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A popularização do Método Ágil (ou Desenvolvimento Ágil de Software - DAS)[4]
através de metodologias como XP e Scrum fez com que fossem aplicadas no desen-
volvimento de sistemas computacionais robustos. Este fato evidencia a necessidade
de processos de desenvolvimento e gerenciamento de software que sejam robustos e
que possuam uma quantidade adequada de modelagem e documentação, em espe-
cial 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.

O objetivo deste trabalho é 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+[1], ao processo de DAS Scrum[5]. Isso
será feito através da utilização das tarefas de identificação de exceções e a especi-
ficação de seus tratadores nas fases do Scrum. O método resultante será chamado
de Scrum+CE (Scrum com Comportamento Excepcional) e possibilitará o desen-
volvimento de software confiável utilizando um método ágil.

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 (HE) e refinar
a Arquitetura com elementos excepcionais expĺıcitos. Além disso, técnicas ágeis
que melhoram a confiabilidade como Test-Driven Development (TDD) e Integração
Cont́ınua (IC) são fortemente recomendadas.

A Figura 1 mostra as fases do Scrum com as atividades do MDCE+ (em cinza)
que devem ser desenvolvidas nas respectivas fases. As maiores modificações serão
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
(HU)[1] que validem especificamente os fluxos excepcionais. Além disso, a Arquite-
tura em alto-ńıvel passará a expor os componentes excepcionais conforme o modelo
de componente tolerante a falhas ideal que 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 HU e HE igualmente priorizadas
no Backlog do Produto. Elas deverão entrar no Backlog do Sprint de acordo com
suas prioridades e dependências.

A avaliação dos resultados será feita em projetos selecionados para um estudo de
caso qualitativo revisando os requisitos e o documento de arquitetura, adaptando-os
as práticas e técnicas do Scrum+CE.

Será feita uma análise dos benef́ıcios esperados e alcançados usando-se ques-
tionários aplicados aos desenvolvedores dos projetos e comparando as estimativas

1



Figura 1: Interferência do Método MDCE+ nas fases do Scrum

em Pontos de História (Story Points)[3].
Após a adaptação e validação espera-se um aumento no número de HU, e por

consequencia de Pontos de História, acarretando no aumento no tempo de desen-
volvimento e custo. Em contrapartida espera-se a diminuição dos defeitos na fase
de Pós-Jogo.
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