DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARE

"Muita coisa mudou nos últimos anos,
porém nosso propósito sempre se

QUEM SOMOS?

manteve: ajudar as pessoas e
organizações a utilizarem a tecnologia
para alcançarem seu potencial"!

Iniciamos nossas atividades em 1999
quando meus pais, Etore Santos e Ruth
Arantes, fundaram a empresa a partir da
comunhão de suas paixões por
tecnologia. Porém, podemos considerar
que a verdadeira história iniciou muito
antes disso, ainda na década de 70,
quando se conheceram trabalhando pela
extinta CODEG em Goiânia-GO. Nesta
época, participaram do início da história
da adoção da tecnologia da informação
pelo estado. A paixão pela tecnologia foi
herdada por mim, Erico Vasconcelos.
Assumi a direção da empresa ainda em
2000 e conduzi a empresa desde então
em um grande crescimento e com
muitas histórias de sucesso com o
atendimento a centenas de projetos e
clientes. Clientes como Ministério da
Educação, Amil e Marilan, dentre vários,
confiaram em nossos serviços para
ajudarem a obter o melhor resultado de
seus investimentos em tecnologia.
Muita coisa mudou nos últimos anos,
porém nosso propósito sempre se
manteve: ajudar as pessoas e
organizações a utilizarem a tecnologia
para alcançarem seu potencial!

ÉRICO VASCONCELOS, CEO

Este propósito hoje é compartilhado
por toda a equipe na empresa.
Profissionais qualificados e prontos
para o atendimento das crescentes
demandas de tecnologia do mundo
atual se juntaram a esta missão. Eles
possuem uma variedade de
certificações, em importantes
tecnologias e metodologias, que
ajudam a levar as melhores soluções
para os desafios diários de nossos
clientes.
Também não estamos sozinhos.
Contamos com parcerias fundamentais
para que possamos ter a capacidade de
agregar e levar o que há de mais
inovador.
Porém nada disto faria sentido sem
você. Você, nosso cliente, é a razão da
nossa existência. E poder continuar a
contribuir para ajuda-lo a utilizar a
tecnologia para desenvolver o
potencial de sua organização é nossa
missão.
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Érico Vasconcelos
CEO

NOSSO TIME
Nosso time é composto por profissionais
apaixonados por estudar tecnologia e
aplicar este conhecimento junto com
nossos
clientes
para
ajudá-los
a
alcançarem seu potencial.
Certificações dos profissionais:
Microsoft, na categoria MCP –
Microsoft Certified Professional
Microsoft Certified Technology
Specialist: (MCTS)
Adobe, na categoria Macromedia
Dreamweaver MX 2004 Developer;
PMI, na categoria PMP – Project
Management Professional;
ZEND, na categoria Zend Certified
Engineer nas categorias PHP 5, PHP
5.3, PHP 5.5, PHP 7 e Zend
Framework 1 e 2.
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OBJETO
O objeto da proposta contempla os serviços
de

desenvolvimento

de

software

sob

demanda, que contempla a aplicação de
linguagem de programação PHP e Javascript,
e implementação de método de gestão de
projetos ágeis, baseada em pequenas e curtas etapas denominadas “sprints”. O
funcionamento e execução das “sprints” se dará de acordo com os critérios
descritos abaixo.

FUNCIONAMENTO
DAS “SPRINTS”
Levantamento de Requisitos baseado em “User stories”
O requisito de desenvolvimento de cada “Sprint” deverá ser descrito na forma de
uma necessidade do ponto de vista de um agente de interação com o sistema. Esta
necessidade será denominada de “user stories”
A história de usuário representa uma funcionalidade do sistema “narrada” do ponto
de vista do usuário (papel que interage com o sistema) e segue a seguinte fórmula:
“Como um <papel> eu posso/gostaria/devo <função> para/de <resultado para o
negócio>”.
Ex.: Como um vendedor, gostaria de consultar o estoque de um determinado
produto para oferecer a um cliente.
Como um Diretor, gostaria de obter o volume de vendas do mês para acompanhar o
atingimento das metas.
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PASSOS DA "SPRINT"
A execução das “sprints” seguirá os seguintes passos:
1. Estimativa de orçamento e requerimentos do negócio.
Levantamento das histórias dos usuários e estimativa de esforço em horas.
Será feita uma reunião com o cliente para identificação das informações.·
Utilização para orientação dos próximos passos.·
Não será utilizado para determinar o valor da “Sprint“, apenas como base para
as próximas interações. Ajudará principalmente no orçamento da Sprint por
parte do CONTRATANTE.
2. Priorização da história do usuário e definição da “Sprint”.
Baseado no orçamento do CONTRATANTE e na estimativa da CONTRATADA, é
possível a priorização, eliminação ou adição de histórias do usuário. ·
Balanceamento da prioridade da história e orçamento.
3.Implementação da “Sprint”.·
No início da “Sprint”, as histórias são quebradas em especificações menores em
colaboração entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.
A implementação segue práticas ágeis (Kanban e Daily meetings)
Sprints de 2 (duas) a 4 (quatro) semanas.
4.Inspeção da “Sprint” e cobrança.·
Em contraste com modelos tradicionais, o modelo une a cobrança com a
estrutura do processo ágil, permitindo um compartilhamento dos riscos e um
resultado mais aderente ao modelo incremental.
O valor de base por “Sprint” visa dar cobertura a custos relacionados com o
gerenciamento do projeto não atribuíveis a uma história individualmente.
Ao final da “Sprint”, as histórias de usuário são analisadas para aceitação e
finalização. Dependendo do quão completa a “Sprint” for, pode levar a alguns
cenários, conforme planilhas abaixo:
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