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Perspectiva

Gerenciando Equipes 
de Desenvolvimento 
de Software
Case Fog Creek Software

Joel Spolsky – CEO. Fundador da Fog Creek Software. Joel Spolsky analisa e 
critica três métodos de gerenciamento de equipes de desenvolvimento de 
software: o Método de Comando e Controle, o Método Econ 101 e o Método 

de Identidade, defendendo este último, usado em sua empresa. A Fog Creek, 
que tem sede em Nova York, desenvolveu o FogBugz, sistema que simplifica 
expressivamente o planejamento, coordenação e execução de projetos de 
software, muito popular na área com mais de 15 mil clientes em 116 países. 

Se quiser liderar sua equipe, uma empresa, um exército, ou um país, o 
principal problema a enfrentar será conseguir que todos seus liderados se 
movam na mesma direção. Essa é uma forma politicamente correta de dizer 
“conseguir com que as pessoas façam o que você quer.” 

Pense nisso da seguinte maneira. Se sua equipe tem mais do que uma 
pessoa, você vai trabalhar com pessoas diferentes com agendas diferentes. 

Elas vão querer coisas diferentes das suas. D 

Joel Spolsky, CEO and co-founder da Fog Creek Software. Joel is a globally-recognized expert on the software 
development process. His website http://www.joelonsoftware.com/ is popular with software developers around the 
world and has been translated into over thirty languages. He created FogBugz, a popular project management system 
for software teams. Joel has worked at Microsoft, where he designed VBA as a member of the Excel team, and at Juno 
Online Services, developing an Internet client used by millions. He has written three books: User Interface Design for 
Programmers (Apress, 2001), Joel on Software (Apress, 2004), and recently, Smart and Gets Things Done: Joel Spolsky’s 
Concise Guide to Finding the Best Technical Talent (Apress, 2007), and writes a monthly column for Inc. Magazine, where 
he is a contributing editor. Joel holds a BS in Computer Science from Yale University. Before college he served in the Israeli 
Defense Forces as a paratrooper, and he was one of the founders of Kibbutz Hanaton
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