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Desenvolvimento para já
na empresa britânica bskyb, ben coombs acelera a criação de software | por Angélica Mari

mbraer e Grupo Semco, 
aqui no Brasil, e BMW, 
Philips, Bosch e Toyota, 
no exterior, são alguns 

exemplos de empresas que estão 
de olho na criação de soft- 
ware através de metodologias 
ágeis de desenvolvimento, o cha-
mado Agile Software Develop-
ment. Mas é a equipe Agile do 
grupo britânico de mídia British 
Sky Broadcasting (BSkyB) que é 
considerada uma das mais efi-
cientes do mundo no uso dessa 
técnica. O modo de trabalho con-
siste em produzir programas num 
prazo que varia de uma a seis se-
manas, por meio da constante in-
teração entre programadores, 
clientes e executivos de TI. Ben 
Coombs, Agile Java developer da 
BSkyB, fala à Info CORPORATE 
sobre a aplicação da metodologia 
nas empresas.

Info CORPORATE Quais são as
principaisvantagensedesvanta-
gensnousodiáriodessemétodo?
BenCoombsA principal vanta-
gem é que é muito mais  diverti-
do trabalhar dessa forma. O mé-
todo estimula a qualidade no de-
senvolvimento, e a empresa adora 
ver idéias transformadas num 
produto funcional rapidamente. 
Com relação às desvantagens, o 
Agile requer a contribuição con-
tínua do departamento que irá 
usar o produto. Eles têm de estar 

por perto para testar, responder 
questões ou explicar como que-
rem que o programa funcione. 

IC  Uma das críticas ao sistema
Agileéquerequermuitamudança
cultural na adaptação. Como foi
seuprocessodeaprendizado?
CoombsLevou algumas semanas 
para que eu entendesse a forma de 
trabalho dessa metodologia. Com 
ela, toda a programação acontece 
em dupla. Eu costumo procrasti-
nar por natureza, mas felizmente 
é difícil procrastinar quando se 
está trabalhando com um parceiro 
o dia inteiro.

IC  Comovocêestáaproveitando
essametodologianoseuambien-
tedetrabalho?
CoombsTenho desenvolvido pro-

gramas usando o processo Agile 
nos últimos seis meses. Meu time 
tem 16 desenvolvedores. Nós usa-
mos o método TDD (Test Driven 
Development) para o processo de 
desenvolvimento, integração con-
tínua, interação semanal, assim 
como lançamentos freqüentes e 
rápidas reuniões diárias para atua-
lizar a equipe sobre o que já foi fei-
to, o que ainda tem pela frente e 
comunicar eventuais problemas. 

IC  Comofuncionaotrabalhode
vocêscomoAgile?
Coombs Fazemos reuniões se-
manais. Começamos a semana 
reservando uma hora para a re-
trospectiva. É uma reunião de-
mocrática, que termina com uma 
votação das ações que têm de ser 
postas em prática na próxima in-
teração para ajudar a melhorar o 
desempenho da equipe. É bem 
diferente de sistemas tradicio-
nais, onde gerentes de projetos 
geralmente falam durante a maior 
parte do tempo.

ICComoterminamosprojetos?
Coombs No final da interação te-
mos uma exposição do que foi 
feito. Essa é a oportunidade de os 
desenvolvedores apresentarem 
uma versão demo para a empresa. 
Se os gerentes seniores da área 
que irá usar o software estiverem 
satisfeitos com o que foi mostra-
do, a versão ganha vida. 
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