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Abstract. Agile Software Development (ASD) is in evidence in Software Engi-
neering for at least 10 years but there still some feelings that it would only
be applied to small and simple projects. However several previous works have
proven that reliable software can be developed using some combinations of ASD
with Component Based and Architecture-centric processes. This paper presents
a method based on Scrum, named Scrum+CE, to support the development of
reliable information systems.

Resumo. O Desenvolvimento Ágil de Software (DAS) está em evidência na En-
genharia de Software há pelo menos 10 anos, mas ainda existe uma sensação 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 um processo ágil baseado no Scrum, cha-
mado Scrum+CE, para suportar o desenvolvimento de sistemas de informação
confiáveis.

1. Introdução

Os Métodos Ágeis ou Desenvolvimento Ágil de Software (DAS) tem se popularizado por
meio de métodos como Extreme Programming (XP) e Scrum na última década, e isso fez
com que fossem aplicadas no desenvolvimento de sistemas computacionais de diversos
tamanhos, complexidades técnica e de domı́nio, e de rigor quanto a confiabilidade.

Confiabilidade não é um requisito não-funcional inerente apenas a sistemas crı́ticos,
como por exemplo, um controlador de voo ou um sistema financeiro, mas sim uma carac-
terı́stica que todos os sistemas de software necessitam para não expor informações sigilo-
sas e manter um determinado serviço disponı́vel o máximo possı́vel. Este fato evidencia
a necessidade de processos de desenvolvimento de software que sejam mais rigorosos no
sentido de possuı́rem uma quantidade adequada de modelagem e documentação, em es-
pecial no que concerne ao projeto arquitetural, com o objetivo de garantir maior qualidade
no seu resultado final.

No contexto deste trabalho o termo confiabilidade será utilizado no sentido de
reliability que é a capacidade do sistema oferecer seus serviços e funcionalidades con-
forme suas especificações, ou seja, de forma correta. A confiabilidade pode ser alcançada



adicionando elementos de tratamento de exceções às fases iniciais do processo de desen-
volvimento e na reutilização de componentes. O tratamento de exceções tem sido uma
técnica muito utilizada na verificação e depuração de erros em sistemas de software. A
Metodologia para Definição do Comportamento Excepcional (MDCE+) é uma metodo-
logia que auxilia a modelagem do comportamento excepcional de sistemas baseados em
componentes, que por ser centrado na arquitetura, melhora a definição e análise do fluxo
de exceções entre os componentes do sistema.

Este trabalho detalha a solução proposta em [Braz et al. 2011] para guiar o de-
senvolvimento de sistemas confiáveis baseados em componentes através da adição de
práticas da MDCE+ ao Scrum, resultando no método Scrum+CE (Scrum com Compor-
tamento Excepcional). O Scrum+CE passa a expor os requisitos excepcionais em nı́vel
das Histórias de Usuário, adiciona testes de aceitação mais detalhados, obriga a criação
do artefato de Arquitetura Inicial e adiciona um novo papel de Dono da Arquitetura.

2. Fundamentação Teórica

Esta seção visa introduzir os conceitos básicos de Desenvolvimento Ágil de Software, do
Scrum e da Metodologia para Definição do Comportamento Excepcional (MDCE+).

2.1. Desenvolvimento Ágil de Software (DAS)

DAS é um conjunto de métodos guiados por quatro valores e doze princı́pios definidos no
Manifesto Ágil [Beck et al. 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
projeto arquitetural, fazer análise e projeto não são obrigatórios ou não precisam de ne-
nhum 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.

2.2. Método Scrum

Scrum é um processo ágil de gerenciamento de software, também conhecido como pro-
cesso leve, que promove um desenvolvimento iterativo e 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

1http://www.agilealliance.org/



formação Scrum do Rúgbi [Takeuchi and Nonaka 1986], utilizada para reinı́cio do jogo.
Oferece uma abordagem empı́rica permitindo que os membros da equipe trabalhem in-
dependentemente e coordenadamente em um ambiente criativo. Nele é reconhecido o
aspecto social e colaborativo da engenharia de software.

O processo descrito por [Schwaber 1995] é composto por três fases: (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 entra-
das 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 etapas de Desenvolvimento (Análise, Projeto e Codificação),
Integração ou Empacotamento (Wrap), Revisão e Testes (Review) e Ajustes ocorrem con-
correntemente e repetidamente em ciclos com duração predefinida (entre uma e quatro
semanas) chamados de Sprints ou Iterações.

Além disso, o Guia do Scrum [Schwaber and Sutherland 2011] também docu-
menta o Scrum listando os três pilares: transparência, inspeção, e adaptação; os papeis:
Dono do Produto, Scrum Master, e Equipe de Desenvolvimento; os eventos: Reunião de
Planejamento do Sprint, Scrum Diário, Reunião de Revisão do Sprint, e Retrospectiva
do Sprint; e os artefatos: Backlog do Produto, Backlog do Sprint, Objetivo do Sprint, e
Incremento. Essa mesma organização será seguida na descrição do Scrum+CE.

2.3. Metodologia para Definição do Comportamento Excepcional (MDCE+)
A MDCE [Ferreira 2001], acrônimo de Metodologia para Definição do Comportamento
Excepcional, é uma metodologia para a construção de sistemas tolerantes a falhas usando
técnicas de tratamento de exceções para manter a confiabilidade e disponibilidade dos
serviços requisitados. Isto é feito através de novos estereótipos da Unified Modeling Lan-
guage (UML).

A MDCE+ [Brito 2005] é uma extensão da MDCE que tem o objetivo de siste-
matizar a modelagem e a implementação do comportamento excepcional no desenvol-
vimento de sistemas baseados em componentes, refinando as fases de projeto arquitetu-
ral e implementação. A ênfase na arquitetura possibilita uma melhor análise dos fluxos
de exceções que ocorrem entre os componentes arquiteturais. Essa análise permite 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.

3. Trabalhos relacionados
Trabalhos anteriores já relataram a possibilidade de se desenvolver software confiável
utilizando uma abordagem ou práticas ágeis.

No artigo Agile Software Development for Component Based Software Enginee-
ring [Radinger and Goeschka 2003], foi proposta uma abordagem para integrar o DAS



ao Desenvolvimento Baseado em Componentes (DBC) em um Desenvolvimento Ágil de
Componentes para projetos de pequena e larga escalas combinando as questões técnicas
e gerenciais de ambas as abordagens. Todas as fases do DBC foram mantidas e com foco
em um documento de arquitetura completo e detalhado do sistema bem como na análise
e projeto igualmente detalhados. Na fase de provisionamento de componentes, se for to-
mada a decisão de que um componente deverá ser desenvolvido, sua construção deverá
seguir uma abordagem ágil como se fosse um subprojeto. Nosso trabalho se diferencia
deste pois consideramos o processo todo como ágil e não apenas um pedaço ou fase do
ciclo de desenvolvimento.

Já o artigo Software Architecture-Centric Methods and Agile Development [Nord and Tomayko 2006]
explora as relações e sinergias entre a Análise e Projeto centrado na Arquitetura e o
método ágil XP, destacando que o segundo enfatiza o desenvolvimento rápido e flexı́vel
enquanto o primeiro prioriza o projeto e a infraestrutura. O nosso trabalho se diferencia
deste pois eles não criaram um novo método, ou estenderam o XP, mas apenas listaram
quais atividades da abordagem centrada na arquitetura se encaixariam nas atividades do
XP, enquanto nós usamos o Scrum como base e propomos um novo processo.

Por fim, em Software Reliability Engineering (SRE) for Agile Software Develop-
ment [Far 2007] foi mostrado que, apesar de terem enfoques distintos, existe compatibi-
lidade entre o desenvolvimento de software confiável e ágil em torno dos aspectos de se
medir e avaliar a confiabilidade do software desenvolvido. SRE executa testes no software
criado com o objetivo de validar os parâmetros de confiabilidade previamente definidos
e modelados, enquanto que o método ágil se apoia em uma abordagem dirigida por tes-
tes, Test Driven Development (TDD), na qual os casos de testes são escritos antes do
código e executados constantemente, preferencialmente de forma automática, durante o
processo de desenvolvimento. Foi proposto um novo processo, chamado Agile-SRE, que
mostra que é possı́vel desenvolver software confiável com uma abordagem ágil e que a
confiabilidade é atingida através do uso da prática TDD. No nosso caso, buscamos au-
mentar a confiabilidade do sistema através da antecipação, documentação e exposição na
arquitetura do comportamento excepcional.

4. Caracterização da Contribuição: Método Scrum+CE

O Scrum+CE propõe mudanças nas fases Pré-jogo e Jogo do Scrum no que diz respeito
à identificação de Histórias Excepcionais, adição de Testes de Aceitação Excepcionais e
refinamento da Arquitetura com elementos excepcionais explı́citos. Além disso, técnicas
ágeis que melhoram a confiabilidade como TDD e Integração Contı́nua são fortemente
recomendadas, mas não formalmente obrigatórias.

A Figura 1 mostra as fases do Scrum (em branco) com as atividades da MDCE+
(em cinza) que devem ser desenvolvidas nas respectivas fases.

A combinação com a MDCE+ adiciona o artefato de Arquitetura Inicial e afeta
os artefatos Backlog do Produto, com a adição das Histórias Excepcionais, e o Backlog
do Sprint, com as tarefas especı́ficas de implementação do comportamento excepcional.
Uma vez dentro dos backlogs, as histórias e tarefas excepcionais serão tratadas e imple-
mentadas normalmente, como um requisito funcional comum.

A Arquitetura Inicial será definida pela Equipe de Desenvolvimento com a ajuda
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Figura 1. Interferências da MDCE+ nas fases do Scrum

do novo papel introduzido pelo Scrum+CE de Dono da Arquitetura, que será responsável
pela qualidade e disponibilidade deste artefato.

A seguir são detalhadas as fases, pilares, artefatos, e eventos do Scrum+CE se-
guindo a mesma ordem descrita no Guia do Scrum [Schwaber and Sutherland 2011]. Os
elementos que não sofreram modificações em relação ao Scrum foram omitidos deste
artigo.

4.1. Fases do Scrum+CE
O Scrum+CE não adiciona fases ao Scrum, portanto ficam mantidas as três fases: Pré-
jogo, Jogo e Pós-jogo. Conforme já mostrado na Figura 1 foram adicionadas às fases do
Scrum atividades da MDCE+.

A Tabela 1 mostra a relação entre as fases do Scrum e da MDCE+. Devido ao
aspecto iterativo da fase Jogo, no formato de sprints, as fases equivalentes da MDCE+
podem ser repetidas.

Tabela 1. Relação entre as fases da MDCE+ e do Scrum.
Fases do Scrum Eventos do Scrum Fases da MDCE+

Pré-jogo Planejamento FASE 1: Especificação e Análise dos Requisitos
FASE 2: Definição dos Aspectos Gerenciais

Arquitetura Inicial FASE 3: Projeto Arquitetural

Jogo

Reunião de Planejamento do Sprint

FASE 1: Especificação e Análise dos Requisitos
FASE 3: Projeto Arquitetural
FASE 4: Análise do Sistema
FASE 5: Projeto do Sistema

Sprint FASE 6: Materialização dos Componentes
FASE 7: Integração dos Componentes

Reunião de Revisão do Sprint FASE 1: Especificação e Análise dos Requisitos
FASE 8: Implantação (entrega ao cliente)

Pós-jogo
Testes de integração FASE 7: Integração dos Componentes
Empacotamento FASE 8: Implantação (entrega ao cliente)Fechamento

Assim como as fases da MDCE+ foram mapeadas para as fases e eventos do



Scrum, as atividades relacionadas ao Comportamento Excepcional de cada uma delas
foi adaptada com o objetivo de manter a agilidade e ao mesmo tempo aumentar a confia-
bilidade do processo.

4.1.1. Fase Pré-jogo

A fase Pré-jogo continua dividida em duas atividades: (i) Planejamento; e (ii) Arquitetura
e projeto iniciais.

Planejamento O Planejamento continua contendo todas as atividades do Scrum e ainda
são adicionadas atividades relativas às técnicas de (i) Identificação das Exceções e Definição
dos cenários excepcionais na forma de Histórias Excepcionais; e (ii) Descrição das As-
sertivas Excepcionais, conforme identificado na Figura 1. Esta etapa equivale às fases
(1) Especificação e Análise dos Requisitos e (2) Definição dos Aspectos Gerenciais da
MDCE+, vistos na Tabela 1, portanto todas as atividades relativas ao tratamento ao Com-
portamento Excepcional foram adaptadas e adicionadas no Scrum+CE. Sendo assim,
além das atividades do Scrum, também devem ser executadas:

• O levantamento dos requisitos excepcionais que irão ser adicionados ao Backlog
do Produto juntamente com os demais requisitos,

• A revisão e ajustes dos itens do backlog adicionando novas assertivas que tratarão
dos comportamentos excepcionais levantados anteriormente.

Os requisitos excepcionais devem ser formalizados no formato de Histórias Ex-
cepcionais, que assim como as Histórias de Usuário [Cohn 2004], devem conter uma
breve descrição e a confirmação na forma de Testes de Aceitação. Uma vez levantadas as
Histórias Excepcionais, elas entram no Backlog do Produto com as demais Histórias.

Durante a revisão do Backlog do Produto, as demais histórias devem ser revisadas
com o objetivo de adicionar mais Testes de Aceitação, oriundos das Histórias Excepcio-
nais, gerando assim uma melhor formalização das assertivas excepcionais, e consequen-
temente testes mais criteriosos.

A Fase 2 da MDCE+, Definição dos Aspectos Gerenciais, sugere a classificação
das funcionalidades de acordo com a sua criticidade: (i) essenciais; (ii) importantes; e (iii)
desejáveis. No Scrum+CE isto ocorre quando o Dono do Produto priorizado e ordenada
as Histórias. Porém como as Histórias Excepcionais podem não ressaltar valor de negócio
em comparação às demais histórias, é de responsabilidade do Dono da Arquitetura e da
Equipe de Desenvolvimento ajudar o Dono do Produto a entender a criticidade e impac-
tos gerados pelas Histórias Excepcionais de forma que ele consiga priorizá-las de modo
coerente.

Esta etapa é crı́tica ao processo, pois, explicitar o comportamento excepcional com
a adição de histórias no Backlog do Produto fará o escopo do sistema crescer em tamanho
aos olhos do cliente, e por consequência, aumentará a estimativa de custo e prazo. Isto
será visı́vel pois as Histórias Excepcionais serão estimadas em Pontos de História como
as demais, ou seja, com mais histórias, a soma dos pontos do backlog irá aumentar.



Definição de “Pronto” Continua tendo um papel fundamental no Scrum+CE, todavia
o tratamento do comportamento excepcional também deve ser explicitado nesta parte do
processo. Portanto, seja qual for a definição proferida, o Dono da Arquitetura tem a
responsabilidade de adicionar à tal definição o seguinte trecho: “. . . e todas as exceções
foram devidamente tratadas. . . ”. Com isso, a ênfase da importância do comportamento
excepcional ficará evidente e transparente para toda a Equipe, além de disponı́vel durante
todo o ciclo de desenvolvimento uma vez que tal definição é relembrada a cada sprint.

Arquitetura e Projeto Esta etapa continua seguindo todas as atividades definidas pelo
Scrum, porém no Scrum+CE foram adicionados um novo papel de Dono da Arquitetura
e um artefato obrigatório de saı́da nesta fase, a Arquitetura Inicial. Tanto o novo papel
quanto o artefato tem como objetivo explicitar e focar na arquitetura, trazendo os concei-
tos de Desenvolvimento Centrado na Arquitetura para dentro de um modelo ágil. Além de
disponibilizar o diagrama de arquitetura, o Scrum+CE adiciona a atividade de separação
de interesse entre os componentes Normais e Excepcionais.

4.1.2. Fase Jogo

A estrutura fase Jogo continua sendo composta por sprints de perı́odo de tempo fixo e
predefinido que pode variar de uma a quatro semanas. As quatro atividades de (i) Desen-
volvimento; (ii) Empacotamento ou Integração; (iii) Revisão; e (iv) Ajustes; continuam
ocorrendo exatamente da mesma forma, apesar das três atividades destacadas na Figura 1,
que implicarão nas seguintes tarefas:

• Implementação dos Componentes e Criação de “wrappers” para os compo-
nentes reutilizados: deve ocorrer de forma natural durante o desenvolvimento
das tarefas do Backlog do Sprint, uma vez que, as Histórias Excepcionais são
quebradas em tarefas durante a Reunião de Planejamento do Sprint,

• Implementação dos conectores: também ocorre de forma transparente durante
a Integração proveniente das tarefas do Backlog do Sprint, igualmente geradas
durante a Reunião de Planejamento do Sprint,

• Análise do Fluxo Excepcional e Refinamento dos tratadores: ocorre no inı́cio
do sprint, durante a Reunião de Planejamento do Sprint, na qual o Dono da Arqui-
tetura, juntamente com a Equipe de Desenvolvimento, faz a análise das Histórias
Excepcionais e dos Testes de Aceitação que tratem de qualquer comportamento
anormal, produzindo assim, tarefas técnicas que implementem tais funcionalida-
des.

A Figura 2 mostra em detalhes o fluxo do sprint, diferenciando os papéis, artefatos
e cerimônias ou eventos.

4.1.3. Fase Pós-jogo

No Pós-jogo ocorre o fechamento que é a preparação para o lançamento da release em
produção. Como o Scrum+CE acrescenta práticas ao Scrum, esta fase não sofre nenhuma
alteração.
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4.2. Pilares do Scrum+CE

O Scrum+CE segue à risca os pilares do Scrum que aplica uma abordagem iterativa e
incremental para aperfeiçoar a previsibilidade e o controle de riscos.

4.3. Artefatos do Scrum+CE

O Scrum+CE faz uso de todos os artefatos do Scrum [Schwaber and Sutherland 2011] e
ainda adiciona a Arquitetura Inicial descrita a seguir.

4.3.1. Arquitetura Inicial

A Arquitetura Inicial deve ser formalizada por no mı́nimo um diagrama no nı́vel de com-
ponentes e das relações entre os mesmos. Além do diagrama, é aconselhável a criação de
um documento simples e resumido (normalmente na forma de um Wiki) com as decisões
arquiteturais mais importantes, tecnologia usada, infraestrutura, modelo de dados, e qual-
quer outra informação relevante ao projeto e que tenha valor para a Equipe. Este artefato
deve servir como guia e ser acessı́vel e flexı́vel o suficiente para ser atualizado durante o
ciclo de desenvolvimento.

A criação inicial, durante o Planejamento do Pré-jogo, bem como a atualização
deste artefato, no decorrer dos sprints, é de responsabilidade do novo papel de Dono
da Arquitetura. Em desenvolvimento ágil a mudança nos requisitos durante o ciclo de
desenvolvimento é natural, portanto isso deve ser levado em conta no inı́cio da definição
da arquitetura pois ela deve ser flexı́vel para acomodar as alterações futuras.



4.3.2. Backlog do Produto

O Scrum+CE adiciona atividades nas fases e eventos que criam, adicionam e revisam os
itens do Backlog do Produto com o objetivo de explicitar o Comportamento Excepcional
dos requisitos.

O Dono do Produto continua sendo o responsável pelo conteúdo, disponibilidade
e ordenação do Backlog do Produto, porém com a introdução de requisitos excepcionais,
que na maioria das vezes serão mais técnicos do que de negócio, cabe ao Dono da Ar-
quitetura colaborar fortemente com o Dono do Produto no sentido de orientá-lo para a
importância de tais requisitos na confiabilidade do sistema.

A Equipe de Desenvolvimento ainda é responsável pelas estimativas dos itens do
Backlog do Produto, e é auxiliada tanto pelo Dono do Produto, que ajuda a detalhar os
impactos no negócio, como pelo Dono da Arquitetura, que esclarece o grau de impacto
de tal item na arquitetura.

4.3.3. Backlog do Sprint

O Backlog do Sprint também não sofreu alterações estruturais e continua sendo o conjunto
de itens do Backlog do Produto selecionados para o sprint. Porém no Scrum+CE, como
existirá uma visibilidade maior sobre a arquitetura e maior número de Testes de Aceitação,
mais tarefas serão geradas para implementar os requisitos provenientes do comportamento
excepcional. Isto também será viabilizado pela alteração feita na Definição de Pronto que
obriga o tratamento de todas as exceções, e da participação efetiva do Dono da Arquitetura
na criação e manutenção deste backlog.

4.4. Equipe do Scrum+CE

A Equipe do Scrum+CE teve a adição do Dono da Arquitetura, além dos papéis do Scrum
[Schwaber and Sutherland 2011] de Dono do Produto, Equipe de Desenvolvimento e Scrum
Master. A equipe se mantém auto-organizada e multifuncional, apenas destacando-se
um papel mais especı́fico para o Arquiteto. Com esse modelo de equipe, mesmo que
minimamente alterado, continua-se alcançando uma melhor flexibilidade, criatividade e
produtividade.

4.4.1. Dono da Arquitetura

O Dono da Arquitetura foi introduzido com o objetivo de salientar a importância da ar-
quitetura no ciclo de desenvolvimento. Ele deve ser representado por apenas uma pessoa,
com experiência em arquitetura, liderança, análise e projeto de software baseado em com-
ponentes. Ele participará ativamente de todas as fases do processo e será responsável pela
criação e pela atualização do novo artefato de Arquitetura Inicial. Tais atividades já exis-
tiam no Scrum, mas ficavam a cargo da Equipe de Desenvolvimento e espalhada durante
os sprints. Com esse novo papel, antecipa-se e obriga-se a criação e documentação da
arquitetura utilizando técnicas de DBC e expondo os Componentes Excepcionais.



4.5. Eventos do Scrum+CE

O Scrum+CE mantém exatamente os mesmos eventos do Scrum, adicionando apenas
uma terceira parte na Reunião de Planejamento do Sprint para analisar o impacto da
implementação dos itens selecionados na arquitetura com o auxı́lio do Dono da Arqui-
tetura, com o objetivo de gerar tarefas que tratem das mudanças necessárias.

O Scrum+CE segue iterativo no formato de sprints com duração fixa e predefinida
de duas a quatro semanas, que se repete seguidamente na implementação dos requisitos
do Backlog do Produto. Com isso, os eventos, estrutura e ordem das atividades continuam
as mesmas do Scrum.

4.5.1. Reunião de Planejamento do Sprint

Este evento tem como artefatos de entrada a Arquitetura Inicial, o Backlog do Produto e
o Incremento atual do sistema, e de saı́da, o Objetivo do Sprint e o Backlog do Sprint.

A Reunião de Planejamento é dividida em três partes: (i) O que vai ser entregue
como resultado do Incremento do próximo sprint; (ii) Qual o impacto de tais mudanças
na arquitetura; (iii) Como será realizado o trabalho necessário para adaptar a arquitetura
e entregar o Incremento.

A segunda parte, referente à arquitetura, foi inserida pelo Scrum+CE e posici-
onada entre a seleção dos itens para o sprint e a análise e planejamento da Equipe de
Desenvolvimento. Como visto na Tabela 1, tal técnica foi inserida referente à FASE 3 de
Projeto Arquitetural da MDCE+, porém neste caso, tal fase está dentro dos sprint, o que
resulta em um aspecto totalmente iterativo e incremental também na arquitetura.

Parte 1: O que será Pronto neste sprint? O Dono do Produto apresenta os itens do
Backlog do Produto ordenados e o Dono da Arquitetura apresenta a Arquitetura Inicial
para a Equipe de Desenvolvimento. Toda a Equipe colabora no entendimento do trabalho
do sprint levando em consideração o último Incremento do produto, a arquitetura atual,
a capacidade projetada e desempenho durante os sprints anteriores. A Equipe de Desen-
volvimento então avalia o quanto consegue ser implementado no próximo sprint e todos
produzem o Objetivo do Sprint.

Parte 2: Como o trabalho escolhido afetará a arquitetura? A Equipe de Desenvol-
vimento faz uma análise, guiada pelo Dono da Arquitetura, sobre a existência de algum
impacto na arquitetura atual gerado pela implementação de tais funcionalidades. Além
disso, como a arquitetura expõe o comportamento excepcional, esta será uma oportuni-
dade para rever e discutir os melhores formas de se modelar e implementar o tratamento
de tais exceções, gerando assim mais tarefas na parte seguinte.

Parte 3: Como o trabalho escolhido será Pronto? A Equipe de Desenvolvimento
decide como irá transformar estas funcionalidades em um Incremento Pronto durante o
sprint. No Scrum+CE a Definição de Pronto adicionou a obrigatoriedade do tratamento
de todas as exceções, e é de responsabilidade de toda a Equipe relembrar tal definição.



Sendo assim, continua sendo feita a decomposição dos requisitos do Backlog do Produto
em tarefas executáveis do Backlog do Sprint.

Com a exposição obrigatória da Arquitetura, Histórias Excepcionais, Testes de
Aceitação mais criteriosos, uma definição de Pronto que exige o tratamento de todas as
exceções, e uma parte exclusiva para analisar o impacto das mudanças na arquitetura,
é esperado que sejam geradas mais tarefas em relação ao Scrum, considerando os mes-
mos itens selecionados do Backlog do Produto. O Dono da Arquitetura deve participar
ativamente de todas as partes deste evento.

4.5.2. Scrum Diário

A reunião do Scrum Diário não foi alterada e permanece sendo um evento com 15 minutos
fixos, coordenada pelo Scrum Master. A participação do Dono da Arquitetura é opcional.

4.5.3. Reunião de Revisão do Sprint

A Reunião de Revisão do Sprint continua sendo executada no final do sprint para inspe-
cionar o Incremento e adaptar ao Backlog do Produto. As atividades a serem realizadas
continuam as mesmas do Scrum e o Dono da Arquitetura deve estar presente. A Equipe
de Desenvolvimento demonstra o trabalho que foi Pronto ocorrendo a validação do Incre-
mento produzido durante o sprint pelo Dono do Produto em relação ao Objetivo do Sprint
declarado na Reunião de Planejamento.

Durante esta validação, ocorre também a revisão e adição de novos requisitos
no Backlog do Produto. Da mesma forma que ocorre no Planejamento do Pré-jogo as
atividades técnicas relativas à (i) Identificação das Exceções e Definição dos cenários
excepcionais na forma de Histórias Excepcionais; e (ii) Descrição das Assertivas excep-
cionais; devem continuar sendo feitas com o mesmo critério. Esta é uma oportunidade de
colaboração e adaptação.

Finalizada a reunião, o Backlog do Produto estará revisado, atualizado e reorde-
nado levando-se em consideração o que foi entregue neste sprint e as novas demandas que
possam ter surgido.

4.5.4. Retrospectiva do Sprint

A Retrospectiva do Sprint segue idêntica ao Scrum ocorrendo após a Reunião de Re-
visão do Sprint e antes da próxima Reunião de Planejamento do Sprint. Fica mantido o
propósito de inspecionar como foi o último sprint no que diz respeito a pessoas, relações,
processos e ferramentas, visando aumentar a efetividade no uso do Scrum+CE e na qua-
lidade do produto entregue, podendo-se até adaptar a definição de Pronto quando apro-
priado. Deve-se também discutir a efetividade do papel de Dono da Arquitetura e do
artefato de Arquitetura Inicial da mesma forma que a utilização da técnica de Histórias
Excepcionais no aumento da confiabilidade do Incremento atual.

No final da Retrospectiva do Sprint, a equipe deve identificar melhorias que serão



aplicadas no próximo sprint. Apesar de melhorias poderem ser adotadas a qualquer mo-
mento, este evento oferece um momento exclusivo, dedicado e focado na inspeção e
adaptação do processo Scrum+CE.

5. Avaliação dos Resultados
Como um estudo de viabilidade do método Scrum+CE, foi realizado um experimento con-
trolado para confrontar o uso da solução proposta ao Scrum tradicional. Este experimento
contou com três grupos de quatro participantes cada, que desenvolveram um sistema de
informação com requisitos de confiabilidade. Um dos grupos foi selecionado como grupo
de controle e utilizou o Scrum, e os outros dois grupos foram os experimentais e utiliza-
ram o Scrum+CE.

O experimento teve duração fixa de duas semanas, e ao final deste perı́odo fo-
ram analisados as três soluções desenvolvidas e coletadas métricas sobre a quantidade de
requisitos entregues, a qualidade dos requisitos e a qualidade do código. As hipóteses
a serem validadas foram de que usando o Scrum+CE seriam entregues uma quantidade
menor de funcionalidades (Pontos de História) porém com uma maior qualidade (menos
número de defeitos).

Os resultados do experimento foram satisfatórios ao uso do Scrum+CE que produ-
ziu sistemas com menor número de defeitos, e portanto maior confiabilidade. Os detalhes
sobre o planejamento, execução e resultados deste experimento estão sendo preparado
para ser publicado em um relatório técnico.
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