
Fundamentos de 
ALM
Ciclo de vida de Software



 Visão Geral do ALM

 O que é ALM

 Etapas do ciclo de vida

 Atores, ferramentas e fluxos do ciclo de vida

Sobre o curso



Introdução
Ciclo de Vida de Software



• Reduzir o tempo de entregas

• Implementar estratégias de melhoria 

e qualidade

• Reduzir desperdício

• Produzir com qualidade, no tempo 

esperado e com preço competitivo

Qual propósito do ALM

Requisitos

Desenho

Desenvolvimento

Implementaçãso

Operação

Optimização



Rastreabilidade e Fluxo de Work Items

Engajamento das Partes Interessadas



Impedimentos para Entrega de Valor

Ferramentas de 
gestão díspares

Incidentes de produção são 
difíceis de fazer debug e 
resolver

Novo aprendizado não é capturado



Barreiras da Equipe = Impedimentos a 
Entrega de Valor

| |



Implementar

Definir
Idealização

Desenvolver
idéias para software 
funcional

Equipes sem Barreiras Entregam com Valor 
Contínuo

APRENDIZAGEM PRÁTICO

Entrega 
Contínua de 

Valor



Application 
Lifecycle 

Management

Processos/
Otimização

Gerenciamento 
de Projetos

Gerenciamento 
de Requisitos

ArquiteturaDesenvolvimento

Controle de 
Qualidade e 

Testes

Gestão de 
Publicações

Fases do Ciclo de Vida



 Oportunidades Realizadas
 Ciclos mais Rápidos

Visual Studio ALM
Equipes sem Barreiras Entregam com Valor Contínuo

Entrega



Identificando 
Problemas

Software de baixo desempenho



Causas e Estratégias



Sair da zona de Conforto



Métricas de Identificação de Engarrafamentos

 Indicadores Principais
 Tamanhos das filas
 Tamanho dos batchs

 Indicadores de Atraso
 Velocidade

 Outras Métricas:
 Custos de Retrabalho
 Tendências de Bugs



Atenção nas Filas



Tamanho dos Batches

 Itens comprometidos para Sprint

 Atividades demais



Velocidade de Desenvolvimento

 Número de itens completados durante cada Sprint

 Gráfico mostra velocidade caindo em cada iteração



Retrabalho

 Defeitos

 Requisitos mal implementados

 Não completam definição de pronto



Tendências de Bugs

 Bugs sempre nas mesmas fases

 Bugs sempre relacionados às mesmas funcionalidades

 Bugs sempre causados pelos mesmos indivíduos



Demora no Feedback

 Atraso na validação

 Atraso na aceitação

 Atraso no esclarecimento

 Atraso na negociação

 Atraso na correção



 Introduzir mais trabalho para o sistema
 Intervalos longos entre o código e correção de bug faz 

com que seja mais difícil para desenvolvedor;
 Intervalos longos entre encontrar o bug e a verificação da 

correção torna mais difícil para o tester;
 Adiciona complexidade;
 Mais trocas de contexto.

 Reduz a produtividade global

Problema com Feedback Lento



Ciclo de Feedback

Código

Ajuste



Ciclo de Feedback Atrasado

Código

desperdício



Criar Soluções
Resolver problemas



Work in Progress (WIP)

Quantidade de trabalho feita em um bloco de tempo

Quanto menos se faz, mais rápido se entrega!



Reduzindo Prazo de Entrega

Trabalho atribuído
(durante o tempo)

Trabalho entregue
(durante o tempo)

WIP

Prazo de 
Entrega

6 atividades
3 atividades

Prazo de 
Entrega

WIP

Decisão 
Executiva



Lei dos Pequenos (Dois Minutos de Matemática)

Taxa de Entrega = Trabalho em Processo ÷ Prazo de entrega

Implica
Prazo de entrega = Taxa de Trabalho em Processo ÷ Entrega

Assim
WIP é uma métrica DESTAQUE para prazo de entrega



Times devem ser otimizados 
para produtividade e não 

utilização.



Identificar onde ocorrem defeitos

QA

Teste pós
implementação. 
principalmente

manual com automação 
limitada.

UAT

Aceitação da 
Implementação 

pelos usuários após
a aplicação de 
todos os testes

Operações
Verificação 

de 
Prontidão

Verificação de
Pré-implantação

Exigências de 
documentação

como “Documento de 
Requisito de Negócio (BRD)”

e especificações funcionais

Escreva o Código 
para

Implementar
Requisitos



Qualidade do produto

 Funcionalidades que suprem as necessidades

 Satisfação do cliente

 Livre de Deficiências

 Minimizar curva de aprendizado



Práticas de Capacitação de Qualidade
Contínua para Entrega de Valor Contínuo

Continuidade da qualidade
Ciclos mais curtos

Implementar

Definir
Idealização

Desenvolvendo
idéias para software funcional

Testes de aceitação contínua



 Testes

 Revisão de Código

 Regras de check-in e build

 Métricas e padrões

Qualidade em todo o processo



Aceitação de Testes Contínuos

Interface
Usuário

Serviços
Processos de Negócios

Regras e Lógica de Negócios
Integrações de Serviços

Acesso à dados
Identidade

Dados

Testes automatizados

Teste manual

Testes automatizados



Reduzir Desperdício



Identificando Desperdícios

• Inventário
• trabalho incompleto. Trabalho não em 

produção
• Superprodução

• características raramente usadas
• Processamento

• desnecessária ou excessiva 
documentação / Olhando para os 
dados

• Transporte
• Entrega, troca de contexto

• Movimentação excessiva
• Troca de tarefas (trabalhando em vários 

projetos em paralelo, gera perda de 
20%)

• Espera
• Atrasos (causada por grandes lotes ou 

muito trabalho em andamento)
• Retrabalho devido a defeitos

• Bugs



Lidando com o desperdício
 Encontrar desperdícios:

 Procure por atrasos ou engarrafamentos no seu desenvolvimento de 
software;

 Validar os passos anteriores para identificar a causa
 A causa é provavelmente um desperdício.

 Eliminação de desperdícios:
 Depende ...
 Provavelmente, o foco na melhoria contínua e redução de tempo de ciclo.

 Principais métricas
 Redução de tempo de ciclo
 Custos de retrabalho
 Tendências de bugs



Automação

 Minimizar tarefas repetitivas

 Remover risco de erro

 Diminuir tempo de execução

 Produzir relatórios consistentes



Principais métricas de Melhorias

 O Valor do Negócio

 Custos de Retrabalho

 O Tempo do Ciclo

 Tendências de Bugs

 Tamanhos de Fila

 Tamanho dos Batchs



Desenvolver com qualidade

 Expectativa do Cliente

 Satisfação

 Atenção aos detalhes

 Experiência do usuário final

 Proteger o projeto e a marca



Funções Scrum



 Seguem meta comum

 Seguem normas e regras

 Demonstram respeito uns com 

os outros

Equipe Scrum



Scrum Master

 Líder-servo da equipe

 Equipe escolhe o Scrum Master 

(recomendado)

 Remove impedimentos

 Treina a equipe

 Intermediação da comunicação 

entre Stakeholders, Product Owner 

e Equipe



 Gerencia o Product Backlog (Backlog do 

Produto)

 Gerencia os lançamentos ou releases

 Gerencia os Stakeholders 

(envolvidos/interessados)

 Trabalha de perto à Equipe Scrum

Product Owner



Artefatos Scrum



 Lista de funcionalidades a serem 

desenvolvidas / entregues

 Lista viva

 Substitui artefatos tradicionais de 

especificação

 Product Owner gerencia

 Itens escritos em forma de estórias de 

usuário

Backlog do Produto



 Lista de itens do Backlog do Produto que 

serão entregues durante a Sprint

 Atividades relacionadas aos itens de 

Backlog do Produto

 Atualizado diariamente pela equipe e 

Scrum Master

 Pode ser colocado em um quadro para 

facilitar o acompanhamento

Sprint Backlog



 Atlassian

 Apprenda

 Borland

 CA Technologies

 HP

 IBM

 Polarion

 RalyDev

 Serena

 Smart Bear

 Team Forge

 Tech Excel

 Thoughtworks

 Visual Studio ALM/DevOps

 Visual Studio Online

Ferramentas Comerciais de Gerenciamento



Atividade 1
Ferramentas usadas atualmente



Kanban



 Itens do Backlog do Produto são priorizados e estimados

 Estimativa mais comum com a sequência Fibonacci (1,2,3,5,8,13,21,34,etc) 

 Estimativa deve ser compartilhada entre os membros da equipe

 Estimativas não são horas!

Estimativa de Esforço



 Baralho numerado com a sequência Fibonacci

 Após ouvir a explicação e/ou esclarecimentos sobre 

os requisitos / estórias de usuário

 Equipe escolhe carta com numeração equivalente ao 

esforço estimado

 Unanimidade ou maioria definem o esforço

 Se há confusão, estimativa não será homogênea nem 

unânime

Planning Poker®



 Gráfico de medição de 

trabalho

 Velocidade ≈ ritmo de 

progresso

Burndown
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BURNDOWN DO PRODUTO
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 Itens necessários para considerar um item do Backlog do 

Produto 100% finalizado

 Diferentes níveis da definição de pronto podem existir

- Backlog

- Sprint

- Lançamentos

- Etc.

Definição de Pronto



 Atividades necessárias para 

completar os itens 

comprometidos

 Normalmente entre 2 a 4 

semanas

Sprint Requisitos

dos Stakeholders

Lançamento

Atualizar Backlog 

do Produto

Sessão 

Planejamento da 

Sprint

Scrum Diário

Sessão Revisão da 

Sprint

Produto 

potencialmente 

entregável

Retrospectiva da 

Sprint



 Planejamento da Sprint 

 8 horas para cada 4 semanas de Sprint

- Sessão planejamento do que será entregue 

- Sessão planejamento de como será entregue

Processo Sprint



 Planejamento da Sprint

- O Product Owner define a Meta da Sprint;

- Com base na meta os itens relevantes do Backlog do 

Produto são escolhidos pelo Product Owner;

- Os itens são atualizados e divididos em estórias menores 

para que sejam completadas durante uma Sprint;

- Os itens são estimados e priorizados;

- A equipe define sua capacidade para a Sprint.

Planejamento da Sprint – O que



 Identificar tarefas necessárias

 Discutir quaisquer impedimentos ou necessidades relacionadas

Planejamento da Sprint - Como



 Reunião curta e diária de acompanhamento

 Reunião da Equipe, não de gestor e equipe

 Geralmente 15 minutos

- O que ele/ela completou desde a última reunião de                 

Scrum Diário?

- O que ele/ela irá completar até a próxima reunião de Scrum diário?

- Quais são os impedimentos para que ele/ela complete suas tarefas?

Scrum Diário



 Geralmente 4 horas para cada 4 semanas de Sprint

 Reunião informal e simples

 Apresentação do que foi completado

 Geralmente inclui o PO, Scrum Master

Revisão da Sprint



 Geralmente 3 horas para cada 4 semanas de Sprint

 O que deu certo

 O que não deu certo

 O que deve ser feito para melhorar a próxima 

Sprint

 Inspecionar e Adaptar

 NÃO É HORA DE LAVAR ROUPAS SUJAS

Retrospectiva



 Não é obrigatória, genérica e de alto nível

 Define o que será publicado / enviado ao cliente de 

acordo com

- Uma lista priorizada do Backlog do Produto;

- A velocidade (estimada) da Equipe Scrum;

- Condições de satisfação (metas para a agenda, 

escopo e recursos).

Planejamento de Lançamentos



Atividade 2
Pesquisa de novas ferramentas



Acompanhando 
Progresso e 

Lançamentos



 Baseado no Triângulo de Ferro - Escopo, Recursos, Agenda

O que é uma Matriz de Flexibilidade?

Maior
Flexibilidade

Flexibilidade
Moderada

Menor
Flexibilidade

Escopo

Recursos

Agenda



 Número / Não.

 Pense ágil. Pense “magro”

 Pense agregar valor ao negócio em pequenos incrementos, 

rapidamente, com alta qualidade

 Pense atrasos, velocidade e previsão de sprints.

 E se tudo o mais falhar, pense em “formas tradicionais” de 

trabalho no projeto, com predecessores, dependências externas 

e caminhos críticos

Identificando releases baseados em itens prioritários da 
matriz de flexibilidade e critérios do release?



Identificando um instrumento adequado para 
gerenciamento de projetos

 Ferramentas MS TFS e Project.
 TFS esforços de desenvolvimento de software, 
 fraco nas relações predecessor / sucessor, manuseio de fora 

da equipe de desenvolvimento, e para identificar as principais 
metricas, tais como o caminho crítico

 MS Project é poderoso onde TFS é fraco
 fraco na coleta de dados por meio das normas de atividades 

diárias da equipe, assim como a maioria das outras 
necessidades de desenvolvimento de monitoramento de 
projetos de software



 Trabalho pode continuar a qualquer momento

 Acompanhamento no Scrum Diário

 Equipe acompanha progresso e probabilidade de alcançar a meta 

da Sprint

 Scrum considera somente trabalho restante e datas

Monitorando progresso Sprint/Iteration



Relatórios

• Status dos bugs
• Tendências dos bugs
• Indicadores de qualidade de build
• Build com sucesso ao longo do 

tempo
• Resumo do build
• Burndown e burn rate
• Reativações

•Trabalho restante

•Visão geral dos requisitos

•Progresso de Requisitos

•Status em todas as Iterações

•Progresso do plano de Testes

•Trabalho não planejado



 Projetos Dinâmicos

 Backlog sempre evoluindo e mudando

 Funcionalidades também evoluem

 Implementar o “prato do dia”

 Não “adivinhar” o futuro

Metodologia Incremental e Iterativa



Requisitos

 Refinamento do Backlog do Produto
 Processo constante
 Incluindo
 Critério de Aceite
 Comportamento
 Propósito
 Alternativas de comportamento
 Meta a ser alcançada

 Quebrar requisitos em itens menores



 Certifique-se de que qualquer coisa designada como “Deve 
Existir" realmente faz parte de um "produto minimamente 
viável"
 Existem várias ferramentas para classificar requisitos:
 MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Would 

like)
 Independentemente da ferramenta, reduzir o tamanho do 

batch de código entregue a requisitos “Devem Existir"

Identificando requisitos que “Devem Existir (Must Have)”



 Projetos evolutivos, requisitos evolutivos

 Funcionalidades sem uso

 Liberdade Criativa!

 Criar o necessário, não o que se quer.

Devem Existir?

45%

19%

16%

13%
7%

Funcionalidades sem uso

Nunca

Raramente

Algumas Vezes

Frequentemente

Sempre



Design arquitetônico

 Bom para compartilhar o conhecimento do projeto
 Bom para colaboração
 Diagramas de camada podem impor padrões arquitetônicos, 

limitando o que é ou não é permitido dentro de uma camada 
(feito principalmente por namespace)
 Requisitos de arquitetura em um diagrama de camada podem 

ser validados durante um build
 Diagramas DGML podem ser estendidos para incluir mais do 

que apenas elementos arquitetônicos



Codificação



TFS e Visual Studio

 Atalhos de teclado
 Navegadores de Código e arquivos
 Debuggers e IntelliTrace
 Métricas de Código
 Tarefas (Internas e TFS)
 Marcadores
 Integração com gerenciadores de repositório de código 

(Source Safe e Git)
 Revisão de Código, etc.



Recomendações

 Escrever código de fácil manutenção. Código que seja claro e 
fácil de ser compreendido
 Definir padrões de codificação. Padrões já conhecidos como 

SOLID, TDD, etc.
 Definir arquitetura do aplicativo. Definir quais tecnologias ou 

frameworks serão usadas
 Definir o processo de gerenciamento de configuração. Como 

será a estrutura do código fonte, branching, merges, políticas 
de check-in, etc.



Arquitetura do teste unitário



Pós Dev



Implementação e Publicação

 Implementação de processos automatizados

 Implementação de ambientes de pré-produção

 Gerenciamento de feedback entre desenvolvimento e operações

 Solucionar problemas em produção (em conjunto com 

operações)



Operações

 Manutenção do produto em produção

 Técnicos de suporte

 Desenvolvedores de plantão

 Atendimento ao cliente (suporte)



DevOps



O que significa Produção?

 Server SOE

 Servidores Múltiplos

 Controled patching

 Firewalls

 Server hardening scripts

 Balanceamento de carga



Integração DevOps

BUILD

Restore 
env.

DEPLOYTake env. 
snapshot

TESTES



Atividade 3 a 7
Estudo  de caso



Outros Recursos

 Professional Scrum Development com MS Visual 

Studio 2012

 Richard Hundhausen

 Scrum Guide

 http://www.scrum.org/Scrum-Guides

http://www.scrum.org/Scrum-Guides


Revisão
Dúvidas e esclarecimentos



Avaliação
10 Questões para validar seus conhecimentos


	Fundamentos de ALM
	Sobre o curso
	Introdução
	Qual propósito do ALM
	Rastreabilidade e Fluxo de Work Items
	Impedimentos para Entrega de Valor
	Barreiras da Equipe = Impedimentos a Entrega de Valor
	Equipes sem Barreiras Entregam com Valor Contínuo
	Fases do Ciclo de Vida
	Visual Studio ALM�Equipes sem Barreiras Entregam com Valor Contínuo
	Identificando Problemas
	Causas e Estratégias
	Sair da zona de Conforto
	Métricas de Identificação de Engarrafamentos
	Atenção nas Filas
	Tamanho dos Batches
	Velocidade de Desenvolvimento
	Retrabalho
	Tendências de Bugs
	Demora no Feedback
	Problema com Feedback Lento
	Ciclo de Feedback
	Ciclo de Feedback Atrasado
	Criar Soluções
	Work in Progress (WIP)
	Reduzindo Prazo de Entrega
	Lei dos Pequenos (Dois Minutos de Matemática)
	Times devem ser otimizados para produtividade e não utilização.
	Identificar onde ocorrem defeitos
	Qualidade do produto
	Práticas de Capacitação de Qualidade�Contínua para Entrega de Valor Contínuo
	Qualidade em todo o processo
	Aceitação de Testes Contínuos
	Reduzir Desperdício
	Identificando Desperdícios
	Lidando com o desperdício
	Automação
	Principais métricas de Melhorias
	Desenvolver com qualidade
	Funções Scrum
	Equipe Scrum
	Scrum Master
	Product Owner
	Artefatos Scrum
	Backlog do Produto
	Sprint Backlog
	Ferramentas Comerciais de Gerenciamento
	Atividade 1
	Kanban
	Estimativa de Esforço
	Planning Poker®
	Burndown
	Definição de Pronto
	Sprint
	Processo Sprint
	Planejamento da Sprint – O que
	Planejamento da Sprint - Como
	Scrum Diário
	Revisão da Sprint
	Retrospectiva
	Planejamento de Lançamentos
	Atividade 2
	Acompanhando Progresso e Lançamentos
	O que é uma Matriz de Flexibilidade?
	Identificando releases baseados em itens prioritários da matriz de flexibilidade e critérios do release?
	Identificando um instrumento adequado para gerenciamento de projetos
	Monitorando progresso Sprint/Iteration
	Relatórios
	Metodologia Incremental e Iterativa
	Requisitos
	Identificando requisitos que “Devem Existir (Must Have)”
	Devem Existir?
	Design arquitetônico
	Codificação
	TFS e Visual Studio
	Recomendações
	Arquitetura do teste unitário
	Pós Dev
	Implementação e Publicação
	Operações
	DevOps
	O que significa Produção?
	Integração DevOps
	Atividade 3 a 7
	Outros Recursos
	Revisão
	Avaliação

