratada, que pega 
Unimix: O processo é um só. Esse aqui é o processo de aqueles produtos (não sei como está hoje, se é só o buil-desenvolvimento de software. Nas adaptações, uso o ding final ou todos os artefatos) faz os testes e dá um mesmo processo para todos os clientes, uso um só e os resultado para a Caixa. A Agência Nacional da Vigilância guias são como as minhas ferramentas. Em uma Sanitária (Anvisa), também tem uma estratégia seme-adaptação de processo posso ter, por exemplo, no meu lhante, uma empresa contratada para fazer testes.repositório, um template (documento), no caso de uso 
da Unimix, mas posso ter que passar a ter um template Dataprev: Eu queria ter uma ideia melhor do que é o seu 
no caso de uso da Caixa, do Serpro ou da Dataprev. O ambiente produtivo. Quando falamos dessas suas 
guia operacional de adaptação do meu processo pode equipes de desenvolvimento, estamos falando em 
ser por cliente ou por estratégia de desenvolvimento. E torno de quantas pessoas por estado?
aí especifico como está e como que pode ser usado. 

Unimix: A empresa maior é aqui, em Brasília. Em Posso ter uma adaptação, para Scrum (metodologia ágil Goiânia, estamos falando em torno de 12 a 14 pessoas, para gestão e planejamento de projetos de software), em Recife temos 8 pessoas, em João Pessoa temos 6 normalmente você tem. O máximo que fazemos é pessoas, em Brasília, toda a unidade de serviços junta processo interativo e processo estruturado; temos os tem mais ou menos umas 80 pessoas, De desenvolvi-dois, mas, normalmente, você tem um processo mento mesmo em Brasília em torno de umas 30 genérico no qual, se precisar, faz algumas adaptações. pessoas, estou estimando por alto, uma vez que o 
Dataprev: Com relação a esse teste contínuo, como é ambiente de desenvolvimento é um ambiente 
que se dá na prática, o que eu vou testar? Tem algum corporativo. Em Brasília só descentralizamos. Em João 
marco? Tem algum artefato? Como é isso? Pessoa, queríamos fazer um desenvolvimento de BI 

que era muito pesado e criamos um ambiente local. 
Unimix: Tem marco e artefato. Artefato está pronto 
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Mas nossa estratégia é ambiente centralizado. Controle execução. Tenho toda a parte técnica do 
projeto e a parte de monitoramento, medições e 

Dataprev: Isso acaba levando a outra pergunta, a auditorias, o encerramento oficial e a avaliação do respeito de o processo ser genérico ou ferramental? Eu desempenho do projeto. O importante é a parte de acho que um exemplo no qual surgem dúvidas. Você medições com encerramento, exatamente saber a falou a respeito do Templates, que achei bem interes- produtividade. A produtividade por disciplina, por sante, mas todo mundo usa Office, ou tem gente que usa projeto, por arquitetura, por negócios, por área, por BROffice? Como funciona essa multiplicidade de estar organização. Isso varia bastante.em cima de uma única etapa do processo, por exemplo?
Dataprev: Justamente esse é um ponto em que tenho 

Unimix: As ferramentas de projeto são as definidas muita curiosidade de saber como a Unimix trata a centralmente, do ponto de vista das ferramentas, nas questão das métricas. Você abordou que faz uma estações de trabalho. Os servidores de ambiente de medição por disciplinas, você poderia explorar um desenvolvimento são padronizados, o servidor de pouco mais, como na prática isso funciona? Como aplicação é padronizado e as ferramentas de Office são vocês fazem essa coleta, esses comparativos?padronizadas. A empresa fez uma compra de equi-
pamentos via Leasing da Dell e já com o pacote do Office Unimix: A questão da produtividade nada mais é do que 
incluído. Então, hoje não temos esse problema de o trabalho que gastei para produzir um software, e 
interoperar artefatos que são desenvolvidos ou criados sobre o tamanho desse software eu posso usar várias 
em extensões diferentes. Esse é um ponto que precisa métricas. A mais conhecida no mercado, a mais usada é 
ser abordado no início do projeto. Por exemplo, na hora o ponto por função. Qual o ponto de partida? Como nós 
em que você fala de Enterprise Architect, que é o que nós definimos não usar ponto por função, definimos usar 
usamos. Hoje não temos nenhum cliente que usa UST. E lógico que a UST é nossa, da Unimix. A Dataprev 
Rachnon, mas quando você desenvolve os seus diagra- pode criar a unidade própria. A Caixa pode criar a 
mas no EA e vai importar isso no Rachnon e entregar, unidade própria e há clientes que têm a unidade 
isso é um problema. Porque, propositalmente, a própria. Então, a Nossa Caixa foi comprada pelo Banco 
Rachnon  não lê todos os artefatos do mercado. do Brasil, mas a Nossa Caixa tinha uma unidade nossa 

de serviços. Isso acaba sendo uma métrica própria que Portanto em alguns artefatos, você vai ter, depen- pode dizer qual é a lógica daquela unidade. Isso do dendo do cliente, dependendo do porte, uma cópia ponto de vista do que você tem que ter, qualquer que daquela suíte para fazer a conversão. Na Unimix eu não seja a sua métrica é uma base histórica. E, nessa base passei por isso ainda. Na empresa anterior, eu passei histórica, temos que ter os dados classificados da muito por isso. Tínhamos um padrão de desen- maneira como vamos medir. Por disciplina, por projeto, volvimento e esbarrávamos, porque eram muitos por arquitetura, por tecnologia, por unidade organiza-clientes e uma solução diferente. Logo, isso é um cional e pela organização inteira. Posso medir a produ-problema na hora de entregar os artefatos para o tividade de requisitos da unidade Paraíba, da unidade cliente. Pode ser que o cliente não aceite o doc.x do Rio, Santa Catarina. Posso medir a produtividade de Word. Se o cliente usa Rachnon, na hora em que eu requisitos no nível do projeto, no nível da Dataprev. É entregar os que desenvolvi na EA algumas coisas não possível fazer isso. Essa base histórica tem dados que vão funcionar. Isso precisa ser previsto no começo do nos permitem calcular a produtividade. E a produ-projeto, as ferramentas todas definidas no início. tividade leva em consideração o tamanho e o esforço. 
Tamanho, se eu estiver medindo em ponto por função, Esse é um processo importante, medição e análise. Os 
que é o caso de vocês. A métrica vai ser ponto por indicadores que são usados nesse processo precisam 
função. Vou calcular quantas horas gastei de requisitos ser todos descritos. Quais são as fórmulas, como 
nesse projeto ou na unidade, para calcular a interpretar periodicidade, fonte de dados e como 
produtividade. No nosso caso, é unidade de serviço avaliar também esses dados? A melhoria organiza-
técnico. É um critério nosso, e lógico que o cliente cional, qualidade, gerência de configuração e mudança. 
precisa entender e aceitar, mas nós medimos. Quando chegar à conclusão de que não vou entrar 

naquele projeto, porque, por exemplo, eu vou ter que O que precisamos é medir para melhorar e saber em comprar uma suíte completa da Rachnon, e isso que ponto nós estamos. Esse é o aspecto da inviabiliza o custo do projeto. Na hora em que eu produtividade. Então, a nossa métrica é unidade de planejar, fecho todos os meus acordos com meu serviço técnico. Com isso, tenho aqui um projeto com cliente. O que vou usar? Qual a metodologia? Templates, determinadas características, que corresponde a x artefatos, planos de qualidade etc. unidades de serviço técnico. Como que nós chegamos a 
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essa quantidade de unidades? Tenho todos os casos de organização. Na hora em que fazemos isso, criamos um 
uso, mesmo em alto nível, definidos. Mesmo em ponto parâmetro de avaliação. Já adiantando: o mercado tem 
por função, não fazemos uma contagem detalhada no adotado o descarte do fator de ajuste da PF. Descartar 
início. Só se consegue ter uma contagem detalhada isso pode ser muito bom para uns projetos e pode dar 
quando se tem tudo detalhado, com isso se sabe quais 35% de não cumprimento de prazo, de custo, de 
são os casos de uso, quais são os seus atores e quan- equipamento e outros. Então trabalha-se pela média. 
tos fluxos. Baseados em outros critérios em cima de Logo, uma empresa pode dizer: vou mandar àquela 
pesos para aspectos da arquitetura, de maturidade de unidade da Paraíba só projeto cabeludo para 
negócio, de complexidade técnica é aspectos ambi- desenvolver. E a linha de corte é 1 no fator de ajuste, 
entais. Metodologia pesada do cliente, por exemplo, é para lá vão os que deveriam ser 1.20 ou 1.30.
um item que impacta na produtividade do projeto.

Dataprev: Mas o fator de ajuste também está vetado. A 
Posso ter um cliente que exige um volume de artefatos gente também não pode mais usar, o TCU não deixa 
absurdo. E nós já comparamos com algumas metodo- mais a gente usar fator de ajuste.
logias de alguns órgãos governamentais e alguns têm 

Unimix: Eu sei disso, mas na hora em que você parte oportunidade de enxugar 40% dos artefatos. Isso causa para o desenvolvimento, esses detalhes impactam no certa surpresa, porque gerar aquele monte de artefa- prazo, surpreendem no custo. Acabam refletindo na tos é impactar no esforço, que vai impactar na produti- qualidade e, se tem uma empresa terceirizada no meio, vidade, mas não surpreende no tamanho nem no valor acaba refletindo no prejuízo da empresa. Não adianta, se ele vai ser cobrado por ponto por função. E vem sinceramente, definirmos coisas arbitrariamente e também a prática, que muitas entidades fazem, que é achar que essas coisas não têm impacto no mundo real.de recortes. Vamos pegar um projeto de software e 
vamos recortar. E recorta requisito, recorta a parte de Dataprev: Gostaria de fazer uma pergunta: essa base 
modelagem física, projeto, codificação e o teste como histórica está guardada no Primavera?
uma fase estanque. A linha de corte de disciplinas em 

Unimix: No Primavera definimos itens e, a partir do um projeto é tênue em muitos aspectos e pode preju-
Timesheet, conseguimos apurar os dados. E a partir dos dicar ou privilegiar quem está executando o projeto, 
dados conseguimos criar um test board de acom-seja interno ou seja um prestador de serviço, do ponto 
panhamento de projetos e serviços.de vista de esforço, de prazo, do cumprimento do SLA.
Dataprev: E o Timesheet é baseado no cronograma dos Então fazer cortes, falar de requisito, faço e entrego 
projetos?para a fábrica de software, pronto. Só que a fábrica de 

software não é igual a uma fábrica de latas que entra o Unimix: O Timesheet é batido no cronograma, no Pri-requisito como um porco de um lado para sair linguiça mavera. Eu não sei se o Clarity tem um Timesheet Web, o do outro. Terá que ler os requisitos, que entender. Só profissional já bate o Timesheet para ficar registrado no para refletirmos - não quero entrar em muitos detalhes programa.sobre esse aspecto - mas, no mínimo, um ponto de 
absorção e adaptação para começar a fase seguinte. Dataprev: O Timesheet tem de estar relacionado a 
Não confunda fase de projeto com disciplina da algum cronograma para a pessoa poder preencher o 
engenharia de software. Posso dividir o meu projeto nas Timesheet e nós apurarmos?
fases que eu quiser. O Rupert define em iniciação, 

Unimix: Se o recurso estiver alocado a alguma tarefa ou a um elaboração. Tem empresas que definem as fases em cronograma, ele nem conseguirá ter Timesheet no projeto.requisito, projeto, codificação e teste. E no Rupert você 
coloca essas fases e coloca as suas disciplinas, de Dataprev: É a mesma situação, obrigada.
acordo com as fases. Podemos ter requisitos 

Unimix:  A partir do tamanho e esforço, a métrica que permeando várias fases, esses cortes podem 
for definida - cada um tem a sua - nós não usamos pon-independer de contratado ou uma equipe de 
to por função, consigo estabelecer os prazos e custos, desenvolvimento interno, essas linhas de corte podem 
com isso aumentar a minha perspectiva de cumprir prejudicar a avaliação. 
com os indicadores. Mais se já parto de uma métrica 

Por isso, é necessário tomar um certo cuidado sob esse que mediu o tamanho de maneira linear, comparando 
aspecto. Tendo você o seu Timesheet baseado em qualquer tipo de projeto em termos de arquitetura e 
disciplinas, consegue saber, de acordo com a sua base tecnologia, o esforço foi derivado dessa situação, os 
histórica, em média, quantas horas gasta, com ponto meus prazos e custos vão variar em cima de outros 
por função ou por outra métrica em requisitos na sua itens que vou colocar adiante. E com isso tenho 
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estimativas e com essas estimativas subsidio todo o de custo. É gente, é infraestrutura, é software. No fim de 
meu plano de projeto.  A partir deste plano, do Times- um ano, tenho que renovar software, que adquirir 
heet e dos registros dele, realimentamos a base software. Isso tem de ser pago, pelo projeto ou pela 
histórica para dizer onde estamos piorando e onde estratégia. Se for aquele projeto que vai usar o software, 
estamos melhorando, e em que lugar precisamos atuar. posso alocar o custo do software todo no projeto. 

Agora, se é um software que vou usar para todos os Vantagem de métrica. É compreensível pelo pessoal projetos da unidade, poderei alocar esse custo mais ligado ao negócio. É uma linguagem comum e pode ser acima na unidade, e todos os projetos usufruem usada em estágios iniciais do projeto, tanto por ponto daquele software sem ter um custo diretamente por função quanto uma unidade de serviço. Facilita a atrelado. O preço vai depender da licitação. Pode ser negociação de escopo e abrangência. Medir o tamanho baseado em custo ou em mercado. Já vi entidades oficial de um software, esse tem mil e esse tem dois mil, dizerem o seguinte: quanto o mercado está cobrando? já é um aspecto que saiu do achismo. É aceita para Está cobrando X, então vamos cobrar X menos 2%. Ou exercer contabilização dos ativos. Para se ter ideia, baseado em custo: qual meu custo? O meu custo é X. alguns bancos estão direcionando seus sistemas em 
produção por ponto por função e classificando Com isso, tenho uma overhead de infraestrutura, taxa 
autorizados pelo Banco Central, como um ativo no de administração, impostos e o lucro. Há formas e 
balanço. E oferecem uma forma sistemática de projetar estratégias diferentes para você calcular custo. Custo 
prazo, recurso e custo. não tem muito, é sua estratégia de alocação, mas preço 

tem várias estratégias possíveis.Em que ponto por função ou, no nosso caso de unidade, de 
serviço técnico, um gerente de projetos fala que precisa de A coleta e o armazenamento de dados têm de ter uma 
X pessoas. Temos o elemento prático para dizer que não é infraestrutura integrada e o ponto chave é o Timesheet 
X, é X menos alguma coisa. E vamos discutir a locação. e ferramentas padronizadas. Essa coleta precisa ser 

online, não dá para pensar em alguém digitar os dados 
Denise, Dataprev. Você usa métricas para estimar cus- para você depurar indicadores. Quer dizer, os indi-tos ou é para estimar preços? Por que o custo não está cadores são definidos, que dados eles buscam, onde e baseado nas horas trabalhadas, na infraestrutura utili- como ele calcula esse indicador. É preciso que se tenha zada? Como funciona essa diferença? a base histórica unificada, para não ter que desenvolver 

um BI inteiro só para você ter seus indicadores.Unimix: Nos dois. Estou falando de custo e projeto.
E na questão de ponto por função? A abordagem com Dataprev: Custo do projeto ou preço do projeto?
foco na interação com o usuário. Sou um defensor da 

Unimix: Os dois. Porque, posso dar ao meu cliente, uma métrica, aliás, defendi essa métrica por longos sete 
hipótese de um projeto de mil pontos por função. A anos em outra empresa. Acho a métrica excelente para 
empresa que venceu uma licitação e colocou R$ 400 medir tamanho funcional do software. Para isso  ela se 
reais, chova ou faça sol, vai faturar R$ 400 mil naquele propôs e, infelizmente, a empresa e os órgãos de 
projeto. E se ela não gerenciar o custo desse projeto ele controle, para buscar algumas padronizações e 
poderá chegar a R$ 700, R$ 800 mil. E como? A locação facilidades, por não ter outros instrumentos, acabaram 
da equipe adequada, com perfil e tempo adequado. Na padronizando-a como unidade de medida absoluta e 
hora em que bato o Timesheet, o meu recurso tem um única de software. Sabemos que isso tudo influencia no 
custo atrelado. Com isso, vou acompanhando esforço, medi o tamanho, ótimo! Agora, daí a ter um 
semanalmente a evolução do custo do projeto. Pode preço, um esforço e um prazo, tamanho é uma variável. 
ser que peguemos um projeto com as características 

Tenho a tecnologia aplicável como outra variável. Para que falamos, cuja conclusão se dá na avaliação técnica. 
quem já desenvolveu em Common Business Oriented Lembra no início do projeto? Esse projeto vai faturar R$ 
Language - Linguagem Comum Orientada para os Ne-400 mil e vai custar R$ 500 mil.
gócios (COBOL) e em Java, a produtividade em Java é 

Dataprev: Porque temos uma métrica para apuração cerca de 50% pior. Ou seja, meu projeto vai gastar 50% 
de custo e outra métrica para estabelecer preço de um mais tempo só pela mudança de tecnologia. Estou 
produto para o cliente? Normalmente, o preço está dando o COBOL como um exemplo clássico, mas você 
baseado no ponto por função, e o custo está baseado pode comparar com Delphi, com ASPI, com Java Script e 
em homem-hora, em outras métricas, em outras até com arquitetura impacta. 
medidas. Ou são diferentes?

Uma metodologia muito pesada vai despender mais 
Unimix: Meu custo está baseado em meus elementos tempo da equipe para conseguir elaborar artefatos, 
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ficar mais burocrática e mais pesada. Meu esforço é A velocidade do homologador: No processo interativo 
maior, meu custo é maior e o preço fica fixo. incremental ou no processo estruturado, se um 
Senioridade da equipe. Quantas vezes trocamos dois artefato, um caso de uso, o qual fiz um pedaço na 
colaboradores médios por um excelente? Ou quantas interação E1, preciso dele homologado para evoluir 
vezes a circunstância nos obrigou a pegar uma equipe esse caso de uso na E2. Isso aqui também pode 
onde íamos alocar cinco funcionários bons e decidimos impactar na produtividade. Por fim, o que estou ten-
alocar dez médios? A senioridade da equipe é outro tando chamar a atenção aqui é o que tenho falado no 
aspecto que impacta na produtividade. E medir a mercado há algum tempo, o tamanho, com todo o 
produtividade? A minha é 20, a dele é 10 e da outra é 5. respeito aos órgãos de controle, é uma variável que 
Em que cenário, em que contexto? Com isso, há de se impacta na produção de um software, há essas todas  
tomar cuidado na comparação com a produtividade, que não podem ser desprezadas. E o mercado está 
porque posso decidir que vou trabalhar, e já vi partindo para um preço baseado em tamanho. 
empresas fazendo isso, como o meu ponto por função Por isso, a Unimix adotou a estratégia de não oferecer é baixo, vou colocar só juniores. Vou colocar um nem entrar em concorrência de ponto por função. A superior e um monte de juniores para tocar o projeto. última licitação de ponto por função que entramos, As horas gastas no projeto vão ser muitas, a minha mandei colocar um preço de R$ 1.400 por ponto por produtividade nominal vai ser ruim, mas, de repente, o função. Obviamente não vencemos. E tem empresas meu resultado financeiro poderá ser bom. com R$ 300, R$ 200, dependendo do tipo de software 
Agora, a qualidade é outro aspecto. Um monte de que vai ser desenvolvido. Ponho as minhas duas mãos 
juniores pode fazer um monte de besteira no projeto. E e pulo inteiro na fogueira se uma empresa com preço de 
o prazo não vai ser cumprido, com baixa qualidade, e o R$ 300, R$ 400, R$ 500 e até R$ 600 o ponto por 
custo depois ficará duas vezes maior. Essa estratégia função conseguir desenvolver um projeto no prazo, ou 
de senioridade na equipe é muito importante, tanto uma série de projetos com qualidade e com uma 
internamente quanto para as empresas prestadoras arquitetura um pouco mais complexa e um negócio um 
de serviços. Muito cuidado com isso. pouco mais complexo. Esse é um ponto que o mercado 

mais cedo ou mais tarde vai acordar. Complexidade negocial da solução. Falar de um sistema 
de protocolo é uma coisa, falar de um sistema de cálculo Em outra empresa na qual eu estava, perdemos uma 
de benefícios, de um sistema de risco de crédito, risco licitação muito grande por preço, e fui cobrado, porque 
de mercado e liquidez é diferente. Estou falando de fui um dos responsáveis pela avaliação técnica. Disse 
negócios que têm uma complexidade muito grande que o mercado só vai se assentar quando uma empresa 
para entender, definir e implementar. A implementação média ou grande quebrar, aí o mercado vai parar para 
também é danosa, custosa. A arquitetura da solução: refletir a besteira que as empresas estão fazendo com 
que ferramentas estão sendo usadas? Que frameworks os preços e a anomalia que o Governo está indo pela 
estão sendo usados? É uma arquitetura simples ou é praticidade de ter uma unidade de medida, como o 
uma arquitetura que está sendo usada, uma J2GE com ponto por função para software e compará-la como 
JSF com EJB etc. A arquitetura também vai impactar na uma unidade de mesa, de cadeira. Unidade de mesa e 
produtividade. A maturidade dos negócios e requisitos. cadeira tem um processo muito bem definido, que não 
Posso ter requisito mal levantado cujo projeto vai existe depois da criação. Com isso, o mercado ainda vai 
demorar muito tempo para fazer, porque está voltando sofrer bastante, e os tomadores de serviços vão sofrer 
toda hora no analista de requisitos para fazer pergunta também, com entrega de qualidade ruim, com não 
por telefone, skype, e-mail, seja por que meio for. entrega, descumprimento, multas em empresas e até 
Maturidade do negócio é: se a equipe de requisitos não rescisões de contrato.
percebeu que o cliente não tinha o negócio dele bem Essas são algumas convicções de profissionais da definido e maduro estará, durante os requisitos, Unimix, mas que tem uma base. Por isso, explicamos levantando o negócio e definindo com o cliente e não que não está partindo para o ponto por função. Vou levantando os requisitos. Requisito é para entender passar rápido toda a parte de critérios quantitativos e quais são os detalhes de como o negócio do cliente gerenciamento de projeto, quando define o indicador, funciona. Já enfrentamos casos em que se sentou com o define os limites. Temos cubos isolados que pegam cliente e fez assim. Não sei se isso não está definido na esses dados da nossa base histórica para mostrar os organização. Vamos ter que fazer outra reunião só para gráficos e os test boards dos indicadores, e tem o resolver esse assunto. Discutiremos o processo de relatório final de análise; nós temos dados históricos, negócio do cliente e não os requisitos do software, que relatórios de projetos e as lições aprendidas, quer dizer, vai atender ao processo de negócio.
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o indicador apontou que tem um problema, aquilo pode registre as mudanças. O mercado também chama de  
virar uma lição aprendida, para que ninguém cometa o Relatório de Controle de Mudanças (RCM), SLA esta-
mesmo erro. belecido e uso de métricas, seja por ponto por função 

ou outra acordada.Aqui é o que chamamos de limite de controle. E aqui o 
limite crítico, passou. O ideal está definindo qual a Só para refletirmos. Dentro de novas abordagens, o 
tendência dele, como deve ser avaliado, qual é a meta e mercado tem de começar a pensar como será o 
o que é aceitável. Este é um indicador que está processo de desenvolvimento, qual será a abordagem, 
mostrando o custo de desempenho, e aquele está no quais serão as métricas. Porque você começa a sair de 
nível da unidade. Podemos medi-lo no nível do projeto, levantamento de requisitos para o que o Luiz Roberto 
da unidade e até da organização. O objetivo não é falou, de processos de negócios. É que, no levanta-
discutir os gráficos? Avaliação de esforço? Olha como mento de processos de negócios, já posso focar na 
alterou a avaliação de esforço. Passamos a planejar automatização desses processos. E dentro de uma 
melhor os prazos, esforços dos projetos; estávamos filosofia SOA, por exemplo, que a organização está 
cometendo bastantes erros. A partir daí, começou a usando, já posso fazer todo o desenvolvimento em 
haver menos variação. O que é variação de esforço? cima dessa nova filosofia. 
Planejei meus projetos com esforço “X”, eles estão Posso mapear e automatizar o meu processo de variando nesses percentuais em relação ao que foi negócios do ponto de vista de OIM, de normatização, planejado, e aí uma base histórica e uma métrica mas não do ponto de vista de regras de integração por adequada me levam a planejar melhor e ter um sistemas e de detalhes que alguns negócios exigem. indicador melhor. Por isso, meus elementos de tecnologia acabam viran-
Um exemplo de desvio, que é só ilustrativo, é uma do elementos de infraestrutura. Porque essa nova filo-
forma de você gerenciar o processo de desenvolvi- sofia BPM é exatamente o meu mapeamento de pro-
mento: você identificou, em um indicador, que ele cesso. E tem notações de mercado que são usadas para 
estava aqui, e veio para cá e caiu na área de desvio e vai fazer esse mapeamento de processo, que é a BPMM. 
investigar até no modelo SMI e SMPR as causas, e você Tem tecnologias como a BIPEL, automatização do 
tem os projetos; esse é um retrato do Primavera, você processo em si, que se integram com Java, com 
tem uma análise de causas e identificação corretivas. serviços, com outras tecnologias. Tem toda a parte de 
Esse indicador desviou - por que isso aconteceu? Isso colaboração, portais, motores de colaboração, serviços 
aconteceu por essa causa. Identificada a causa, você de e-mail, correios e outros.
faz uma análise e tem ações gerenciais para essa A parte de gerenciamento de conteúdos: não se fala correção. As ações gerenciais também são planejadas mais em Java Education and Development Initiative - como atividades gerenciais, e são acompanhadas. Iniciativa para Desenvolvimento e Educação JAVA Executada a ação gerencial, ela é considerada fechada, (JEDI), é conteúdo, não é só documento, pode ser e posso depois acompanhar o meu projeto, vendo que qualquer conteúdo, vídeo, SLS, doc., doc.x. A parte de BI aquele tipo de desvio não ocorreu mais. Pode ser no virou o meu processo todo. Porque posso, a partir de nível do projeto e pode ser no nível da organização. um processo de negócio, utilizar elementos de um 
Isso é só uma forma ilustrativa de como os indicadores legado para alimentar um BI, para alimentar um SM e, 
em um processo bem definido ajudam na gestão de no final, conseguir, dentro de uma arquitetura sua. Ouvi 
uma unidade de desenvolvimento, seja ela uma fábrica alguém aqui falando do Enterprise Service Bus, que é um 
ou não. Algumas boas práticas, projetos pequenos de conceito de SOA, no qual tenho um barramento de 
até seis meses. Então, quanto mais puder repartir o serviços dentro da minha filosofia de atuação e, 
projeto, melhor, porque a visão de horizonte fica integrando os meus processos de negócios, tenho 
definida. Atividades bem planejadas, não deixar serviços. Tenho adaptadores que se integram com 
atividades muito macros para não dar margem a você essas filosofias, que fazem o acesso em camadas 
não conseguir acompanhar, mesmo semanalmente, a separadas e conceito Enterprise 2.0, e tenho o meu 
evolução da atividade. É uma atividade de três meses, cliente com liberdade de uso para acessar iPad, iPhone, 
tendência de 80% de o prazo dela não ser cumprido, desktop, notebook, virtualização de desktop.
porque o profissional vai olhar e vai se acomodar e o É um padrão SOA de mercado, é uma filosofia; as gerente também. E vai deixar para olhar nas últimas empresas precisam começar a pensar no que elas duas semanas e não dá tempo mais de adotar ação querem para o futuro. Por isso, minha estratégia de TI e gerencial. Atividades preferencialmente associadas a SOA é uma das quais precisamos para pensar em uma produtos, entregas, relatório de impacto para que filosofia. Se vou levantar requisitos, se vou mapear 
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processos para desenvolver forma transacional ou se E quando entra em infraestrutura, pode ser hardware, 
vou automatizar os processos usando uma nova rede, software. Dentro do software pode ser sistema 
abordagem tec-nológica, são questões que as operacional, banco de dados, servidor de aplicação, a 
organizações estão re-fletindo e a respeito das quais já solução de virtualização ou USM. Dentro de uma 
estão começando a tomar decisões. arquitetura nova, e o USM está fora, a imagem não vem 

para ele. Não é a aplicação, de repente é a A partir de determinado momento, uma nova aplicação infraestrutura. É por isso que estamos abordando esse pode ser um processo novo que usa alguns processos. conceito, que também não é o objetivo, é só para deixar 
a pontinha como um conceito de sustentação, A partir do momento em que outra área passa a 
soluções, e não só de aplicações. Quer dizer, os desenvolver as suas soluções, vai chamar o processo 
usuários concentram e você tem uma série de fatores de publicação que vai acionar determinados Web 
que estão integrados obrigatoriamente a esse serviço Services, vai acessar determinados dados ou 
com o usuário. Tem os aplicativos que foram falados. determinados sistemas legados para prover um 
Tem softwares básicos, hardwares, banco de dados e resultado em uma área, sem ter que desenvolver ou 
infra de redes. E você tem uma equipe de mexer em outro sistema. Então, você passa a 
desenvolvimento que cuida também da manutenção. desenvolver por pedaços. O sonho do pessoal que 

bolou isso aqui foi o Lego, mas não vamos nos iludir, Oitenta por cento do ciclo de vida de uma aplicação são não é o Lego, não é tão simples assim. É uma manutenção e 20% são desenvolvimento, esse é um abordagem que facilita muito o futuro, tem um esforço aspecto importante. Em uma arquitetura bem-feita, a muito pesado no início, uma discussão estratégica longevidade da solução é maior ainda, porque você muito pesada e que só vai dar efeito no futuro, e muitas consegue ir adaptando a aplicação a novas tecnologias. organizações acabam não tendo paciência para Em uma aplicação monolítica, isso é mais difícil. Então, esperar. Os meus requisitos estão diluídos dentro do o aspecto precisa ser pensado na questão da susten-mapeamento do processo de negócio. tação. A gente desenvolve para usuário e mantém para 
usuário. Ferramentas de gestão do processo de Posso ter um processo que é disparado por um cidadão 
soluções e não mais só de aplicações para clientes são aqui. Esse processo gerou um formulário na Web. Esse 
bem importantes.formulário disparou um processo de validação de 

informações em alguma infraestrutura de tecnologia. Dataprev:  Gostaria de saber se vocês fazem algum tipo Validei essa informação, o fluxo encaminha para outra de classificação,  diferenciação  das  métricas de ta-área, aparece na caixa de tarefas uma coisa que tem de manho e esforço? Dependendo do projeto, se é desen-ser feita, nessa outra área pode ser feita uma análise de volvimento, manutenção, migração  ou  internalização?parecer ou coisa do tipo. Vamos pegar o exemplo de 
processo de concessão de benefícios. Esse parecer Unimix: A própria metodologia de dimensionamento 
pode, inclusive, no acesso  do formulário, ir  vai à base de unidades de serviço técnico leva essa definição, 
do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e porque listo todos. No caso, dimensionamento e 
con-sultar todos os dados do cidadão. Já traz aqui e manutenção, listo os casos de uso, coloco o percentual 
deixa o parecer pronto para o responsável pela etapa. que esteja pronto, por exemplo, para usar no processo 
Só falar ok ou não. E, se for positivo, o processo andará interativo. Com isso, posso ter uma métrica da 
normal-mente e disparará outro processo, que interação. Tenho a quantidade de atores de cada caso 
mandará uma correspondência para o cidadão. de uso e quantidade de fluxo de cada caso. E tenho 

outro elemento que interage, que é a tecnologia, ela Então, é uma forma de você automatizar, repensar a também impacta. Sendo Java, com certeza. Se eu sua forma de soluções e não só de aplicações para a sua mudar a tecnologia a quantidade de UST vai variando organização. É uma arquitetura SOA padrão, a qual tem de acordo com as mudanças que vou fazendo. Outra várias tecnologias de vários fabricantes. O conceito de coisa que também impacta são o que nós chamamos SOA tem interoperabilidade, integração máxima. de fatores ambientais e fatores técnicos.Queríamos chamar a atenção para uma coisa que foi 
falada e trouxemos como sustentação. A questão de Portanto se é uma aplicação que vai trabalhar de forma 
desenvolvimento e manutenção, do ponto de vista dos distribuída ou dependendo do tipo de arquitetura que 
usuários, tem um problema: funciona ou não. Está bom se usa, o impacto na quantidade de UST necessárias 
para ele ou não, independentemente do dispositivo que para aquela aplicação vai ser maior, então podemos 
está usando. Já na área de TI, a empresa pode ter um usar  tanto para manutenção quanto para 
aplicativo ou uma infraestrutura. desenvolvimento; em manutenção as empresas 

utilizam um conceito de valor físico para manter o 
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sistema funcionando, para corrigir todos os erros, tirar Agreement, um acordo, por isso os indicadores dos dois 
dúvida do usuário etc., e têm usado muito ponto por lados. Os tomadores de serviços também precisam se 
função para evolução, para medir a quantidade de comprometer com indicadores para os projetos, 
ponto por função; mesmo assim. há muitas discussões porque senão seu tempo fica indefinido e o meu defi-
se é adequado ou não. Se, de alguma forma, ponto por nido. Você pode estabelecer no projeto, ter prazos 
função é trágico para quem está desenvolvendo, genéricos que atendam a todos os projetos, SLAS 
muitas vezes ponto de função para quem está genéricos e ter indicadores específicos. Portanto, eu 
mantendo é excelente, do ponto de vista de esforço, posso fazer um acordo  e realizar uma combinação com 
porque normalmente mede um pouco mais. o tomador de quais serão seus prazos, baseados no 

meu próprio. Se eu gastei para um artefato “i” no Contudo, o que temos é UST para desenvolvimento ou tempo, o homologador tem um percen-tual desse para manutenção, de acordo com a atividade e cenário tempo. Curiosamente, é interessante colocar no da atividade. cronograma essa atividade e o homologador como 
responsável por ela. Dataprev: Eu entendi que a metodologia utilizada me-

diu o tamanho do desafio, ela é parametrizável, ela Se não acontecer, existirá um procedimento no nosso considera parâmetros como a complexidade, questões processo que se chama relatório de impacto. Por que de arquitetura, ambientais, mas existe quem define? chamamos de relatório de impacto? Porque relatório Quem media a definição dos valores desses de controle de mudanças gerava nos clientes uma parâmetros? É a própria equipe de projetos, escritório dificuldade de discutirmos outros aspectos das de projetos? mudanças, por exemplo, o homologador gastou um 
mês para homologar algo e seu prazo era de cinco dias Unimix: Nesse caso, tem uma área na empresa que é a 
úteis. Eu obtive um impacto no projeto, mas meu prazo gerência técnica de engenharia de software.  Essa área é 
não foi cumprido, eu tenho impacto em outras responsável pela metodologia de medição, desse 
atividades, então eu preciso registrar esse impacto e tamanho de unidade do serviço técnico. A partir dos 
combinar com o cliente novas bases.indicadores, ela pode ir calibrando esses itens que são 

parametrizáveis mesmo. Pode ser que cheguemos à Dataprev: Você colocou o teste perpassando a arqui-conclusão  que, para Java J2GE não é “X”, pode reduzir tetura do seu processo inteiro e falou que vai desde o um pouco, pois estamos mais produtivos, e isso nos requisito até o produto final, mas quem faz esses torna mais competitivos. testes? Você tem testes automatizados, testes 
manuais? Tem certamente testes estáticos e Dataprev: Isso com base nos dados históricos também?
dinâmicos? Como vocês trabalham? Vocês têm uma 

Unimix: Os dados históricos são a base para calibrar os central de testes, enfim, como é isso?
itens parametrizáveis.

Unimix: Nós não temos uma central de testes. Em 
Dataprev: Na verdade, eu vi duas questões, tem uma outra empresa em que trabalhei, tínhamos células de 
parte de implantação, que vi no portfólio de vocês. testes dentro das unidades, começamos a interpretar 
Entendo que vocês entregam o serviço para ser testes como uma disciplina e não como uma fase. A 
processado no ambiente do cliente. A questão da partir do momento que o seu requisito está pronto, se 
velocidade do homologador, outro item importante que começar, por exemplo, a elaborar os seus casos de 
impacta diretamente, no desenvolvimento do projeto testes e os roteiros de testes, você, automaticamente, 
e, consequentemente, na implantação. Essas questões só por cumprir essa atividade, já está testando 
vocês deixam registrados em contratos? Os USLAS requisito, porque o pessoal de teste identificará. Como 
como são negociados, porque é bastante complicado, vou fazer o meu roteiro de teste se o requisito pediu 
eu preciso dessa estrutura e chega na hora da algo não previsto? O teste como disciplina tem uma 
homologação, não tem? Então, o homologador tem um abordagem desde o início do projeto. Você pode ter 
tempo para homologar, cinco dias cada artefato, mas o leitura do caso de uso e requisito para saber se ele está 
fato é que ele atrasou, não teve agenda. Como isso é inteligível, se está bem escrito, se possui erro de 
negociado? Se for a prazo? Porque não adianta você ter português, e pode, com o caso de teste e roteiro, veri-
o artefato aprovado por decurso de prazo, porque vai ficar a qualidade de seu conteúdo, se está bom, ou não. 
dar erro lá na frente. Então, gostaria de saber como 

Há alguns testes que são unitários, automatizados ou vocês tratam isso, em nível de contrato?
não. Automatizados são só os testes de códigos, tanto 

Unimix: Começando pela última parte que é a dos os testes unitários quanto os de integração, projetos, 
prazos. O “A” do SLA todo mundo sabe que é arquiteturas; por exemplo, se você define arquitetura e 
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faz uma prova de conceito de arquitetura simulando 
ambiente, com ferramentas de testes de estreia de 
carga, automaticamente  isso fará parte da disciplina 
de testes que têm perfis e papéis responsáveis por 
isso. No início do projeto, faz-se um teste de carga na 
arquitetura para saber se irá suportar, até no nível de 
tabela, depois você tem testes unitários de 
componentes, testes de integração e o teste final, que 
é chamado de “teste funcional”, para saber se está tudo 
ok e a entrega do building final para o cliente.

Dataprev: Por exemplo, quem escreve os casos de teste, 
os projetos e os scripts,  é a própria equipe de projeto?

Unimix: São os analistas. Os casos de teste e roteiro de 
teste são os analistas de teste que escrevem, eles 
fazem parte da equipe do projeto durante o tempo que 
for preciso.  Há uma alocação dinâmica de recursos nos 
projetos. Um analista de testes e requisitos pode trafe-
gar de um projeto, para o outro de acordo com o 
momento do projeto. No momento do projeto e no 
planejamento do gerente, o analista de teste entra para 
fazer os casos de teste e os roteiros de teste. Os scripts 
de teste podem ser executados por esses mesmos 
analistas ou, em alguns casos, pelos projetistas, 
enquanto as atividades são feitas de acordo com o 
perfil da equipe e da disciplina, que é definido pelo 
gerente do projeto.
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Possuímos softwares pequenos também. Na Casa Civil, temos um quantitativo de 
softwares que são bem menores. Então, trabalhamos com uma gama muito grande 
de tipos de serviços. Outra diferença que temos no Serpro é que não nos 
consideramos uma fábrica de software. O que desenvolvemos, mantemos funcio-
nando ali. Assim, no ciclo de vida de uma solução, a menor parte que você vê é o 
desenvolvimento. Ela desenvolve em um ano e fica rodando por 10, 15 anos dentro 
da empresa. Isso nos traz uma série de complexidades.

Acredito que é um mundo muito parecido com o que existe na Dataprev. Eu sei, 
porque meu primeiro diretor foi o Soares, acho que ele foi presidente de vocês há um 
tempo. Quanto à estrutura do Serpro: vocês estão com uma estrutura muito 
parecida com a nossa, na qual as unidades de negócios são separadas das unidades 
de desenvolvimento diretamente. 

O Serpro já é estruturado dessa forma há cerca de quatro anos mais ou menos. Eu 
tenho seis anos de Serpro, nos dois primeiros anos em que trabalhei, era tudo 
integrado. Cada unidade de negócio tinha sua equipe de desenvolvimento. E há 
quatro anos, a diretoria resolveu separar as áreas de negócios das áreas de desen-
volvimento com a ideia de otimizar a gestão dos recursos de desenvolvimento. 
Então, temos as unidades de negócios que fazem os contatos com os clientes. 

Nosso cliente é unicamente o Governo Federal. Isso faz uma diferença. Vocês 
também sabem que, quando se fala em Governo Federal, não há muitas flexi-
bilidades contratuais. Não podemos ter dinâmicas muito diferentes das que o 
Tribunal de Contas da União (TCU) preconiza. Por exemplo, sabemos que o TCU 
questiona muito o desenvolvimento por ponto de função. Com isso, temos que nos 
adaptar a essa realidade, mesmo sabendo que há muita dificuldade para o 
desenvolvimento ser lucrativo em ponto de função. Há muitas variáveis que entram 
nessa métrica e, sendo assim, torna-se difícil mensurar como ponto por função. Mas 
é a realidade do nosso cenário e é assim que nos vemos trabalhando. Então, as 
unidades de negócio é que fazem esse trabalho.

As unidades de infraestrutura são as unidades que fazem toda a operação da parte 
estrutural das soluções. Possuímos, dentro da infraestrutura, áreas que tratam de 
rede e de servidores, e essas áreas trabalham juntas para manter a solução no ar. 
Dentro dessas áreas é que estão os setores de monitoração. O desenvolvimento não é 
uma área que trabalha diretamente na monitoração: existe, dentro do setor de 
infraestrutura, uma área que faz todo o tratamento de monitoração das soluções do 
Serpro e, por fim, temos mais duas unidades além das unidades de apoio, que são as 
unidades de logística, de RH. Temos duas unidades que são a própria unidade de 
desenvolvimento,  outras unidades de tecnologia  e a nossa superintendência, que é 
tecnologia para o desenvolvimento. Essa unidade de desenvolvimento hoje é muito 
grande e todo o desenvolvimento da empresa está concentrado dentro dessa unidade. 

Diego Azevedo ¹
Serpro

Gestão de fábrica de software no Serpro

¹Superintendente de Tecnologia de Desenvolvimento do Serpro.
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por duas superintendências. Existe a Superintendência Dataprev: Diego, com licença. Na dinâmica da sua 
de Tecnologia, que é a minha, e existe também a de apresentação, podemos fazer as perguntas agora?
Tecnologia ligada ao Desenvolvimento, e existe a Su-

Serpro: Fiquem à vontade para perguntar, não tem perintendência de Desenvolvimento propriamente 
problema algum. As unidades de tecnologia, como dita, ou seja, essas 11 unidades reportam-se ao mes-
vocês verão, além da gestão tecnológica, que é mo superintendente. Aqui, em Brasília, ele tem uma 
extremamente complexa, são as unidades que fazem equipe de gestão que faz essa organização, esse 
suporte ao desenvolvimento. Tanto que essa área controle de distribuição, ou seja, as unidades de 
começou com o nome de suporte, e hoje é muito mais negócios, até que seja designada uma equipe de 
de gestão de tecnologia do que suporte, porque as desenvolvimento, não tratam diretamente com as 
crises começaram a diminuir a partir do momento em equipes de desenvolvimento. Uma vez designadas, 
que fizemos uma gestão de tecnologia mais eficiente. começa a haver um contato mais direto entre as 

equipes a serem trabalhadas.Na nossa área de Superintendência de Desenvol-
vimento há 2.500 pessoas. Esses setores de desenvol- Dataprev: Para complementar, essa equipe de gestão 
vimento estão em 11 estados diferentes, ou seja, para usa alguma ferramenta para fazer o controle dessas 
complicar um pouco mais, como a Dataprev, como a demandas?
Caixa e como outros que vimos, não conseguimos colo-

Serpro: Não. Na verdade, temos uma ferramenta do car todos juntos, então temos unidades em Fortaleza, 
Serpro que se chama SGI, que foi desenvolvida Recife, Belém, Salvador, Brasília, Minas Gerais, Rio de 
internamente há sete anos, e estamos substituindo Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
isso agora por ferramentas (sobre as quais eu vou citar do Sul. A logística da gestão se torna mais complexa 
um pouco mais à frente) que se chamam Application porque temos pessoal distribuído. Em cada regional, 
Lifecycle Management (ALM ). Não sei se vocês já ouvi-temos cerca de 300 a 400 pessoas. Esse não é um 
ram falar desse tipo de ferramenta. É um pouco di-número exato, está sempre mudando, mas a nossa 
ferente das ferramentas de gestão. Eu sei porque média de desenvolvedores gira em torno desse número.
estive em uma reunião hoje de manhã aqui e vocês 

Dataprev: O Serpro distribui o seu desenvolvimento usam o Clarity como ferramenta de gestão. A ferra-
por portfólio dentro dos estados onde todos trabalham menta ALM trabalha na gestão de desenvolvimento, 
na maior parte no desenvolvimento de um único pro- mas tenta integrar a gestão e a engenharia do 
duto, ou não segue uma regra? desenvolvimento. 
Serpro: Edgard, isso é um problema que sempre temos. Entramos em uma fase de implantação, por enquanto 
Tentamos distribuir por segmento de negócio dentro o que temos é uma ferramenta que basicamente faz 
de cada regional. Temos hoje cerca de cinco unidades gestão de demandas, mas ela não consegue controlar a 
de negócios e tentamos em cada regional fazer o que disponibilidade de alocação, só enxergarmos o acom-
ela tem no segmento de negócio. Só que chega um panhamento das demandas. 
momento na logística em que, na verdade, juntou-se a 

Participante não identificado: Em algum momento da ideia de otimizar recursos e descobre-se que, naquela 
sua apresentação você vai falar um pouco do que é o regional, não há mais recursos. Você começa a passar 
desenvolvimento no Serpro, quais são as linguagens para outra regional automaticamente. Sempre é esse o 
que vocês trabalham? Ou é exclusivamente Java?exercício que fazemos. Qual é a expectativa? Sempre 

tento passar para quem tem o domínio, mas se não tem Serpro:  Estamos passando, na verdade, por uma crise domínio, eu centralizo, para tentar não enfileirar. Vocês que acho que não atinge só o Serpro, mas o Governo que estão trabalhando dessa maneira já devem estar Federal. Cada cliente quer trabalhar de uma forma. Os passando por essa situação. Não há grandes diferen- contratos do TCU nos levam para um lado e as boas ças na maneira de trabalhar. práticas de desenvolvimento para o outro. Temos uma 
dificuldade de fazer esse alinhamento dentro do Dataprev: Tem alguma área que faça essa distribuição 
Governo Federal. Aos poucos, o que estamos fazendo é das demandas? Como vocês organizam isso? Como 
criar adaptações para atuar pontualmente, na medida funciona?
em que vamos crescendo no assunto. 

Serpro: A Diretoria de Desenvolvimento é composta 
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Eu mostrarei algumas estratégias que trabalhamos no Qual foi a ideia que construímos para poder tratar esse 
final. Algumas ajudam a entrar mais nesse mérito, mas mundo? Estamos sempre trabalhando no desenvol-
cada vez mais estamos pressionados por controle. vimento em três vertentes. Estamos nessa crise, que 
Cada vez mais, o cliente quer um desenvolvimento acredito não é uma crise somente nossa, onde o 
rápido. Se vocês olharem na filosofia, sabemos que dá desenvolvimento é arte ou engenharia, ainda não ama-
para juntar os dois, quando falamos de métodos ágeis e dureceu o suficiente para ser engenharia. O cliente quer 
desenvolvimento RUP Light, por exemplo, eles têm me- cada vez mais alguma coisa parecida com arte. Ele quer 
todologias diferentes. Dá para unir? Sim, mas quando a visão dele, receber rápido e quer que as coisas mu-
você começa a acompanhar, a filosofia fica fragilizada. dem rápido. Vemos boas práticas de liberação de 

versão, a liberação de gestão nós queremos, mas antes Há duas semanas eu estive na Pontifícia Universidade temos de testar a versão no ar, fazer todo o controle e Católica (PUC) do Rio de Janeiro. Eles têm a Tecpuc se todo o trabalho, assim botamos no ar depois de cinco não me engano, eu posso até depois passar o contato dias uma versão nova.para vocês das pessoas que nos atenderam, o diretor 
da PUC que nos atendeu. Eles têm uma área que É nesse mundo que estamos vivendo hoje, é o mundo 
fizeram como o Porto Digital em Recife, e estão da TI, hoje tem cliente extremamente feliz com a 
trazendo empresas para ficarem, trabalharem em velocidade e quando dá algum problema com a 
conjunto e terem uma sinergia dentro da empresa. qualidade ele questiona também esse paradigma que a 
Fomos visitar empresas que foram consideradas muito gente está vivendo hoje. No Serpro, temos muito foco 
boas e trabalham literalmente nos métodos ágeis. Não em uma área bem estruturada, mas estamos 
sei se vocês já ouviram falar da Forkworks, que é uma começando a criar algumas ilhas de trabalho, a testá-
empre-sa que, se não me engano, é do Scott Anders, las, diferenciando de acordo com a demanda. Porque 
mas um dos caras que escreveu o XP é um dos estamos querendo ver o que podemos aproveitar de 
fundadores dessa empresa nos Estados Unidos. bom nesses modelos. Segmentamos em todas nossas 

discussões quando vamos falar de tecnologia, em Visitamos uma sede em Porto Alegre e uma outra está novos produtos; segmentaremos em três pilares: para abrir em Recife. Entramos para ver como é o falamos de processo, segmento e pessoas.modelo deles de trabalho, eles aplicam métodos ágeis 
na filosofia, então não adianta pedir muitos controles. O processo principal do Serpro é um processo variado 
Eu perguntei para eles: como fazem gestão de portfólio? no CMMI, temos, inclusive regionais que foram certifi-
”Gestão de portfólio é uma coisa que não se faz, cadas CMMI em nível dois. Esses processos começa-
realizamos reunião com todos os líderes aqui e vemos ram a ser trabalhados por volta de 2000 e 2001, não há 
como está o andamento dos projetos“. Como estão os nenhuma novidade, é o que todos conhecem de CMM, 
indicadores? ”O cliente está satisfeito, está andando“. as fases do CMM é interativo com o que trabalhamos, 

mas hoje começamos a enxergar que esse fluxo de Tem coisas que vamos conseguir trazer para aplicar na trabalho para aproximação do cliente ele questiona empresa, de métodos ágeis, de forma de trabalho, mas muito, tendo em vista essas posições de empresas de há coisas que não adiantam, porque a nossa realidade é métodos ágeis, ele quer resposta rápida, não esperar diferente da realidade deles. A realidade deles é uma passar por um fluxo e entregar seu resultado daqui a realidade na qual a forma de trabalho já começa desde dois meses. É  nesse dilema que a gente está vivendo. a seleção. Eles já selecionam pessoas que têm aquela 
forma de trabalhar e conseguem trabalhar com base Uma coisa boa que ganhamos com esse processo, além 
em resultados. Somos uma empresa pública e nossa da maturidade e da engenharia, a empresa construiu 
forma de trabalhar se baseia em concurso público. um glossário único, isso é muito importante para quem 
Então, tem gente que não tem essa filosofia e já vem do tem polos distribuídos. Hoje, quando estamos falando 
mercado com essa filosofia. Eles têm os contratos independentemente de artefatos ou de atividades, o 
deles. Perguntei sobre contrato e falaram-me que processo se tornou um grande glossário, pois as áreas 
muitos têm diretrizes, mas há uma margem de conseguem se comunicar, trocar informações, discutir 
mudança para trabalhar com métodos ágeis, cuja com base em um glossário em conjunto as definições 
mudança é aceitável. Nós do Governo sabemos que o comuns que facilitam muito o trabalho em desenvol-
TCU questiona, por exemplo, se você vai comprar, vai vimento. Outra coisa que discutimos muito é a questão 
pagar o que comprou, se teve mudança. Se você está de como fazemos a instanciação do processo de de-
querendo mudança, é porque não pensou bem antes de senvolvimento. 
comprar. É uma realidade que a gente vem se Como fazemos para que o desenvolvimento possa ser adequando nesse mundo. adaptado às soluções? É isso que vamos discutindo, 
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porque apesar de o CMM preconizar instanciação, Serpro: De fato. Depois de implantarmos a próxima 
percebemos que isso é uma coisa que dificulta mais o versão, o processo é uma peça dentro desse mundo, se 
acompanhamento de portfólio de projetos de controle, quiser ser ágil, há uma filosofia diferente e uma forma 
porque para você ter um conjunto de controles e de trabalho diferente, talvez essa tenha sido uma das 
inclusive saber o desempenho das 11 regionais, saber topadas que levamos no processo de tentar agilizar o 
como elas estão trabalhando e como estão atuando processo, focamos muito no processo e vemos que não 
sem pretender que elas trabalhem o mais próximo é assim, não é o processo que muda, ou a filosofia 
possível uma da outra, ou seja, elas têm que trabalhar empresarial que muda isso. É muito difícil, não é trivial, 
muito parecido. Só que existe o fator, como o nome diz, ou que não conseguimos criar mecanismos de agilidade 
quando falamos que desenvolvimento de sistema não conforme vimos nas filosofias ágeis. Conseguimos não 
é um processo, é um projeto. confundir agilidade com produtividade. Métodos ágeis 

têm uma série de filosofias por trás que não são só Um processo de desenvolvimento de sistema é produtividade. É a questão do contato próximo com o diferente de um projeto de construir um carro, por cliente, essa questão de você ter níveis muito rápidos, exemplo. Ali é um processo, o projeto do carro é na hora de você saber que vai botar na produção uma coisa e em que você projeta o carro, mas quando entrar na daqui a pouco vai alterar.linha de produção, isto é um processo. Utilizamos o 
mesmo projeto no desenvolvimento de software. Tudo Uma coisa que temos muita dificuldade na área de TI do 
o que vou fazer é um projeto, não um processo, só que Serpro é aceitar a mudança como um fator, porque uma 
sempre queremos colocar todos no mesmo modelo das coisas que vemos é que, literalmente, eles aceitam 
para ajudar o controle. Por que isso acontece? Quando mudanças como uma coisa normal. Temos essa 
tento fazer um processo que envolva tudo, fica muito dificuldade, principalmente com as pessoas que 
complexo e muito pesado. Quando faço um processo trabalham com a questão pública, em que o TCU faz um 
que é específico àquele projeto, tenho dificuldade de controle em cima do que você está pagando a mais ou a 
fazer a gestão e o acompanhamento. menos. Fazemos todo um controle de gestão de 

mudança e mudamos um pouco a filosofia que está lá, Nessa linha, além do Capability Maturity Model, ou estamos no meio desse caminho e estamos tentando, Modelo de Maturidade em Capacitação (CMM), temos em alguns projetos, trabalhar de uma forma mais ágil, e uma versão do PSDF, que é uma versão mais ágil em outros projetos maiores, como do novo Siafi que baseada em Scrum. não tem como trabalhar em métodos ágeis, 
trabalhamos no método tradicional com aumento de Dataprev: Não seria um processo baseado em RUP e 
produtividade, seguindo um pouco mais do Scrum.um em Scrum? Porque eu posso ter Scrum e CMM.
Dataprev: Dentro dessas ilhas que você mencionou, no Serpro: O que fizemos foi isso, pegamos o processo 
caso da manutenção, que você colocou muito bem logo CMM e trocamos a etapa de gestão por um Scrum 
no início, ficamos dez anos. Isso representa um risco de (metodologia ágil para gestão e planejamento de 
ter uma ilha que se desenvolva baseada em um pro-projetos de software), porque achamos que estava 
cesso e depois é mantida no caso de um transbordo da mais próximo dos métodos ágeis, entendeu? Por isso 
capacidade, sustentada ou mantida por outra unidade?dissemos que tem um baseado em CMM, mas que 

possui uma instância; não é outro processo, pegamos Serpro: Tentamos suprir um pouco desse risco fazendo aquele e o instanciamos, tirando uma camada de uma gestão melhor das ferramentas de tecnologia. Só gestão e substituindo por uma camada de Scrum. para finalizar, quando falei das ilhas, por exemplo, 
estamos começando agora com seis pilotos, com os Participante não identificado: Posso ter um método 
quais vamos trabalhando, querendo substituir a totalmente ágil e obedecer ao CMM, como você disse. 
documentação de requisitos por prototipação. Se per-Ou é CMM ou é Scrum, eu posso ter Scrum CMM e posso 
guntarem para mim se está tudo tranquilo respondo ter RUP CMM? Então, você tinha o processo anterior 
que não. Estamos com uma série de riscos. Estamos baseado em RUP e agora você fez uma atualização com 
discutindo seis projetos específicos nos quais Scrum, fazendo a substituição de algumas partes.
começamos a trabalhar. Essa semana o workshop em 

Serpro: Mas com foco, porque os técnicos enxergaram Belo Horizonte, inclusive, temos duas ferramentas 
que com Scrum os métodos ágeis eram mais simples. dentro do  Application Lifecycle Management (ALM) as 

quais compramos, falarei um pouco dessas ferramen-Participante não identificado: Ambos estão compatí-
tas. A outra é uma ferramenta livre que é o Pentium, veis com o CMM, é isso o que eu estou querendo dizer.
uma ferramenta de prototipação simples de lidar. 
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Estamos tentando investir na seguinte linha. Como Essa é uma forma de rastrear nova no mercado não 
podemos reduzir aquela documentação, já existe uma baseado em matriz. É uma matriz de rastreabilidade, 
linha filosófica, e tem uma linha que diz assim: se eu não mas a ferramenta faz o link da rastreabilidade vertical 
documentar, o cara vai embora e fico na mão. Até agora, para o cliente, dentro da rastreabilidade horizontal A 
estamos trabalhando nessa segunda linha filosófica: se própria informação adicional, a qual você consegue 
eu documentar, e o cara for embora, eu fico na mão, montar ao invés de escrever esta informação, você liga 
estamos abrindo um piloto nessa linha, pegando essas a mesma aos protótipos que quiser. 
ferramentas e tentando nos aproximar do cliente e Portanto, automaticamente, se descobrir que em fazê-lo especificar, já no modelo de prototipação, em algum lugar você vai ter alteração daquela informação, telas, apenas contendo informações adicionais. aquela regra que está ligada a um protótipo, você 
Tivemos uma ideia: fazer com que esse piloto tenha um consegue ver quem está ligado àquela regra, ela já faz o 
resultado melhor e que enxergue mais rapidamente os link das regras dentro da própria ferramenta. Por isso, 
erros. Temos menos chance de errar no final para o darei um exemplo: tenho uma série de sistemas que 
diagnóstico que tínhamos antes. Eu documentava, podem ter uma regra de autenticação, tenho vários 
fazia tudo que recomendava em vários casos, isso não casos de uso para medir isso, mas estou propondo aqui 
é algo que tenha acontecido uma vez, mas em vários uma possibilidade, temos uma regra de negócio que é 
casos, cheguei à documentação no final. Segui a comum a todos. Em vez de reescrever aquela regra de 
documentação, programei e o cliente disse que não era negócio dentro da ferramenta, vira um work it, o que 
bem assim que estava pensando que seria o sistema. eles chamam de regra de negócio. Eu ligo todos os 

casos de uso daquela regra de negócios; se eu sentir O usuário, o cliente, tem dificuldade de ver aquilo que que tenho que mudar aquela regra de negócio, eu está escrito, refletido no sistema? Na verdade, somos conseguirei saber onde mudo. pagos para ajudar o usuário a descobrir o que ele quer. 
Então estamos em uma linha, mas é piloto, não posso O impacto para o cliente na verdade é uma aposta, 
dizer que já funcionou, mas tento evitar esse problema, estamos apostando no XP para trazer o cliente mais perto. 
não adianta só documentar para proteger a empresa , Como queremos entregar a documentação, telas para 
mas temos que organizar uma linha em que, no final, o visualizar, essa é uma aposta, não tem como garantir. 
produto terá uma garantia de sucesso. Alguma outra Temos a expectativa que ele, com a informação visual do 
pergunta? sistema, consiga pegar os erros mais rapidamente e, 

depois, à medida que formos implementando. Já fizemos 
Dataprev: A primeira pergunta é dentro desses isso algumas vezes: antecipamos esses erros que só iam métodos, dessa filosofia, como se faz a relação entre o ser descobertos daqui em meses. No caso que fizemos processo de negócio do cliente e os requisitos dentro agora, por exemplo, no  Registro de Identidade Civil (RIC), desse acompanhamento? Como você faz o controle de que é o sistema da Polícia Federal, conseguimos antecipar mudança? Como você faz a matriz de estabilidade? Que muitos problemas que não tinham sido previstos no garantia você tem que seu produto final vai atender às modelo original.necessidades do seu cliente? 

Uma tentativa, uma forma de tentar antecipar esses 
Serpro: Qual é nossa expectativa? O Serpro ainda está problemas que o cliente enxerga na homologação final, engatinhando em modelagem de processo de negócios é homologar mais vezes e mais rapidamente, tentando para o cliente. Ele tem alguns cases, mas não é uma fazer parte inclusive da questão visual.prática que a maioria dos sistemas tem. Essa fer-
ramenta é muito boa para fazer rastreabilidade. Ela Dataprev: Na Dataprev, observamos que o Scrum não é 
possui módulos de prototipação e módulo de gestão um processo adicional, um segundo processo e, sim, 
por configuração, passando pela implementação. Uma uma instanciação de um processo padrão. Estamos 
das formas que queremos realizar é a rastreabilidade fazendo alguns exercícios com Scrum, há alguns meses, 
via essa ferramenta, e assim consigo prototipar, ligar e é exatamente isso, uma instanciação do processo 
aquele protótipo a uma documentação adicional e, padrão. É similar ao que vocês estão fazendo. Você 
dentro dessa documentação adicional, há uma ativida- falou sobre glossário ligado ao processo de desenvol-
de de cronograma. vimento e enfatizou a importância disso. Você poderia 

falar um pouco mais sobre esse glossário, o que vocês Essa atividade de cronograma é passada por um identificaram?desenvolvedor, que também tem acesso a essa 
ferramenta. Ele consegue dar o Building ligando as Serpro: Quando fazemos reuniões de desenvolvimento, 
classes com as quais mexeu dentro daquela atividade. todo mundo, apesar de concordar ou não com o 
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formato, escreve de uma forma diferente, todo mundo duas áreas juntas. Os analistas de requisito e desenvol-
sabe o que é um documento de visão no Serpro, todo vimento farão essa prototipação, eles estão sendo ca-
mundo sabe quais são os tópicos no documento de pacitados em Belo Horizonte. Esperamos que os 
visão. Os tópicos existentes no RNF facilitaram para a primeiros sejam construídos juntos para que, com o 
gente, por exemplo, o RNF que foi citado aqui, para o resultado do primeiro, tenhamos mais uma massa crí-
qual criamos um conjunto de categorias, as quais tica para enxergar como poderíamos fazer essa divisão.
simplesmente estão dentro do artefato. Todos acham que a divisão é muito importante. Acredito 
Então todo mundo passa por aquilo, todos começamos que qualquer divisão irá gerar alguma redundância. 
a criar categorização no RNF dentro dos 11 departa- Temos que fazer de um jeito que vá gerar menos ou 
mentos que eu falei lá atrás. Quando falamos de RNF mais, porque é difícil separar o indivíduo que está 
não existe aquela questão de RNF de performance. atendendo o cliente e entendendo a demanda daquele 
Todos falam de desempenho e sabem quais são as que está prototipando. Na verdade, a demanda vai se 
características que estão lá dentro, não porque estão tornando um protótipo no decorrer da vida do sistema. 
no glossário, mas porque participaram do sistema e 

Dataprev:  A minha segunda pergunta era exatamente tiveram que construí-lo. Quando se cria uma nomen- na área de protótipo. Você falou do protótipo substi-clatura, traz-se para o Serpro essa característica. Por tuindo os requisitos. Você não tem mais casos de uso? exemplo, quando se fala no DVP, RNF, ECU ajuda a Regras de negócios?equalizar todos que entram na empresa. 
Serpro: Lancei esse desafio para o pessoal e, tecni-Um dos paradigmas que estamos vivendo na questão camente, eles questionaram muito. Mas lancei para dos métodos ágeis é que estes funcionam super bem eles alguns desafios. Será que eu preciso ter casos de quando se tem uma equipe muito boa. Os métodos uso para informação de cadastro? Ou basta saber qual ágeis não têm mistério, o foco deles são as pessoas. No é o dado e as regras de negócios separadas? O ca-Serpro não conseguimos fazer essa contratação. Na dastro quer incluir, consultar e tal. Será que eu preciso Dataprev também é concurso público. Você não ter determinadas informações em caso de uso base? consegue fazer a contratação daquele perfil, daquela Então o que estamos tentando fazer?  Dentro do PSDE, necessidade que tem. na hora em que implantamos o método ágil, além do 

Há vários cursos considerados básicos para serem Scrum, tentamos trazer alguma coisa dos métodos 
considerados equalizados dentro do desenvolvimento. ágeis e colocarmos no nosso PSDE, o nosso processo 
Não quer dizer que a pessoa vá sair de lá um excelente de software chamado de cenário de uso. 
desenvolvedor e, sim, que ela sairá de lá sabendo o que Que cenário de uso eu preciso escrever que não é os outros estão falando em torno de sua pessoa. validado dentro do protótipo? O que temos como con-
Dataprev: Diego, só um pergunta. No caso, a proto- tingência, não é isso o que queremos adotar?  Mas se 
tipação, nesse piloto que vocês estão desenvolvendo, eu tiver que documentar? Estamos discutindo alguma 
está sendo feita pela área de negócios ou de forma de documentação posterior se tiver alguma o-
desenvolvimento? brigatoriedade de documentar, mas não é a linha que 

queremos adotar, para ser muito honesto.
Serpro: Isso deu a maior confusão. Na dúvida, conver-
samos com os diretores das duas áreas. Tivemos várias Dataprev: Você mantém caso de uso e regra quando é 
conversas com os diretores e, como estamos na fase necessário, e com o protótipo? Porque o protótipo foi 
do piloto, decidimos que queríamos as duas áreas estático ainda mais em Pentium, é uma fotografia? É 
fazendo prototipação juntas, para vermos o resultado claro que, para um cloud, comportamento não precisa, 
do trabalho que está sendo feito e enxergar como mas para um cálculo, eu precisarei de algo mais 
acontecerá essa distribuição. Uma coisa que enxer- complexo.
gamos foi que, a partir do momento que comecei a falar 

Serpro: Não queremos entrar na linha do protótipo de prototipação, estou juntando desenvolvimento e interativo incremental, estamos fazendo agora algu-negócio na mesma atividade. Isso sem dúvida é uma mas avaliações com outras ferramentas, ela está na coisa difícil de separar. Sabemos que vai ser muito mais navegação. Não é porque é estático que o indivíduo não uma decisão estratégica baseada em prós e contras da navega, ele navega. Quando eu falo de protótipo que diretoria, do que uma decisão técnica de que é não é interativo, me refiro àquele protótipo que está desenvolvimento e que isso é negócio. longe da linguagem a ser desenvolvida, que seria o 
Nesse primeiro momento, em conversa com a segundo passo que queremos discutir. Aproxima-se 
diretoria, decidimos que vamos fazer os pilotos com as ainda mais da linha de desenvolvimento ágil. Vou 
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começar a prototipar quase sem um sistema para guimos tratar as pessoas nesse meio. De uma forma 
poder validar com o cliente. Nós ainda teríamos essa simples, cada um tem seu ritmo de aprendizado, de 
regra de negócios, ainda que simplificada. época, de TI, diferente. Isso tudo tem que ser normali-

zado, mas acredito que tenhamos que buscar uma linha 
Dataprev: Quanto à filosofia ágil, acho que a equipe tem para tentar equalizar como a gente trata o analista de que ser competente, motivada, comprometida com a negócio dentro da nossa área de tecnologia. filosofia. Mas ele também expõe quando há fragili-
dades das áreas que fazem fronteira com o projeto. O Ele tem que entender de desenvolvimento, senão não 
Reinaldo falou da questão do levantamento de conseguirá realizar o que necessita, ou até mesmo 
requisitos, prototipação da área de negócios, eu irei para acabará se tornando uma coisa que estamos tentando 
a fronteira, para o outro lado. A questão da homologação lutar para não fazer, criando técnicas de engenharia 
com o cliente, o produto desenvolvido, como vocês dentro da área de negócios: tornar-se um tirador de 
estão vislumbrando. E se o cenário de negócios tomar pedido. Estamos tentando trazer algumas engenharias 
isso para homologar com o cliente? Você libera a equipe para o analista de negócios.  É a modelagem do negócio 
para a próxima interação? Temos uma experiência na que achamos que temos que desenvolver. A questão é 
Dataprev e a filosofia que estamos ten-tando seguir é uma coisa que se fala muito, tentar uma visão de 
essa: limitar as fronteiras e provoca a área de negócio, a modelo conceitual de dados, de informação, arte 
área de produto a atuar de forma a liberar a área de dentro da engenharia do desenvolvimento, para que 
projeto para atacar as próximas interações. Como vocês trazê-lo para esse ritmo. Eu falo isso pela minha 
estão vislumbrando isso? própria área e minha área é tecnologia. 

Serpro: O Serpro tem três processos que são Se minha área de técnicos não entende do fluxo de 
essenciais dentro desse fluxo, porque construímos desenvolvimento, não adianta. Obrigados a seguir o 
uma forma bem delimitada também. Aquela crise de fluxo de desenvolvimento na área de tecnologia, expu-
identidade de que falei no começo para vocês acho que semos ferramentas para as equipes de desenvol-
é uma coisa natural, não foi a linha que adotamos nos vimento. A única forma de agregar o que eu acho inte-
últimos anos. O Serpro hoje tem um processo de negó- ressante para a realidade da empresa é conhecer o que 
cios que modela todo o trabalho do analista de negócio. se desenvolve. Por exemplo, meus técnicos, ape-sar de 
O processo do desenvolvedor modela todo o processo não terem que desenvolver, fazem curso de 
realizado pelo desenvolvedor. E o processo da desenvolvimento.
infraestrutura modela todo o trabalho que mantém o 

Dataprev: Temos várias dúvidas.sistema do cara que mantém o sistema no ar. Esses 
processos têm links formalmente. Dataprev: Você tocou em um assunto interessante 

sobre o analista de negócio e essa questão do Esses links ajudam a balizar, mas em muitos casos não especificador que está dentro da equipe do projeto. conseguimos respeitar isso. Por exemplo, a homolo- Será então que não estamos forçando uma barra de gação hoje é responsabilidade do analista de negócio. colocar essa parte dentro do negócio, quando ela Só que, quando fazemos uma estimativa, um levanta- deveria estar um pouco mais para dentro do mento, vemos que, na maioria das vezes, tenho que desenvolvimento? Para o analista de negócios poder envolver o desenvolvedor. Por que tenho que envolver olhar mais interfaces, o negócio de uma maneira o desenvolvedor? Porque o analista de negócio não se global? Essa é a primeira pergunta. envolveu na frente com a parte de requisitos, com o 
conhecimento do negócio que possui. É um efeito A outra é a seguinte, eu vi a questão do glossário, muito 
cascata, esse não envolvimento lá atrás faz com que se interessante, mas eu gostaria de saber se você vai falar 
consiga fazer a homologação de sistema e uma gestão. um pouco mais à frente sobre a questão de gestão de 

componentes? Visto que vocês têm 11 unidades, ima-Uma das coisas que enxergamos é o terceiro ponto do gino que a questão de reuso é muito importante.nosso tripé. É difícil os analistas de negócios se envol-
verem na atividade de requisitos e homologação, muitas Serpro: A questão do analista de negócios, você tem 
vezes por falta de habilidade. O analista de negócio é o toda a razão, na prática eu acho que existem as duas 
indivíduo que está tratando com o cliente. Mas a nossa formas de ela acontecer. Eu acho que é muito mais uma 
empresa, é uma empresa de TI, o nosso negócio é TI. decisão de qual é a parte que eu quero dar prioridade 

nesse momento da empresa. Acredito que, como Nosso analista de negócio tem que conseguir entender o falamos aqui,  passamos por uma crise muito parecida negócio. Só que esse é um mundo que estamos tentando na hora de centralizar os desenvolvimentos. A pergun-almejar. É um mundo complexo, sendo que não conse- ta é exatamente essa, será que é melhor eu centralizar 
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o desenvolvimento e tirá-lo de dentro de cada unidade esperando um pouco para vermos o benefício que vai ter 
de negócio ou deixá-lo lá? Quando deixo dentro da com relação a isso, com relação à gestão de mudança que 
unidade de negócio, a impressão é que conseguimos é uma das perguntas que foram feitas, já respondi com 
ter alguma agilidade no trato com o cliente, seu relacio- rastreamento da prototipação. 
namento com o cliente melhora. Outra coisa que vi nas empresas que são literalmente 
No Serpro temos pessoas que entendem muito do voltadas para métodos ágeis, uma das formas que eles 
sistema e hoje migraram para a área de negócios, gente usam, mas ainda não estamos avaliando, porque os 
que saiu do desenvolvimento e foi para essa área. pilotos ainda estão começando, estão na fase inicial, 
Percebemos que essas pessoas conseguem evitar um porque temos homologações muito constantes e 
conjunto considerável de demandas que não deveriam muito rápidas: fazer determinado conteúdo de 
entrar na empresa. O ponto negativo é quando o de- mudança baseado em homologação e outra, se ela é 
senvolvimento perde esse conhecimento de negócio. muito rápida, entre uma homologação e outra. Consigo 
Não nos habituamos ao modelo de fábrica de software. fazer uma comparação entre a homologação anterior e 
Eu não sei como vocês são na Dataprev hoje, mas a a homologação atual, se conseguirmos entrar nesse 
ideia de fábrica de software que dá uma especificação ritmo, de mostrar o que está diferente entre o anterior e 
pronta não pegou muito bem no Brasil, prin- o posterior. Esta é uma das estratégias que pensamos 
cipalmente, por uma cultura nossa como cliente. Não é em adotar, baseada no que vimos no mercado. Não 
nem nossa como desenvolvedor, é nossa como cliente, estamos inventando nada, isso é algo que as empresas 
uma cultura de muita mudança. O Governo Federal de métodos ágeis adotam: prazos de homologação 
gosta de mudar. curtos como uma forma de documentação. 

Portanto, na hora em que eu deixo essa camada fora, no Dataprev: Pelo que eu entendi vocês ainda não chega-
decorrer do desenvolvimento, eu demoro mais tempo ram a essa fase de medição. 
para absorver mudanças. É uma decisão estratégica, não 

Serpro: O piloto está inicial, essa semana começaram os vai ter uma resposta certa. Vai ter que ter uma decisão, treinamentos nas ferramentas. Semana que vem devemos quero fazer essa absorção de mudanças rapidamente, começar esses projetos nos quais vamos trabalhar. essa é uma das vantagens; há outras. Eu quero, por 
exemplo, fazer com que o cliente receba menos de- Senhora Andreia: Em, Santa Catarina, no Serpro, tem 
mandas com problemas. Terá que verificar esses prós e algum piloto desses?
contras, dada essa conjuntura, porque o cenário é assim, 

Serpro: Agora você me pegou. Eu tenho dúvidas, mas se um dos dois lados quer 100% bom, terá que olhar se 
eu deixo o meu telefone e você deixa o contato e eu vale a pena fazer isso. Eu quero melhorar a minha 
passo para vocês.entrada de demanda, minha gestão de mudanças. Como 

eu quero tratar isso dentro da minha empresa, talvez Dataprev: Vocês estão fazendo treinamento sobre seja uma resposta muito importante que eu gostaria de mudança cultural nessas pessoas envolvidas, para que ter para poder discutir esse fluxo. não ocasione o mesmo problema que você falou que 
teve anteriormente? Outra pergunta é com relação a Dataprev: Administração de componentes, mas você 
esses protótipos de documentação ou a ausência pode ir pensando.
desses artefatos tradicionais de documentação no 

Dataprev:  Vocês já chegaram a alguma etapa em que projeto: vocês pensaram de alguma maneira se isso 
podem medir e avaliar a quantidade de desvios em pode ajudar ou atrapalhar a utilização de Test Driven De-
algum processo e como vocês avaliam isso? Qual o velopment (TDD) no desenvolvimento dirigido a testes?
nível de detalhamento que vocês exigem?

Serpro: Em relação ao TDD, preferimos não misturá-lo 
Serpro: Você fala de desvios em relação à gestão de ainda nesse bolo, porque estamos com muita variável. 
mudança ou desvios em relação ao trabalho da SQA? Nesse primeiro momento preferimos dar uma 

segurada. Em relação a esses treinamentos de imersão Dataprev: Os dois. cultural, há empresas que fazem treinamento 
Serpro: Com relação ao trabalho do Software Quality metodológico e depois ficam um tempo dentro da 
Assurance (SQA), em um primeiro momento, deixamos empresa fazendo estruturação com a equipe em 
para uma segunda etapa. Primeiro vemos se esse relação ao que está sendo trabalhado. Não sabemos 
modelo de prototipação é uma coisa que vai trazer bene- quando isso acontecerá, porque temos uma série de 
fícios para nós. Quando falamos que é um piloto que está variáveis acontecendo. Apesar de estarmos falando de 
testando mesmo. Deixamos o trabalho da SQA prototipação, tem toda uma mudança  de conjuntura e 

Fórum de TIC Dataprev 46Gestão de Fábrica de Software

DEBATE
Diego Azevedo

Gestão de fábrica de software no Serpro



de outras coisas que estão acontecendo e também horizontais. Eles conseguem ter foco na governança, 
facilitam a prototipação. mas teremos que adaptar a equipe a esse mundo. 

Por exemplo, entramos na linha da padronização O SOA pode ajudar dentro de um desenvolvimento 
tecnológica, que foi questionada aqui, que é um dos mais ágil? Pode também, porque você começa a ter 
nossos desafios, inovação e padronização. Criamos reutilização de serviços e nós, dentro dessa reutilização 
algumas características, e uma delas é a gestão de de serviços, podemos começar a ter outras atividades 
tecnologia de estruturadores. Por exemplo, à medida que agregam essas equipes a essa melhoria de 
que a gente vai liberando uma pessoa para prototipar, ela produtividade a métodos mais ágeis. Já enxergamos 
vai tentando prototipar dentro de um ambiente no qual que SOA não é tecnologia, SOA é um conceito que vai de 
as tecnologias são mais controladas, para poder ter um novo naquelas três vertentes: processos, ferramentas 
melhor aproveitamento da prototipação e um e pessoas. Passamos pela fase da ferramenta, a fase 
aprendizado cultural em conjunto. Por exemplo, estou do processo (a qual estamos trabalhando) e a fase de 
implantando o ALM, porém não está sendo implantado pessoas. Uma das formas de oferecer o reuso, é traba-
no Serpro. O primeiro lugar que implantamos foi em lhar SOA de uma forma adequada. Nesse aspecto eu 
Florianópolis, e estamos discutindo o segundo agora. acredito nesse tipo de blackout que começarmos a criar 
Possivelmente, em um dos pilotos da prototipação que quando falamos de prototipação, que tenta ajudar as 
está sendo discutido já posso aplicar o ALM em conjunto. equipes a se aculturar em um mundo diferente. 

Além do protótipo, de escrever, aproveitaremos a Se começo a ter serviços predefinidos, vou ter menos 
mudança cultural que estamos tendo que fazer, ao ficar exigência de documentação também na proto-tipação, 
um mês com o pessoal, para fazer a implantação do porque o serviço já está pronto. Sei que é uma coisa que 
ALM. Queremos aproveitar o ALM para fazer essa tem vários encaixes mas, à medida que essa coisa vai 
mudança cultural porque, ele tem características de crescendo, ela parece fora da realidade, mas não é. 
métodos ágeis. Ele tem, por exemplo, o “burn down” Visitamos empresas que têm o SOA implantado e têm 
aquele quadro que você tem os “post-its”. Poderia  estar uma gestão interessante de serviços, mas vimos que, 
interligando algumas atividades para que esse acultu- para chegar a esse nível, temos muito a percorrer. Por 
ramento fosse equilibrado por várias vertentes. exemplo, eu não preciso escrever mais um caso de uso, 

de verificar situação fiscal de uma pessoa. Isso todos os Não adianta só dar prototipação como ágil. O gestor do projetos do Serpro têm. Toda vez que eu tenho que projeto também tem que ter uma ferramenta que o fazer um projeto, tenho que verificar a situação fiscal. ajude a trabalhar, o líder de projeto tem que entender 
que já tem padrões na empresa em relação à tecnologia. Quando tenho o serviço, já posso escrever aquela 
Estamos tentando fazer isso internamente com essas documentação e, uma vez lá, é só referenciar. Deixar de 
características. Estamos indo em algumas empresas escrever na prototipação não quer dizer que  não haja 
externas para avaliar esse treinamento, porque vimos documentação. O cara já está usando uma coisa que foi 
que tem empresas que têm esse treinamento para documentada lá atrás.
fornecer para outra empresa. Esse é um programa de Estive em uma reunião na semana retrasada, imersão, estamos começando a levantar essas estávamos exatamente discutindo isso como uma das informações. Dentro desse cenário eu trouxe, além metas para o Serpro para esse ano. O ALM é a grande dessas processuais que eu falei, a prototipação. ferramenta que vai ser implantada sobre óptica da 
Por exemplo, em reuso temos duas vertentes diretoria de desenvolvimento. ALM é uma ferramenta 
trabalhando, acontecendo e que levam à ideia de reuso, que vai ajudar em muitos aspectos o nosso trabalho. Eu 
além de outras que consideramos secundárias, mas vou explicar, na gestão de tecnologia, o porquê. Reuso é 
que, somando, podem dar um efeito muito bacana. uma das formas com as quais estamos tentando 
Começamos a trabalhar com tecnologia baseada em ganhar produtividade, inclusive juntando com 
Service Oriented Architecture (SOA), barramento de prototipação. Trabalhamos com componentes de 
serviço. Começamos a implantar esse ano, a primeira reuso há um ano e pouco. O Demo-iselles é um grande 
tecnologia ligada a barramento de serviço, para, com vetor de reuso, por exemplo. 
isso, ajudar a estruturar o desenvolvimento. Existem várias empresas utilizando, inclusive tem Entendemos que SOA é um paradigma um pouco várias empresas fazendo essas operações em diferente do que as pessoas acham que é (só ter o Demoiselles, porque o código dele está todo aberto, barramento de serviço). O SOA significa bem feito e que você consegue adaptar ele à reali-dade de sua eu vou ter reuso também de serviços dentro do empresa. Ele gera para nós uma facilidade de reuso, barramento, porque ele consegue ter soluções mais 
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porque está todo mundo seguindo o mesmo modelo de ferramenta de componentes que enfoque a 
trabalho. Falamos em Java, em DotNet, a tendência do colaboração, para tentar outras formas que temos de 
Serpro é Java. Para nós, quando a pessoa entra no aculturar. Adianta colocar uma ferramenta de 
Serpro, ela recebe treinamento em Java. Aquele colaboração sem um gestor do componente? Não. 
primeiro mês dela é de ambientação em treinamento A história de que a empresa vai se auto-organizar e o básico em Java. Ela pode até depois trabalhar em outra componente vai ser autossustentável, porque todos área, mas não adianta querermos envolver toda a têm interesse no componente, eu ainda não vi tecnologia. A padronização tecnológica dada ao frame- acontecer no Serpro.work nesse trade-off é difícil. 

Dataprev: Tem uma iniciativa no sentido de envolver o É do trade-off que estamos falando que, quando portal do software público nessa colaboração? Porque, padronizo demais o desenvolvedor, este fica em uma eventualmente, vários componentes que vocês utilizam situação motivacionalmente baixa e isso é difícil para outros órgãos do Governo Federal também utilizam.nós. Não vamos esconder isso, a motivação é 
igualmente importante dentro das nossas empresas. Serpro: A estratégia de envolver o portal do software 
Mas se eu não padronizar, não farei reuso. A última público foi assim, apesar de ele só servir para Java: 
proposta que recebi é integrar reuso de conhecimento. estamos disponibilizando os componentes dentro do 

Demoiselles. Tem coisas dentro do Demoiselles que você O Serpro já tem hoje uma equipe que faz gestão de pode usar ou não. Todos esses componentes que componentes corporativos. Eu preciso de um compo- estamos falando são públicos e estamos tentando nente que faça assinatura de certificado digital. Todos expor no Demoiselles, pois o mesmo está no portal do os sistemas estão começando a usar o mesmo, nós já software público. Não estamos expondo nossa rede de demos esse passo. Preciso de um componente que faça componentes lá, mas se vocês forem ver o código do a ligação entre a monitoração da empresa e o software. Demoiselles, tem um pacote que se chama componente Temos esse componente lá dentro. Só que vimos que que é 100% atualizado, que nada mais é do que os esses componentes corporativos são limitados. Não componentes que temos na rede falando das formas adianta você querer criar componentes demais, que que conseguimos para disponibilizar para o governo. talvez cheguem a vinte. Se eu fizer uma pesquisa rápida Nem todos os componentes, porque alguns não têm aqui de quais são os componentes corporativos, todos nem sentido sair do Serpro. Temos um sistema de vão dizer os mesmos de log, auditoria, classificação, autenticação que se chama “Sem a Rede”. Vocês não monitoração, certificado digital.  usam “Sem a Rede”? Quem usa o SIAFI, usa o “Sem a 
Hoje, já temos esse limite trabalhando, apesar de eu Rede”, mas está usando como usuário e não como 
achar que se tem muito a melhorar, mas o pessoal já equipe de desenvolvimento. 
está discutindo reuso de conhecimento. Qual foi a Só um pouco para a gente finalizar, acho que essa é estratégia que utilizamos para trabalhar com reuso de uma das partes mais importantes do que eu falei para componentes que é algo que estamos revisando, ideia vocês, para encerrarmos. Aqui vem o lance que eu não essa que foi boa, mas cuja instalação teve falhas; sei como vocês fazem na Dataprev, mas é o grande usamos a ideia de redes sociais. Um componente é desafio, uma vez que gestão de tecnologia é uma coisa uma comunidade em uma rede social, interesso-me muito complexa. Se eu apertar demais, nós não por aquele componente, vou lá e escuto aquele compo- daremos conta de implantar todas as tecnologias nente; quando ele tiver uma atualização, vou receber novas, se eu apertar de menos, não terei uma uma mensagem acerca disso. O projeto novo SIAFI padronização, fico totalmente na mão da competência utilizou o componente do certificado digital. O líder do de cada desenvolvedor. Essa é a regra que estamos projeto tem que ir lá e cadastrar o SIAFI e, a partir vivendo. O que estamos tentando fazer? O Serpro não daquele momento, aquele componente, vai ajudar a tinha nada e fez um ciclo de vida na tecnologia. O ciclo rastrear quem o está usando pelo modelo de rede de vida é completíssimo. O que aconteceu agora? Não social: é como publicar no painel do Facebook. conseguimos acelerar a implantação de novas tecno-
O pessoal do novo SIAFI está escutando o que tem no logias, porque está excelente para a gestão, mas está 
painel dele de visualização. Estamos melhorando isso. difícil para acompanhar o mercado.
Está chegando a linha de discutir ativos de conhe- Sou responsável por 42 grupos de tecnologia. Não dá cimento, que é um passo mais complexo, porque ativo para dar conta dos 42 grupos. Então, por exemplo, de componente já é difícil, mas pelo menos é um ativo teste unitário é um grupo. Não somos responsáveis que estava mais sob controle. Conhecimento é uma pela gestão do JUnit. Somos responsáveis por qualquer coisa muito aberta. Por exemplo, vamos colocar uma 
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ferramenta de teste unitário. Isso eu tenho discutido regionais decidirem qual é a forma de ferramenta que 
com a área de direcionamento tecnológico na empresa, elas vão adotar. É esse modelo que a gente está 
para tentar focar em tecnologias que sejam estru- discutindo, mas hoje é rígido.
turadoras. Quanto ao JUnit, é preciso controlar a versão 

Dataprev: Vocês reconhecem essa rigidez como um que o cara usa? Se seguir o ciclo de vida da tecnologia, instrumento que eventualmente possa desmotivar a eu preciso. É assim que fazemos hoje para garantir uma equipe de desenvolvimento por não terem autorização padronização de desenvolvimento. para trabalhar com...?
Será que, se o desenvolvedor usar uma versão 

Serpro: Se eu disser que não, vou mentir fortemente. diferente do JUnit e da que implantei dentro da Tenho muitos e-mails de pessoas reclamando, queren-empresa, irá me trazer algum custo? Porque JUnit é do utilizar as suas ferramentas. Pessoas que utilizam e uma tecnologia que não entra na produção. JUnit, no não falam, e quando damos suporte ficamos sabendo. nosso caso, não está atrelado à nossa documentação; Deve ser um mundo muito parecido com o de vocês. a documentação de teste é outra, não é seguindo o Acredito que nem precisa entrar com muitos exemplos, relatório do JUnit. JUnit não é uma coisa à qual mas é isso que a gente vem questionando. A rigidez é agregamos valor ainda. Por isso, estamos começando excelente para a seguinte questão: Vivemos recebendo a discutir o seguinte: tecnologia que entra na produção. questionamentos do CGU e do TCU com relação à É assim que a gente faz para não ficar na mão do tecnologia. Os caras estão ficando bons em tecnologia, desenvolvedor. E voltando à pergunta que o Edgard fez, daqui a pouco eles estarão sabendo mais do que a gente. vão ficar 10 anos lá dentro e, caso não haja uma visão A pergunta não é mais genérica, essa tecnologia vocês já de tecnologia de produção, não conseguirei sustentar. tem, já viu o ciclo de vida delas? O ciclo nos ajuda em toda 
Se o cara quiser entrar, e agora eu vou fazer com Phyton, a parte logística do Governo, e muito. 
não vou usar mais em Java. Conheço pouquíssimas Está aqui o porquê da documentação, as provas de pessoas usando Phyton no Serpro, se for preciso, conceito que fiz, porque adotei esse e não aquele resul-colocaremos recursos lá dentro. Java a gente tem um tado de teste. Esse aspecto ajuda muito principal-monte. Tentamos padronizar o que é estruturador para a mente na área de produção. A área de produção empresa teremos que fazer um tratamento mais rígido; também adora o ciclo. segundo, tenho algum valor agregado, por exemplo, qual 
é a agregação de valor que posso dar, por exemplo, ao O desenvolvedor por outro lado está desmotivado, mas 
JUnit? Essa versão do JUnit está integrada ao ALM. Agora, o desenvolvedor também gera muitos problemas. 
tenho um motivo para não deixar o cara mexer no JUnit, Quando você não tem algumas regras, acaba querendo 
porque tenho um valor agregado àquela tecnologia. criá-las. Ele pode ter aquilo pronto, mas quer fazer um 

novo, utilizando as tecnologias dele. E é a área de Não posso deixar o desenvolvedor selecionar, mas se produção que sustenta, depois não consegue não tiver valor agregado, o que posso fazer para ajudar sustentar. Então, a desmotivação existe, mas é o desenvolvedor nesse meio termo? Estamos nessas necessário ter um controle. discussões e hoje digo a vocês: a situação atual do 
Serpro é rígida para garantir a produção, principal- Não consigo ver uma área que tenha produção sem ter 
mente. Não vou mentir para vocês que não é rígida. É determinado controle. O que podemos questionar é o 
tecnologia nova. Toda tecnologia que entra de desen- quanto poderemos afrouxar um pouco esse controle, 
volvimento, passa pela minha área. Só que estamos mas largá-lo é um passo que não faz sentido em quem 
vendo que não conseguimos acompanhar o mercado. tem área de produção. 
Não conseguimos evoluir no ritmo em que o mercado 

Falei um pouco dos tipos de projetos. Falei do Serpro evolui, e não sei se devemos evoluir no ritmo que ele 
como um todo e das características da empresa e do evolui, mas não podemos ficar parados. Evoluir como 
cliente. Algumas coisas que são muito importantes eles, acredito, nunca evoluiremos, porque é diferente 
sobre as quais falei são: reuso, SOA e gestão estraté-para o mercado. 
gica de tecnologia. 

Falo isso para todos os desenvolvedores: que somos 
Gestão de tecnologia estruturadora é uma coisa uma empresa que produz e as outras empresas não. Se 
importante? É, mas se eu olhar na versão ‘pessoa’, vou fosse só entregar o pacote para o cliente, seria 
descobrir que, se apertar demais, vai haver excelente. Produzimos por 15 anos, então não 
desmotivação. Se olhar na versão ‘processo’, vou podemos evoluir nunca na velocidade do mercado. Mas 
descobrir que, se deixar solto, não vamos conseguir tem coisa que, de repente, podemos ganhar em 
botar as coisas em produção. produtividade, só de deixar algumas questões 
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É muito importante e vocês sempre terão que ter esse cesso de aquisição foi da IBM, mas não foi uma seleção 
equilíbrio entre padronização e inovação. Não existe direta. O que Florianópolis está usando, por exemplo, 
uma mágica, acredito que vocês saibam tanto quanto deu muita diferença. Só para vocês terem uma ideia de 
eu. Principalmente nós que somos de empresa pública, informação,  trocamos em Florianópolis 10 
na qual não podemos controlar a nossa modalidade de ferramentas pela ALM. Trocamos Scrum, SGI, CVS que 
contratação, a capacidade das pessoas contratadas e usávamos na área de Sub Vest.  Em outros lugares o Sub 
até o comportamento. Vest era CBS, em requisito pró, trocamos Test Link, um 

conjunto de ferramentas. Facilitou muito a minha vida Acredito que as empresas públicas são muito mais para fazer a gestão de tecnologia. Em vez de gerenciar estruturadas para ter uma independência de pessoas, 10, vou gerenciar uma em Florianópolis.porque a nossa realidade preconiza isso. A nossa 
realidade preconiza que eu tenho que ter padronização Dataprev: Como se dá o início do trabalho de 
para  independer um pouco de pessoas. prospecção de novas tecnologias? Vocês olham para o 

mercado? É solicitação de cliente? É vontade sua, da Por isso, quando vocês forem tratar essa questão de sua equipe? Da sua área? É vontade dos desenvol-métodos ágeis verão que sempre vai ter um limite, que vedores? Como que é detalhado esse trabalho, quem não vão conseguir aplicar, porque nossa realidade é define o que vai pesquisar e como é essa pesquisa?outra. Por exemplo, quando eu vou implantar uma 
tecnologia nova, demoro muito mais do que em uma Serpro: Primeiro, tudo isso o que você falou acontece. 
empresa privada, porque a empresa privada vai ao Tudo vem do desenvolvimento, do cliente, da diretoria, 
mercado e diz: Eu vou usar a ferramenta de tecnologia, e de uma série de necessidades. Tem uma área no 
o Pentaho. A empresa privada vai ao mercado e contrata Serpro que não é minha. É uma área de direcionamento 
três, quatro, cinco caras de Pentaho que entendem tecnológico que fica pensando em coisas à frente 
muito. Vamos fazer, já estamos implementando com também. Tudo isso desemboca em uma determinada 
Pentaho. Então, o processo de capacitar, de preparar o área que autoriza ou não essas prospecções, 
ambiente, preparar as equipes não só as de baseando-se em tudo o que está acontecendo. Por que 
desenvolvimento, mas também as de suporte, passa nessa área? Para que ela possa olhar se já está 
negócios, infraestrutura. Viramos quase uma área que sendo prospectado ou não. Se isso não está sendo 
fica puxando todo mundo para poder se voltar, virar os prospectado, irei prospectar. Logo em seguida, ela 
olhos para aquela tecnologia. Se tiver alguém que não simplesmente autoriza a entrar no ciclo de vida que eu 
olhe para tecnologia, ela não entra. Se a gente deixar, o falei para vocês de prospecção, absorção e canalização. 
desenvolvimento não vai entrar. Quanto à prospecção: temos sempre que tentar ver por 
Hoje, estamos bem melhor do que estávamos, graças re q u i s i t o  e  n u n c a  p o r  fe r r a m e n t a .  Q u a i s  
ao controle rígido que temos. Estamos descobrindo funcionalidades eu quero ter e não quais ferramentas. 
agora que tivemos que recusar o todo, mas o controle Não adianta eu querer dizer a ferramenta tal, tenho que 
rígido nos ajudou a ter essa visão do todo. Várias ver que requisitos eu posso usar. 
perguntas já foram feitas, tem mais alguma? Entrando no fluxo de testes e de análise de avaliação: 
Interlocutor não identificado:  Faltou você dizer qual temos quatro etapas, que chamamos de prospecção, 
foi a ferramenta de ALM que vocês compraram? É absorção, internalização e sustentação. A tecnologia 
sigiloso? para entrar passa por essas quatro etapas. 

Sustentação é quando acabo com o CPF e a área que 
Serpro: Sigiloso, não. É empresa pública, com contrato está mantendo aquela ferramenta no ar. Então público. Na verdade, vimos várias no mercado, há passamos por essas quatro etapas.várias ferramentas boas. No nosso processo, deu a 
ALM da IBM. Foi a ferramenta conseguida e até porque 
ela é trade-up. Visitamos a Caixa e eles também 
estavam com ALM. Visitamos o Banco do Brasil e eles 
também estavam com ALM. Visitamos a  Secretaria da 
Fazenda (SEFAZ) de São Paulo, que também usava 
outra ALM.

O ALM, na verdade, não sei se vocês chegaram a ter as 
ferramentas da Hauchnon e requisito de pró. A priori, é 
uma coisa que surgiu daquela ideia, mas são ferra-
mentas com outro modelo de trabalho. Nosso pro-
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A Triplo S é a parceira local da Softwell. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer por 
estar aqui com vocês compartilhando a nossa experiência. Estou pronto para discutir 
com vocês, logo após a apresentação, esse modelo que consideramos inovador de 
gestão em fábrica de software.

Vou, primeiro, contextualizar sobre o que é a Softwell.  A Softwell é a primeira 
empresa de tecnologia do Brasil a receber um investimento do braço da International 
Finance Corporation (IFC ) do Banco Mundial. 

A Softwell  é  a primeira empresa do Brasil e da América Latina que faz parte do grupo 
de investimento do Banco Mundial e fundamenta muito a sua área de inovação com 
as parcerias e com as academias. Temos uma parceria muito forte com a USP, a 
UNEB e já tivemos com a Unicamp, dentre outras universidades de referência no 
Brasil. Somos parceiros de negócios da IBM com certificado Oracle.

Como resultado do nosso trabalho de inovação, temos alguns projetos sendo 
financiados por linha de subvenção. Com alguns produtos Webmet fomos premiados 
em 2009 e 2010, como a empresa mais inovadora do Brasil. Ainda em 2010, a Época, 
Negócios criou uma categoria específica para poder premiar a Softwell como a 
pequena empresa mais inovadora, concorrendo com grandes outras empresas, 
como  Grandes Players, Wiples e outras que investem em inovação o orçamento que 
temos em 10 anos de Softwell. Conseguimos nos destacar entre elas. O objeto de 
premiação e de reconhecimento que foi abordado é essa caixinha, além do nosso 
processo de inovação. Caixinha Maker é o produto que acelera e simplifica o processo 
de desenvolvimento de software. 

É com base e fundamento nele que conseguimos ter um processo de gestão em 
fábrica de software inovador, diferente do convencional, mais dinâmico e mais ágil. O 
que acompanhamos do cenário de desenvolvimento de software  foi programação 
da válvula, que evoluiu para o código de máquina, e, depois, o desenvolvedor 
começou a ter contato com uma linguagem mais intuitiva, ainda que precisasse 
escrever códigos, um trabalho um pouco braçal.

A fábrica de software é a linha de montagem onde nós temos codificadores, seguindo 
um processo e atendendo um requisito funcional que foi especificado. 

O Maker chegou aproximadamente no começo do ano 2000. A proposta dele é ter 
um desenvolvimento 100% visual. Dentro desse contexto, vimos da evolução do 
software alguns indicadores que melhoraram, mas continuam bastante acentuados. 
A quantidade de retrabalho gera custo, e normalmente ocorre um estouro de 
orçamento, atrasando o prazo de entrega.  Quando o software fica pronto ele já não 
atende mais o que o cliente precisa.

Como poderíamos trazer uma solução para o mercado, que amenizasse ou 
encontrasse esse elo perdido? Onde eu consiga sentar com o meu usuário, fazer o 
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levantamento das suas necessidades e materializar de uma forma muito rápida o 
que ele acabou de me dizer e assimilar? Eu credito um pouco na dificuldade de o 
usuário conseguir externar exatamente o que ele precisa. O analista de requisitos 
senta com o usuário e consegue fazer uma entrevista, extrair o máximo de 
informação e transformar isso em casos de uso e diagramas, dentre outros 
documentos, passar para o desenvolvimento e o usuário final terá acesso a isso três, 
quatro, cinco meses depois. 

Quando conseguir visualizar a tela que materializa o que ele realmente quer, o cliente 
vê que tem alguma informação não especificada, de que não se lembrava de precisar 
ou que o fluxo de navegação não é bem como precisava.  Ou seja, sem ter uma tela ou 
um material palpável, não consegue ter um esclarecimento e associação com a 
tarefa do dia a dia que está querendo automatizar. 

O Maker é uma ferramenta onde o levantamento de requisitos é facilitado. Enquanto 
o desenvolvedor ou o analista de negócios faz o BPM, não que o Maker seja uma 
ferramenta BPM ainda, mas ele se propõe a utilizar a linguagem convencional e 
padronizada para que todos entendam o que é o fluxograma. 

O que isso representa? As regras de negócios do cliente, as necessidades que podem 
ser documentadas através de fluxograma e suas telas podem ser desenvolvidas 
dentro do próprio Maker.  Ou seja, enquanto eu faço o levantamento de requisitos, 
consigo fazer o protótipo e definir as regras para o usuário, não escrevendo código, e 
sim, escrevendo fluxos, por isso, o usuário não precisa acessar um For, um IFF ou um 
Wireless na linguagem que estamos implementando e, sim, visualizar em formato de 
fluxograma, em uma linguagem que seja universalmente conhecida. Basicamente, a 
indústria hoje prega, com algumas pequenas variações, o modelo em cascata, onde 
já especificamos o requisito, realizado por meio de análises, prototipação, análise de 
dados, implementação, testes, homologação e implantações, sempre de uma 
maneira encadeada, sequencial, criando dependência das etapas anteriores e, por 
sua vez, causando um sentimento de espera, por um resultado, que, como já 
registramos, pode ser que não  atenda o cliente por qualquer motivo de enten-
dimento ou por não ter sido claro o suficiente em visualizar todo o escopo que 
precisava ser atendido. A partir do momento em que colocamos o processo 
convencional integrado com nossa ferramenta, conseguimos acelerar e unificar 
etapas. Visualizamos no meio uma especificação de regra de negócios através de 
fluxograma. Não preciso escrever código, especifico tudo através do fluxo. Também 
construo protótipo funcional da tela, onde há orientações associadas a cada evento e 
consigo materializar para o usuário a estrutura de dados que ele visualizará. 

Após a etapa de especificação de requisito, que está documentada e está como 
assistente do usuário (temos como resultado a projetização, a modelagem dos 
dados e a implementação que foi iniciada, o mesmo fluxo usado para fazer o 
levantamento e mapeamento de requisitos do usuário) aproveita-se para comple-
mentar, chamando ou criando outros fluxos que implementem efetivamente as 
regras em relação ao nível tecnológico. Ou seja, acesso ao banco de dados, aos 
arquivos, preexistência de dados, manipulação e validação de informações, e por sua 
vez, aceleramos o processo de implementação.

Concluído isso, roda-se a etapa de testes, homologação e implantação. 
Conseguimos reduzir ou simplificar drasticamente todo o processo de desenvol-
vimento, desde o levantamento de requisitos até o desenvolvimento. Materiali-
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zamos todo o levantamento, permitindo ao usuário materializar o protótipo na tela, 
visualizar relatórios que podem ser criados, já validando o layout e os campos que 
precisam ser exibidos, especificando seu fluxo e utilizando a linguagem do 
fluxograma. Todo esse aparato de construção é independente de tecnologia; hoje 
trabalhamos com Java e Dotnet para o mundo Web com Ibayo. Se acessar uma 
pesquisa feita com esse formulário, obviamente  com as devidas restrições do Ibayo 
por causa do display da tela, e colocá-la para rodar com o Ibayo a terei, sem precisar 
escrever uma linha de código a mais, rodando em Blackberry, Android e IOS. 

Tudo isso por causa dessa camada de abstração que construímos com a ideia Maker. 
A permite essa independência e simplifica também o processo de atualização 
tecnológica das empresas. 

Feito uma vez, sua regra de negócios é mantida, o seu know-how, o valor do seu 
software é persistido, a tecnologia torna-se apenas um meio. Quem está constru-
indo software, o cliente ou o usuário final não precisa se preocupar com tecnologia, só 
precisa se preocupar com o valor agregado em seu software. Como isso funciona? 
Como materializamos? Basicamente, se tenho o protótipo funcional na tela, posso 
pedir para gerar o banco de dados a partir dela, inclusive respeitando os seus 
relacionamentos. Mas, se o modelo de desenvolvimento me obriga a ter a 
especificação do DR antes, passando por uma equipe de análise de dados, não tem 
problema; com o modelo validado, geramos formulários com essa base. 

Logo, não é preciso ficar escrevendo código e construindo, mais uma vez vamos 
unificar partes e vamos acelerar o processo de desenvolvimento.
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levantamento de requisitos na etapa 1. Como desen-Dataprev: A parte de levantamento de requisitos, uma 
volvemos o levantamento de requisitos? Isso é flexível? fase sempre muito crítica do desenvolvimento, não 
Por que é flexível? O mercado privado em alguns consegui visualizar em sua proposta. Como é feito, de 
momentos, o cliente prefere contratar a Softwell ou o que forma vocês realizam esse processo. O que vocês 
analista de requisitos para fazer o levantamento. Por recebem pronto já parte para a codificação de fato?
isso utilizamos as técnicas convencionais. Fazemos 

Softwell: Trabalhamos também com repositório, entrevistas, montamos o documento de levantamento 
reusamos toda a fábrica de software para poder ter de requisitos, explicamos a funcionalidade e a não 
uma boa produtividade. Ele constrói frameworks e funcionalidade e tem a lista de requisitos. O cliente dá o 
bases de reuso. Temos toda a parte de geração de aceite criando o backlog de todos os requisitos em uma 
documentação automática da aplicação. Então, aquele visão macro funcional e partimos para a etapa 2. 
trabalho árduo sobre qualquer mudança de escopo, em Dentro da etapa 2 vamos segmentar as funciona-
parte de mudança no modelo de dados, na tela, caso de lidades que foram priorizadas pelo cliente para entrar 
uso e documentação, automaticamente é feita a em um nível de detalhamento. 
alteração dentro da ferramenta. Você só precisa pedir 

Esse nível de detalhamento vai escolher um conjunto para atualizar a documentação que é gerada 
de funcionalidades que caibam dentro do ciclo de automaticamente em padrão customizado.
desenvolvimento. O ciclo pode durar 15 ou 30 dias. 

Um parâmetro que usamos de BF Plug de produ- Fazer o planejamento, dimensionamento e ter o aceite 
tividade média das outras tecnologias hoje já está até do cliente no refinamento desse levantamento de 
um pouco melhor, de 15 a 20 horas por ponto de fun- requisitos. É nessa etapa que nós construímos o 
ção. Conseguimos, em algumas fábricas, oito horas por protótipo funcional da aplicação que será validada. 
ponto de função em Java e talvez seis horas por ponto Após essa etapa dos documentos e dos casos de uso 
de função em Dotnet. Temos um case da Câmara dos documentados, o protótipo funcional aceito pelo clien-
Deputados onde conseguimos inverter a unidade de te para uso do cronograma e entramos na fase de 
medida e fizemos 23 pontos de função por hora. desenvolvimento. A fase de desenvolvimento nada 

mais é do que complementar o protótipo. Fazer com Tenho alguns outros projetos dentro da Softwell onde 
que ele cumpra os objetivos e atenda os requisitos do consegui produzir até 50 pontos de função por hora. 
cliente: testes internos, testes cruzados, os casos de Não é pontual, depende da complexidade da regra de 
teste documentados também no levantamento do negócio, mas conseguimos ser bastante produtivos 
ciclo, entrega ao cliente. Homologa o ciclo e volta para o através de toda essa automação e simplificação 
requisito da próxima etapa ou gerencia mudanças permitida pela ferramenta. 
necessárias.

Somos uma empresa e temos um produto. Teremos 
Explicando basicamente por processo de artefato um portfólio de lançamento até 2016 e o mercado 
gerado: tem o levantamento de requisito, grava uma ansiava por essa ferramenta. Como ajudar o mercado a 
entrevista com o cliente que gera um documento de implantar isso nos seus processos tradicionais? Come-
visão, documento de requisito, estimativa de redi-çamos a identificar pontos que precisávamos compa-
mensionamento e termo de aceite. Documentação do tibilizar. Hoje você encontra um exemplo na internet do  
ciclo, a lista de prioridades a serem implementadas. Capability Mature Model – Modelo de Maturidade da 
Caso de uso detalhado, cronograma e planejamento, Capacidade (CMM) e o Agile e como fazer as duas coisas 
protótipo funcional aceito pelo cliente, desenvol-conviverem? Como sair um pouco do modelo pro-
vimento, teste e fontes do projeto. E as fontes do cessual, daquele paradigma formal do CMM e abordar 
projeto vão depender da plataforma que você queira. O práticas ágeis, para dar essa dinâmica e essa 
Maker é um gerador de código? Não, implementamos velocidade? Passamos pelo mesmo desafio. Criar uma 
em Maker. E falamos que quer na plataforma  Microsoft. metodologia compatível com a tradicional para utilizar 
Você receberá um Zip com os arquivos para fazer a essa ferramenta. O nosso modelo de gestão em fábrica 
publicação no ambiente Microsoft. Eu quero Java. de software, é o chamado Maker Express. O nosso 
Receberá um WOR com o Zip para fazer a publicação no objetivo é melhorar o desempenho da ferramenta, ter 
ambiente Java. Vai receber APK para publicar no maior controle de tempo do projeto e maior 
Android. Vai receber o DUOS para receber o Blackberry. participação do cliente no projeto.
Fico preso ao código fonte, não tenho acesso? Tenho, o Dividimos isso em fases nas quais fazemos o 
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código fonte tem Maker. Usamos o  para fazem parte desse modelo interativo e validade sobre 
chegarmos ao objeto final, que é a plataforma alta. todas as esferas. Basicamente destaquei alguns clientes, 
Temos a documentação do sistema automaticamente são mais de 1.500 clientes da Softwell hoje em operação 
gerada pelo Maker. Ele constrói com seu fluxograma a usando o modelo da fábrica de software. Temos estes, 
documentação do seu processo. As telas, os relatórios destaquei alguns do Governo. Temos contratos de certo 
dos casos de testes que foram mapeados e mais uma porte, de quantidade de ponto de função. Há milhares de 
vez, o cliente tem que dar o aceite de tudo, o que foi ponto de função que estão sendo desenvolvidos 
gerado nessa etapa de desenvolvimento. Na homolo- utilizando esse modelo de desenvolvimento. 
gação é levantada a lista de pendências, para ser imple-

Dataprev: Qual o custo, o tempo de entrada de um mentada, algum cálculo em determinado campo que a desenvolvedor para esse processo? Existe alguma equipe de desenvolvimento não fez funcionar. Sanando métrica nesse sentido?todos os problemas.
Softwell: Hoje a capacitação no Maker é feita em 40 Materializamos isso, mas, por exemplo, se ontem foi horas. Você pode me perguntar: Mas Diego que mágica publicada uma lei nova e precisamos alterar mudanças é essa? Um profissional Java leva três meses de de escopo. Essa solicitação vem para a lista de qualificação para ele sair um profissional júnior. São 40 mudanças que nada mais é do que voltar para a nossa horas de treinamento no Maker, para ter um lista de requisitos. O Backlog do produto precisa ser profissional júnior. Para ter um profissional em um nível implementado. E o cliente, no momento de voltar para a mais pleno, o processo de aceleração e aprendizagem é etapa 1,  vai priorizar isso antes das outras atividades e, rápido, é só sair um pouco do paradigma da orientação mais uma vez, precisa dar o aceite, para que passemos objeta e da complexidade que precisa ter para essa para o próximo ciclo. O nosso processo de desenvol- parte do negócio. Em três ou quatro meses e já vimento gira em torno desse ciclo. Finalizando o pro- conseguimos ter profissionais aptos para trabalhar cesso, acabamos o escopo e o software é entregue. com a metodologia e com certa segurança. Agora, Faremos o dimensionamento da entrega, o cliente existe uma questão de perfil, do desenvolvedor Maker e aceitará e efetua o pagamento conforme a quantidade do analista de requisitos utilizando o Maker. A pessoa de ponto de função que foi necessária. O cliente que não que já tem certa experiência em levantamento de trabalha com ponto por função, trabalha com colocação requisitos vai visualizar o Maker como a ferramenta homem/hora. Somaremos e contabilizamos o gasto case que vai usar para construir a documentação dele. homem/hora, para fazer desenvolvimento dos Com as 40 horas do treinamento Maker, já se começa a diversos ciclos que foram necessários. produzir com segurança. 

Nossa metodologia é simples, mas também permite ser No desenvolvimento Maker, precisará absorver um adaptável a cada necessidade do cliente. No mercado pouco mais esse novo paradigma para poder ter privado temos um conjunto menos exigente de segurança e produzir software seguindo aqueles nú-documentação a ser entregue, então basicamente, roda meros que apresentamos. Não posso enganar vocês enxuto. A área pública exige um processo mais achando que aqueles 23 pontos de função por hora e complexo, burocrático, fica dentro do convencional, do os outros 50 pontos de função por hora conseguimos modelo tradicional de gestão Por isso precisamos com profissional júnior pleno. Não, foram com entregar uma quantidade maior de artefatos. Esses profissionais seniores envolvidos no projeto.artefatos complementares são plugados em cada etapa 
do processo, dada à necessidade do cliente, dado o Dataprev: E por fim, como é o acompanhamento? Eu 
contrato que tenha sido assinado. Isso não impacta. A queria que você falasse mais das métricas, como vocês 
única coisa que ajustamos é a produtividade e o termino aferem isso? Como comparam com o mercado, se 
reduzido por conta do tempo necessário para elaborar existe essa situação?
esses documentos. 

Softwell: A cada ciclo, nós fazemos uma estimativa de 
A parte de gestão de mudanças, também na área pública é dimensionamento, uma estimativa de prazo para 
muito importante. Temos certa dificuldade com a entrega. Com isso, a todo instante medimos o previsto e 
disponibilidade de agenda com as pessoas. Isso é o realizado. E também medimos a lista de mudanças que 
extremamente importante no processo, para que seja existem, de pendências. Então conseguimos aferir a 
tudo validado e não corra o risco de se entregar alguma quantidade de pendências. Vemos a qualidade do que 
coisa que tenha divergência de expectativa,  está sendo entregue. Medimos também a produtividade 
principalmente da parte operacional e da gestão. a cada ciclo. 
Normalmente acontece uma distância entre as visões que 

A cada entrega houve um dimensionamento previsto. 

Maker
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Sempre o medimos. Só usamos essas métricas não todos os dias, ele vai conseguir cumprir o objetivo 
temos mais, por exemplo, métrica para inspeção de dele? Porque os desafios tecnológicos, grande parte 
código, análise por amostragem. É basicamente isso e deles estarão superados. O Maker não se propõe a 
complementar alguma coisa mais detalhada nessa atender todas as necessidades dos clientes, se propõe 
parte de mudança de requisitos, controle de mudanças. a atender 70%. Os outros 30%, o desenvolvedor preci-

sará ser bom, ser bem formado e saber construir 
Dataprev: São três perguntas: qual o perfil mais soluções. Ele constrói Loopings, se não fizer a interação indicado do analista para trabalhar no Maker?  Qual o  corretamente, vai causar um overflow no consumo de nível de profundidade ele precisa ter para a tecnologia memória, consumo de CPU. Java? Se você tem insumos em relação ao grau de 
motivação das equipes que trabalham com a A boa formação não compromete a inteligência dele. 
ferramenta, uma vez que o colaborador estudou, fez Precisará visualizar por esse ângulo: estamos dando 
todo um trabalho de graduação ou pós e vai trabalhar uma ferramenta para que produza melhor, mais e com 
em uma ferramenta visual que não vai explorar o potencial. Explorando a ferramenta, terá uma produti-
conhecimento adquirido? Por último gostaria que você vidade muito maior do que tem, ficando obviamente 
falasse um pouco mais de testes, principalmente se a um pouco restrito para respeitar a arquitetura e o 
f e r r a m e n t a  a b o r d a  a  q u e s t ã o  d e  t e s t e s  paradigma que existe hoje. Identificando também que 
automatizados, testes funcionais ou até mesmo testes esse paradigma, essa arquitetura de hoje, nos causou 
de desempenho? Como está essa questão? certa resistência à absorção da ferramenta no 

mercado. O Maker é composto por uma Integrated 
Softwell: Perfil? Existe uma fórmula mágica? Não. Development Environment – Ambiente de Desenvol-Profissionais da velha guarda, digamos assim, eles se vimento Integrado (IDE) e um Runtime. Já planejamos adaptam muito bem à ferramenta. Por quê? Porque outro módulo que deve estar sendo lançado no ano eles estavam trabalhando com a tecnologia antiquada que vem que tire a obrigação do Runtime e permita que por algum motivo, por opção ou não, não se permitiram o cliente especifique a arquitetura. atualizar com as novas tecnologias. E quando eles 
veem o Maker permitindo que apliquem toda essa Hoje, por exemplo, quero frameworks diferentes. O  
bagagem, que é aprendizado deles com muita facili- nosso propósito é manter a sua regra de negócio 
dade e já trabalhando com a tecnologia nova, ficam to- isolada, o valor do seu sistema, as pessoas que 
talmente motivados. E esses profissionais normal- estavam envolvidas, que conhecem o negócio. O 
mente rendem bastante. conhecimento deles está aplicado. A tecnologia pouco 

importa. Estamos lançando um novo produto que Quando estamos falando dos profissionais que venha a cobrir essa argumentação de algumas estudaram, fizeram especialização, são certificados pessoas que não acham o Maker interessante, porque em tecnologias Java, Microsoft ou qualquer outra ficaremos presos a determinadas arquiteturas ou tecnologia, eles tomam um choque, porque é uma plataformas. Mas no geral o perfil é esse. O mudança sem paradigma. Esperam lidar com toda profissional sênior, pós-graduado, mestre, doutor aquela complexidade da orientação objeto, das certificado que tenha algum nível de formação, ele heranças, do reuso, do framework, e essa flexibilidade conseguirá visualizar o Maker como uma ferramenta de um dia querer um framework, ou em outra situação que consegue fazer o trabalho muito mais rápido e que ele achar melhor utilizar. De ter acesso a múltiplos muito mais fácil, em vez de ver apenas esse lado das bancos, escolher quais padrões de projetos vai querer restrições; apesar de que, também existe certo grau de utilizar. Em um primeiro momento, existe sim, quando customizações, de flexibilizações possíveis na você pega profissionais com um nível mais sênior de ferramenta, onde o conhecimento especializado será desenvolvimento, eles terão certa resistência a aderir, muito necessário.mas isso é uma questão de cultura que pode ser 
trabalhada no seguinte sentido: esse profissional tem Em relação a testes, tive uma experiência quando veio 
que entender qual é o papel dele na sociedade em que esse modelo ágil, de do teste unitário, do teste inte-
está inserido. grado. Comecei a perceber que poderíamos construir 

uma ferramenta onde construísse uma tela, um fluxo, Ele é o profissional que ficará apertando porca a vida poderia já criar os casos de testes mais básicos para toda? Ou está preocupado em produzir um carro que validar isso automaticamente. Isso está no nosso alguém vai utilizar? Para ele é melhor ficar ali Workmec e não temos hoje uma ferramenta auxiliar apertando porca e às vezes ter que fazer uma hora para fazer, mas como estamos trabalhando interna-extra, porque a produção do estoque vai acabar? Ou é mente temos o teste com crítica, uma ferramenta de melhor saber que, em seis horas ou em oito horas, 
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automação onde, dada a especificação do ciclo e os precisar. Ele já tem essa base histórica. A nossa 
casos de teste levantados, tenho uma equipe de estimativa vem da análise do requisito e a consulta a 
qualidade que escreve o teste automatizado com o essa estatística que temos na análise do projeto. Os 
teste com crítica. Assim que publico uma versão dos requisitos não funcionais também procuram saber do 
servidores de homologação, rodo o script de teste. E ele cliente. Existe também uma conversa com a equipe de 
aponta para mim as questões positivas ou negativas TI, não só a parte de negócios, mas também que passe 
que tenham sido cobertas pelos casos de teste. todos esses requisitos do ambiente, do cenário, da 

complexidade, restrições que existem. Isso é passado Temos também script de teste para análise de para a equipe de desenvolvimento. Toda vez que vulnerabilidade para parte de segurança. E programamos um ciclo, internamente na fábrica, é pontualmente, quando trabalhamos com tabela de feita a reunião de planejamento e esses requisitos são massa de dados imensa, fazemos, limitamos, batidos a todo instante. Casos de teste são escrevemos scripts e testamos a aplicação para fazer o construídos pela equipe de qualidade e um dos pontos teste de estresse e colocar os indicadores. Agora, isso é que eles vão testar são exatamente esses critérios, sobre demanda. O processo está lá, a fase de testes. O análise de requisitos de velocidade.cliente diz: “preciso desses relatórios”. Alguns governos 
de estado nos exigiram o teste de performance. Dataprev: Ok, a segunda pergunta é com relação ao 
Buscaremos o script, validamos com ele. Fizemos na tempo ideal do ciclo de desenvolvimento de vocês e 
parte de homologação. Fizemos uma janela de como vocês chegaram a esse tempo? 
manutenção nos servidores deles para poder carregar 

Softwell: Depende do empregável mínimo que traga os servidores de manutenção e estressar, ver a carga e algum valor para o cliente. Quanto preciso construir dimensionar cluster e fazer tudo corretamente. Quanto desse modo? Quanto de equipe está alocado? Qual a aos testes, trabalhamos baseado na demanda do minha produtividade e o que eu vou conseguir entregar cliente. Visualizamos essa necessidade com um artefato e que seja um software que seja usado? Que não seja só reconstruído. No processo tem etapa de teste. O que uma tabela de cadastro sem ter pesquisa. Ter tabela de você quer como teste? O que for solicitado pelo cliente cadastro sem ter pesquisa não justifica. Preciso aderimos à ferramenta e implementamos a solução. entregar tabela de cadastro, tabela de pesquisa, edição 
Dataprev: Qual o nível de detalhamento necessário e a deleção. Aí, sim, a funcionalidade é completa. 
para ter o requisito que você consegue estimar e o que Quantas funcionalidades dessas consigo entregar com 
você usa para estimar? Como você trata os requisitos estimativa do dimensionamento do ponto de função? 
não funcionais? Você falou que a questão do desem- Eu vejo a produtividade média da equipe e vejo quantas 
penho depende do tamanho do banco, mas os demais dessas funcionalidades consigo entregar. 
requisitos, por exemplo, a transação tem que respon- O cliente pode dizer: “você está me entregando um der em até dois segundos, três segundos?  Como você módulo de conselho tributário e o contribuinte não trata isso na ferramenta? consegue lançar as notas fiscais? Não posso dar um 
Softwell: O bom programador vai fazer isso. Aí  preciso aceite nessa entrega.” Terminamos estendendo o prazo, 
do funcionário bem formado. O analista de requisitos mas nunca superou 30 dias a expectativa de o cliente 
faz todo esse questionamento. A parte do nível de ter algo palpável. O máximo que chegamos foi 30 dias.
requisito é a fase do detalhamento. O analista de 

Dataprev: A última pergunta é com relação a você requisito é que tem o dever de dimensionar. Ele conduz estar com um ciclo em andamento, mas com defeito a entrevista até chegar ao nível que considere ter na produção do produto. Como esse defeito chega ao segurança e domínio sobre a funcionalidade que será seu ciclo de trabalho? dimensionada. Sobre a estimativa já temos alguns 
padrões. Estou fazendo a estimativa de um software, Softwell: Depende. O cliente nos contratou para fazer 
que será desenvolvido em Maker; o que vai variar é a a manutenção do software ou a equipe dele assumirá a 
quantidade de campos de consulta, da complexidade manutenção? Se a equipe do cliente assumir a 
delas. Já conhecemos o formato , o que o Maker  gera já manutenção, o processo do ciclo será interno. Se ele 
está estimado. nos contratou para fazer a manutenção ou ocorreu o 

problema em produção durante o desenvolvimento do Essa complexidade na conversa, no detalhamento da resto do escopo, o problema vai chegar, entra no funcionalidade, já tem um histórico, uma base de Backlog e vai ser priorizado. Procuramos respeitar o conhecimento, tem essa estimativa. Crude com o processo. Por mais que seja uma intervenção em número específico de campos, Crude com complexi- produção, essa intervenção não para a linha de dade diversa, tela de busca, filtro, relatório, o que 
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produção. Certamente, a Special Weapons And Tactics - meu modelo gerado no Maker, é isso?
Armas e Táticas Especiais (SWAT) será acionada para 

Softwell: Exatamente. Você tem acesso ao código resolver pontualmente, mas no processo buscamos fonte, quando você está dentro do Maker e pede para ser bem rígidos, firmes, com relação ao cumprimento publicar a aplicação. Ela lhe dá o código compilado, que do escopo do ciclo. é a WAR e as GLL do Dotnet. Mas, posso ter acesso a 
Guilherme: Dataprev - Rio de janeiro.  Se eu entendi todo o código Java ou o Dotnet ser Sharp do que eu 
correto, gera-se um modelo a partir da ferramenta Maker.  construí em Maker, através do modelo visual dele? 
Depois se manda a ferramenta gerar o pacote ao código Pode, não tem problema nenhum. Mas, se você abriu o 
que vou colocar em produção, colocando no meu ambi- projeto e alterou no Eclipse, eu não tenho como trazer 
ente de aplicação. Então é um Model-Driven Architecture - de volta para dentro do Maker e refletir isso dentro de 
Arquitetura Dirigida a Modelos (MDA)? Sem querer rotu- fluxos. Você perde em produtividade e em manutenção.
lar, mas se assemelha, chega perto dele. Quão escalável é 

Dataprev: Você falou que ele é um gerador de código, esse código? O código Java, por exemplo, utiliza serviços mas que, na prática, ele acaba gerando um artefato Enterprise Java Beans (EJB ) ou não? Usa JavaServer Faces que pode ser.(JFS)? Usa servidor de aplicação? Como é essa arquitetura 
interna do código Java? Softwell: Se você quiser usá-lo como gerador de código, 

você pode, mas não considero uma vantagem. Agora, o Softwell: Por precisar ser independente de tecnologia, processo feito em Maker tem acesso ao código fonte nós optamos que o projeto não aderisse a nenhum Java que está representando aquele fluxograma.framework. E não usamos EJB, implementamos o EJE 
padrão, ou seja  service básico Java Community Process - Dataprev: Em relação ao código fonte, existe alguma 
Processo da Comunidade Java (JCP). Mas, Diego, como restrição para desenvolver um software livre com Maker?
você consegue escalar isso? Tenho servidores de 

Softwell: Não. Inclusive temos alguns projetos publi-aplicação que me permitem fazer Clusters de solução e 
cados no Opengov que, se não me engano, é um portal não me dão nenhum problema de escalabilidade. Mas 
que tem soluções em software livre. O que você produz ainda assim, não quero perder o que tenho produzido, 
no Maker é persistido, a especificação desse modelo, tenho alguns EJB que fazem a minha regra de negócio e 
formulário, fluxos e relatórios  é  persistido em banco estão sendo utilizados por outros temas. Então, quero 
de dado em um modelo de representação. Quando aproveitar que consigo integrar. E aí entra o funcionário 
você pede para publicar, ele faz a conversão e a bem formado, que entende bem de arquitetura Java. 
compilação. E essa compilação por sua vez roda em Entende como plugar esse EJB em uma aplicação que 
cima de um Runtime. Então não é uma Java Virtual roda e foi feita em cima da aplicação EJE, mas básica.
Machine – Máquina Virtual Java (JVM), mas é propor-

Não tem nenhuma restrição em usar EJB. Optamos por cionalmente a ter um bat code, que roda em cima de 
a parte da aplicação, a regra de negócio que você uma máquina virtual.
escrever em Maker ser toda em cima do EJE padrão. 

Dataprev: No caso, a grande vantagem do software Mas se já existe um pedaço da sua regra de negócios 
livre é a questão da colaboração que fica facilitada, que precisa ser evocado de dentro do Maker, não tem 
uma vez que o código pode ser manipulado por várias problema nenhum. Ele vai ser evocado e vai respeitar a 
pessoas, que não necessariamente os membros da sua arquitetura. A sua aplicação foi feita em EJE e ela vai 
equipe que desenvolveu aquele código inicialmente. evocar aquela regra EJB. 
Nesse caso, esse código gerado fica dependente 

Dataprev: Mas ativamente ele não usa para manter daquela versão específica do Maker? Eu preciso do 
essa independência? Maker para continuar desenvolvendo aquele código?
Softwell: Essa independência. Para amanhã ou depois Softwell: Se eu lhe der o WOR, você não tem nada, só 
não ter versões de EJB e terminarmos quebrando todos tem o código binário. Se você quiser exportar do 
os clientes que aderiram. Porque quando atualizou ou projeto, quem fizer o projeto no Maker e quiser torná-lo 
teve alguma mudança de contrato, o código dele não aberto, não vai poder entrar no Maker, porque o Maker é 
previa essa mudança de contrato. pago, a IDE é paga, não é gratuita. Ele não poderá editar 

no Maker, vai exportar o código produzido no Maker Dataprev: A última pergunta é o código que gerei, que foi para Java ou Dotnet. E ele pega esses pontos e publica. gerado a partir do Maker, foi construído por ele, esse É direito dele, o software é dele. A Softwell só dá a ideia, código foi editado. Posso ir lá e editar, alterar esse código, a ferramenta. Eu usar o Visual Estúdio para customizá-lo de alguma forma? Uma vez customizado, desenvolver ou usar o  Gridded Data Viewer (GDV) para eu o perdi. Não posso mais gerá-lo novamente a partir do 
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desenvolver. Posso pegar um código gerado em GDV e Maker proprietário lá comigo, só que quero dar conti-
abrir em Eclipse. Infelizmente, ainda não temos o nuidade em outro projeto que foi disponibilizado e que 
concorrente do Maker que tenha compatibilidade. outra pessoa criou com o Maker?
Então a única IDE para usar visualmente é o Maker. No 

Softwell:  Sem restrições, sem dependências.código Java posso abrir em qualquer uma e dar 
continuidade. É independência nossa. Dataprev: Precisa ser a mesma versão do Maker?
Dataprev: Mas eu posso? Porque ele vai gerar um Softwell:  Atualização de versão não torna compatível 
código Java que para continuar fazendo a manutenção o formato do arquivo.
nele, evolutiva etc., sem perder a compatibilidade com 

Dataprev: Ele não mantém uma retro compatibilidade, o Maker, terei que obrigatoriamente editar aquele 
por exemplo?código no próprio Maker? Além do Bat code gerado para 

Deployment, o Maker também disponibiliza essa fonte, Softwell: Ele vai pedir para você atualizar. Converteu que posso depois ler em uma ferramenta Maker e para atualização não volta mais. Hoje o Maker está na continuar a manutenção nela? versão 2.7, a pessoa criou o projeto em 2.5. Quando ele 
abrir o projeto em 2.7 ele não volta mais para 2.5. Softwell:  Em uma ferramenta Java ou Dotnet. Você não 

vai usar a ideia do Maker.  Só se você tiver, for paga, você Dataprev: Eu não vou poder retornar ao projeto, comprou. Você pode fazer parte de vários projetos. porque aquela versão inicial já não vai mais funcionar. 
Ele teria que atualizar a versão onde o Maker funciona?Dataprev: Existe um arquivo específico para o Maker ou 

esse projeto Maker? Esse projeto Maker, posso Softwell:  Infelizmente não. Só na versão 3.0 teremos disponibilizá-lo também? Ou ele tem alguma restrição um Maker feito em Maker, mas hoje ele é feito em legal? Delphi. Então hoje ele funciona, a ideia de 
desenvolvimento é Windows. O ambiente que você Softwell:  O projeto Maker não tem nenhuma restrição 
publica a aplicação gerada é qualquer um, mas o legal. Agora, alguém vai construir uma IDE gratuita para 
desenvolvimento é feito em Windows.você poder abrir esse projeto.

Dataprev: Não, eu estou falando o seguinte, eu tenho o 
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