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• Três reflexões sobre sustentação de produtos/serviços

• Perguntas e respostas



Desenvolvimento de Projetos: Reflexões

• Qual o processo de decisão e documentação de decisões?

• Ao final, a preferência é ...
1. ... 100% dos objetivos com 70% do time

2. ... 70% dos objetivos com 100% do time

• Ao final, vamos …
1. … manter este produto/serviço

2. … escrever de novo este produto/serviço



Sustentação de Produtos/Serviços: Reflexões

• Em N meses …
1. … queremos este produto/serviço “melhor”

2. … queremos ter escrito de novo este produto/serviço

• Para ter um produto/serviço “melhor”…
1. … vamos investir no time atual

2. … precisamos contratar alguém com experiência não existente no time

• O que fazer com os clientes?
• Considerações: clientes x usuários

• Vendendo serviços para resolver os problemas criados por migrações…



Extra: 5 níveis de ignorância

0: Falta de ignorância

1: Falta de conhecimento

2: Falta de consciência

3: Falta de processo

4: Meta ignorância



Pré-questões...

• Como funciona o time que cuida da sustentação de algum produto?
• Como as demandas chegam, como é feita a priorização - ou - quem faz essa 

priorização? (se há um "PO“ [Product Owner], por exemplo - e como é o processo de 
definição de prioridades)

• Como funciona a comunicação entre os "envolvidos“
• por exemplo: determinados clientes reclamam que uma determinada funcionalidade 

não esta legal - como isso chega para o time de sustentação.
• outra coisa: há coisas que precisam ser feitas que tem uma duração maior (por 

exemplo: para implementar uma nova funcionalidade em um sistema, pode ser 
necessário um trabalho que vai durar 1 mês, por exemplo); e há outras, cujo tempo 
para execução é de 1 ou 2 dias; no nosso caso, dividimos isso em demandas 
"projetizadas" - essas maiores - e demandas "planejadas" - que são as menores, que 
são agrupadas em "sprints" semanais.

• no caso de sua experiência, como isso ocorre?



Uma estória...



Perguntas
e
Respostas



Managing Teams
Language for
“team performance”



Managing Time

Deal with the past
Understand; reuse what has quality; improve what doesn’t

Prepare for the future
Anticipate requirements; learn skills ahead of needing to apply them

Attention in the present
Prioritize tasks to optimize return on investment of your time

Language for
“work prioritization”



Estimation is hard…

From: The Psychology of Cost Estimating

https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20160003165.pdf




They are called “estimates” for a reason…

• Precision
• Some sequences to use

• Geometric: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, …

• Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 
55, …

• Task size
• Tasks larger than 1 week usually 

have too many unknowns

• Tasks smaller than 1 business day 
can get late with a cold…



Estimation is not planning

https://medium.com/swlh/objective-prioritization-is-impossible-fc96051366ec
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