
Método Ágil aplicado ao Desenvolvimento de Software
Confiável baseado em Componentes

Alan Braz1, Orientadora: Cecı́lia M. F. Rubira1, Co-orientador: Marco Vieira2

1Instituto de Computação – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Caixa Postal 6176 – 13083-852 – Campinas – SP – Brasil

2Departamento de Engenharia Informática – Universidade de Coimbra (UC)
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Abstract. Agile Software Development (ASD) are in evidence in the Software
Engineering for the last 10 years but the impression that it only applies to small
and simple projects remains. However several previous works have proven that
reliable software can be developed using combinations of ASD with Component
Based and Architecture-centric processes. This paper presents some improve-
ments in the Scrum process to support the development of robust information
systems.

Resumo. O Desenvolvimento Ágil de Software (DAS) está em evidência na En-
genharia de Software há pelo menos 10 anos, mas ainda tem-se a impressão de
que ele apenas se aplica em projetos simples e pequenos. Entretanto, vários tra-
balhos prévios já demonstratam que é possı́vel desenvolver sistemas confiáveis
combinando DAS com processos Baseados em Componentes e Centrados na
Arquitetura. Este artigo apresenta algumas melhorias no processo ágil Scrum
para suportar o desenvolvimento de sistemas de informação robustos.

1. Introdução

A popularização do Método Ágil (ou Desenvolvimento Ágil de Software) através de
metodologias como XP e Scrum fez com que fossem aplicadas no desenvolvimento de
sistemas computacionais robustos. Este fato evidencia a necessidade de processos de de-
senvolvimento e gerenciamento de software que sejam robustos e que possuam uma quan-
tidade adequada de modelagem e documentação, em especial no que concerne o projeto
arquitetural, a fim de garantir maior qualidade no seu resultado final. A robustez pode ser
alcançada adicionando elementos de tratamento de exceções às fases iniciais do processo
de desenvolvimento e na reutilização de componentes. O objetivo principal deste trabalho
é propor uma solução para guiar o desenvolvimento de sistemas confiáveis baseados em
componentes que utilize os princı́pios ágeis, em particular a metodologia Scrum.

2. Fundamentação teórica

2.1. Método Ágil

Desenvolvimento Ágil de Software ou Método ágil é um conjunto de metodologias
guiadas por quatro valores e doze princı́pios definidos no [Manifesto Ágil 2001].



Os valores ressaltam: (i) Indivı́duos e a interação entre eles mais que proces-
sos e ferramentas, (ii) Software em funcionamento mais que documentação abrangente,
(iii) Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos, e (iv) Responder a
mudanças mais que seguir um plano.

Os 12 princı́pios expandem os valores de forma mais detalhada dando mais ênfase
aos itens à esquerda dos valores do que os da direita.

Devido à simplicidade de seus valores e enfoque na organização das equipes e
nos aspectos gerenciais, tem-se a impressão de que documentar os requisitos, definir um
projeto arquitetural, fazer análise e design não são obrigatórios ou não precisam de nen-
hum tipo de rigor. Porém um dos princı́pios dita que é necessário ter “atenção contı́nua
à excelência técnica e a um bom design” salientando a importância de se ter um design
satisfatório, o que só é possı́vel com certo rigor e formalismo no projeto arquitetural que
por sua vez é baseado nos requisitos levantados.

Desde as décadas de 80 e 90 metodologias rotuladas como “leves” já eram
aplicadas, destacando entre elas, o Scrum desde 1986 [Takeuchi e Nonaka 1986] e a
Programação Extrema ou XP, que foi desenvolvida por Kent Beck em 1996 quando foi
lider de projeto do sistema de folha de pagamento da Chrysler, onde começou a refinar
o processo de desenvolvimento e publicou os resultados no livro “Extreme Programming
Explained: embrace change” [Beck 1999].

2.2. Metodologia Scrum
Scrum é um processo ágil de gerenciamento de software, também conhecido como pro-
cesso leve, que promove um desenvolvimento iterativo de incremental. Foi introduzido
por Ken Schwaber [Schwaber 1995] e atingiu maior popularidade após a formação da
Agile Alliance em 2001.

Foi criado observando-se que equipes pequenas e multidisciplinares produziam
melhores resultados e associaram estas equipes altamente eficazes à formação Scrum do
Rúgbi utilizada para reinı́cio do jogo. Oferece uma abordagem empı́rica permitindo que
os membros da equipe trabalhem independentemente e coordenadamente em um ambiente
criativo. Nele é reconhecido o aspecto social e colaborativo da engenharia de software.

Suas fases podem ser de dois tipos: Definidas ou Empı́ricas. As definidas seguem
um modelo mais tradicional, o qual tem um fluxo linear de atividades predeterminadas
com estradas e saı́das bem definidas. Já as empı́ricas possibilitam maior liberdade por
parte da equipe no que diz respeito à processo, criando um ambiente propı́cio para
competições e experimentações.

Na Figura 1 temos as três fases do Scrum: Pré-jogo (Concepção ou Iniciação),
Jogo (Desenvolvimento) e Pós-jogo (Fechamento ou Entrega). As fases de Concepção e
Fechamento são definidas, ou seja, têm entradas e saı́das predefinidas e o conhecimento
é explicito seguindo um fluxo linear, mesmo que a etapa de Planejamento possa ser com-
posta por algumas iterações.

A fase de Jogo é empı́rica, ou seja, as etapas de Desenvolvimento, composta por
Análise, Projeto e Codificação, Integração ou Empacotamento (Wrap), Revisão e Testes
(Review) e Ajustes ocorrem concorrentemente e repetidamente em ciclos com duração
predefinidas (entre uma e quatro semanas) chamados de Sprints ou Iterações.



Figura 1. Fases da Metodologia Scrum traduzido e adaptado de [Schwaber 1995]

2.3. Desenvolvimento Baseado em Componentes

A ideia de utilizar o conceito de Desenvolvimento Baseado em Componentes (DBC) na
produção de software data de 1976 [McIlroy 1976]. No DBC, uma aplicação é construı́da
a partir da composição de componentes de software que já foram previamente especifica-
dos, construı́dos e testados, proporcionando ganho de produtividade e qualidade.

Esse aumento da produtividade é decorrente da reutilização de componentes exis-
tentes na construção de novos sistemas. Já o aumento da qualidade é uma consequência do
fato dos componentes já terem sido empregados e testados em outros contextos. Porém,
vale ressaltar que apesar desses testes prévios serem benéficos não pode-se dispensar a
execução dos testes no novo contexto.

Segundo [Szyperski 1998], um componente de software é uma unidade de
composição com interfaces especificadas através de contratos (interfaces providas) e
dependências de contexto explı́citas (interfaces requeridas). Além disso, os compo-
nentes seguem três princı́pios fundamentais, que são comuns à tecnologia de objetos:
(i) unificação de dados e funções; (ii) encapsulamento; e (iii) identidade.

2.4. Processo UML Components

O processo UML Components [Cheesman e Daniels 2001] é um processo simples e de
fácil utilização prática. Adota uma arquitetura predefinida em quatro camadas sendo
que duas são destacadas durante o desenvolvimento: camada de sistema e camada de
negócio. A camada de sistema agrupa os componentes que implementam as funcionali-
dades especificadas. Porém, para que essas funcionalidades possam ser implementadas,
esses componentes podem necessitar de algumas funcionalidades comuns ao domı́nio,
formando a camada de negócio.

A Figura 2 mostra as seis fases do processo, que é iterativo e enfatiza a fase de
especificação dos componentes que é detalhada em três sub fases: (i) identificação dos
componentes; (ii) interação entre os componentes; e (iii) especificação final.



Figura 2. Fases do processo UML Components [Brito 2005]

2.5. Desenvolvimento Centrado na Arquitetura

A arquitetura de software, através de um alto nı́vel de abstração, define o sistema em ter-
mos de seus componentes arquiteturais, que representam unidades abstratas do sistema; a
interação entre essas entidades, os conectores; e os atributos e funcionalidades de cada um
[Sommerville 1995]. Por conhecerem o fluxo interativo entre os componentes do sistema
os conectores possibilitam a criação de protocolos de comunicação e a coordenação da
execução dos serviços que envolvam mais de um componente.

As propriedades arquiteturais são derivadas dos requisitos do sistema e influen-
ciam, direcionam e restringem todas as fases do seu ciclo de vida tornando-se um artefato
essencial nos processos de desenvolvimento, sendo útil em todas as suas fases. Sua im-
portância fica ainda mais clara no contexto do desenvolvimento baseados em compo-
nentes, uma vez que na composição de sistemas, os componentes precisam interagir entre
si para oferecer as funcionalidades desejadas.

2.6. Metodologia para Definição do Comportamento Excepcional (MDCE+)

[Ferreira 2001] apresentou uma metodologia para a construção de sistemas tolerantes a
falhas usando técnicas de tratamento de exceções para manter a confiabilidade e disponi-
bilidade dos serviços requisitados. Esta metodologia é nomeada MDCE, acrônimo
de Metodologia para Definição do Comportamento Excepcional e estende a UML
com novos estereótipos. Neste trabalho MDCE foi aplicado ao Processo Catalysis
[D’Souza e Will 1998] de desenvolvimento de software.

[Brito 2005] estendeu o MDCE para o MDCE+ que tem o objetivo de sistematizar
a modelagem e a implementação do comportamento excepcional no desenvolvimento de
sistemas baseados em componentes. Esse refinamento se concentrou nas fases de projeto
arquitetural e implementação. A ênfase na arquitetura possibilitou uma melhor análise
dos fluxos de exceções que ocorrem entre os componentes arquiteturais. Essa análise per-
mite a construção de tratadores mais eficientes, além de antecipar a correção de possı́veis
falhas de especificação. O MDCE+ foi adaptado ao processo UML Components e a uma
metodologia de testes. Além disto, deixou como sugestão para trabalhos futuros a pos-
sibilidade de introduzir algumas caracterı́sticas de processos ágeis ao MDCE+ tomando



cuidado para não comprometer seu principal objetivo, ou seja, a confiabilidade do produto
final. Esta sugestão é o objetivo principal deste trabalho.

3. Trabalhos relacionados
[Radinger e Goeschka 2003] propuseram uma abordagem para integrar o Desenvolvi-
mento Ágil de Software ao Desenvolvimento Baseado em Componentes em um Desen-
volvimento Ágil de Componentes em projetos de pequena e larga escalas combinando as
questões técnicas e gerenciais de ambas as abordagens.

[Nord e Tomayko 2006] exploraram as relações e sinergias entre a Análise e Pro-
jeto centrado na Arquitetura e a metodologia ágil XP, destacando que o segundo enfatiza
o desenvolvimento rápido e flexı́vel enquanto o primeiro prioriza o projeto e a infraestru-
tura.

[Nord, Tomayko e Wojcik 2004] escreveram um relatório técnico descrevendo a
integração entre os métodos centrados na arquitetura do Instituto de Engenharia de Soft-
ware (SEI) da Universidade de Carnegie Mellon e o XP. Fizeram isto apresentando um
resumo do XP examinando o potencial de uso dos métodos centrados na arquitetura do
SEI, entre eles o Architecture Tradeoff Analysis Method

R© (ATAM).

[Behrouz 2007] mostra que apesar de terem enfoques distintos existe compatibil-
idade entre o desenvolvimento de software confiável (Software Reliability Engineering -
SRE) e Ágil principalmente no que cerca os aspectos de medir e avaliar a confiabilidade
do software desenvolvido. A discussão gira em torno da suposta incompatibilidade de
que o SRE executa os testes no software criado com o objetivo de validar os parâmetros
de confiabilidade previamente definidos e modelados, enquanto o método ágil se apoia
em uma abordagem dirigida a testes (Test Driven Development - TDD) a qual os casos
de testes são escritos antes do código e executados constantemente durante o processo de
desenvolvimento.

4. Caracterização da contribuição
Desenvolver a combinação do método que auxilia a construção de sistemas de software
com requisitos de confiabilidade ligados à tolerância a falhas, chamado de MDCE+, ao
processo ágil de desenvolvimento de sistemas de software, nesse caso o Scrum. Isso será
feito através da utilização das tarefas de identificação de exceções e a especificação de
seus tratadores nas fases do Scrum. O método resultante será chamado de Scrum+CE
(Scrum com Comportamento Excepcional) e possibilitará o desenvolvimento de software
confiável utilizando um método ágil.

Será feito um estudo de caso qualitativo, a fim de validar a aplicabilidade prática
da solução construı́da. No estudo de caso, tomaremos como base as métricas de processo
um projeto que utilizou a metodologia Scrum sem preocupação explı́cita com o compor-
tamento excepcional. Será feita uma análise dos benefı́cios esperados e alcançados com
a adoção da solução proposta usando-se questionários aplicados aos desenvolvedores do
projeto salientando os impactos da utilização do Scrum+CE em detrimento ao Scrum.

5. Estado atual do trabalho
O Scrum+CE foi definido com as alterações que serão necessárias nas fases de Pré-jogo
e Jogo no que diz respeito a levantar Histórias Excepcionais e refinar a Arquitetura com



elementos excepcionais explı́citos. Além disso, técnicas ágeis que melhoram a confiabil-
idade como TDD e Integração Contı́nua são fortemente recomendadas.

Figura 3. Interferências do Método MDCE+ nas fases do Scrum

A Figura 3 mostra as fases do Scrum com as atividades do MDCE+ que devem
ser desenvolvidas nas respectivas fases. Nota-se que as maiores modificações será na
fase de Pré-Jogo, na qual o comportamento excepcional será documentado na forma de
Histórias Excepcionais e de Testes de Aceitação nas Histórias de Usuário que validem
especificamente os fluxos excepcionais. Além disso, a Arquitetura em alto-nı́vel passará a
expor os componentes excepcionais conforme o modelo de componente tolerante a falhas
ideal, ou simplesmente componente ideal, é categorizado em dois tipos: normal, que
produz respostas corretas, e excepcional (ou anormal), que é executado quando um erro é
detectado.

Dentro da fase Jogo, teremos como entradas as Histórias de Usuários e Histórias
Excepcionais igualmente priorizadas no Backlog do Produto. Elas deverão entrar no
Backlog do Sprint de acordo com suas prioridades e dependências.

A Figura 4 mostra em detalhes o framework do Scrum que ocorre dentro da fase
Jogo, diferenciando os papéis, artefatos e cerimônias ou reuniões. A combinação com
o MDCE+ afetará os artefatos Backlog do Produto, com a adição das Histórias Ex-
cepcionais, e o Backlog do Sprint, com as tarefas especı́ficas de implementação das
Exceções. Uma vez dentro dos Backlogs, as histórias e tarefas excepcionais serão tratadas
e implementadas normalmente, como um requisito funcional comum.

Dois projetos de sistema de informação que utilizam a arquitetura predefinida de
quatro camadas do UML Components, que já foi adaptado pelo MDCE+ por [Brito 2005],
já foram selecionados e estão em fase de coleta do documento de arquitetura e das
Histórias de Usuários (User Stories)[Cohn 2004] para análise e posterior avaliação dos



Figura 4. Detalhamento da Fase Jogo do Scrum1

resultados com as modificações e adições sugeridas pelo Scrum+CE.

6. Avaliação dos resultados

Nos projetos selecionados para o estudo de caso qualitativo ocorrerá a revisão dos req-
uisitos (Histórias de Usuários) e documento de arquitetura, adaptando-os as práticas e
técnicas do Scrum+CE.

O documento de arquitetura e os diagramas terão o acréscimo dos Componentes
Excepcionais. A Histórias de Usuário, como já foram implementadas, já foram estimadas
em Pontos de História (Story Points)[Cohn 2005] e contém os seus Testes de

Aceitação que serão a base para a extração do comportamento excepcional e
criação das Histórias Excepcionais. Será feita uma análise dos benefı́cios esperados
e alcançados usando-se questionários aplicados aos desenvolvedores dos projetos e uti-
lizando as métricas propostas por [Gomes 2000] e os Pontos de História.

Após a adaptação e validação espera-se um aumento no número de Histórias de
Usuários, e por consequência de Pontos de História, acarretando no aumento no tempo
de desenvolvimento e custo. Em contrapartida espera-se a diminuição dos defeitos na
fase de Pós-Jogo, uma vez que estaremos antecipando e explicitando o comportamento
excepcional, resultando em um produto final com maior qualidade.
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Pesquisa do Estado de São Paulo. Orientador: Cecı́lia Mary Fischer Rubira.

Gomes, A., et al. (2000), Medição e Melhoria de Processos de Software. Anais do Work-
shop de Qualidade de Software, Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software,
Joao Pessoa.
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