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Entretanto, sempre que surge um novo 
conceito ou metodologia, algumas dúvidas o 
acompanham. Afinal, o que é, exatamente, 
o desenvolvimento ágil com low code? Vale 
mesmo a pena investir nessa estratégia? 
Quais são as empresas que mostraram 
sucesso na implementação? Devo realmente 
me preocupar com isso?

Criamos este e-Book com o intuito de 
esclarecer essas dúvidas, explicando como 
funciona o desenvolvimento low code, os 
motivos para utilizá-lo e os impactos já 
sentidos no mercado. Então, vamos lá!

É comum que profissionais em atividade no setor de TI já tenham ouvido falar em low code. No âmbito 
do desenvolvimento ágil, o conceito surgiu como uma proposta para solucionar as demandas dos 
negócios com rapidez, sem a necessidade de altos investimentos.

http://www.cronapp.io
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O desenvolvimento ágil visa, como o nome 
já diz, tornar mais rápido o processo de 
criação de um software, mantendo a garantia 
de qualidade do produto final. O low code, 
por sua vez, propõe implementar a agilidade 
desejada por meio de códigos mais curtos.

Para complementar, ele reduz a necessidade 
de um grande investimento inicial em 
infraestrutura (setup), treinamento e 
implantação. Grosso modo, é uma plataforma 
que funciona com base em estratégias de 
simplificação dos processos, otimizando ao 
máximo o desempenho da equipe.

Tendo isso em mente, é natural que você se 
pergunte como é possível desenvolver sem 
antes montar uma infraestrutura para isso. É 
aí que entra o papel da tecnologia.

https://www.cronapp.io/software-quality-assurance-veja-o-que-fazer-para-garantir-a-qualidade-em-seu-projeto/
http://www.cronapp.io
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COMO FUNCIONA O LOW CODE

Alguns especialistas definem plataforma  
de desenvolvimento low code como um 
serviço na nuvem que utiliza práticas 
visuais e declarativas em vez de  
programação tradicional. 

Além disso, a ferramenta deve 
ter baixo ou nenhum custo com 
treinamento para uso inicial.

Em outras palavras, o desenvolvimento low 
code depende da utilização de software 
como infraestrutura — sua empresa 
contrata um serviço na nuvem que dá o 
alicerce completo para seus projetos. Na 
prática, isso significa que ele deve contar com 
alguns componentes fundamentais.

http://www.cronapp.io
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Uma grande quantidade de comandos 
é preestabelecida para que o usuário 
crie o software com base no design, na 
usabilidade, nas funções etc. 

A plataforma assume boa parte do que 
antes era programado manualmente. Outro 
conceito importante é o reusability, ou 
reusabilidade. Grosso modo, a produtividade 
pode ser acelerada com a reutilização de 
widgets, plugins e outros componentes.

Ainda assim, não se trata apenas de  
uma ferramenta completa fornece uma 
interface com linguagem de alto nível para  
a criação de apps. 

A plataforma deve ser guiada pelas demandas 
dos negócios — o que inclui a experiência  
do usuário.

Para começar, é preciso que haja 
uma ferramenta ou mecanismo de 
Desenvolvimento Dirigido por Modelos  
(MDD) — do inglês Model-Driven 
Development. O objetivo é simples: permitir 
que o trabalho não seja baseado na escrita 
do código, mas em formas mais intuitivas 
de construção das aplicações (visual ou 
minimalista, por exemplo).

Uma grande vantagem dessa abordagem é que 
ela abrange um público-alvo extenso, desde 
desenvolvedores profissionais até os mais 
leigos. As adaptações necessárias para lançar 
o aplicativo para web e mobile, por exemplo, 
são feitas pela própria ferramenta.

Em alguns casos, já é possível 
desenvolver com a mecânica de drag 
and drop, ou arraste e solte. 

http://www.cronapp.io
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Olhar para o desenvolvimento low code 
como uma simples estratégia de acelerar o 
lançamento de um produto é um erro. O que 
a plataforma oferece é um olhar para o 
processo como um todo.

Necessariamente, isso significa dar suporte 
desde as fases de design e criação até o 
lançamento (deploy) e o uso. Portanto, 
uma plataforma low code eficiente deve 
suportar canais para recebimento de 
feedback, gerenciamento do app etc. Visando 
acompanhar a estratégia de negócios da sua 
empresa, o low code envolve todo o ciclo de 
vida dos seus produtos.

Vale destacar também que essa mudança 
de pensamento proposta pelo low code vai 
a fundo nos processos de desenvolvimento. 
Não há mais, por exemplo, um plano rígido 
e imutável. Com o low code, é preciso 
encontrar alternativas e, muitas vezes, mudar o 
planejamento para garantir que os objetivos (da 
sua empresa e do cliente) sejam alcançados.

https://www.cronapp.io/veja-como-aplicar-o-extreme-programming-em-seus-processos-de-desenvolvimento/
http://www.cronapp.io


10

O
 Q

U
E 

É 
O

 L
O

W
 C

O
D

E? A RELEVÂNCIA DO LOW CODE PARA SUA EMPRESA

A transformação digital fez do setor de 
TI um protagonista na geração de valor 
para os negócios. Consequentemente, 
a forma como uma empresa utiliza seus 
recursos tecnológicos gera reflexos em 
seu desempenho no mercado. O que o 
desenvolvimento low code faz é potencializar 
essa capacidade.

Reduzindo a necessidade de grandes 
investimentos em infraestrutura — já 
que o essencial está disponível na 
nuvem —, ele permite que o setor 
de TI se aproveite ao máximo do 
seu potencial criativo. Assim, ideias 
disruptivas são transformadas em 
produto com tempo de resposta e 
custo muito menores.

Em outras palavras, sua empresa não 
precisa fazer grandes investimentos 
em infraestrutura de TI e capacitação 
técnica para criar produtos. Com muito 
menos, é possível fazer cada vez mais.

Outro ponto importante é que isso gera uma 
integração significativamente maior entre 
os departamentos de sua empresa. Sempre 
que sua organização identifica as demandas 
do mercado e estabelece os objetivos dos 
negócios a curto e longo prazo, o setor de TI 
responde com soluções digitais inovadoras 
para chegar lá. Por mais que o conceito de 
low code seja relativamente inovador, diversas 
organizações já se beneficiam desse modelo, 
como mostraremos a seguir.

https://www.cronapp.io/as-vantagens-das-ferramentas-integradas-com-funcionalidades-para-desenvolvedores/
http://www.cronapp.io
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O Vale do Silício está repleto de iniciativas 
com grande potencial de disrupção no 
mercado. Ideias sempre surgiram em 
diversos contextos — mas agora elas 
encontram um caminho muito mais curto 
entre o papel e o mundo real. Para entender 
como isso funciona na prática, falaremos 
aqui sobre um dos casos de maior 
relevância em todo o mundo: o Uber.

Enquanto é gigantesca a discussão 
relacionada às formas de implementação 
do aplicativo de transporte em cada país, 
pouca gente percebe o quão significativas 
para seu sucesso foram as decisões ligadas 
à gestão do software. Sua rápida ascensão 
ao topo do mercado se deve principalmente 
pela estratégia de adoção do low code e da 
integração de serviços na nuvem.

http://www.cronapp.io
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Antigamente — o que na TI significa poucos anos 
atrás —, um serviço do tamanho do Uber exigiria 
um grande investimento em infraestrutura de 
TI (servidores, armazenamento, conexão etc). 
Entretanto, o que a empresa fez foi contratar 
APIs separados e unificá-los em seu sistema.

O armazenamento é da Box, o mapa é da Google, 
o sistema de pagamento é o Braintree — todos 
disponíveis na nuvem. A empresa conta ainda 
com uma ferramenta para troca de mensagens, 
uma para e-mails etc. Com o desenvolvimento 
low code, as peças foram unidas em uma 
plataforma integrada: o aplicativo Uber.

É uma mudança significativa não apenas nas 
metodologias de desenvolvimento, mas nas 
estratégias de negócio. O Software como um 
Serviço (SaaS) se transformou em Infraestrutura 
como um Serviço (IaaS).

http://www.cronapp.io
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Sempre que uma nova tendência emerge no 
mundo da tecnologia, o hype tende a ser alto. 
Por outro lado, há os mais conservadores que 
preferem confiar nos modelos de negócio aos 
quais já estão acostumados. Acontece que, 
no caso do low code, estamos diante de um 
caminho sem volta — e sua adoção pode se 
tornar uma questão de sobrevivência.

Os serviços de nuvem estão gradualmente 
dominando o mercado, tornando a 
infraestrutura de TI interna uma estratégia 
secundária. Como no exemplo mostrado 
acima, a tendência é que boa parte das 
ferramentas esteja pronta para uso.

Por isso, é fundamental estar envolvido 
nesse novo cenário, acompanhando as 
mudanças e identificando as oportunidades. 
Em pouco tempo, o desenvolvimento ágil 
se tornou assunto principal de reuniões 
corporativas — e não só nos times de TI.

Para compreender a fundo o 
real impacto que essa mudança 
causa no mercado, veja agora, 
com mais detalhes, os benefícios 
desse método inovador.

https://www.cronapp.io/5-formas-de-desenvolver-times-auto-organizaveis-em-sua-empresa/
http://www.cronapp.io
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Não é à toa que as startups ganham 
cada vez mais espaço no mercado 
de desenvolvimento de softwares.
Por outro lado, empresas com uma 
equipe de TI já estabelecida podem 
planejar um processo de transição e 
redirecionar os recursos financeiros. 

Isso significa ainda mais 
poder de colocar ideias em 
prática, já que os custos 
com infraestrutura podem 
ser transformados em 
investimentos com profissionais 
e outros serviços.

REDUÇÃO DE CUSTOS

Nenhuma grande mudança  
estrutural é feita sem que o custo 
disso seja antes avaliado pela Direção 
de uma empresa. 

O mais interessante é que o 
desenvolvimento ágil não só 
proporciona uma redução significativa 
de custos, como tem esse objetivo 
entre seus pilares principais.

A transformação da 
infraestrutura física em 
um serviço disponível na 
nuvem reduz drasticamente 
o investimento necessário para 
começar um projeto. 

https://www.cronapp.io/como-definir-a-estrutura-do-projeto-e-planeja-lo-bem-antes-de-comecar/
https://www.cronapp.io/como-definir-a-estrutura-do-projeto-e-planeja-lo-bem-antes-de-comecar/
http://www.cronapp.io
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ADAPTABILIDADE

O consumidor de hoje é muito mais exigente, 
já que ele tem acesso a uma variedade 
muito maior de fornecedores dos produtos e 
serviços que consome. Consequentemente, 
não basta oferecer um produto de 
qualidade — é preciso ter um diferencial 
competitivo, entregando algo personalizado e 
melhorar constantemente.

Nesse sentido, o desenvolvimento ágil atua 
em várias frentes importantes. Primeiro, a 
entrega é muito mais rápida, fazendo com 
que a identificação de uma oportunidade 
de mercado seja alcançada por sua empresa 
antes das concorrentes. Para complementar, 
o processo de desenvolvimento é ajustado 
para cada cenário.

https://www.cronapp.io/como-otimizar-a-qualidade-de-entrega-e-reduzir-prazos-e-custos/
http://www.cronapp.io
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Assim, os impactos de um imprevisto são 
muito menores, já que não gera gargalos 
gigantescos e tende a ser corrigido assim  
que a próxima versão for lançada — em geral,  
na semana seguinte.

GESTÃO FACILITADA

Gerenciar prioridades sempre foi um 
desafio no setor de TI, principalmente 
no desenvolvimento de software. Cada 
mudança inesperada impacta no tempo de 
entrega do produto, podendo causar atrasos. 
No desenvolvimento ágil, por outro lado, 
prioridades e mudanças são gerenciadas  
com mais tranquilidade.

Com um ritmo de entregas acelerado,  
falhas são encontradas e corrigidas em  
menor tempo. Se o cliente testa o produto 
e solicita uma alteração, ela também é 
rapidamente implementada. 

O planejamento tem como  
base as versões, tornando-se algo  
de curto prazo.

http://www.cronapp.io
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MAIS PRODUTIVIDADE

A produtividade da equipe de 
desenvolvimento se torna muito 
maior conforme a rotina de trabalho 
tem como base metas de curto 
prazo e processos simplificados. 
Resumindo, o desenvolvimento ágil tem 
como premissa a criação rápida de um 
protótipo para, posteriormente, serem 
implementadas as funções uma a uma.

Com isso, o trabalho do desenvolvedor 
se torna menos complexo. Conforme as 
funções são desenvolvidas, as relações 
entre elas são ajustadas aos poucos — e 
sempre com a participação do cliente 
ou do gerente do projeto, de acordo 
com a finalidade do produto.

http://www.cronapp.io
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Focar na User Experience já é 
referência para o desenvolvimento 
de softwares.  Quanto mais a visão 
do desenvolvedor se aproxima da 
usabilidade do produto, melhor é 
a recepção por parte do cliente. 
Isso significa otimização do 
desenvolvimento e valorização da 
marca da sua empresa.

Além disso, o desenvolvimento ágil 
estende a relação entre desenvolvedor 
e usuário, criando a possibilidade de 
implementações periódicas. 

FOCO NA EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (UX)

Na prática, isso significa melhoria 
contínua mesmo no pós-venda, já 
que as próprias plataformas low code 
possibilitam a manutenção e o deploy 
de novas releases, mesmo na nuvem.

Tudo isso faz com que o 
desenvolvimento de softwares 
passe inevitavelmente por 
uma fase de transformação 
total, assim como os 
modelos de negócios 
adotados pelas empresas.

http://www.cronapp.io
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O mercado está mudando conforme 
a fronteira entre os mundos físico e 
digital se torna mais abstrata. Hoje, 
metodologias e estratégias de negócio 
se misturam e dialogam, fazendo 
com que as empresas encontrem 
na cultura da inovação uma forma 
eficiente de atuar.

O desenvolvimento ágil e o low code 
vieram para ficar. Com benefícios tão 
significativos, é impossível ignorar 
sua ascensão — e as empresas que 
o fizerem tendem a perder cada vez 
mais espaço no mercado. Em alguns 
setores, é impossível competir 
com organizações que adotam a 
infraestrutura de TI como um serviço.

Baixo custo, alto rendimento, 
execução rápida e gestão facilitada 
são fatores que toda empresa  
deve buscar. 

Assim, o low code vem 
mudando a forma de pensar 
o desenvolvimento de 
softwares e, em poucos 
anos, deve ser protagonista 
em diversos setores.

Faça uma análise em sua empresa e 
veja de que forma essas ferramentas 
podem beneficiá-la. Quanto mais 
cedo o desenvolvimento ágil é 
implementado, maior o diferencial 
competitivo que ele pode oferecer.

https://www.cronapp.io/6-boas-praticas-para-documentacao-com-desenvolvimento-agil-de-softwares/
https://www.cronapp.io/guia-pratico-de-como-otimizar-a-gestao-de-equipes-aplicando-scrum/
http://www.cronapp.io


rockcontent.com
SOBRE O 
CRONAPP

O CronApp é uma plataforma de desenvolvimento de aplicações 

como serviço na nuvem (dPaaS – Development Platform as a 

Service), que oferece ambiente de desenvolvimento (IDEaaS) e 

serviço de publicação de aplicativos na nuvem (PaaS).

Com CronApp os desenvolvedores se concentram em 

desenvolver suas aplicações sem ter que se preocupar com 

questões como provisionamento de servidores, criação de 

bancos de dados ou configurações de servidores web. O 

resultado é maior produtividade, uso inteligente dos recursos e 

menor custo de desenvolvimento.

O CronApp se diferencia de outras ofertas do mercado por ser 

uma plataforma de alta produtividade para o desenvolvimento 

de sistemas de gestão para empresas de qualquer porte, 

atendendo às peculiaridades das regras de negócio.

www.cronapp.io

http://http://pitchfork.com/features/lists-and-guides/10075-loveeeeeee-songs-rihannas-52-singles-ranked/
https://www.facebook.com/CronApp/
https://twitter.com/CronApp_Oficial
https://plus.google.com/%2BCronAppPlatform
https://www.youtube.com/c/cronapp/
https://www.linkedin.com/company/cronapp
https://www.cronapp.io/
https://www.instagram.com/cronapp/
http://www.cronapp.io
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