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PT Inovação
Systems Development Life Cycle  (SDLC) Management Solution
A Portugal Telecom Inovação, SA (PT Inovação) foi constituída 
em 21 de Maio de 1999 e tem como actividade principal garantir 
o processo de inovação da Portugal Telecom, SA e empresas 
participadas (Grupo Portugal Telecom) através da prestação de 
serviços às mesmas. A PT Inovação, SA é a âncora tecnológica 
do Grupo Portugal Telecom, sendo referida como o centro de 
excelência do Grupo PT, constituindo um valor estratégico para 
as telecomunicações portuguesas. 

É um fornecedor internacional de tecnologia de classe mundial, 
com um volume anual de vendas da ordem dos 110 milhões de 
Euros. Alia a Inovação e o Conhecimento (tecnológico e de 
mercado) no desenvolvimento de novos produtos, na implemen-
tação de novos processos e na criação de novos mercados e 
visa responder com competência, à dinâmica do mercado, 
criando vantagem competitiva para as empresas do Grupo PT.

INDÚSTRIA
• Software, Hardware e Serviços de Telecomunicações

BENEFÍCIOS CHAVE
• Instaurar na empresa uma cultura de Colaboração
• Normalizar o processo de desenvolvimento de sistemas
• Melhorar a Comunicação inter-equipas
• Criar métricas de controlo de execução dos projectos que 
pudessem ser comparadas independentemente da 
natureza dos projectos
• Disponibilizar uma solução de elevada disponibilidade

SERVIÇOS E SOLUÇÕES XPAND IT
• Xpand IT Professional Services

A Xpand IT ajudou a PT Inovação a cimentar as suas melhores práticas de desenvolvimento de soluções, sustentando-as 
com as ferramentas apropriadas, enriquecendo-as com a sua experiência nesta área e disponibilizando-as com enorme 
flexibilidade.

PT Inovação

O seu negócio é trazer a tecnologia de telecomunicações para o mercado através do projecto e desenvolvimento de soluções 
inovadoras e competitivas, tanto para a rede de acesso (fixa e móvel), como para a rede de transporte, de arquitecturas de rede 
e serviços e plataformas da próxima geração. Protagonista de uma longa série de casos de sucesso nos mercados nacional e 
internacional das telecomunicações, nos domínios da Engenharia, da Gestão e das Operações, aposta forte na aquisição de 
conhecimento para criar valor e no desenvolvimento de competências para competir no mercado, maximizando os benefícios da 
tecnologia para as Empresas do Grupo PT.

A PT Inovação conta com uma equipa de mais 1000 colaboradores, investigadores e especialistas em tecnologia de telecomuni-
cações. Sabe inovar, não apenas para responder ao mercado mas como factor de diferenciação.

(adaptado de http://www.ptinovacao.pt/)



O DESAFIO

À Xpand IT foi pedido que propusesse uma solução que suportasse e potenciasse o processo de desenvolvimento de sistemas revisto 
de forma transversal a toda a organização. A solução tinha que garantir a cobertura da dispersão geográfica da PT Inovação 
(actualmente, existem centros de desenvolvimento em Portugal e Brasil, com o potencial de crescer para outras localizações do 
globo), com alta disponibilidade.

As áreas de intervenção da solução proposta deveriam cobrir (de forma integrada) a documentação técnica de suporte ao desen-
volvimento de sistemas, a gestão de requisitos (tanto originados interna como externamente), a sua integração com o trabalho 
da equipa de testes e a manutenção de um repositório central de código.

Desta forma, garantir-se-ia a normalização dos processos e da linguagem interna da empresa (a nível de standards operacionais e de 
métricas de controlo), contribuindo significativamente para uma melhoria da qualidade dos serviços prestados pela PT Inovação, quer 
por efeito directo na optimização dos processos, quer por levar a uma identificação mais rápida das situações carentes de acção 
correctiva, pelo que os seus efeitos negativos saem minorados.

CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA

A PT Inovação tem dezenas de projectos activos a decorrer em paralelo, alocando centenas de colaboradores. No seu historial, 
existem já centenas de projectos com documentação e outros deliverables produzidos.

Os principais centros de desenvolvimento encontram-se em Portugal (Aveiro) e Brasil (São Paulo), mas a solução tem que contemplar 
a possibilidade da PT Inovação decidir integrar outras localizações, que podem estar em qualquer ponto do planeta. No sentido de 
facultar toda a flexibilidade e conforto possíveis aos seus colaboradores, a plataforma a instalar deve estar acessível de qualquer 
ponto da rede da PT Inovação, em modo contínuo, sem quebras de serviço.

O volume de utilização crescerá à medida que a solução for adoptada pela empresa, pelo que a escalabilidade é também um factor 
fundamental.

PORQUÊ
A diversidade de projectos em áreas diferentes, com equipas 
diferentes, propicia a proliferação de metodologias e ferramentas, 
difíceis de integrar numa base corporativa. Cada equipa tem 
tendência para escolher as metodologias e ferramentas que melhor 
servem os seus propósitos específicos, sem ter em atenção o 
contexto empresarial global.

Por outro lado, a adopção de um conjunto de procedimentos 
globais à empresa (e respectiva plataforma de suporte) visa 
aumentar a eficiência do processo de desenvolvimento de 
sistemas.

A motivação que levou à implementação deste projecto passa por 
aumentar a produtividade (fazer mais, melhor e mais rápido) para 
assim melhorar a vertente comercial (aumentando a satisfação do 
cliente final, vender mais e assim aumentar receitas).

QUANDO
24 horas por dia e 365 dias por ano.

MÉTRICAS
800 utilizadores em Portugal e 300 no Brasil, dos quais cerca 
de 50 utilizadores precisam de aceder a um repositório 
remoto.

Entre 15% a 20% dos utilizadores totais são temporários, com 
uma rotatividade significativa.

Em Portugal, existem um total de 400 projectos activos, 
enquanto que no Brasil existem 150.

Cada projecto possui um repositório de código próprio que 
pode atingir 1Gb de tamanho.

ONDE
Portugal (Aveiro) e Brasil (São Paulo) são os centros principais 
de desenvolvimento, embora a solução tenha que estar 
preparada para ser levada a qualquer localização adicional 
sem esforço significativo.

O CONTEXTO

Em 2008, a PT Inovação enveredou num programa de melhoria dos processos internos, com vista à optimização da utilização dos 
recursos internos e da satisfação dos seus clientes, maximizando assim os seus resultados.

Neste contexto, o processo interno de desenvolvimento de sistemas (PDS) foi revisto, onde foi definido um modelo de colaboração 
corporativa que permitisse uma visão global do processo e que possibilitasse também a avaliação/gestão do mesmo, normalizando os 
indicadores de eficácia de modo a constituírem a "linguagem universal" da empresa. A normalização e melhoria dos processos de 
desenvolvimento elevou a necessidade de plataformas robustas de suporte ao processo, substituindo as soluções pontuais que 
proliferaram e introduzindo uma plataforma única e integrada que respondesse aos desafios da empresa.

A abordagem seguida teve em conta a manutenção do cumprimento dos requisitos do Sistema da Qualidade e das normas pelas quais 
a PTIN está certificada, nomeadamente:

   • A norma NP EN ISO 9001 / 2000
   • NP EN ISO 14001 (gestão ambiental)
   • NP 4397 (OHSAS - Gestão saúde higiene e segurança)
   • NP 4457 (Gestão de sistemas de Investigação Desenvolvimento e Inovação),

bem como garantir o alinhamento dos procedimentos com o Modelo CMMI.
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A SOLUÇÃO

O objectivo do projecto é dotar a PT Inovação de uma solução de suporte ao ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas nas suas 
instalações em Portugal e no Brasil.

Para o efeito, esta solução tem que incluir:

    • Instalação e configuração de um sistema de documentação colaborativo
    • Instalação e configuração de uma solução de issue-tracking que se integrasse com o sistema de gestão de testes da PT Inovação 
(HP Quality Centre)
    • Instalação e configuração de uma solução de análise, pesquisa e tracking de repositório de código
    • Instalação e configuração de uma solução de single sign-on às aplicações acima citadas

O funcionamento ininterrupto da solução é outro dos requisitos da solução.

TECNOLOGIAS

ATLASSIAN SUITE
A Atlassian especializou-se em ajudar equipas de desenvolvimento a produzir software de 
qualidade. Actualmente, mais de 18 000 empresas usam as ferramentas da Atlassian para optimizar 
os seus processos e melhorar a qualidade do seu produto final.

ENTERPRISE WIKI
Uma wiki empresarial armazena o conhecimento colectivo de uma 
empresa num único sistema de software.

A informação crítica para o negócio de uma empresa reside nos 
seus empregados, pelo que a sistematização deste conhecimento 
se pode tornar extremamente valiosa para a empresa.

É função deste sistema potenciar a comunicação e colaboração 
corporativa, facultando ferramentas que tornam a partilha e 
pesquisa de conhecimento uma tarefa simples, rápida e intuitiva.

ISSUE TRACKING
Um sistema de issue tracking tem por função registar e seguir o 
progresso de todos problemas, defeitos, requisitos ou tarefas 
(genericamente tratados por "issues") envolvidas no desen-
volvimento de um sistema de software, até à sua conclusão 
individual. Desta forma, é possível manter também o controlo 
do estado de execução do sistema final.

Ao utilizador são disponibilizadas várias formas de reportar um 
issue, a sua progressão, a sua resolução, além de poder 
atribuir responsáveis pela sua resolução.

SOURCE CODE REPOSITORY
Vista unificada do repositório de código dos vários projectos. Parte 
importante da solução proposta consiste na disponibilização de uma 
forma visual de navegação do código dos vários projectos.

Esta componente reúne os ficheiros de código produzidos para 
implementar determinado sistema ou aplicação, bem como todos os 
ficheiros de suporte (imagens ou outros binários), permitindo a sua 
pesquisa, comparação ou simples consulta de forma rápida e fácil.

SINGLE SIGN-ON
De forma a evitar logins independentes entre as várias compo-
nentes da solução, foi sugerido um sistema de single sign-on  
que gere as permissões e acessos a cada um destes sistemas.

CLUSTERING
De forma a garantir o funcionamento ininterrupto da solução, a 
mesma foi configurada num cluster activo/passivo que garante 
a disponibilidade contínua das funcionalidades da solução.

CONFLUENCE
Confluence é um poderoso wiki empresarial, de fácil utilização e que permite a 
criação e partilha de páginas, documentos e conteúdos ricos entre equipas, grupos 
de pessoas, colaboradores, etc.
Esta é uma ferramenta completamente cross-industry, amplamente utilizada a nível 
mundial como solução colaborativa para partilha de conhecimento. A interacção é 
estabelecida dando permissão aos utilizadores para a visualização e edição das 
páginas através de interfaces de edição simples e intuitivas, similares às utilizadas 
nas ferramentas usuais de edição de textos.

JIRA
O JIRA é uma ferramenta que permite hierarquizar, atribuir, seguir, reportar e auditar 
issues. Mais do que um issue-tracker, o JIRA é uma plataforma extensível que pode 
ser personalizada para corresponder a determinado contexto ou processos de negó-
cio.

O Atlassian JIRA é uma pura solução de gestão de tickets e projectos que ajuda as equipas e organizações a uniformizar as suas 
práticas de trabalho. Usando o JIRA, é possível a completa gestão de tickets como por exemplo prioritização, assignação, reporting, 
auditoria - desde bugs de software, tickets de helpdesk, tarefas de projecto, pedidos de alterações, formulários online, etc.

O JIRA, através de customização, é integrável com outros sistemas. No caso da PT Inovação, a integração do sistema de gestão de 
tickets com o sistema de gestão de testes (HP Quality Centre) revelou-se uma mais-valia, pelo que se avançou para a sua integração, 
tarefa realizada pela própria PT Inovação. 



SOBRE A XPAND IT

Fundada em 1993, a Xpand IT iniciou os seus serviços no mercado da consultoria de telecomunicações, concentrando 
esforços no desenvolvimento e análise de rede de alta fiabilidade. Entre 1993 e 2002, disponibilizámos aos nossos 
clientes soluções de renome, ao aplicar os nossos próprios modelos de análise de impacto sobre implementações de 
redes. Este trabalho foi globalmente reconhecido, já que os nossos modelos foram aplicados com sucesso em várias 
empresas de telecomunicações por todo o mundo.

Em 2002, usando o nosso profundo conhecimento na consultoria em telecomunicações, a Xpand IT começou a 
oferecer Serviços de Soluções TI. À medida que a oferta foi crescendo no desenvolvimento de projectos de sucesso 
para os nossos clientes, os Serviços e Soluções de TI tornaram-se no principal negócio da nossa empresa. Nos dias de 
hoje, estes serviços e soluções de TI representam mais de 90% da nossa produção.

Desde 2002, expandimos o nosso leque de actuação desde a área de telecomunicações até praticamente todas as 
áreas que dependem das TI, Consultoria, Integração de Sistemas, Soluções em Pacote, Formação e Suporte Aplicacio-
nal.

Em 2008, lançámos o "Desafio 2011", seguindo a nossa estratégia dos  4 ‘e’s: e-mpowering, e-nergizing, e-ngaging, 
e-nabling. Também lançámos duas novas unidades de negócio: Mobilidade Empresarial e RFID.

CONTACTE-NOS

Endereço:
Parque das Nações
Avenida D. João II
Lote 1.13.01 - F, 3º Piso
1990-078 Lisboa
Portugal

E-mail:  mail@xpand-it.com
Telefone:  +351 218967150
Fax:  +351 218967151

FISHEYE
Fisheye tem a capacidade de ‘olhar’ directamente para os repositórios de código ajudando 
as equipas de desenvolvimento a monitorizar todo o processo.
Seguir as actualizações do código nunca foi tarefa fácil. O Fisheye resolve esta questão de 
forma única, usando mecanismos simples como por exemplo, capacidade de subscrição a 
feeds RSS, pesquisa avançada a todo o repositório subversion, cvs ou Perforce – tudo a 
partir do conforto da web.

BENEFÍCIOS ATINGIDOS

A implementação da solução proposta permitiu à PT Inovação:

    • Instaurar na empresa uma cultura de Colaboração
    • Normalizar o processo de desenvolvimento de sistemas
    • Melhorar a Comunicação inter-equipas
    • Criar métricas de controlo de execução dos projectos que pudessem ser comparadas independentemente da natureza dos projectos
    • Disponibilizar uma solução de elevada disponibilidade
    • Criar um repositório central de conhecimento normalizado acessível a toda a organização

SUCESSO DO PROJECTO

O sucesso deste projecto foi possível porque:
    • A PT Inovação, desde os seus níveis de gestão estratégica aos níveis operacionais assumiu um compromisso inequívoco com a 
entrega e execução deste projecto, facilitando e disponibilizando as condições necessárias ao melhor desempenho de cada uma das 
tarefas do mesmo, removendo barreiras e decidindo atempadamente sobre questões fulcrais para o seu desenvolvimento.
    • A Xpand IT dedicou-se ao projecto de forma responsável e competente.

CROWD
O crowd é um software de single sign-on e OpenID e que simplifica a gestão de utilizadores. Com o Crowd, os administradores de 
sistemas podem gerir de forma simples e central, os processos de autenticação e autorização para vasto número de utilizadores, aplica-
ções web.

SISTEMA DE GESTÃO DE BANCOS DE DADOS (SGBD)
A suite da Atlassian é agnóstica quanto à base de dados que a suporta, podendo ser integrada com as principais soluções do mercado. 
No caso da PT Inovação, a escolha recaiu sobre o PostgreSQL pela sua robustez, performance e baixa necessidade de operação e 
manutenção.

POSTGRESQL
Solução open-source de base de dados relacional que, com aderência forte ao standard ANSI-SQL:2008, e suportando transacções 
com características ACID (Atomacidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade), constitui o SGBD de código aberto mais avançado 
e um dos mais utilizados. A sua manutenção e operação são acessíveis a qualquer empresa de cariz tecnológico.

GREENHOPPER
GreenHopper é um plug-in para o JIRA que fornece funcionalidades especificas para o 
contexto da gestão de projectos utilizando metodologias Agile, uniformizando a visibilidade 
dos trabalhos em curso, permitindo o cálculo e monitorização dos indicadores de gestão 
de projectos (por exemplo, PV, EV e SPI)

PORQUÊ A XPAND IT

    • A Xpand IT possui um conhecimento e experiência ímpares em metodologias de desenvolvimento de software.
    • A Xpand IT consiste numa equipa jovem e dinâmica que procura e propõe soluções eficientes e eficazes.
    • A Xpand IT é um parceiro Atlassian com vários anos de experiência em implementações de soluções de gestão SDLC.


