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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 work 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 demonstraram 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 me-
todologias como XP [Beck 1999] e Scrum [Schwaber 1995] fez com que fossem apli-
cadas no desenvolvimento de sistemas computacionais robustos. Este fato evidencia
a necessidade de processos de desenvolvimento e gerenciamento de software que se-
jam robustos e que possuam uma quantidade 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 trata-
mento de exceções às fases iniciais do processo de desenvolvimento e na reutilização de
componentes[Brito 2005]. O objetivo principal deste trabalho é propor uma solução para
guiar o desenvolvimento de sistemas confiáveis baseados em componentes que utilize os
princı́pios ágeis, adaptando a metodologia Scrum.

2. Fundamentação Teórica
2.1. Método Ágil

Desenvolvimento Ágil de Software (DAS) ou Método ágil é um conjunto de meto-
dologias guiadas por quatro valores e doze princı́pios definidos no Manifesto Ágils
[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 enfatizando os
itens à esquerda dos valores em detrimento aos 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 pro-
jeto arquitetural, fazer análise e projeto não são obrigatórios ou não precisam de nenhum
tipo de rigor. Por outro lado, 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
lı́der 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 criado por
Ken Schwaber [Schwaber 1995] e Jeff Sutherland e atingiu maior popularidade após a
formação da Agile Alliance1 em 2001.

A inspiração para seu nome se deu observando que equipes pequenas e multidis-
ciplinares 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 coorde-
nadamente em um ambiente criativo. Nele é reconhecido o aspecto social e colaborativo
da engenharia de software.

É composto por três fases (Figura 1): (i) Pré-jogo (Concepção ou Iniciação);
(ii) Jogo (Desenvolvimento) e; (iii) 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 composta por algumas iterações. Já a fase de Jogo é empı́rica, ou seja, as eta-
pas de Desenvolvimento (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.

1http://www.agilealliance.org/



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[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 componen-
tes 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 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 funcionalidades especi-
ficadas. Porém, para que essas funcionalidades possam ser implementadas, esses com-
ponentes 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 componen-
tes, 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+)

Gisele Ferreira [Ferreira 2001] apresentou uma metodologia para a construção de siste-
mas tolerantes a falhas usando técnicas de tratamento de exceções para manter a confiabi-
lidade e disponibilidade 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.

Patrick Brito [Brito 2005] estendeu o MDCE para o MDCE+ que tem o obje-
tivo de sistematizar a modelagem e a implementação do comportamento excepcional no
desenvolvimento de sistemas baseados em componentes, refinando as 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 método distribui suas atividades em sete fases que constituem o ciclo de de-
senvolvimento, atuando desde a especificação dos requisitos até a construção final do



software. São elas: (i) especificação e análise dos requisitos; (ii) definição dos aspec-
tos gerenciais do sistema; (iii) projeto arquitetural; (iv) análise do sistema; (v) projeto
do sistema; (vi) materialização dos componentes; e (vii) integração dos componentes do
sistema.

O MDCE+ foi adaptado ao processo UML Components e a uma metodologia de
testes. Além disto, foi deixada como sugestão para trabalhos futuros a possibilidade de
introduzir algumas caracterı́sticas de processos ágeis ao MDCE+ tendo cuidado para não
comprometer seu principal objetivo: a confiabilidade do produto final. Esta sugestão é o
objetivo principal deste trabalho.

3. Trabalhos Relacionados
Radinger e Goeschka [Radinger e Goeschka 2003] propuseram uma abordagem para inte-
grar o Desenvolvimento Ágil de Software ao Desenvolvimento Baseado em Componentes
em um Desenvolvimento Ágil de Componentes em projetos de pequena e larga escalas
combinando as questões técnicas e gerenciais de ambas as abordagens.

Nord e Tomayko [Nord e Tomayko 2006] exploraram as relações e sinergias entre
a Análise e Projeto 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 infraestrutura.

Behrouz [Behrouz 2007] mostra que, apesar de terem enfoques distintos, existe
compatibilidade entre o desenvolvimento de software confiável (Software Reliability En-
gineering - 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 incom-
patibilidade 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.

O Scrum+CE define as alterações 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 confiabilidade como
TDD e Integração Contı́nua são fortemente recomendadas.

A Figura 3 mostra as fases do Scrum com as atividades do MDCE+ (em cinza) que
devem ser desenvolvidas nas respectivas fases. Nota-se que as maiores modificações serão
na fase de Pré-Jogo, na qual o comportamento excepcional será documentado na forma



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

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.

Dentro da fase Jogo, teremos como entradas as Histórias de Usuários e Histórias
Excepcionais igualmente priorizadas no Backlog do Produto. Elas deverão entrar no Bac-
klog do Sprint de acordo com suas prioridades e dependências. Porém maior critério deve
ser dados junto ao Product Owner para que as Histórias Excepcionais sejam priorizadas
de acordo com a criticidade e dependência com as Histórias de Usuário relacionadas, pois
desta forma elimina-se o risco de sempre serem dadas prioridades baixas para as Historias
Excepcionais e por sua vez elas não serem selecionadas para implementação nos Sprints.
Isto deve ser um ponto de atenção durante as reunião de planejamento dos Sprints.

A Figura 42 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 Excepcionais, 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.

2Imagem traduzida e adaptada do original em inglês do site http://www.agileforall.com/
intro-to-agile/



Figura 4. Detalhamento da Fase Jogo do Scrum

5. Estado Atual do Trabalho
Está em andamento o primeiro estudo de caso em um projeto que foi desenvolvido utili-
zando Scrum mas sem especificação de requisitos explı́citas do comportamento excepci-
onal. O estudo de caso está seguindo os seguintes passos:

1. Seleção de um projeto real, realizado na IBM Brasil usando Scrum no domı́nio de
sistemas de informação.

2. Estudo da documentação disponı́vel: 27 Histórias de Usuário (User Stories)
[Cohn 2004] e 21 defeitos, estimados em 273 Pontos de História (Story Points)
[Cohn 2005]; e Documento Arquitetural.

3. Adição do comportamento excepcional nos artefatos da fase de Pré-Jogo:
(a) Revisão da arquitetura em 3 camadas e das ligações com os sistemas ex-

ternos, adicionando explicitamente o comportamento excepcional;
(b) Revisão das histórias de usuário e criação das Histórias Excepcionais com

base nos Testes de Aceitação;
4. Adição do comportamento excepcional (em forma de tarefas) em cada Sprint da

fase Jogo tanto para as Histórias de Usuário, quanto para as Excepcionais.
5. Com ajuda do time que implementou o projeto original, estimar as novas Histórias

Excepcionais em Pontos de História e distribuı́-las nos 8 Sprints com objetivo de
comparar o impacto delas na quantidade de Pontos de História em cada Sprint e
por consequência no ciclo de desenvolvimento.

Estes passos serão repetidos no segundo estudo de caso.

6. Avaliação dos Resultados
Com a realização dos dois Estudos de Caso de projetos reais já implementados preten-
demos mostrar que é possı́vel, utilizando a solução construı́da, desenvolver sistemas de
informação confiáveis utilizando um processo ágil de desenvolvimento.



Isto será viabilizado através da análise cuidadosa feita no documento de arqui-
tetura e nos requisitos funcionais, no caso, histórias de usuários, que deixará explicito
o comportamento excepcional. Com isso, espera-se uma melhor visualização destes
cenários excepcionais tanto na arquitetura quanto na forma de Histórias Excepcionais
que deverão ser priorizadas e implementadas como as demais histórias de usuário, me-
lhorando assim a confiabilidade, e por consequência a qualidade do produto final.

O comportamento excepcional explı́cito através de Histórias Excepcionais aumen-
tará o tamanho (estimado em pontos de história) do Backlog do Produto. Entretanto,
serão evitados os defeitos decorrentes da falta de rigor no levantamento e formalização
do comportamento excepcional, uma vez que as Histórias de Usuário são direcionadas
as necessidades de negócio, enquanto o comportamento excepcional fica a critério dos
implementadores.

O aumento no tamanho do software a ser desenvolvido poderá acarretar em duas
situações: (i) entregar a mesma quantidade de funcionalidades, ou histórias, em um tempo
maior, provavelmente um Sprint a mais, porém com um ganho de qualidade significativo
devido à antecipação do comportamento excepcional; ou (ii) entregar a mesma quanti-
dade de funcionalidades com o mesmo número de Sprints, uma vez que tais defeitos são
adicionados e corrigidos dentro da fase de Jogo, neutralizando o aumento do número
de Pontos de História das Histórias Excepcionais com a redução do número de defeitos,
mantendo-se assim a agilidade do processo e entregando um produto de maior qualidade.
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