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RESUMO: Este artigo irá efetuar uma abordagem geral sobre a metodologia Lean de 
desenvolvimento de software – Lean Software Development (LSD). Serão apresentadas as 
características, conceitos, formas de trabalho, além de um breve histórico sobre esta 
metodologia, que é uma estratégia para aumentar a satisfação dos clientes com uma melhor 
utilização dos recursos. Este trabalho remete-se a disciplina de Engenharia de Software 
Aplicada do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Centro de Educação 
Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI, Universidade do Estado de Santa Catarina – 
UDESC. 
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1 INTRODUÇÃO 

A partir dos avanços tecnológicos da academia e da indústria, o software se tornou 

uma ferramenta indispensável em todas as atividades da sociedade contemporânea. Cada vez 

são produzidos novos equipamentos eletrônicos de forma mais rápida e a crescente expansão 

destes dispositivos tem como consequência a determinação de um desenvolvimento de 

software cada vez mais especializado e avançado. Isto implica diretamente no aumento da 

necessidade por softwares e implica de uma forma indireta na busca por maneiras mais 

apropriadas de desenvolvê-los. Partindo deste princípio, o mercado de software tem se 

tornado um tanto competitivo, fazendo com que a Engenharia de Software desenvolva a 

capacidade de se adaptar a estas mudanças freqüentes (BASSI FILHO, 2008). 

Comparando o software com uma linha de produção de carros, telefones ou parafusos, 

por exemplo, pode-se notar que inicialmente, para ser possível a produção de carros ou 

parafusos, é indispensável a utilização de matéria-prima, juntamente com as ferramentas 

adequadas para este processo. Após esta etapa, é possível considerar que depois de criada uma 

unidade deste produto, se obtém a capacidade de calcular a quantidade de matéria-prima 

necessária para produzir várias unidades destes produtos, com o intuito de atender a demanda 

dos clientes. Por último, a produção destes pode se tornar automatizada, onde se torna 

dispensável a mão de obra humana. Com a produção de software, não existe matéria-prima 



palpável e a maior dificuldade se encontra na etapa de criar o software e não de replicá-lo. Ou 

seja, depois de produzido se torna possível a reprodução de diversos exemplares a um custo 

que se estende a zero. Além disso, a criação de software usa outras ferramentas e conta 

diretamente com a participação de profissionais qualificados, de uma forma que o 

conhecimento e as habilidades dos envolvidos se tornem as principais matérias-primas. 

Com o intuito de auxiliar no processo de adaptação da engenharia de software, 

partindo da metodologia aplicada nas indústrias automobilísticas, que surge a metodologia 

Lean para desenvolvimento de software, que será detalhada a seguir. 

2 A METODOLOGIA LEAN 

Criado no Japão, o sistema Toyota de produção que também pode ser conhecido como 

Lean Manufacturing, surgiu logo após a Segunda Guerra mundial na fábrica da empresa 

automobilística Toyota. Nesta época, a indústria japonesa possuía uma produtividade muito 

baixa e sofria com a falta de recursos, o que consequentemente impedia de adotar o modelo de 

produção em massa (FADEL E SILVEIRA, 2010). 

O autor Franco (2007, p. 40) aborda que “a produção em massa era a forma mais 

barata de produzir carros, mas significava produzir um grande número de carros iguais e o 

mercado japonês não era suficiente para consumir uma quantidade grande de veículos iguais”. 

Segundo o Lean Institute Brasil (2010), a metodologia Lean é uma estratégia de 

negócios que busca aumentar a satisfação do cliente através de um melhor aproveitamento dos 

recursos. A gestão Lean busca oferecer aos clientes um valor com o custo mais baixo dos seus 

produtos (propósito) através de melhorias contínuas dos seus fluxos de valor primário e de 

suporte (processos) através de pessoas com iniciativa, motivadas e qualificadas (pessoas). A 

implementação desta metodologia deve se encontrar nas reais necessidades dos negócios da 

empresa e não na simples aplicação das ferramentas lean. Ou seja, a metodologia Lean busca 

atender a necessidade do cliente da maneira mais simples possível, com um menor valor, 

aproveitando ao máximo todos os recursos disponíveis para a produção e tendo como 

consequência um melhor custo benefício para o cliente. 

Para Fadel e Silveira (2010), o desenvolvimento de software Lean é a aplicação dos 

conceitos do sistema de produção da Toyota para o desenvolvimento de software. Quando 

esta aplicação é feita corretamente, tem como conseqüência um desenvolvimento de alta 

qualidade que é feito rapidamente e com um baixo custo. 



Com o intuito de aplicar esta metodologia diretamente em empresas de 

desenvolvimento de software que, em meados de 2002, surgiu a abordagem inicial do 

desenvolvimento enxuto de software, desenvolvido por Bob Charette. Esta abordagem 

evoluiu da experiência de gerenciamento de riscos e dos princípios e valores da manufatura 

enxuta abordados por Womack, Jones e Roos em meados de 1991. Charette fala da agilidade 

como tolerância a mudanças, desenvolvendo uma abordagem que possui três camadas para 

que seja possível transformar as mudanças em uma vantagem competitiva. O principal 

conceito é o de “risco empreendedor”, definido como a habilidade de transformar os possíveis 

riscos em oportunidades (FRANCO, 2007). 

Franco (2007) relata que esta abordagem pode ser levada em consideração muito mais 

como uma estratégia de negócios e de gerenciamento de projetos do que um processo de 

desenvolvimento de software. O motivo é que ela não é específica para a prática do 

desenvolvimento de software, pois, apenas descreve uma série de princípios, valores e 

ferramentas que devem ser utilizados para tornar o desenvolvimento de software um 

desenvolvimento enxuto, seguindo os conceitos definidos pela empresa japonesa Toyota na 

manufatura. 

2.1 OS PRINCÍPIOS DA METODOLOGIA LEAN 

Segundo Fadel e Silveira (2010), a metodologia Lean é distribuída em sete princípios: 

eliminar o desperdício, amplificar o aprendizado, adiar comprometimentos e manter a 

flexibilidade, entregar rápido, tornar a equipe responsável, construir integridade e visualizar o 

todo. 

O princípio de eliminar o desperdício foca no sentido de que o desperdício em si pode 

acontecer em vários sentidos, entre eles: dinheiro, recursos, tempo, esforço e espaço. Cada 

etapa e atividade realizada no processo devem contribuir para que seja possível construir um 

produto final com menos custo, mais rapidez e com qualidade (BASSI FILHO, 2008). 

O autor Bassi Filho (2008) relata sobre uma série de cenários onde o desperdício é 

evidente, os quais estão destacados na publicação feita por Fadel e Silveira (2010), conforme 

a Tabela 1: 

 

Tabela 1 - Cenários de desperdícios evidentes 

Cenário Descrição 
Funcionalidades incompletas A existência de funcionalidades incompletas gera 



desperdício, porque despendem esforços para serem 
iniciadas e não adicionam valor ao software. 

Códigos incompletos 

Pedaços de códigos incompletos tendem a se tornar 
obsoletos, mais difíceis de serem integrados e os 
programadores lembram menos a respeito da intenção 
inicial do código. 

Excesso de processos 
Excesso de processos é um desperdício porque eles 
demandam recursos e aumentam o tempo para a 
conclusão das tarefas. 

Criação de documentos 

A criação de documentos infla o processo e causa 
desperdício, pois eles consomem tempo para serem 
produzidos, sem garantia de que alguém irá lê-los. 
Documentos ficam desatualizados e podem ser perdidos, 
tornam a comunicação mais lenta e reduzem o poder 
comunicativo, pois é um meio de comunicação de via 
única no qual não é possível que escritor e leitor interajam 
em tempo real. Além disso, muitas vezes, documentos 
representam apenas formalismos burocráticos que não 
acrescentam valor ao software. 

Processos complexos 
Os processos complexos aumentam a quantidade de 
documentos, por isso também caracterizam desperdício. 

Antecipar funcionalidades 

A antecipação de funcionalidades também é um 
desperdício porque aumenta a complexidade do software 
desnecessariamente com mais código, mais esforços com 
testes e mais integrações. 

Troca de tarefas 

A troca de tarefas é uma forma de desperdício porque um 
número excessivo de mudanças de contexto reduz a 
produtividade. Alocar desenvolvedores em mais de um 
projeto é um desperdício porque as necessidades de um 
projeto não levam em conta a situação dos outros. 

Esperas 
As esperas por requisitos, testes, aprovação ou feedback 
retardam o fluxo de desenvolvimento ou identificação dos 
problemas. 

Defeitos 

Os defeitos são desperdícios porque o custo para corrigi-
los aumenta com o tempo. À medida que o projeto evolui, 
a complexidade do código aumenta e, com isso, a 
localização e a remoção de um defeito tornam-se mais 
difíceis. 
Fonte: Fadel e Silveira (2010) 

 
Sendo assim, conforme Bassi Filho (2008), processos que envolvem comunicação e 

atividades de gerenciamento devem ser sempre os mais simples e objetivos possíveis, para 

que seja necessária uma quantidade menor de pessoas e também menos etapas sejam 

cumpridas até a conclusão de um ciclo, tornando assim o processo inteiro mais rápido e 

menos custoso. 

Outro princípio da metodologia Lean é denominado amplificar o aprendizado, aborda 

que as lições devem ser extraídas das experiências vividas pela equipe e incorporadas ao 



processo, tornando assim as dificuldades passadas uma fonte de conhecimento que possa 

amadurecer a equipe envolvida e também o processo (BASSI FILHO, 2008). 

Para este princípio, segundo Fadel e Silveira (2010), pode existir um determinado 

ciclo de melhoria contínua aplicado a este cenário, onde primeiro se deve identificar o 

problema, localizar a causa deste problema, buscar uma solução, implementar, efetuar a 

verificação dos resultados e adaptar-se ao novo estado deste cenário. 

Com o objetivo das mudanças serem vistas como oportunidades para aprender e 

cumprir as metas, surge o princípio de adiar comprometimentos e manter a flexibilidade, 

conforme Fadel e Silveira (2010, p. 9): 

Adiar decisões permite que as escolhas sejam apoiadas por mais experiência e 
conhecimento adquiridos no decorrer do processo. Para retardar decisões durante a 
construção de sistemas é importante que a equipe crie a capacidade de absorver 
mudanças, tratando os planejamentos como estratégias para atingir um objetivo e 
não como comprometimentos. Assim, mudanças serão vistas como oportunidades 
para aprender e atingir metas. 

Levando isto em consideração, a capacidade de absorver mudanças é um ponto 

necessário para tratar o planejamento como estratégia para se chegar a algum objetivo, não 

tornando essa estratégica um comprometimento. 

Um dos pontos que podem ser considerados fundamentais para manter a confiança da 

empresa com relação ao cliente é a entrega rápida, que é outro princípio da metodologia Lean. 

Conforme o autor Bassi Filho (2008), o software que possui ciclos rápidos de 

desenvolvimento caminha através de um processo que se torna iterativo no qual, 

primeiramente, o cliente refina suas necessidades e as obtém implementadas já através do 

próximo ciclo. A experiência e a segurança na tomada de decisões são os resultados obtidos 

pela equipe através das iterações curtas. 

O autor Franco (2010) relata que nos últimos anos a entrega rápida de software tem 

sido mais valorizada, pois a estratégia de não cometer erros era vista como um ponto mais 

importante. Por outro lado, o desenvolvimento rápido de software possui várias vantagens, 

que são resultados da velocidade no desenvolvimento, a qual auxilia no atendimento das 

necessidades atuais dos clientes.  

O princípio da metodologia Lean de tornar a equipe responsável vem ao encontro de 

que os desenvolvedores são as pessoas responsáveis por confeccionar o produto que será 

entregue ou usado pelo cliente e, envolver estas pessoas nas decisões de detalhes técnicos é de 

fundamental importância para atingir a excelência. No momento em que estes especialistas 

possuem a experiência necessária e estejam sendo guiados por um líder, eles serão capazes de 



tomar decisões técnicas e de processos melhores do que qualquer outra pessoa poderia ser 

capaz (FRANCO, 2010). 

Segundo Fadel e Silveira (2010), a metodologia Lean utiliza técnicas de produção 

puxada (pull) para agendar o trabalho e são dotadas de mecanismos com sinalizações locais, 

os quais ajudam os outros desenvolvedores a identificarem o trabalho que precisa ser 

realizado. No desenvolvimento de software Lean, esta técnica de produção puxada é 

correspondente à entrega de versões refinadas e incrementais do software em intervalos de 

tempo regulares. O autor Franco (2010, p. 48) aborda que “a sinalização local é feita através 

de gráficos visuais, reuniões diárias, integrações freqüentes e testes automatizados”. 

A Figura 1 demonstra um quadro utilizado para distribuir as funcionalidades que 

precisam ser realizadas em cada iteração, semelhantes à ferramenta kanban do sistema de 

produção Toyota. Este quadro também pode ser utilizado para controlar e nivelar todo o fluxo 

de produção a cada iteração. (FRANCO, 2010). 

Figura 1 - Quadro de cartões de funcionalidades 

 

Fonte: Adaptado de Franco (2010, p. 49) 

As colunas representam a divisão do trabalho que necessita ser realizado a cada 

iteração. A cada iteração existe um cartão tema, onde é definido o objetivo daquela 

determinada iteração e, abaixo do cartão tema são colocados os cartões que definem os 

requisitos que precisam ser implementados. O nivelamento da produção pode ser feito através 

da quantidade de trabalho que precisa ser utilizado para implementarem os requisitos 

descritos nos cartões (FRANCO, 2010). 



De acordo com Bassi Filho (2008), o princípio de construir integridade está 

relacionado com o dever da equipe de desenvolvimento em elaborar soluções que deixem a 

equipe segura de que está sendo construído um software de qualidade. O autor Franco (2010), 

aborda que o software com integridade é desenvolvido a partir de uma arquitetura coerente, 

sendo um produto com usabilidade alta, atende as funcionalidades que foram propostas no 

início do desenvolvimento, é manutenível, adaptável e extensível. 

O último princípio da metodologia Lean é a visualização do todo. Conforme Fadel e 

Silveira (2010), para que, em sistemas de grande complexidade, seja possível obter a 

integridade, é necessário um conhecimento detalhado de diversas áreas. Para Bassi Filho 

(2008), para ser possível a criação de grandes sistemas se torna indispensável o envolvimento 

de soluções integradas que devem possuir bons resultados após uma análise total do produto. 

Bassi Filho (2008) também aborda que as visões de alto nível do sistema são compostas pelo 

ponto de vista dos clientes e usuários finais e que pequenas otimizações canalizam os esforços 

para tornar possível o aumento da satisfação do cliente e a criação de um software consistente. 

Para Franco (2010), a metodologia Lean recomenda também a escolha de métricas de 

desenvolvimento de alto nível que sejam representativas principalmente para identificar a 

evolução do produto. Estas métricas devem considerar, além de todo o produto, também a 

qualidade e satisfação do cliente e dos usuários finais, pois a partir delas que é possível avaliar 

quais são as trocas mais vantajosas para a empresa. 

2.2 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA LEAN COM OUTROS MÉTODOS ÁGEIS 

Na publicação de Fadel e Silveira (2010), foi citado um estudo de caso em que a 

empresa Capital One, que segundo os autores é uma grande empresa do setor financeiro, 

necessitava diminuir os custos e aumentar a competitividade no mercado de software. 

Baseada nisto, esta empresa optou por aplicar o Lean Ágil no desenvolvimento de seus 

produtos. 

Segundo Fadel e Silveira (2010), antes de qualquer alteração, a Capital One necessitou 

reorganizar seus processos. Utilizando os princípios Lean, foram identificados pontos fortes 

de desperdício no transporte, inventário, espera, processamento e retrabalhos. Foi efetuada 

uma análise no projeto, onde se verificou que o código representa apenas 10% de todo o 

projeto. Ou seja, existiam muitos desperdícios com outras tarefas. Para solucionar esta 

questão, foi aplicada a metodologia SCRUM, onde o time de desenvolvimento diminuiu em 

50% o número de tarefas. Após isto, foi efetuada a escolha de um projeto piloto, em que 



resultaram os seguintes números: 30% menos na codificação e testes, 15% menos com custos 

em recursos e 40% de diminuição no tempo do projeto. 

Mesmo com estes ganhos, os autores Fadel e Silveira (2010) relatam que o time de 

desenvolvimento enfrentou algumas dificuldades, como a falta de apoio do executivo. Após 

estas etapas, foi observado que a junção entre estas metodologias forneceram bons resultados 

e que, antes de serem aplicados os princípios Lean de desenvolvimento e as metodologias 

ágeis, as ferramentas Lean devem ser utilizadas para remover resíduos após todos os 

processos estarem organizados. 

3 CONCLUSÃO 

Com a análise dos princípios da metodologia Lean e de sua aplicação no 

desenvolvimento de software, pode-se chegar à conclusão de que esta metodologia serve 

principalmente para auxiliar na identificação dos pontos que precisam ser adequados dentro 

de um processo de desenvolvimento de software. Estes pontos são voltados aos princípios, 

valores e ferramentas necessárias para tornar o desenvolvimento enxuto. 

Como as metodologias ágeis são iterativas e incrementais, resultam em um produto 

desenvolvido com base em uma melhoria contínua, onde, como o cliente participa de todo o 

processo de desenvolvimento do projeto de uma forma muitas vezes indireta, a sua satisfação 

normalmente é garantida. 

A partir da aplicação demonstrada neste trabalho, onde é adaptada a metodologia de 

desenvolvimento ágil SCRUM, juntamente com a metodologia Lean, chega-se à conclusão de 

que estas metodologias podem ser aplicadas de uma maneira complementar, ou alternativa às 

metodologias tradicionais, e que elas também podem ser aplicadas de maneira complementar 

entre si. O SCRUM é uma ferramenta focada principalmente em planejamento e gerência e 

também nas práticas de desenvolvimento e, a metodologia Lean aborda os princípios, valores 

e ferramentas de um desenvolvimento enxuto de software. 

4 REFERÊNCIAS 

BASSI FILHO, Dairton Luiz. Experiências com desenvolvimento Ágil. São Paulo, 2010. 
Disponível em: <www.teses.usp.br/Dissertacao_Metodos_Ageis_Dairton_Bassi.pdf> Acesso 
em: 20 jun 2012. 

FADEL, Aline Cristine. SILVEIRA, Henrique da Mota. Metodologias ágeis no contexto de 
desenvolvimento de software: XP, Scrum e Lean. Limeira, 2010. Disponível em: 



<http://www.ceset.unicamp.br/liag/Gerenciamento/monografias/Lean%20Agil_v8.pdf > 
Acesso em: 18 jun 2012. 

FRANCO, Eduardo Ferreira. Um modelo de gerenciamento de projeto baseado nas 
metodologias ágeis de desenvolvimento de software e nos princípios da produção enxuta. 
São Paulo, 2007. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-
09012008-155823/pt-br.php> Acesso em: 18 jun 2012. 

LEAN INSTITUTE BRASIL. Desenvolvimento Lean de produtos. 2010. Disponível em: 
<http://www.lean.org.br > Acesso em: 20 jun 2012. 

 

 


