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PANORAMA SOBRE DESENVOLVIMENTO ÁGIL

O que é? 
A engenharia de software ágil combina uma filosofia e um conjunto de diretrizes

de desenvolvimento. A filosofia encoraja a satisfação do cliente e a entrega incremental
de software logo de início; equipes de projeto pequenas, altamente motivadas; métodos
informais;  produtos  de  trabalho  de  engenharia  de  software  mínimos  e  simplicidade
global de desenvolvimento. 

As diretrizes de desenvolvimento enfatizam a entrega em contraposição à análise e
ao projeto (apesar dessas atividades não serem desencorajadas) e a comunicação ativa e
contínua entre desenvolvedores e clientes;

Quem faz? 
Engenheiros de software e outros interessados no projeto  (gerentes,  clientes e

usuários  finais)  trabalham  juntos  em  uma  equipe  ágil  –  uma  equipe  que  é  auto-
organizada e controla seu próprio destino. Uma equipe ágil enfatiza a comunicação e a
colaboração entre todos que a compõe;

Por que é importante? 
O ambiente moderno de negócios que cria sistemas baseados em computador e

produtos de software é apressado e sempre mutável.  A engenharia ágil de software
representa uma alternativa razoável para a engenharia de software convencional para
certas categorias de software e certos tipos de projeto de software. 

Tem sido demonstrado que ela entrega rapidamente sistemas bem-sucedidos;

Quais são os passos? 
        O desenvolvimento ágil poderia ser melhor denominado “pequena engenharia de
software”.  As  atividades  básicas  de  arcabouço  –  comunicação  com  o  cliente,  o
planejamento, a modelagem, construção, entrega e avaliação – permanecem. 
        Mas elas são reduzidas a um conjunto mínimo de tarefas que leva a equipe de
projeto à construção e entrega (alguns alegariam que isso é feito à custa da análise do
problema e projeto da solução);

Como tenho certeza de que fiz corretamente? 
Se  a  equipe  ágil  concordar  que  o  processo  funciona  e  produz  incrementos  de

software  em  condições  de  serem  entregues  e  que  satisfaçam  ao  cliente,  você  fez
corretamente.



Comentários sobre o desenvolvimento ágil:
• Desenvolvidos em um esforço para vencer as fraquezas percebidas e reais da

engenharia de software convencional;

•  Pode fornecer importantes  benefícios,  mas ele  não é  aplicável  a  todos  os
projetos, produtos, pessoas e situações;

•  Não é contrário à sólida prática  de engenharia  de software,  prevalecendo
como uma filosofia sobre o trabalho de software;

• Os engenheiros de software devem ser ágeis o suficiente para responder a um
ambiente de negócios mutante. 

O QUE É AGILIDADE?
Pressman (2006)  destacou  que  não  se  deve  cometer  o  erro  de  considerar  que

agilidade dá ao engenheiro de software a licença de improvisar soluções. A agilidade
está relacionada a:

•   Capacidade de responder rapidamente a mudanças;
•   Estruturas e atitudes de equipe que tornam a comunicação mais fácil;
•   Entrega rápida de software operacional;
•   Menos importância para produtos de trabalho intermediários;
•   Adoção dos clientes como parte da equipe de desenvolvimento;
•   Planejamento em um mundo incerto tem limites e um plano de projeto deve

ser flexível.

O mesmo autor ainda destaca 12 princípios (propostos pelo Manifesto Ágil) que
devem ser seguidos para se alcançar agilidade, sendo eles:

•   A mais alta prioridade é a satisfação do cliente, por meio da liberação mais
rápida e contínua de software de valor;

•   Receba  bem  as  mudanças  de  requisitos,  mesmo  em  estágios  tardios  do
desenvolvimento.

•   Processos Ágeis devem admitir mudanças que trazem vantagens competiti-
vas para o cliente;

•   Libere software frequentemente (em intervalos de 2 semanas até 2 meses),
dando preferência para uma escala de tempo mais curta;

•   Mantenha pessoas ligadas ao negócio (cliente) e desenvolvedores trabalhando
juntos a maior parte do tempo do projeto;

•   Construa projetos com indivíduos motivados, dê a eles o ambiente e suporte
que precisam e confie neles para ter o trabalho realizado;

•   O método mais eficiente e efetivo para repassar informações entre uma equi-
pe de desenvolvimento é pela comunicação face-a-face;



•   Software funcionando é a principal medida do progresso de um projeto de
software;

•   Processos  ágeis  promovem  desenvolvimento  sustentado.  Assim,  patroci-
nadores,  desenvolvedores  e  usuários  devem  ser  capazes  de  manter
conversação pacífica indefinidamente;

•   A  atenção  contínua para  a  excelência  técnica  e  um bom projeto  (design)
aprimoram a agilidade;

•   Simplicidade – a arte de maximizar a quantidade de trabalho não feito – é
essencial, devendo ser assumida em todos os aspectos do projeto;

•   As melhores arquiteturas, requisitos e projetos emergem de equipes auto-
organizadas;

•   Em intervalos regulares, as equipes devem refletir sobre como se tornaram
mais efetivas, e então refinarem e ajustarem seu comportamento de acordo.

O QUE É UM PROCESSO ÁGIL
Qualquer processo ágil  é  caracterizado de modo que atenda a  três  suposições-

chave:

 É difícil prever antecipadamente quais requisitos de software vão persistir e
quais serão modificados. É igualmente difícil prever como as prioridades do
cliente serão modificadas à medida que o projeto prossegue;

 O projeto e a construção são intercalados, isto é, as duas atividades devem
ser realizadas juntas de modo que os modelos de projeto sejam comprovados
à medida que são criados. É difícil prever o quanto de projeto é necessário
antes que a construção seja usada para comprovar o projeto;

 Análise, projeto, construção e testes não são previsíveis como gostaríamos.

Pergunta: Como criar um processo que possa gerenciar a imprevisibilidade?
Resposta: Um processo ágil deve ser adaptável e ser adaptado incrementalmente,

com base no feedback do cliente.

FATORES HUMANOS
O desenvolvimento ágil enfoca os talentos e habilidades dos indivíduos moldando

o processo a pessoas e equipes específicas.
Características-chave que devem existir entre as pessoas de uma equipe ágil e na

equipe entre si:

•   Competência;

•   Foco comum;

•   Colaboração;



•   Capacidade de tomada de decisão - autonomia;

•   Habilidade de resolver problemas vagos;

•   Respeito e confiança mútua;

•   Auto-organização. A equipe serve como sua própria gerência.

 A equipe ágil organiza-se para o trabalho a ser feito;

 A equipe organiza o processo para melhor acomodar seu ambiente local;

 A equipe organiza o cronograma de trabalho para conseguir melhor en-
trega do incremento de software.


