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Uma Frase sobre o Centro
de Desenvolvimento de Sistemas do Exército

(sem merchandising)

O CDS é a Organização Militar responsável pelo desenvolvimento dos
sistemas corporativos de software do Exército, sejam eles
administrativos, operativos ou especiais, e pela administração e análise
dos dados corporativos.



Advertência inicial: o tema do painel é
Desenvolvimento de Soluções de TI com…

Agilidade

Segurança

Alto Valor Agregado

Cuidado com os mitos!



Mito da Agilidade

• “Desenvolver com agilidade é desenvolver mais rápido.”

• Os métodos Ágeis garantem percepções mais rápidas de erros e suas
correções, por possuírem um número mais frequente de iterações, e 
por se basearem em grande interação com a área negocial.



Mito da Segurança

• “Com Ativos de Segurança de Rede bem configurados estaremos
seguros.”

• As vulnerabilidades, de maneira geral, estão nos códigos de software.

• Barreiras de segurança são importantes, mas não agem na raiz.

• Sem bons sistemas de controle de acesso, as barreiras só servirão
para dar acesso seguro a intrusões.



Mito do Alto Valor Agregado

• “Equipes de TI departamentais desenvolvem sistemas mais
adequados ao negócio (maior valor agregado).”

• Ainda que estejam mais próximas do negócio, não têm grande
capacidade de integração, e não conseguem escalar, já que, em geral, 
usam ambientes diversos e possuem culturas diferentes.



Como atingir Agilidade, Segurança
e Alto Valor Agregado?
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Como atingir Agilidade, Segurança
e Alto Valor Agregado?

• Deve-se ter em mente que:

• A adoção de métodos ágeis, somente, não assegura agilidade, mas é um 
ingrediente fundamental.

• O desenvolvimento de códigos seguros não deve ser visto como um 
conhecimento especializado, prerrogativa de um centro de excelência.
• Todas as equipes devem ter esta capacitação;
• Além disso, o ambiente DevOps deve incluir sarrafos mínimos de segurança

obrigatórios em um estágio de testes de análises estática e dinâmica de código.

• Pode-se atingir maior valor agregado por meio de uma abordagem de 
gerenciamento de portfólio de produtos que busque elencar todos os
domínios negociais, dividí-los em linhas de produtos e desenvolver a partir
de uma arquitetura de sistemas de sistemas.



Ok. Mas…
• Quando aprofundamos este tema, aparecem grandes desafios:

• Como organizar a área de I&O (infraestrutura on-premise, nuvens privadas, públicas, híbridas)?
• Como capacitar massiva e continuamente os indivíduos e as equipes?
• Como manter indivíduos e equipes motivados?
• Como escalar a capacidade de desenvolvimento com pessoal limitado?
• Como estabelecer o relacionamento com as empresas contratadas?
• O que fazer com os sistemas legados?
• Como manter o portfólio de produtos de software sob controle?
• Como resolver o débito técnico (manutenções recorrentemente proteladas por falta de 

recursos)?
• Como sensibilizar a área negocial para que faça sua parte na transformação?
• Como realizar o gerenciamento de produtos em organizações fortemente orientadas ao

gerenciamento de projetos?
• Como medir e demonstrar resultados que estejam em conformidade com a legislação da área

e, em última análise, que respondam às necessidades da sociedade brasileira?


