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Existem rumores associados com essas técnicas, é claro, 

como tudo que ocorre com TI. Nesse caso, os termos Agile, 

Lean e DevOps são os mais abordados. Infelizmente, essas 

técnicas com frequência são apresentadas como focadas em 

TI, sem benefícios claros para a empresa. Elas parecem até 

trazer com elas um perigo de minar a capacidade do CFO  

e do CEO de supervisionar as iniciativas relacionadas a TI. 

À medida que a função do CFO continua a se expandir, novas 

abordagens para a tecnologia vão se tornando críticas para 

se chegar a um valor de negócio. Este eBook mostra como as 

abordagens Agile, Lean e DevOps simplificam a entrega de 

serviços digitais, incentivam a inovação e deixam a empresa 

mais ágil. Essas práticas podem ser a melhor coisa que já 

aconteceu para os CFOs desde a invenção das planilhas, pois 

os ajuda a aumentar retornos, supervisionar investimentos, 

implementar controles, ganhar transparência, fornecer dados 

melhores e, evidentemente, gerenciar custos.

Durante as duas décadas passadas, 
profissionais de TI desenvolveram 
novas formas de trabalhar que têm 
o objetivo de proporcionar melhor 
valor de negócio a um risco mais 
baixo.

Lean
A TI Lean se baseia nos mesmos conceitos de Lean Manufacturing 
e Lean Six Sigma, todos eles importados do sistema de produção 
da Toyota, pioneiro em sua adoção. A ideia geral do conceito 
Lean é eliminar o desperdício ao se concentrar na redução dos 
tempos de aprovisionamento. Quando uma empresa adota uma 
abordagem Lean, ela mapeia os processos que usa para entregar 
valor e examina cada etapa para encontrar desperdícios que 
possam deixar o processo mais longo que o necessário. Ao eliminar 
cada tipo de desperdício, uma empresa pode encurtar seus tempos 
de aprovisionamento e reduzir os custos.

Os serviços de TI combinam bem com uma abordagem Lean; 
entretanto, a TI deve ser considerada como um processo de 
desenvolvimento de produto, e não de manufatura (ou seja,  
um processo que é diferente a cada execução). Por esse motivo, 
as técnicas de Six Sigma – que tentam reduzir as variações – não 
costumam ser aplicáveis. Assim como ocorre com outros processos 
corporativos, a prestação de serviços de TI envolve uma série de 
etapas, e cada uma delas costuma conter desperdícios. As fontes 
de desperdício típicas de um processo de TI correspondem muito 
de perto com as do processo de manufatura. Os autores Mary  
e Tom Poppendieck as identificaram como trabalho parcialmente 
completo, processos extra, recursos extra, alteração dos 
responsáveis pelas tarefas, espera, movimentações e defeitos.1



A ideia de divergir 
deliberadamente 
de um plano pode 
soar perigosa. Dá a 
impressão de que 
pode ser impossível 
controlar e atribuir 
responsabilidades às 
pessoas. Na realidade, 
não é.”

Por que, então, é tão importante eliminar 
desperdício e reduzir os tempos de 
aprovisionamento na prestação de serviços 
de TI? Um dos motivos é, evidentemente, 
reduzir o tempo de colocação do produto no 
mercado. No caso de aplicações internas, o 
tempo para adquirir o valor pode ser coletado 
de um investimento. Outro motivo é que a 
velocidade ajude a garantir que a capacidade 
de gestão de TI seja a mais eficiente 
possível. Agora, as equipes de TI podem 
fornecer produtos minimamente viáveis 
para os usuários, conferir se esses produtos 
estão cumprindo seu objetivo e continuar 
adicionando recursos ou fazer mudanças.  
A velocidade cria agilidade empresarial. Como 
as capacidades estão sendo constantemente 
finalizadas, a TI consegue se adaptar e 
trabalhar em outras coisas que ganham mais 
importância, sem desperdiçar o trabalho 
anterior. Por fim, a velocidade reduz o risco, 
pois é fácil lidar com eventos não previstos 
e porque ocorre uma redução nos riscos das 
entregas da gestão de capacidade de TI.

O fluxo de valor de entregar uma gestão 
de capacidade de TI é diferente em cada 
empresa, mas em geral inclui etapas 
como: reconhecimento e expressão das 
necessidades de negócios, redação dos 
requisitos, criação de um plano com base 
nos requisitos, preparação de um plano 
de negócios, atuação de um processo de 
governança sobre o plano de negócios,  
a aquisição de recursos, desenvolvimento 
de software, teste de software, verificação 

de segurança, implantação do software, 
treinamento dos usuários e o lançamento 
da gestão de capacidades. É um processo 
longo e pode gerar muito desperdício. 
Grande parte dos processos (e do potencial 
desperdício) ocorre fora do controle direto 
do departamento de TI ou ocorre na 
interface entre ela e o restante da empresa. 
Uma abordagem cautelosa dos processos 
é informada pelas técnicas de entrega do 
software Lean e pode fazer uma grande 
diferença nos resultados dos negócios.

Agile
Uma prestação de serviços de TI Agile se 
baseia em um princípio simples: em um 
ambiente complexo (certamente como de um 
serviço de TI), é melhor aprender e se ajustar 
do que seguir rigorosamente um plano feito 
antecipadamente. (Vou explicar já, já como 
isso se relaciona com o conceito Lean.)  
A ideia de divergir deliberadamente de um 
plano pode soar perigosa. Dá a impressão de 
que pode ser impossível controlar e atribuir 
responsabilidades às pessoas. Na realidade, 
não é. Tudo é rigorosamente controlado, mas 
por mecanismos diferentes.

Às vezes, gosto de pensar nas técnicas Agile 
em termos de atenuação dos riscos. Se 
fizermos um plano detalhado que cubra, 
digamos, um projeto de três anos  
e tentarmos implementá-lo, aceitaremos 
uma série de riscos grandes, por exemplo:



A agilidade é a 
capacidade da empresa 
de responder a 
mudanças. Ela vai de 
encontro à adoção 
rigorosa de um plano, 
embora ele seja 
extremamente valioso.“

1. O plano pode ter erros.

2. As circunstâncias podem mudar ao longo 
de três anos.

3. Em três anos, o produto talvez não tenha 
sido finalizado. 

No modo tradicional de serviços de TI  
(o chamado modelo em cascata ou 
abordagem obcecada pelo gráfico de Gantt), 
o produto só é entregue no fim do projeto, 
portanto todo o valor do investimento fica 
em risco até o final dos três anos, quando 
os resultados se tornam visíveis (ou não).

Qual é a seriedade desses riscos? 
Alta.
• Planos detalhados para sistemas de TI são 

sempre errados, como descobrimos em 
nossa experiência durante várias décadas. 
Estudos também mostraram que mais 
da metade dos recursos solicitados são 
raramente ou nunca usados. E mesmo que 
tudo ocorra de acordo com o plano, ele 
ainda pode não atender às necessidades 
empresariais que pretendia.

• A quantidade de mudanças que esperamos em 
três anos depende da quantidade de incertezas 
nos negócios e nos ambientes técnicos  
e estamos em tempos de mudanças rápidas 
e incertezas elevadas. No decorrer de três 
anos, startups são lançadas e abalam indústrias 
inteiras. A agilidade é a capacidade da empresa 
de responder a mudanças. Ela vai de encontro  
à adoção rigorosa de um plano, embora ele seja 
extremamente valioso. 

• Um estudo da Microsoft mostrou que 
apenas um terço das ideias realmente têm 
o resultado pretendido, outro terço tem 
o efeito oposto e o terceiro terço é neutro. 
Todos já vimos casos em que um sistema de 
TI deveria reduzir os custos, mas não o fez,  
ou deveria aumentar a receita, mas não o fez.2  
Outro estudo descobriu que empresas estão 
desperdiçando cerca de 400 bilhões de 
dólares por ano em iniciativas digitais que 
não produzem o retorno esperado.3.

• Diversos estudos mostraram que quanto maior 
o projeto de TI, maior o risco de não entregar 
os resultados. Um pequeno aumento no 
trabalho tem mais probabilidade de atingir 
este objetivo e é mais fácil de prever.
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Práticas Agile permitem aprendizado  
e ajuste constantes, atuando em ciclos 
pequenos para concluir um produto  
e entregá-lo a usuários para o recebimento 
de feedback. Elas são realizadas por 
equipes pequenas, autônomas e 
autossuficientes, capazes de aprender  
e se ajustar rapidamente, com o mínimo 
de cerimônia. Como as equipes Agile 
tentam concluir o produto rapidamente, 
é natural combinarem princípios Agile 
com práticas Lean, que se concentram em 
reduzir os tempos do ciclo. A combinação 
dos dois dá à empresa agilidade, atenuação 
de riscos e economia de custos.

DevOps
De acordo com a teoria Lean, duas 
importantes fontes de desperdício são 
transferências (movimento e espera) e lotes 
grandes. As práticas tradicionais de TI se 
baseavam em transferências entre times de 
desenvolvimento, de teste e de operações, 
que implantavam o produto. As DevOps 
são o conjunto de práticas inovadoras para 
uma TI Lean e Agile, que aborda essas 
transferências ao combinar habilidades 
de desenvolvimento, teste e operações 
em uma única equipe pequena, que será 
responsável em geral pelos resultados.

Em TI, lotes grandes são grupos grandes de 
requisitos. Uma equipe de DevOps processa 
apenas um pequeno conjunto de requisitos 
por vez, usando um processo altamente 
automatizado para implantar recursos para 
os usuários com rapidez, antes de passar 
para outro conjunto pequeno de requisitos.  
Como resultado, essa equipe implanta 
código muito frequentemente, às vezes 
centenas de milhares de vezes por dia.

O uso pesado da automação nas 
DevOps traz benefícios para controles 
e conformidade. Muitos controles 
organizacionais que antes deviam ser 
operados manualmente agora podem 
ser automatizados, ficando então mais 
confiáveis e fáceis de documentar. 
Dessa maneira, podem ser aplicados 
continuamente, e não periodicamente.

A abordagem DevOps é uma excelente 
forma de estimular a inovação. Com 
ela, novas ideias podem ser testadas 
rapidamente, a baixo custo e com risco 
reduzido. Trabalhar na nuvem reforça 
esses benefícios; é possível provisionar 
infraestrutura instantaneamente e depois 
cancelar essa ação. Capacidades de TI que 
antes exigiam muito tempo para serem 
criadas pelas empresas agora podem ser 
acessadas como blocos pré-criados  
e incorporados aos experimentos.



A abordagem Agile é 
um processo contínuo 
de investimento em 
que o caso da empresa 
é (efetivamente) 
recalculado a cada 
momento.”

As implicações de Agile, Lean e DevOps 
para os negócios

• Tempo rápido até o mercado ou tempo 
rápido de valor para produtos de uso 
interno

• Menos desperdício para capacidades de 
produção desnecessárias

• Menos desperdício com a produção de 
capacidades que não atingem objetivos

• Menos desperdício em processos (dentro 
e fora de TI)

• Redução de riscos

• Mais inovação

• Melhores controles operacionais por meio 
da automação

Vamos voltar para os problemas de controle. 
Na abordagem tradicional de supervisionar 
iniciativas de TI, a governança é uma questão 
fundamental: enquanto uma decisão de ir 
ou ficar é tomada, os supervisores em geral 
não são envolvidos, a menos que o projeto 
ultrapasse limites ou até que determinado 
marco seja atingido. É um processo de 
supervisão discreto, que se mostra em alguns 
intervalos, mas fundamentalmente ausente. 

Considere a abordagem Agile como uma 
supervisão contínua e transparente. A equipe do 
projeto faz entregas frequentes e os resultados 
são aparentes à medida que isso ocorre. Devido 
à agilidade do processo, o corpo de supervisão 
pode optar por mudar a direção a qualquer 
momento, encerrar o investimento, aumentá-lo 
ou substituir outros objetivos.

Com um processo Agile, a empresa pode fixar 
um cronograma ou orçamento e segui-lo; ela 
simplesmente altera o escopo para cumpri-los. 
Sugiro manter mais categorias de custo fixas, 
como se faz com orçamento. Os orçamentos 
colocam um limite no que uma unidade 
organizacional pode fazer em um único ciclo; 
quando você atinge o orçamento, para de 
gastar. O mesmo ocorre com os chamados 
"requisitos" (assim chamados porque não são, 
na realidade, um requisito, mas sim sujeitos  
a disponibilidade orçamentária.) Se o dinheiro 
acabar durante um projeto de TI Agile, 
nada mais se perde, pois o trabalho que foi 
concluído é utilizável. Na realidade, a iniciativa 
pode ser concluída mais cedo, mesmo se ainda 
houver orçamento, com base nas prioridades 
de mudança ou porque já se atingiu sucesso 
suficiente. Ou, ainda, a empresa pode tomar 
uma decisão consciente de aumentar o 
orçamento para implementar os recursos 
restantes. A abordagem Agile é um processo 
contínuo de investimento em que o caso da 
empresa é (efetivamente) recalculado a cada 
momento. 



Ela atribui muito valor ao ajuste de um 
plano à medida que as informações se 
tornam disponíveis e atribui pouco valor à 
conformidade com o plano propriamente 
dito. Isso não quer dizer que seja 
descontrolada. Eu a considero como sendo 
controlada de acordo com os objetivos da 
empresa. À medida que o projeto progride 
e recursos são desenvolvidos, seu impacto 
nos negócios é avaliado e o projeto é 
ajustado com base nesse impacto e nos 
objetivos pretendidos. O objetivo é obter 
o melhor retorno de qualquer que seja o 
investimento.

Entretanto, é preciso chegar a um acordo 
sobre o que deve ser esse "retorno". 
Redução de custos? Aumento de receita? 
Melhor atendimento ao cliente? Agilidade 
em longo prazo?  

Todas essas metas são válidas. Por outro lado, 
atender todos os requisitos especificados no 
começo de um projeto não é um objetivo de 
negócio real, assim como a construção de um 
conjunto específico de funções também não é. 
Um projeto saudável é aquele que atende seus 
objetivos, e não o que cumpre todos os seus 
requisitos. Ele deve ser adaptado continuamente 
para cumprir melhor os objetivos, diante da 
realidade.

Tanto CFOs quanto CIOs devem se animar com 
essas novas abordagens de TI. Elas oferecem 
maneiras de se chegar a resultados para a 
empresa tirando proveito do que é possível com 
as ferramentas de TI.
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