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RESUMO

Linha de Produtos de Software (LPS) é uma maneira de produzir software de
qualidade, com benefícios como a redução de custos por meio do uso sistemático da
reusabilidade e gerenciamento da variabilidade. Ela exige a previsão das
características e variações dos produtos que irão compô-la e, por vezes, sua
implementação está associada a pesados processos de desenvolvimento.
Desenvolvimento Ágil de Software (DAS) suporta mudanças de requisitos sob
demanda, e é particularmente adequado para equipes pequenas. Desenvolvimento
Ágil de Linha de Produtos de Software (DA LPS) é, portanto, uma alternativa para a
criação de LPS em contextos ágeis, permitindo assim que pequenas equipes
possam usufruir dos benefícios da LPS em projetos que demandem software dessa
natureza. O objetivo deste trabalho é identificar e avaliar uma forma, adequada para
organizações pequenas, de reduzir o retrabalho de equipes ágeis que lidam com
versões de um produto de software. O estudo será realizado por meio de uma
pesquisa-ação. Espera-se observar que é possível a criação de LPS por equipes
ágeis, sem perda dos valores e princípios ágeis do DAS, e com a observância dos
benefícios típicos de uma LPS, principalmente o reúso de software.

Palavras-chave: linha de produtos de software; desenvolvimento ágil; DA LPS.

ABSTRACT
Development of Software Product Line by Agile Teams
Software Product Line is a way to produce quality software, with benefits such
as cost reduction through the systematic use of reusability and management of
variability. It requires the prediction of the characteristics and variations of products
that will compose it, and sometimes, their implementation is associated with heavy
development processes. Agile Software Development supports changing
requirements on demand, and is suitable for small teams. Agile Software Product
Line is therefore an alternative that allows the creation of Software Product Line in
agile contexts, thus allowing small organizations and small teams can enjoy the
benefits of it on projects that require such software. The objective of this work is to
identify and evaluate a way to reduce rework of agile teams that deal with different
versions of a product. The study will be conducted through an action research. It is
expected that this work shows that small agile teams can create Software Product
Line, keeping touch to the agile principles and values, and achieving the benefits of
product lines, mainly reuse.

Keywords: software product line; agile development; agile software product line.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Motivação
O desenvolvimento de software baseado em técnicas ágeis tem sido usado

para produzir software de alta qualidade. Embora longe de um consenso quanto a
seus benefícios em projetos de larga escala, o desenvolvimento ágil de software
vem sendo utilizado com sucesso em equipes pequenas e projetos de menor escala.
A organização do desenvolvimento de um software na forma de uma linha de
produto é uma alternativa para diminuir os custos do desenvolvimento de software e
time-to-market, e aumentar a qualidade do produto. No entanto, para ser viável, a
Linha de Produtos de Software (LPS) exige um grande esforço na previsão das
características que devem ser atendidas por meio de uma plataforma de ativos de
software. Em contextos nos quais há muita mudança nessas características, sua
aplicação deixa de ser viável, pois muitos desses ativos ficarão obsoletos ou terão
que ser modificados para atender variações não previstas, diminuindo fortemente a
reusabilidade da plataforma. Segundo Díaz et al (2011), o Desenvolvimento Ágil de
Linha de Produtos de Software (DA LPS) poderia representar uma alternativa para
resolver esse tipo de problema, com benefícios para a qualidade e o custo do
software. Isso, no entanto, não é simples, pois segundo Ghanam e Maurer (2010),
desenvolver software na forma de linha de produtos envolve prever mudanças de
requisitos, ao passo que a disciplina de desenvolvimento ágil sugere lidar com essas
mudanças sob demanda, sem um planejamento prévio.
Segundo Beck et al. (2001), o Desenvolvimento Ágil de Software (DAS) é
fundamentado no Manifesto Ágil, que estabelece princípios para reger o processo de
desenvolvimento. O cerne desses princípios é a entrega de valor ao concentrar
esforços na fase de desenvolvimento, com produção de código que considera
apenas os requisitos disponíveis, dando pouca ênfase à fase de projeto e evitando
prever eventuais mudanças nesses requisitos. Ou seja, aceita mudança nos
requisitos quando elas ocorrem (sob demanda). Além disso, DAS privilegia a
interação entre os indivíduos enquanto diminui eventuais sobrecargas impostas pelo
processo de desenvolvimento de software. Essas características favorecem a
adoção de DAS por organizações e equipes de pequeno porte.

13

Para Ghanam e Maurer (2010), Linhas de Produto de Software (LPS) são
conjuntos de sistemas similares, mas, não idênticos. Seu desenvolvimento é
baseado em um conjunto de componentes a partir dos quais aplicações individuais
são posteriormente desenvolvidas. Esse conjunto de componentes é denominado
plataforma de ativos de software. A criação desses ativos exige a previsão de
características que se pretende sejam atendidas por meio da plataforma de ativos de
software, bem como de suas variantes, as quais denotam a forma como cada uma
delas será ligada a cada produto da linha. Isso tudo está presente em uma
arquitetura de domínio que é a arquitetura de referência da LPS a qual deve ser
flexível o suficiente para suportar sua evolução. Além disso, LPS, tradicionalmente,
emprega pesados processos de desenvolvimento de software. No entanto, Díaz et al
(2011) sugerem que o desenvolvimento de LPS é complexo em domínios que
sofrem forte pressão para mudanças nos requisitos. A dificuldade é dupla: por um
lado não se consegue estabelecer uma arquitetura de domínio adequada para
atender as variações demandadas e por outro o tempo gasto na fase de análise e
projeto é muito alto atrasando a entrega de valor ao cliente.
Uma revisão sistemática da literatura realizada por Díaz et al (2011) mostra
que a DA LPS ainda apresenta os desafios descritos a seguir:
a) Aplicar DAS na fase de Engenharia de Domínio: A aplicação de práticas
ágeis à fase de Engenharia de Domínio (ED) da LPS é complexa. Isso
ocorre porque o principal objetivo da ED é o reúso, o qual é conseguido
pela previsão de características e suas variações, durante a criação de
cada ativo que irá compor a plataforma de ativos de software. Prever
mudanças vai contra o princípio ágil de que mudanças são bem-vindas.
Em DAS, as mudanças são tratadas sob demanda;
b) Sincronização

entre

equipes:

Sincronização

entre

equipes

de

Engenharia de Domínio (ED) e Engenharia de Aplicação (EA) deve ser
buscada para que a plataforma de ativos de software não fique obsoleta;
c) Nível de aplicação de DAS: Os objetivos de negócio deveriam ser
utilizados para identificar a forma de aplicação de DA LPS: poderia ser
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LPS e DAS no nível estratégico, ou LPS no nível estratégico e DAS no
nível tático;
A organização no qual este trabalho de pesquisa foi conduzido trata-se de uma
empresa de pequeno porte que atua no ramo de caixas de autoatendimento
bancário (ATM) e terminais financeiros. Ela está estruturada com base em equipes
auto-organizadas que aplicam técnicas ágeis em suas atividades diárias. As equipes
enfrentam problemas com retrabalho por não conseguirem encontrar uma forma de
evoluir a arquitetura do software à medida que novos requisitos são introduzidos.
Essa dificuldade é semelhante ao desafio de aplicar DAS na fase de Engenharia de
Domínio de uma LPS, e este trabalho irá abordar esse desafio. DAS é a escolha
dessa organização, e é também tradicionalmente adequado para equipes pequenas.
Segundo Abes (2011), esse é o caso da maioria das empresas que compõe a
indústria de desenvolvimento de software no Brasil. Por outro lado, Pohl, Böckle e
Linden (2005) indicam que LPS tem forte apelo para a redução do custo do software,
e isso também pode representar um fator de competição para essa organização e
para empresas com características e problemas semelhantes aos dela.
1.2

Objetivo e contribuições
O objetivo principal deste trabalho é, por meio de uma pesquisa-ação,

identificar e avaliar uma forma de reduzir o retrabalho de equipes ágeis, que atuam
em diferentes versões de um produto de software. É também objetivo deste trabalho
analisar o reúso estratégico, promovido pela abordagem de Linha de Produtos de
Software, como alternativa de solução para este problema em pequenas
organizações.
Este trabalho contribui com o estado da arte do desenvolvimento ágil. Ele traz
resultados práticos do exercício de conceitos identificados na literatura a esse
respeito. O problema particular destacado junto à organização alvo dessa pesquisa
pode ser generalizado para outras organizações que compartilhem o mesmo
contexto: organizações pequenas, com direcionamento ágil e com necessidade de
expandir seus produtos de software, respeitando as restrições de tamanho e
orçamento aos quais essas organizações estão submetidas.
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1.3

Método de pesquisa
Este estudo está organizado na forma de uma pesquisa-ação. Esse método foi

escolhido, pois permite que o pesquisador e os integrantes do contexto da pesquisa
interajam de modo cooperativo para a solução de um problema.
Pesquisa-ação é um método de investigação com caráter colaborativo, no qual
os membros do sistema estudado participam ativamente em um ciclo de atividades
de planejamento, tomada de ação e avaliação dos resultados. Pesquisa-ação foca
em conhecimento em ação. Esse conhecimento é particular e situacional, e os
dados estão embutidos e são interpretados dentro de um contexto. A base para a
validação é o ciclo da pesquisa-ação e o pesquisador está necessariamente imerso
no ambiente da pesquisa. O ciclo da pesquisa-ação é composto basicamente por
três atividades:
1. Planejamento: definição de um plano geral e uma decisão a cerca de qual o
primeiro passo a se tomar.
2. Ação: tomar esse primeiro passo.
3. Averiguação: avaliar esse primeiro passo, verificando o que foi aprendido e
criando bases para o próximo passo.
Segundo Thiollent (2011), embora a pesquisa-ação seja incompatível com os
pressupostos do experimentalismo, tais como neutralidade, não interferência do
observador e isolamento de variáveis, ela não deixa de ser uma forma de
experimentação

em

situação

real,

na

qual

os

pesquisadores

intervêm

conscientemente, e os participantes da situação observada desempenham papel
ativo. Juntos, eles mudam alguns aspectos da situação pelas ações que decidiram
aplicar. A partir da observação e avaliação dessas ações, bem como pela evidência
dos obstáculos encontrados, há um ganho de informação a ser restituído como
elemento de conhecimento.
Pesquisa-ação é apropriada quando o tópico de pesquisa é o desdobramento
de ações em uma determinada organização, e seus membros se interessam em
estudar suas próprias ações e seu efeito de mudança em algum aspecto do sistema.
A ideia central é usar uma abordagem científica para estudar a resolução de uma
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questão organizacional junto com aqueles que vivenciaram essa questão
diretamente. Segundo Coghlan e Brannick (2005), uma boa pesquisa-ação direciona
o discurso a três audiências ao mesmo tempo:


Para mim: à medida que o processo e resultados da pesquisa
respondem diretamente a razão de ser individual do pesquisador. No
caso deste trabalho, o pesquisador tem duplo interesse nos resultados
da pesquisa. Primeiramente porque ele é colaborador da organização na
qual a pesquisa foi conduzida. Segundo, porque essa pesquisa foi
conduzida no contexto de um programa de mestrado;



Para nós: a pesquisa responde a preocupações relevantes e oportunas
para aqueles que estão lidando com problemas em seu campo de ação.
No caso deste trabalho, a organização vem enfrentando um problema
que só recentemente tem sido abordado na literatura de engenharia de
software. Ela reconhece sua dificuldade em enfrentar esse problema, e
por isso é favorável à pesquisa;



Para eles: a pesquisa produz alguma ideia ou resultado generalizável.
No caso deste trabalho, o tema abordado pode ser generalizado para
casos que compartilhem das mesmas características da organização e
de seu problema.

Quando a pesquisa-ação é aplicada pelo pesquisador em sua própria
organização (esse é o caso desta pesquisa), o processo de pesquisa é ligeiramente
diferente. Coghlan e Brannick (2005) propõem um novo ciclo da pesquisa-ação, e
um pré passo de definição do contexto e propósito do projeto:
Pré passo (Contexto e Propósito): Para responder às perguntas de
Porque esse projeto é necessário? Contexto externo: Quais são as
forças econômicas, políticas e sociais que impelem mudança? Contexto
interno: Quais são as forças culturais e estruturais que impelem essa
mudança?
1. Diagnose: identificar as questões do tema de trabalho e cujas ações
serão planejadas e tomas. Isso deve ser feito por meio de colaboração.
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2. Planejamento da ação: Também por meio da colaboração, e com base
no contexto e propósito do projeto, a partir das questões identificadas,
um primeiro passo ou conjunto de primeiros passos deve ser planejado.
3. Tomada da ação: execução do plano e suas intervenções.
4. Avaliação da ação: os resultados esperados e inesperados devem ser
examinados com base em:
a. Se o diagnostico original estava correto
b. Se a ação tomada estava correta
c. Se a ação foi tomada de maneira adequada
d. O que alimenta o próximo ciclo.
A Figura 1 mostra esse ciclo.

Figura 1 - Ciclo da Pesquisa-Ação

Fonte: Coghlan e Brannick (2005)
O ciclo deve ser observado sob a perspectiva de quatro fatores: contexto,
qualidade do relacionamento, qualidade do processo de pesquisa-ação e os
resultados. E os mesmos normalmente se repetem até um determinado número.
Segundo Coghlan e Brannick (2005), seguir o ciclo a risca não é recomendável. O
ideal é adequá-lo ao contexto, privilegiando a qualidade da participação. Também
não se deve perder de vista que pesquisa-ação foca em produzir conhecimento
prático.
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Por fim, como método de investigação Pesquisa-Ação permite que sejam
configurados parâmetros dependentes da situação investigada, e uso direto e ativo
de recursos dessa situação. No contexto de um problema técnico conceitual junto a
uma equipe ágil, sua aplicação pode contribuir para a aprendizagem da equipe.
Além disso, o uso desse método permite contribuir diretamente para o conjunto de
conhecimento

teórico,

quando

as

teorias

relacionadas

estão

devidamente

explicitadas.
O projeto de pesquisa-ação considerado neste trabalho é composto por um
ciclo. O método de trabalho considerado nesse projeto tem as seguintes atividades:
1. Abertura do processo investigatório
Objetivo: Avaliar o contexto identificando os interessados, suas
expectativas e a lista de problemas prioritários, estabelecendo também
um diagnóstico da situação e o tema da pesquisa.
2. Revisão da literatura
Objetivo: Revisar o estado da arte, em engenharia de computação, com
base no tema da pesquisa. Destacar nesse processo as indicações
teóricas que fomentam as alternativas de solução para o problema de
desenvolvimento de LPS por equipes ágeis.
3. Planejamento da Ação
Objetivo: definir um processo para aplicação da solução destacada para
criar uma LPS dentro da organização alvo da pesquisa. Considerar três
ciclos de pesquisa-ação. Descrever o processo usando o Eclipse
Process Framework (EPF).
4. Preparação do ambiente de desenvolvimento
Objetivo: instalar ambiente de desenvolvimento com suporte as
linguagens Java e C/C++, e suporte ao desenvolvimento múlti
plataforma para os Sistemas Operacionais (SO) Windows e Linux;
Configurar máquinas virtuais para testes integrados no SO; Instalar
ferramentas para controle de versão, colaboração e gestão de projetos
no servidor da rede local da organização; Disponibilizar um servidor de
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arquivos com código fonte (projetos já executados) para suporte a
criação da plataforma de ativos de software; Disponibilizar hardware
periférico para execução dos testes.
5. Projeto e codificação da LPS
Objetivo: criar o mapa dos produtos que compõem a LPS, e definir sua
lista de requisitos (product backlog); Criar um produto identificado para
uso em pelo menos dois domínios; Durante essa etapa, armazenar
dados de quantidade de falhas, esforço estimado e realizado, ATA de
reuniões, e etc.
6. Análise dos resultados do estudo
Objetivo: Coletar, organizar e analisar os dados armazenados na fase
anterior, em face ao diagnóstico inicial, escolha e forma da ação.
Compor o relatório da pesquisa-ação.

1.4

Organização do trabalho
O trabalho está organizado em seis seções, incluindo a atual. A seguir são

descritas essas seções.
A seção 2, FASE EXPLORATÓRIA, apresenta em detalhes o contexto da
pesquisa, apresentando a organização envolvida na pesquisa-ação, bem como sua
estrutura. Apresenta também o diagnóstico da situação, definindo as expectativas
dentro do contexto da pesquisa e também listando os problemas identificados.
Apresenta por fim, uma revisão dos principais conceitos relacionados ao
Desenvolvimento Ágil de Software (DAS) e a Linha de Produtos de Software (LPS),
bem como o estado da arte na pesquisa sobre DA LPS.
A seção 3, PLANO DE AÇÃO, apresenta o resultado do planejamento das
ações no contexto da pesquisa-ação. Inclui a identificação dos atores, metas,
atividades e mecanismos de controle para a criação de uma linha de produtos por
equipes ágeis. Inclui também uma previsão de como avaliar os dados a serem
produzidos durante a execução do plano.
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A seção 4, RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO, apresenta o relatório da
execução do plano de ação para criação de uma LPS por equipes ágeis, bem como
os dados que foram coletados durante essa execução.
A seção 5, AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS, apresenta uma análise dos
dados obtidos da execução do plano. Os dados serão analisados em face aos
problemas identificados durante a fase exploratória da pesquisa-ação, bem como em
face do corpo teórico relativo ao tema da pesquisa.
A seção 6, CONCLUSÃO, apresenta a conclusão a cerca do projeto de
pesquisa-ação. Apresenta também questões identificadas durante o processo e que
podem representar oportunidade de pesquisa futura.
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2

FASE EXPLORATÓRIA
Nesta seção é apresentado o contexto no qual a pesquisa está inserida, com

descrição e demais detalhes da organização, projeto e a questão de pesquisa.
Depois são revisados os fundamentos teóricos relacionados.
Para manter em sigilo o nome da organização na qual a pesquisa foi realizada,
seu nome original será apresentado como DBTG Ltda. Pelo mesmo motivo sua
origem será suprimida, sendo apresentado apenas que se trata de uma filial de uma
empresa multinacional chamada DTG, nome igualmente fictício.
O pesquisador responsável por esta pesquisa é integrante do quadro de
funcionários da organização na qual a pesquisa foi executada. Sua atuação é a de
líder técnico junto a uma das equipes de desenvolvimento de software.
2.1

Contexto
A DBTG é uma filial da DTG, empresa multinacional, que atua no domínio de

autoatendimento bancário. Trata-se de uma empresa de pequeno porte, contanto
com cerca de 20 colaboradores no Brasil, e cerca de 200 outros divididos em
diversos países da Europa, Américas e África. A empresa possui produtos para o
desenvolvimento e operação de aplicações de autoatendimento para caixas de
autoatendimento bancário e terminais financeiros. São exemplos de seus produtos,
ferramentas de desenvolvimento de aplicações de autoatendimento, sistemas de
monitoração remota, Application Programming Interface (API) para desenvolvimento
de software independente de plataforma de hardware e ferramenta de certificação
de Service Provider Interface (SPI). Todas as ferramentas são orientadas para
equipamentos do tipo caixa de autoatendimento bancário e terminal financeiro. Os
clientes da DBTG são instituições financeiras de todos os tamanhos, que possuam
equipamentos desse tipo em sua infraestrutura. Do ponto de vista dos produtos
DBTG, essas instituições são denominadas entidades clientes, e os clientes dessas
instituições (ex.: correntista de um banco) são denominados usuários clientes.
A empresa conta com uma divisão de software com três equipes a partir das
quais são desenvolvidas as linhas de negócio da empresa: equipe Aplicação, equipe
Monitoração e equipe Suporte. A equipe Aplicação lida com os produtos de
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desenvolvimento de software de autoatendimento. A equipe Monitoração lida com o
produto de monitoração e segurança, e a equipe de Suporte é responsável por
garantir o primeiro nível de suporte para as entidades clientes. As três equipes são
auto-organizadas e aplicam técnicas ágeis em suas atividades diárias, embora não
seja adotado nenhum método ágil específico. A equipe que está inserida no contexto
do projeto de pesquisa é a equipe Aplicação. No Quadro 1 a seguir são relacionados
os papéis e experiência dos membros dessa equipe.

Quadro 1 - Perfis na equipe Aplicação
PAPEL

NÍVEL TÉCNICO

QUANTIDADE

EXPERIÊNCIA

Líder Técnico

Sênior

1

Superior a 10 anos

Desenvolvedor

Sênior

3

Superior a 5 anos

Desenvolvedor

Pleno

1

Superior a 2 anos

Desenvolvedor

Júnior

2

Inferior a 2 anos

Fonte: Elaborado pelo Autor

Fazem parte ainda da estrutura da empresa, alguns outros papéis importantes
para a definição dos projetos, domínios de atuação, alocação de recursos e demais
aspectos que concernem à parte ligada a negócios da organização. Esses papéis
são exibidos no Quadro 2, com uma descrição básica de suas funções dentro da
organização. Estão inclusos apenas papéis relevantes para o projeto de pesquisa
dentro da estrutura organizacional da DBTG no país, ou seja, não estão
considerados aqui os papéis dentro da estrutura da DTG fora do Brasil.
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Quadro 2 - Papéis relevantes na DBTG junto ao projeto
PAPEL

DESCRIÇÃO

Diretor Comercial

Define mercados de atuação da organização, e é responsável pelo
relacionamento junto às entidades clientes.

Gerente de Projetos

Especialista em
Produtos

Responsável pela alocação de recursos humanos e materiais para
execução dos projetos, bem como pelo controle de indicadores
como evolução, custo e tempo total do projeto.
Responsável por definir quais produtos da suíte de produtos da
organização é mais adequado para cada projeto, considerando
aspectos do mercado, da entidade cliente e estratégias de longo
prazo da empresa. Também é responsável pela definição de quais
produtos de terceiros comporão a solução final da organização.

Fonte: Elaborado pelo Autor

O domínio de problema dos projetos da DBTG é o do autoatendimento
bancário. As mudanças nesse domínio têm origem regulatória, novas tecnologias e
concorrência mercadológica, conforme exemplos expostos no Quadro 3.

Quadro 3 - Exemplos de demandas no autoatendimento bancário
ORIGEM

EXEMPLO

Regulatória
Regulatória
Regulatória
Novas Tecnologias
Concorrência Mercadológica

NBR 15250
EMV
DSS
NFC
Multicanal

Fonte: Elaborado pelo Autor
A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) é um exemplo de agente
demandante de mudanças do tipo regulatória. A NBR 15250 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005) é um exemplo de ação regulatória da
FEBRABAN, a partir da qual ela determinou que todas as instituições financeiras do
país tivessem parte de seus caixas de autoatendimento bancário adequados para
atendimento de pessoas com necessidades especiais. São também exemplos
importantes de agentes demandantes de mudanças regulatórias a EMVco e a PCI
(Payment Card Industry), que regulam os padrões EMV (Europay, MasterCard and
Visa) e DSS (Data Security Standards), respectivamente, relativo à segurança para
ambientes de acesso e cartões com chip. O NFC (Near Field Communication) é um
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exemplo de mudança de origem tecnológica, com sua introdução sendo pautada
pela criação de novos tipos de serviços nos caixas de autoatendimento bancário. As
mudanças do tipo concorrência mercadológica, em geral, ocorrem devido aos
esforços realizados pelas empresas desse domínio, na busca de convergência
tecnológica. Um exemplo desse tipo de mudança são os produtos com suporte
multicanal, os quais permitem que uma transação bancária se inicie em um canal
(ex.: Internet Banking, atendimento telefônico), e se conclua no caixa de
autoatendimento bancário (canal ATM).
Nos últimos cinco anos a DBTG participou de seis projetos todos eles
envolvendo software para caixas de autoatendimento ou para operação em
terminais financeiros. Em todos os casos a organização ofertou a criação de
software novo, usando para isso sua equipe de especialistas desenvolvedores, e
sua linha de produtos que suportam desenvolvimento de software para caixa de
autoatendimento. No Quadro 4 são relacionados os principais projetos já executados
pela organização, bem como sua descrição e quais tipos de artefatos de software
foram produzidos por esses projetos.
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Quadro 4 - Projetos Executados

PROJETOS EXECUTADOS

IDENTIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO
Envolveu a criação de uma aplicação de
autoatendimento múlti plataforma de sistema
operacional e de fabricante de ATM, para
disponibilização de produtos bancários no
ATM. Esse projeto envolveu as fases de RFP,
Autoatendimento
POC e resultou e negócio. Após a fase de
Nova Plataforma
aquisição o projeto foi especificado com base
no sistema antigo da entidade cliente
(equivalência
funcional),
construído
e
implantado. Atualmente o projeto se encontra
na fase de manutenção.
Envolveu a criação de uma aplicação de
autoatendimento múlti entidade, a qual
permitiria mudar características visuais e
comportamentais das funcionalidades com
Autoatendimento base na entidade escolhida. Essas mudanças
Multibanco
deveriam refletir nos produtos bancários
oferecidos no ATM, respeitando a identidade
visual e o conhecimento dos usuários clientes
de cada entidade. Esse projeto envolveu as
fases de RFP e POC.
Envolveu a criação de uma aplicação de
autoatendimento
múlti
plataforma
de
Autoatendimento
fabricante de ATM, para disponibilização de
Cooperativo
produtos bancários no ATM. Esse projeto
envolveu as fases de RFP e POC.
Envolveu a criação de uma aplicação de
Autoatendimento autoatendimento para disponibilização de
Câmbio Troca de produtos de câmbio, permitindo a troca de
Moeda
moedas. Esse projeto envolveu a fase de
RFP.
Envolveu a criação de uma aplicação de
autoatendimento para disponibilização de
Autoatendimento
produtos
de
câmbio,
permitindo
a
Câmbio Cartão
manipulação de Cartões Viagem, contendo
Viagem
recursos cambiais. Esse projeto envolveu a
fase de RFP.
Envolveu a criação de uma aplicação
operada,
para
disponibilizar
serviços
Correspondente
bancários em caixas de estabelecimentos
Bancário
comerciais. Esse projeto envolveu a fase de
RFP.

ARTEFATOS
a)
b)
c)
d)

Requisito
Código Fonte
Caso de Teste
Script de
Instalação
e) Script de
Compilação
f) Script de
Execução

a) Requisito
b) Código Fonte

a) Requisito
b) Código Fonte

a) Requisito

a) Requisito

a) Requisito

Fonte: Elaborado pelo autor
Para os projetos Autoatendimento Câmbio Troca de Moeda, Autoatendimento
Câmbio Cartão Viagem e Correspondente Bancário, a atuação da organização se
encerrou após a etapa de levantamento de requisitos. Esses projetos estavam
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inseridos no contexto de RFPs que não resultaram em negócio, ou seja, a
organização foi preterida ao final do processo. Para os projetos Autoatendimento
Multibanco e Autoatendimento Cooperativo, a organização conseguiu avançar na
RFP, alcançando a fase de execução de uma POC para demonstrar sua solução.
Esses projetos eventualmente resultaram em negócio para a organização, ou seja,
ao final do processo a empresa foi escolhida como fornecedor. Para o projeto
Autoatendimento Nova Plataforma, a organização não só avançou no processo da
RFP, sendo escolhida como fornecedor, como conseguiu concretizar diversos
negócios de relevante importância econômica. A organização e suas equipes
apontam os projetos Autoatendimento Nova Plataforma e Autoatendimento
Cooperativo, como os principais projetos executados nos últimos anos, ou devido a
seu tamanho e importância econômica, ou devido ao desafio técnico que o projeto
impôs para a equipe.
2.2

Diagnóstico
Retrabalho é o principal problema enfrentado pela organização em seus

projetos. O retrabalho ocorre principalmente quando uma entidade cliente demanda
um novo produto que é similar a um produto já implantado e operado em ambiente
de produção. Nessa situação, a equipe tem que decidir basicamente entre duas
opções. A primeira opção é criar um clone dos componentes do produto já existente
e, a partir dele, realizar as alterações necessárias para atender a nova demanda. A
outra opção é refatorar os componentes do produto existente, tornando-os capazes
de atender a demanda original ao qual eles já vinham atendendo e, ao mesmo
tempo, a nova demanda. Cada uma dessas opções causa um tipo de consequência
no projeto, e ao final uma decisão que originalmente deveria ser tomada com base
em parâmetros técnicos pode ser submetida também a esfera não técnica da
organização, quando essas consequências resultam em atraso ou risco de
regressão.
O produto saque cartão de débito exemplifica a situação de retrabalho. Esse
produto consiste em oferecer no caixa de autoatendimento, o serviço de retirada de
dinheiro a partir de recursos financeiros associados a uma conta. Em termos de
funcionalidade, essa parte do software consiste em realizar uma validação do cartão
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inserido pelo usuário cliente, bem como pela captura e autenticação de sua senha, e
depois pela aquisição da quantidade de dinheiro que esse deseja retirar, verificando
em sua conta se há recursos financeiros suficientes para essa retirada. Em caso
positivo, o dinheiro é contado e entregue ao usuário cliente. Há possibilidade de
variações diversas para esse fluxo funcional. Dentre as variações mais comuns
estão o padrão visual da interface gráfica e as mensagens que orientam o usuário
cliente durante sua interação. Pode haver, no entanto, variações na forma de
autenticação da senha do usuário cliente, forma de aquisição das informações que
identificam esse usuário, mensagem de autorização do serviço e etc. Essas
variações podem estar associadas à entidade. Por exemplo, a identidade visual da
entidade, ou seja, padrões de cores e estilos de fonte que compõem a interface
gráfica do usuário. Elas podem também estar associadas a um tipo de cartão. Por
exemplo, o produto de saque apresenta variações no fluxo funcional, quando o
atendimento é realizado para um cartão de débito em relação ao fluxo de
atendimento de um cartão de crédito, embora ambos resultem na retirada de
dinheiro.
A opção de clonar componentes normalmente não causa impacto nos produtos
já implantados, uma vez que o código desses produtos não será alterado. No
entanto, no médio e longo prazo, essa opção demonstra um impacto importante no
esforço de manutenção, o qual é decorrente da duplicação de código. Sempre que
surgir uma falha no código originalmente clonado, as cópias devem ser revisadas.
No exemplo anterior, se dentro de um projeto já há um produto de saque cartão de
débito e a entidade cliente demanda um produto para saque cartão de crédito, então
a opção de clonar componentes consiste em selecionar componentes envolvidos
com o produto saque cartão de débito, cloná-los e mais tarde alterá-los com vistas a
atender os requisitos de um produto saque cartão de crédito. Além de tornar a
manutenção mais cara, essa alternativa também traz dificuldades para a distribuição
e gestão da configuração de software. Clonar um componente tende a aumentar o
tamanho do pacote de distribuição, e também aumenta o espaço necessário para
controlar suas versões nos sistemas de controle de versão.
A opção de refatorar componentes resulta em um impacto imediato em
produtos já implantados. Ainda considerando o exemplo anterior, essa opção
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consiste em selecionar os componentes do produto saque cartão de débito que
precisam ser alterados para suportar as funcionalidades de um produto saque cartão
de crédito. Embora seja a opção favorita da equipe de desenvolvimento, ela
representa um risco maior na operação da entidade cliente, uma vez que produtos já
implantados poderão ser afetados negativamente com regressão. Nesse caso, é
necessário realizar um esforço extra na refatoração e execução de testes unitários, e
na execução de testes funcionais, para mitigar o risco de regressão, tornando mais
caro e mais demorado o desenvolvimento do novo produto. Em razão disso, essa
opção tende a ser preterida tanto pela gerencia da organização quando pela
entidade cliente.
Na base de projetos da DBTG se encontram diversos casos da aplicação das
duas opções citadas, clonar código e refatorar código. Uma análise foi realizada nos
dados contidos nessa base de projetos. Dois grupos de dados foram analisados. O
primeiro são os dados de gerenciamento desses projetos, e se concentrou na
ferramenta Redmine (LANG, 2013), usada pela organização para manter registros
de esforço estimado e executado, registros de erros reportados e evolução dos
projetos. O segundo grupo de dados analisados são os artefatos de software
gerados por esses projetos, e mantidos na ferramenta Apache Subversion
(FUNDAÇÃO APACHE, 2011), usada pela organização para controle de versão
desses artefatos, nos quais estão inclusos código fonte e requisitos, além dos
registros das publicações. O Quadro 5 mostra quais são as principais características
encontradas nos projetos executados pela equipe, quando analisado as opções
citadas, clonar código e refatorar código.
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CARACTERÍSTICAS

Quadro 5 - Clonar versus Refatorar
CLONAR CÓDIGO

REFATORAR CÓDIGO

Maior esforço de manutenção

Maior esforço de teste

Menor time-to-market

Maior time-to-market

Mais frequente em componentes
complexos

Mais frequente em componentes menos
complexos

Maior impacto no armazenamento

Preferência da gerencia

Preferência da equipe

Fonte: Elaborado pelo Autor

Verifica-se no quadro que a opção clonar código é a opção preferida nas
situações de produtos e componentes complexos, ao passo que a opção de
refatorar código foi aplicada mais vezes em produtos e componentes menos
complexos, ou que tinham menor importância para o cliente. A opção clonar código
aumenta o esforço de manutenção, ao passo que a opção refatorar código dobra o
esforço na fase de testes, afetando o prazo de entrega e a satisfação do cliente.
Clonagem do código fonte afeta também o armazenamento de arquivos, tanto para a
implantação do projeto, nesse caso, arquivos binários, quanto na gestão de
configuração de software, nesse caso o código fonte. Embora tenha essas
características, a clonagem de código fonte é a opção preferida pela gerencia, pois
tende a resultar em tempo menor para atendimento da demanda e time-to-market.
Por outro lado, a refatoração de código fonte é a escolha preferida da equipe, mas
resulta em um maior tempo na fase de desenvolvimento, aumentando o time-tomarket.
Para caracterizar o impacto da clonagem de código nos projetos, foi realizada
uma pesquisa em dois projetos apontados pela equipe. O projeto Autoatendimento
Nova Plataforma é o maior projeto já executado pela equipe, e o projeto
Autoatendimento Cooperativo é um projeto considerado inovador dentro da
organização. São projetos de 6 anos e 1 ano, respectivamente, e ambos se referem
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a aplicações de autoatendimento em terminais bancários. A pesquisa utilizou as
ferramentas

SourceMonitor

(CAMPWOOD

SOFTWARE,

2013)

e

Atomiq

(GOLDFINCH, 2010), ambas para análise estática de programa baseado em código
fonte, e buscou identificar métricas associadas ao código. Duas métricas foram
destacadas: a métrica linha de código fonte (LOC) e a métrica de linha duplicada de
código fonte (NLOC). Na Tabela 1, essas métricas são apresentadas para os
projetos citados.

Tabela 1 - Medidas de código duplicado
CÓDIGO DUPLICADO
NLOC ≥ 30
NLOC ≥ 50

PROJETO

DURAÇÃO

LOC

Autoatendimento
Nova Plataforma

6 anos

1.807.918

793.083 (43,87%)

356.233 (19,70%)

Autoatendimento
Cooperativo

1 ano

226.022

72.577 (32,11%)

61.198 (27,08%)

Fonte: Elaborado pelo Autor

A quantidade de linhas de código fonte está indicada na coluna LOC. Para
essa contagem não foram consideradas linhas em branco, ou comentários no
código. O código duplicado é identificado por meio de duas colunas. A coluna NLOC
≥ 30 identifica a quantidade de linhas de código fonte duplicadas, a partir de uma
sequência de 30 linhas duplicadas consecutivamente, enquanto a coluna NLOC ≥ 50
indica a quantidade a partir de 50 linhas consecutivas. Em ambas as colunas
também não foram consideradas linhas em branco e comentários no código e,
adicionalmente, declarações de importação de biblioteca e caracteres de abertura e
fechamento de métodos. Observa-se no quadro que o projeto de Autoatendimento
Nova Plataforma, com 6 anos de duração, possui cerca de 1,8 milhões de linha de
código fonte, dos quais 43,87% são constituídos de sequências de 30 ou mais linhas
duplicadas consecutivas, e cerca de 19,70% de sequências de 50 linhas duplicadas
consecutivas. Já o projeto Autoatendimento Cooperativo, com bem menos tempo de
duração, possui um tamanho bem menor, com um pouco mais de 226 mil linhas de
código fonte, dos quais 32,11% são constituídos de sequências de 30 ou mais linhas
duplicadas consecutivas, e 27,08% de sequências de 50 ou mais linhas duplicadas
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consecutivas. Esses números mostram também que a situação do projeto
Autoatendimento Cooperativo, em termos de código duplicado, é pior do que a
encontrada no projeto Autoatendimento Nova Plataforma. O motivo é que, embora
bem menor, o primeiro projeto sofreu uma restrição de prazo mais severa do que a
aplicada no segundo, o que reforça que a opção por clonar código tende a ser
escolhida em situações semelhantes.
Conforme identificado no contexto, a equipe é experiente e executou muitos
projetos. Por esse motivo, a equipe foi inquirida sobre quais ações foram tomadas
para resolver o problema de retrabalho ao longo do tempo em que esses projetos
foram executados. Foi reportada uma iniciativa de abordagem desse problema. Em
seu processo de desenvolvimento a equipe vem buscando produzir código fonte
menos acoplado e mais coeso, como forma de tentar torna-lo mais flexível e fácil de
alterar. Esse esforço é realizado durante o desenvolvimento e refatoração do código
fonte, e revisado em atividades como programação em pares e revisão de código
fonte, práticas comuns e frequentes na equipe. No entanto, a equipe reportou que
não observou diminuição do retrabalho.
O diagnóstico indica que o problema de retrabalho nessa organização ocorre
porque a equipe não dispõe de outro mecanismo, senão a clonagem de código
fonte, que lhe permita lidar com a complexidade eventualmente encontrada no
software. Conforme descrito, essa técnica é utilizada com frequência e,
principalmente, em situações de projetos com prazos apertados. O código fonte
produzido pela equipe no contexto ágil no qual ela está inserida, não possuem
propriedades que permitam uma refatoração mais fácil, mais rápida e com menor
risco de regressão. Embora a equipe esteja a par dessa necessidade, seu processo
iterativo de desenvolvimento não prevê qualquer atividade que permita identificar e
planejar a introdução dessas propriedades no código fonte. Não obstante, iniciativas
foram tomadas pela equipe para tentar resolver o problema, reforçando no código
fontes, propriedades como alta coesão e baixo acoplamento. Essas propriedades
sozinhas, no entanto, não produziram efeito positivo.
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2.3

Fundamentação Teórica
Esta seção apresenta a continuação da pesquisa exploratória no que tange a

teoria. Será apresentada uma revisão dos principais conceitos envolvidos no tema
da pesquisa-ação: desenvolvimento de Linha de Produtos de Software (LPS) por
equipes ágeis. Essa revisão inicia com uma apresentação do conceito de LPS, suas
origens, motivação e principais limitações. Na sequência é realizada uma revisão
sobre o Desenvolvimento Ágil de Software (DAS), seus valores e princípios, bem
como quais desafios, limitações e barreiras, organizações enfrentam quando tentam
implantar processos ágeis. A revisão bibliográfica é encerrada com a apresentação
do tema de DA LPS e seus principais desafios como recente linha de pesquisa. Na
segunda parte desta seção, são apresentadas as propostas identificadas como
possíveis alternativas para resolver o problema abordado no tema da pesquisa.
Essas propostas são avaliadas em face ao contexto dessa pesquisa-ação.
2.3.1 Linha de Produtos de Software
Linha de Produtos é largamente utilizada na indústria manufatureira em geral, e
originou-se a partir de um conceito criado pela indústria automobilística: Linha de
Montagem. Ambas são estratégias aplicadas ao processo produtivo. A Linha de
Montagem é uma estratégia para produção seriada e em massa de bens
manufaturados. Essa estratégia permitiu que diversas indústrias produzissem bens
manufaturados a preços mais acessíveis, criando assim uma grande demanda. Mais
tarde surgiu demanda para produtos diferenciados, ou seja, personalizados para a
necessidade individual de cada cliente. Nesse momento a indústria em geral teve
que enfrentar o problema de produzir produtos individualizados a preços igualmente
competitivos. Essa adaptação em massa de bens manufaturados aumentou os
custos de produção, refletindo nos preços desses bens. Linha de Produtos surgiu
como uma estratégia para ponderar esses custos. Essa estratégia de produção em
massa considera uma plataforma comum de partes compartilhada entre os diversos
modelos de produtos produzidos na linha. Com isso, a adaptação fica limitada a um
conjunto menor de partes, permitindo que a indústria pondere melhor o preço final
de seus produtos de acordo com o tipo de cliente e suas necessidades. (POHL;
BÖCKLE; LINDEN, 2005).
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Exemplos de Linha de Produto são facilmente observados em praticamente
todo tipo de indústria manufatureira. Por exemplo, a indústria automobilística faz
forte uso desse conceito. Qualquer montadora de veículos possui uma plataforma a
partir da qual ela deriva diversos modelos de veículos. Todos os modelos da linha
compartilham a mesma plataforma de peças, que vão desde o volante, bancos,
rodas, pneus, parafusos, sistemas de som, chegando até ao compartilhamento de
partes maiores como motores, sistema de freios e transmissão e até mesmo o
chassi sobre o qual todas essas partes são instaladas. No entanto, cada modelo é
único e claramente diferençável entre os demais modelos, porque varia a
combinação de materiais, de peças, cores e etc. Essas variações se aplicam a
características que definem o modelo. Exemplos dessas variações são: formato da
carroceria, tipo de transmissão, potencia do motor, tipo de roda e material de
revestimento dos bancos, entre outras. A indústria que faz uso de Linha de Produtos
tem um enorme conjunto de possibilidades de configurações para seus produtos, e
cada grupo de configurações definirá um modelo. A quantidade de modelos, suas
configurações e qual sua relação com o preço e público, é um tema ligado à área de
negócios.
Para Pohl, Böckle e Linden (2005), esses conceitos podem ser aplicados
também para o domínio da engenharia de software. A estratégia é maximizar os
aspectos comuns e gerenciar as variações dos produtos. Linha de Produtos de
Software (LPS) é uma estratégia de desenvolvimento de software usando
plataformas e adaptação em massa, a exemplo do que ocorre com a estratégia de
Linha de Produtos em outras indústrias. LPS exige que uma plataforma de ativos de
software seja estabelecida. A plataforma é composta de artefatos de software
reutilizáveis, os quais contém uma descrição da variação de seu comportamento em
diversas situações de uso. No contexto de uma LPS esses artefatos recebem o
nome de ativo de software. Esse conjunto de ativos de software serve de base para
a criação de produtos de software que irão atender a diferentes necessidades dos
clientes. Cada software individual possui características comuns com os demais
produtos da linha, mas possui também, especificidades que fazem de cada um deles
um exemplar único.
A Figura 2 a seguir mostra o conceito de linha de produtos de software.
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Figura 2 - Engenharia de Linha de Produtos de Software

Fonte: BigLever Software (2013)
Na figura, cada produto é descrito a partir de uma lista de aspectos que
definem o perfil da linha de produtos. Um aspecto deve ser uma característica visível
para o usuário, ou uma qualidade do sistema. Os diversos tipos de artefatos, como
requisitos, modelos da arquitetura, código fonte e casos de testes são
compartilhados em uma mesma base de ativos da LPS, e têm sua operação
configurada pelo processo. Os pontos possíveis de configuração em cada artefato
são denominados pontos de variação. Esses são variações desejadas para cada
aspecto. Por exemplo, a cor de um carro poderia ser um ponto de variação, e
vermelho e verde poderiam ser as opções de cores possíveis para configurá-lo.
Segundo Pohl, Böckle e Linden (2005), “variante” é o nome dado a cada uma das
possibilidades de configuração de um ponto de variação, e a presença desses
pontos de variação diferem um artefato reutilizável da LPS de um artefato de
software produzido de outra forma.
Segundo Clements e Northrop (2001) são exemplos de ativos de software da
plataforma:
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a) Requisito
b) Modelo de Domínio
c) Desenho da arquitetura do software
d) Documentação
e) Plano de teste e caso de teste
f) Componente
Segundo Díaz et al. (2011), a engenharia de LPS explora similaridade e
variabilidade em produtos de uma mesma linha (ou família). A plataforma de ativos
de software é estabelecida por um processo de referência denominado Engenharia
de Domínio (ED). Esses ativos são mais tarde integrados em produtos específicos
em um processo de referência denominado Engenharia de Aplicação (EA). Assim, a
engenharia de LPS lança mão do reúso sistemático de software, que é o foco da
plataforma de ativos de software, e gerenciamento eficiente das variações entre os
produtos, que é a capacidade de variação de cada ativo. A Figura 3 mostra as
atividades típicas de cada um desses processos. A engenharia de aplicação conta
com as atividades de plano de liberação, configuração do produto, desenvolvimento
do produto, teste, rastreabilidade e manutenção. A engenharia de domínio conta
com as atividades de definição do escopo, engenharia de requisitos, modelo de
características, arquitetura, desenvolvimento de ativos de software, rastreabilidade e
manutenção.

Figura 3 - Atividades típicas considerando os processos EA e ED

Fonte: Elaborado pelo autor
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O uso de LPS afeta vários aspectos da organização. Negócio e processo
precisam ser modificados considerando um mapa de produtos. Na parte de negócio
é importante a criação desse mapa, e o detalhamento de características que serão
comuns, aquelas que serão variáveis e as características que estarão presentes em
cada produto. Mais tarde o processo de desenvolvimento de software é
estabelecido, com base nos processos de referência acima (EA e ED). A proporção
de esforço direcionado a cada um desses processos depende da abordagem
adotada. Se for adotada uma abordagem proativa para a LPS, então o processo ED
será focado primeiro para estabelecimento da plataforma de ativos de software e
somente mais tarde o processo EA será focado para a produção dos produtos. Caso
seja adotada uma abordagem reativa ou orientada a produto, então a LPS se inicia a
partir de um ou dois produtos preexistentes. A partir deles são criados os ativos de
software da plataforma e mais tarde novos produtos são criados ou incorporados.
Segundo Pohl, Böckle e Linden (2005), dentre os principais benefícios da LPS estão:
Redução de custos de desenvolvimento e manutenção, aumento da qualidade e
menor time-to-market.
Criar a plataforma de ativos de software é a parte mais complexa do processo
de desenvolvimento de uma LPS. Isso envolve, em grande parte, prever
características e suas variações, para serem suportados pela plataforma por meio
dos ativos de software. Esse exercício é desenvolvido com a criação de uma
arquitetura de referência que servirá de base para o desenvolvimento da plataforma
de ativos de software e dos produtos que serão derivados dela. Em domínios nos
quais essas características podem ser previstas com alguma precisão, LPS têm
mostrado benefícios significativos. No entanto, quando aplicado a domínios de
problema nos quais as características não podem ser previstas, o uso de LPS deixa
de apresentar os benefícios esperados. A dificuldade de prever essas características
está associada, por exemplo, à instabilidade nas condições de mercado no qual o
domínio se insere.
LPS é uma abordagem cogitada quando se pretende ter um conjunto
relativamente grande de produtos compartilhando características comuns. Linha de
produtos com apenas um ou dois produtos não é economicamente viável, devido o
grande esforço demandado na construção da plataforma de ativos de software. De
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fato, a viabilidade da linha de produto só é possível quando um número razoável de
produtos é instanciado, aumentando assim o reúso dos ativos de software
disponíveis na plataforma. Segundo Pohl, Böckle e Linden (2005), em geral, a partir
de três produtos se atinge o ponto no qual o uso da linha de produtos traz mais
benefícios do que a criação individualizada de cada um desses produtos. Uma vez
estabelecida à plataforma de ativos de software, o processo de criação de instâncias
de novos produtos é facilitado e não há limitações técnicas para isso.
Um exemplo bastante notório de método para estabelecer uma LPS é o PuLSE
(BAYER, 1999). Trata-se de uma abordagem orientada a planejamento, com ciclo de
vida sequencial. Segundo Carbon et al. (2006), pelo menos a fase de criação das
instâncias da LPS, com o componente denominado PuLSE-I previsto no processo
PuLSE, pode ser aplicado com sucesso em equipes ágeis. No entanto, adotar o
processo como um todo, principalmente os componentes da fase de construção da
plataforma de ativos de software, parece ser de difícil adoção por equipes ágeis,
devido a sua natureza fortemente baseada em planejamento e previsão de
requisitos. Além disso, existem outros fatos que tornam difícil o uso de métodos
tradicionais como o PuLSE. O primeiro fato diz respeito ao tamanho. A organização
alvo dessa pesquisa é uma organização de pequeno porte, com pequena estrutura
organizacional, e a equipe de desenvolvimento envolvida no projeto é uma equipe
pequena a qual deverá executar o projeto em questão em paralelo a outros projetos
correntes da organização. Outro fato diz respeito a características do mercado no
qual está inserido o domínio de problema desse projeto. Conforme descrito na seção
que trata do contexto da pesquisa, o mercado onde a empresa e o projeto estão
inseridos é um mercado que apresenta forte pressão para mudanças de requisitos,
de diversas origens e tipos, com destaque para mudanças do tipo regulatórias. Em
um contexto assim, é importante que o processo escolhido seja flexível e ágil
suficientemente para aceitar e resolver as mudanças de maneira adequada.
2.3.2 Desenvolvimento Ágil de Software
O manifesto ágil foi proposto por Beck et al. (2001) como uma carta pública de
princípios e valores para direcionar o desenvolvimento ágil de software. Programa
funcional acima de documentação abrangente e simplicidade são exemplos de valor
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e princípio, respectivamente, contidos nele. O manifesto ágil descreve os valores e
princípios fundamentais de métodos ágeis como Programação Extrema e Scrum.
Alguns deles abordam mais a organização e gerenciamento, exemplo do Scrum.
Outros

métodos

ágeis

abordam

com mais profundidade o

processo

de

desenvolvimento de software, exemplo da Programação Extrema. Segundo Beck et
al. (2001), são quatro, os valores originais do manifesto e doze, os seus princípios:
Valores Ágeis:
a) Indivíduos e interações acima de procedimentos e ferramentas;
b) Software funcional acima de documentação abrangente;
c) Colaboração dos clientes acima de negociação de contratos;
d) Resposta à mudança acima de plano preestabelecido.
Princípios Ágeis:
a) Satisfação do cliente por meio de entregas rápidas de software
funcional;
b) Mudanças são bem-vindas;
c) Entregas frequentes;
d) Pessoas de negócio e de desenvolvimento devem trabalhar juntas;
e) Projetos são construídos ao redor de indivíduos motivados;
f) Conversa cara a cara é o melhor meio de comunicação;
g) Software funcional é a principal medida de progresso;
h) Desenvolvimento sustentável capaz de manter um ritmo constante;
i) Atenção continua a excelência técnica;
j) Simplicidade;
k) Equipe auto-organizada;
l) Autorreflexão sobre a eficácia e ajuste das práticas.
Esses princípios e valores descrevem as práticas ágeis e essas definem a
disciplina de Desenvolvimento Ágil de Software (DAS). Sob essa disciplina estão
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todos os métodos ágeis. Cada método propõe valores, princípios e práticas
específicas para lidar com uma problemática da engenharia de software. No entanto,
usam o DAS como meta modelo, de modo que seus valores e princípios originais
não são contestados. Os métodos ágeis que aplicam esses valores e princípios
submetem o software a um ciclo de vida iterativo e incremental. A evolução do
trabalho é dividida em iterações, com tempo curto e escopo bem delimitado. E cada
uma das iterações incrementa a quantidade de software produzido. A atuação da
equipe de desenvolvimento é restrita a cada uma dessas iterações, não sendo
permitido, por exemplo, interferências externas mesmo que seja para aumentar ou
diminuir o escopo ou o tempo do trabalho. Ao final de cada interação o trabalho é
avaliado e só então são realizados ajustes no planejamento. DAS promove a
colaboração e auto-organização no âmbito das equipes. É requisito também que
essas equipes sejam autossuficientes tecnicamente.
Do ponto de vista organizacional, DAS é adequado para equipes pequenas e
médias, organizadas em um mesmo ambiente de trabalho. Ele também exige um
forte envolvimento do cliente no processo. Do ponto de vista técnico, DAS direciona
pouca atenção para as atividades de projeto e documentação, procurando
concentrar mais esforços nas atividades de codificação e teste. Ele também
favorece que se aceite mudanças nos requisitos ao invés de prevê-las. Essas
características dificultam a aplicação de DAS em projetos de larga escala ou de
grande complexidade. Isso ocorre porque nesse tipo de projeto é comum encontrar
as seguintes dificuldades:
a) Equipes grandes e espalhadas geograficamente;
b) Dificuldade de conseguir o envolvimento direto e constante do cliente;
c) Pouca atenção direcionada para atividades de projeto aumentando o
retrabalho no código fonte;
d) Demora

na

definição

de

requisitos

causando

atrasos

no

desenvolvimento.
Rodríguez et al. (2012) e Corbucci et al. (2011) realizaram estudos de caso
junto a organizações de desenvolvimento de software em seus países, e essas
pesquisas corroboram o fato de que DAS apresenta dificuldades em alguns tipos de
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projetos. O objetivo foi buscar indicadores do uso de DAS e também listar desafios,
limitações e barreiras a sua adoção em diversas organizações de vários tamanhos,
e em diversos tipos de projetos. Os resultados apenas confirmam o senso comum,
junto à indústria e a comunidade científica, em relação a DAS. Esse senso comum
indica que DAS não é adequado para alguns tipos de projetos e também não é
adequado para grandes empresas. Essas pesquisas ajudam também a derrubar um
mito descrito por Hochmüller e Mittermeir (2008), de que DAS ajuda em qualquer
caso.
O contexto deste trabalho é o desenvolvimento ágil de família de produtos de
software. Sendo assim, é importante indicar aqui, quais são as limitações de DAS
para esse cenário. Para esse fim, os achados de Rodríguez et al. (2012) e Corbucci
et al. (2011) foram analisados sob a ótica de complexidade e escalabilidade. O
objetivo foi destacar quais desafios, limitações e barreirais que esses autores
identificaram em sua pesquisa, estão ligadas a complexidade e escalabilidade do
projeto de software. Complexidade e escalabilidade estão intrinsecamente
associadas ao tipo de desenvolvimento considerado no contexto deste trabalho.
A complexidade foi escolhida com base no fato de que desenvolver artefatos
que suportem reúso é mais complexo do que desenvolvê-los sem essa capacidade.
Por exemplo, segundo Kakarontzas e Stamelos (2010), a complexidade de um
componente aumenta com a quantidade de requisitos que ele atende. Segundo
Anguswamy e Frakes (2012) quanto mais complexo um componente, menor é a
facilidade de reúso, embora em seu estudo eles tenham indicado também que a
complexidade impacte apenas cerca de 10% na dificuldade associada ao reúso de
um componente. Por outro lado, a escalabilidade também está associada a esse
contexto, pois o objetivo é a criação de inúmeros produtos. Ou seja, em algum ponto
se espera que o projeto aumente à medida que novos produtos forem adicionados.
O projeto deve aumentar também à medida que novos cenários de implantação
sejam atendidos. Esse último aspecto tem impacto também na complexidade, pois
os ativos de software da plataforma precisam ser dotados da capacidade de
adaptação.
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O Quadro 6 mostra os obstáculos para o uso de DAS, encontrados pelos
trabalhos de Rodríguez et al. (2012) e Corbucci et al. (2011), ligados a complexidade
e escalabilidade.

OBSTÁCULOS AO USO DE DAS

Quadro 6 - Desafios, limitações e barreiras da aplicação de DAS.
TIPO

DESCRIÇÃO

CHAVE

Limitação

Limitado
suporte
para
o
desenvolvimento de software grande
e complexo

Complexidade/
Escalabilidade

Limitação

Limitado suporte para a construção
de artefatos reutilizáveis

Complexidade

Desafio

Escalabilidade dos métodos ágeis

Escalabilidade

Desafio

Falta de projeto antecipado

Complexidade

Barreira

Confiança de escalar métodos ágeis

Escalabilidade

Barreira

Complexidade ou tamanho do projeto

Complexidade/
Escalabilidade

Fonte: Elaborado pelo autor
No quadro se observa que DAS apresenta limitações quando o contexto exige
o desenvolvimento de software grande e complexo, e quando é necessário
considerar o desenvolvimento de software reutilizável. Esses aspectos estão
diretamente relacionados com os desafios que se observam junto ao DAS, ou seja,
seus métodos escalam com dificuldade e não preveem uma ampla etapa de projeto,
no qual a reutilização dos ativos possa ser planejada. Todas essas características
refletem na forma de barreiras à adoção de DAS. Essas barreiras se denotam na
forma de pouca confiança do uso de DAS quando é necessário considerar escala e
também quando complexidade e tamanho de projeto são fatores importantes no
contexto. Por fim, o quadro confirma as dificuldades enfrentadas pela equipe ágil do
contexto de atuação deste trabalho. Nesse contexto, uma equipe ágil pequena está
lidando com um software potencialmente grande, o qual precisa ser planejado para o
reúso e também para escalar, permitindo criar um grande número de novos produtos
e diversos casos de implantação. Fazer com que esse software tenha artefatos
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reutilizáveis entre suas instâncias (produtos) e que seja adaptável a um número
grande de casos de implantação, aumenta sua complexidade.
As pesquisas realizadas por Rodríguez et al. (2012) e Corbucci et al. (2011),
mostram que DAS é mais popular em equipes e empresas pequenas, e esse é o
caso da maioria das empresas no Brasil (ABES, 2011). Esse destaque é
particularmente oportuno, pois a empresa envolvida no contexto deste trabalho se
enquadra nessa categoria, segundo os critérios adotados por Corbucci et al. (2011).
Isso também é um fator determinante no tocante à escolha do processo de
desenvolvimento que a equipe irá utilizar. Processos com protocolos pesados, ou
que exijam o envolvimento de muitos recursos humanos, ou ainda, grande
investimento em ferramentas (software de apoio), tendem a serem preteridas, dadas
as características da equipe e da organização tratadas nesse contexto.
2.3.3 Desenvolvimento Ágil de Linha de Produtos de Software
Promover reusabilidade por meio de uma estratégia de plataforma de ativos de
software, em geral, envolve estabelecer pesados processos de desenvolvimento,
organizar equipe especializada e experiente, e gastar tempo considerável nas fases
de requisito e projeto de cada novo projeto de software (GHANAM; MAURER;
ABRAHAMSSON, 2012). Tudo isso é comum para empresas grandes e estruturadas
em torno de grandes equipes de trabalho. No entanto, para empresas pequenas,
essas condições não são comuns. Em geral, essas empresas se apoiam em
pequenas equipes de desenvolvimento, as quais eventualmente cooperam em torno
de um processo de desenvolvimento ágil. Se esse tipo de organização precisa
promover o reúso de software em seus projetos, o uso da estratégia de plataforma
de ativos de software apresenta desafios importantes que afetam essas
organizações no nível do negócio, organização, técnico e equipe.
O Desenvolvimento Ágil de Linha de Produtos de Software (DA LPS) pretende
promover o reúso por meio de uma estratégia baseada em plataforma de ativos de
software. A forma utilizada para alcançar esse objetivo designa o termo ágil usado
nesse tipo de desenvolvimento. DA LPS procura utilizar técnicas ágeis aplicadas no
estabelecimento da plataforma de ativos de software ou na produção dos produtos
que compõem a linha, ou em ambos. As técnicas ágeis podem ser aplicadas no
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nível estratégico do projeto afetando o processo de desenvolvimento e a
organização da equipe como um todo. Elas podem também ser aplicadas no nível
tático, no qual uma atividade menor é afetada dentro da estrutura da organização,
ou dentro do conjunto de atividades do processo (DÍAZ, 2011).
A combinação de DAS e LPS apresenta ainda alguns desafios importantes.
Díaz et al. (2011) realizou uma revisão na literatura sobre o tema e identificou três
desafios:
a) Métodos ágeis funcionam melhor no ciclo de vida de Engenharia de
Aplicação (EA) do que no ciclo de vida de Engenharia de Domínio (ED).
Isso ocorre porque é difícil reduzir a antecipação de projeto para se
alinhar aos valores e princípios ágeis, enquanto se tenta atingir aos
objetivos típicos da ED, como o reúso;
b) A organização das equipes em um processo ágil de LPS precisa receber
uma atenção especial quanto à comunicação. Em ambiente de LPS as
atividades de plataforma de ativos de software (ED) são executadas por
uma equipe diferente daquela que executa as atividades de aplicação
(EA). A plataforma de ativos de software deve ser sincronizada com as
necessidades da aplicação para não se tornar obsoleta;
c) Os objetivos de negócios devem ditar a combinação de DAS e LPS.
Duas estratégias a considerar: LPS no nível estratégico e DAS no nível
tático, ou o uso sistemático de DA LPS nesses dois níveis da
organização;
O primeiro desafio remete a dificuldade de promoção do reúso por meio de
métodos ágeis. Reúso exige um investimento maior de tempo em planejamento,
análise e projeto. Segundo Díaz et al. (2011), dentro de um contexto puro de LPS
ele exige também uma boa dose de previsão. Prever quais são as características
que eventualmente virão a ser utilizadas mais tarde é importante para tornar uma
LPS viável. Quando essa previsão é mal realizada, ativos de software são criados e
nunca reutilizados, causando enormes perdas financeiras. No entanto, essa forma
de projeto vai contra os valores e princípios ágeis. Para DAS, o escopo de atuação é
a iteração atual, e apenas o que nela há. Esse escopo somente é revisado antes do
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início de uma nova iteração. Isso traduz uma estratégia de DAS de desenvolvimento
sob demanda, no qual somente os requisitos à mão é que devem receber atenção
da equipe. Por outro lado, DAS possui técnicas que, se bem planejadas, podem
contribuir para a promoção do reúso. São técnicas com esse potencial, o TDD (Test
Driven Development) e a refatoração. Segundo Ghanam, Park e Maurer (2008), o
TDD está ligado à fase de análise de requisitos e projeto, momentos nos quais se
pode planejar para o reúso. Segundo Ghanam e Maurer (2010), a refatoração está
ligada a fase de projeto e desenvolvimento, momento no qual o reúso pode ser
inserido nos artefatos, ou esses últimos podem ser adaptados de forma a facilitar o
seu reúso mais tarde.
O segundo desafio é típico de organizações grandes com diversas unidades de
negócio e equipes. No entanto, mesmo em organizações ágeis de médio porte, é
comum encontrar configurações organizacionais nas quais as equipes de
desenvolvimento se encontram distribuídas em unidades de negócio separadas
geograficamente, às vezes em países diferentes. Toda sorte de problemas de
comunicação surgem desse tipo de configuração, dentre os quais diferença de fuso
horário, idioma e cultura. Em organizações ágeis de pequeno porte, em geral, há
poucas equipes e elas compartilham o mesmo ambiente de trabalho, o que permite
a utilização de técnicas ágeis ligadas à comunicação. O Daily Scrum, proposto por
Schwaber e Sutherland (2011), é uma dessas técnicas que permite a sincronização
de objetivos, problemas e desafios, entre os membros de uma mesma equipe,
podendo haver a participação de membros de outras equipes. Além disso, a maioria
dos métodos ágeis inclui algum tipo de reunião para o planejamento da iteração,
momento no qual essa sincronização pode ocorrer. O uso de product backlog
compartilhado entre as equipes ED e EA, e a inclusão de ferramentas de
cooperação, e gestão de configuração, no ambiente de desenvolvimento, ajudam
como fatores promotores da comunicação entre essas equipes.
O terceiro desafio remete a dois tipos de abordagens ligadas ao DA LPS. A
primeira dessas abordagens procura tornar mais ágeis organizações que já fazem
uso de LPS. Nesse tipo de abordagem, identificam-se atividades dentro do processo
de criação de LPS, que possam ser realizadas por meio de alguma técnica ágil. A
estratégia geral da organização continua a mesma, e o método ágil é utilizado
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apenas taticamente. Segundo Díaz et al. (2011) essa abordagem possui diversas
propostas de técnicas e ferramentas de suporte, e a aplicação de DA LPS aqui
parecem ser alcançável. A organização usa um método LPS como estratégia para
criação da plataforma de ativos de software durante as atividades de ED, e um
método DAS como uma tática para promover a cooperação com o cliente durante a
execução das atividades de EA. Diferentemente disso, a segunda abordagem
procura focar nas organizações ágeis que desejam desenvolver LPS. Essas
organizações em geral estão inseridas em um único domínio, no qual elas executam
diversos projetos, para os quais elas necessitam promover o reúso como forma de
redução de custos e tempo de desenvolvimento. Essa abordagem usa DA LPS
estrategicamente, afetando a organização como um todo a partir do negócio.
Geralmente a estratégia é focada em produto, com a criação da plataforma de ativos
de software de maneira reativa, e a partir de artefatos (casos de teste, código fonte,
componentes e etc.) de projetos já executados. A plataforma de ativos de software é
criada a partir da refatoração desses artefatos existentes, com foco nos requisitos do
projeto em execução. Novos projetos ampliarão a capacidade da plataforma que tem
seus ativos de software refinados ao longo desse processo.
Além dos três desafios destacados por Díaz et al. (2011) em sua revisão da
literatura, existem outros observados na prática em estudos de caso. Esses desafios
são observados em organizações e representam dificuldades as quais elas
geralmente enfrentam durante a transição para DA LPS. Ghanam, Maurer e
Abrahamsson (2012), realizaram um estudo de caso com uma organização ágil de
médio porte, a qual utilizou a estratégia de plataforma de ativos de software para
promoção do reúso juntos a seus projetos. O objetivo do estudo foi a identificação de
questões e desafios que emergem de organizações ágeis pequenas e médias que
tentam implantar LPS para promover o reúso na organização. O estudo de caso
utilizou as seguintes questões de pesquisa:
a) Quais foram as principais questões e desafios que a organização
enfrentou quando realizou a transição para uma estratégia de plataforma
de ativos de software?
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b) Quais foram as questões e desafios específicos impostos por tendências
recentes na engenharia de software moderna como métodos ágeis,
desenvolvimento distribuído, e estruturas flat management dentro do
contexto da nova plataforma de ativos de software?
A empresa alvo do estudo de caso estava em pleno processo de transição para
LPS quando o estudo ocorreu. Ela trabalhava com três diferentes plataformas de
ativos de software as quais, além disso, compartilhavam partes comuns. Ela preferiu
utilizar uma estratégia dirigida por produto para estabelecer a plataforma de ativos
de software. Além disso, seu processo não possuía as duas fases típicas de uma
LPS tradicional, ou seja, eles não tinham Engenharia de Domínio separada de
Engenharia de Aplicação.
Os desafios que foram expostos por esse estudo de caso estão resumidos no
Quadro 7 a seguir.
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Desenvolvimento
orientado a
plataforma

Desafios de Organização

Comunicação

Estrutura
Organizacional

Cultura ágil

Padronização

Instabilidade
Domínio do
produto principal
Objetivos
divergentes
Entre equipes ED
Entre equipes ED
e EA
Em
desenvolvimento
distribuído
Entre unidades
de negócio
Unidades de
negócio e
equipes que se
isolam
Tomada de
decisão
Envolvimento do
cliente
Equipes de
componente
versus Equipes
de característica
Autonomia da
equipe
Pensamento no
valor do negócio
Agilidade versus
estabilidade
De documentos
De práticas
De ferramentas e
técnicas
De critérios de
aceitação

Reúso
Similaridade e
variabilidade

Desafios técnicos

Estratégia de
Negócio

Complexidade
no projeto de
software

Fontes de variação
Preocupações
transversais
Diferentes atores
Combinação de
requisitos
Reúso como
requisito
Acessibilidade

Contribuição
para o código

Qualidade da
Plataforma
Estabilidade da
Plataforma
Teste

Práticas

Integração contínua
Sincronização das
entregas

Desafios pessoais

Desafios de
Negócio

Quadro 7 - Árvore de Desafios à LPS em contextos ágeis

Resistência a
mudança

-

Competência
Técnica

-

Conhecimento
do Domínio

-

Fonte: Ghanam, Maurer e Abrahamsson (2012).
O artigo confirmou uma série de achados já vastamente abordados na
literatura. Os desafios e questões que convergiram, além de outros aspectos
convergentes são relatados aqui:
1. Organizacional – Comunicação
2. Plataforma de ativos de software derivada de produtos existentes
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3. Competição entre unidades de negócio
4. Agilidade x Estabilidade
5. Padronização - Procedimentos de testes
6. Padronização - Critérios de qualidade
O artigo levantou novas questões relatadas aqui:
1. Estratégias de negócio têm efeito imediato na evolução da plataforma de
ativos de software
2. Plataforma de ativos de software cria desafios no contexto da
comunicação
3. Princípios e práticas ágeis como impedimentos para o desenvolvimento
da plataforma de ativos de software
Muitas organizações no Brasil compartilham das mesmas características
observadas na organização na qual o estudo de caso foi realizado. São
organizações de médio e pequeno porte, muitas vezes multinacionais, e com
unidades de negócio espalhadas por diversas partes do Brasil e do mundo. Por isso,
os achados do estudo podem ser estendidos para esse tipo de organização aqui no
Brasil. Mesmo para os casos de empresas brasileiras de pequeno porte, a maior
parte dos achados da pesquisa se aplica. A exceção existe para os achados na
parte dos Desafios Organizacionais ligados a Comunicação. Esse tipo de desafio,
segundo Ghanam, Maurer e Abrahamsson (2012), tende a emergir quando as
equipes estão distribuídas por diversos países, criando dificuldades de fuso horário,
idioma e culturais.
2.3.4 Planejamento Colaborativo de Linha de Produtos
Planejamento Colaborativo de Linha de Produtos (PCLP) é uma abordagem de
planejamento para extrair o mapa de produtos da LPS de uma maneira ágil. Essa
abordagem foi proposta por Noor, Rabiser e Grünbacher (2008), e a Figura 4 mostra
as fontes dessa abordagem. Ela é baseada em métodos e práticas já bem
estabelecidas, como o PuLSE Eco (BAYER, 1999) e o arcabouço SEI para linha de
produtos (CLEMENTS; NORTHROP, 2001). Ela também incorpora importantes
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princípios ágeis, além de também usar ThinkLets (BRIGGS et al., 2001) para facilitar
a colaboração.

Figura 4 - Fontes do Planejamento Colaborativo de LP
Engenharia da
Colaboração

Abordagens Tradicionais
de Linha de Produtos

Teoria da
Colaboração

PuLSE Eco.
Versão 2

Arcabouço SEI de
Linha de Produtos

Padrões
Colaborativos

Escopo Linha de
Produtos

Planejamento de
Linha de Produtos

Princípios Ágeis
Foco no cliente
Aceitar mudanças
Desenvolvimento Iterativo
Cooperação entre pessoas técnicas e de negócio
Manter a motivação da equipe em alta
Comunicação face-a-face
Passo consistente e sustentável
Progresso é software desenvolvido
Melhoria contínua
Simplicidade
Equipes auto-organizadas
Introspecção frequente

EasyWinWin

incorpora

suporta

implementa

é baseado em

Aplica

ThinkLets

Métodos Ágeis
Planejamento Colaborativo de
Linha de Produtos
são exemplos de

SCRUM

Programação
Extrema

Fonte: Noor, Rabiser e Grünbacher (2008).
Noor, Rabiser e Grünbacher (2008) argumentam que a colaboração entre as
pessoas é uma necessidade, e não uma questão de escolha quando o assunto é o
planejamento de uma LPS. Isso ocorre porque ninguém sozinho tem todas as
informações pertinentes a esses assuntos, e que permita sua avaliação em termos
de negócio e nem sua aplicabilidade em termos técnicos. Alcançar um ponto de
equilíbrio exige o envolvimento de papéis não técnicos como gerentes de projeto e
pessoal de vendas, além de papéis técnicos como arquitetos, desenvolvedores e
especialistas no domínio. O planejamento ágil de uma linha de produto, segundo
Noor, Rabiser e Grünbacher (2008), se refere a:
a) Velocidade com a qual o mapa inicial de produtos pode ser desenvolvido;
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b) Natureza flexível e não prescritiva do processo;
c) Colaboração entre pessoas de negócio e pessoas técnicas, com interação
face a face como um importante meio de comunicação;
d) Habilidade de aceitar mudanças durante o processo;
e) Foco na excelência técnica.
O objetivo da abordagem é definir um mapa de produtos priorizado ao nível de
aspecto, domínio e produto. Para Noor, Rabiser e Grünbacher (2008), aspecto diz
respeito a uma característica do sistema, visível externamente (ex.: Salvar Projeto).
Esse mapa pode ser visualizado por meio de uma matriz aspecto produto, no qual
cada aspecto pertence a somente um domínio representando um grupo coerente de
funcionalidades. A Figura 5 mostra uma visão do processo proposto.

Figura 5 - Planejamento Colaborativo de Linha de Produtos
-Lista inicial de idéias
-Plano de negócio
-Pesquisa de Mercado
-Analise de competidores

Lista inicial de
domínios e
aspectos
1. Identificar e concordar sobre
domínios relevantes

Acordo sobre
lista de
domínios

3. Discutir, analisar e concordar sobre
os produtos

Lista de
aspectos
iniciais

2. Definir aspectos para cada
domínio

Acordo sobre aspectos
em domínios relevantes

lista acordada
de produtos

Breve
descrição dos
produtos

4. Definir produtos em termos de
aspectos
roteiro de
produto
completo

5. Priorizar o roteiro de produtos

Plano inicial de
desenvolvimento
de Linha de
Produtos

Fonte: Noor, Rabiser e Grünbacher (2008).
O processo é composto por cinco tarefas a serem executadas pelos
participantes:
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1. Identificar e concordar sobre domínios relevantes: Revisar os domínios
existentes, expandindo-os ou restringindo-os. O resultado dessa tarefa é uma
lista acordada de domínios para a linha de produtos planejada;
2. Definir aspectos para cada domínio: por meio da técnica de brainstorming,
identificar aspectos para os domínios relacionados. Podem ser novos
aspectos ou aspectos de produtos existentes. Cada aspecto é relacionado
aos domínios;
3. Discutir, analisar e concordar sobre os produtos: definir precisamente os
produtos considerando os resultados da análise de domínios e aspectos.
Essa tarefa pode ser baseada em uma lista inicial de produtos desenvolvida
anteriormente ao processo por pessoas de negócio e marketing;
4. Definir produtos em termos de aspectos: relacionar aspectos a produtos na
LP para criar um mapa inicial;
5. Priorizar o mapa de produtos: avaliar o valor de cada aspecto e sua
viabilidade técnica. O resultado é um mapa priorizado com base no valor de
cada aspecto para o negócio, bem como sua viabilidade técnica.
Essas tarefas devem ser realizadas de maneira iterativa para permitir a
cooperação das partes interessadas. Para cada tarefa foram propostos ThinkLets.
No entanto, durante a execução do processo, ThinkLets podem ser descartados ou
usados em uma sequência diferente de acordo com a necessidade. A Figura 6
mostra os ThinkLets recomendados para o processo.
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Figura 6 - ThinkLets para o Planejamento Colaborativo de Linha de Produtos
DealersChoice

LeafHopper

StrawPoll

Participantes consolidam uma
visão sobre os produtos

PopcornSort

StrawPoll

Participantes organizam
aspectos conhecidos nos
domínios apropriados

Avaliar

Tarefa 4: Definir produtos em termos
de aspectos

Organizar

Tarefa 2: Definir aspectos para cada
domínio

Participantes realizam
brainstorming de novos
aspectos e o avaliam

MoodRing
Participantes constroem
consenso sobre questões
controversas por meio de
discussão moderada

Participantes definem o roteiro
de produtos por meio de voto

Participantes extraem os pontos
de desacordo

MoodRing

Construir
Consenso

Construir
Consenso

BucketWalk
Participantes revizam todos os
aspectos para garantir que eles
foram corretamente
categorizados

Participantes discutem para
revisar os pontos de desacordo

CrowBar

Construir
Consenso

Divergir
Avaliar

Could-Be-Should-Be

CrowBar

Construir
Consenso

Participantes desenvolvem um
entendimento compartilhado do
domínio

Participantes votam para
determinar a prioridade dos
produtos/aspectos do roteiro

FastFocus

Convergir

Convergir

FastFocus

Participantes compartilham sua
visão sobre os produtos

Construir
Consenso

Participantes realizam
brainstorming sobre questões
relacionadas com os domínios

Avaliar

Tarefa 5: Priorizar o roteiro de
produtos

Divergir

Tarefa 3: Discutir, analisar e concordar
sobre os produtos

Divergir

Tarefa 1: Identificar e concordar sobre
domínios relevantes

Participantes discutem questões
para construir um consenso
sobre o roteiro de produtos

Fonte: Noor, Rabiser e Grünbacher (2008).
Essa abordagem foi colocada em prática pelos autores, por meio de um estudo
de caso. Nesse estudo de caso foram identificados 8 domínios e 215 aspectos em 5
sessões de brainstorming. Desses, 100 aspectos foram mantidos após sessões de
moderação. A média de tempo gasta nas sessões foi de 30 minutos. Ao final do
estudo de caso as seguintes questões de pesquisa foram estudadas:
1. A produtividade da abordagem é maior do que a observada em outras
técnicas usadas na engenharia de software?
2. O mapa de produtos produzido tem suficiente qualidade?
Quanto à primeira questão de pesquisa, os dados coletados durante o estudo
de caso mostram que foram identificados 4.2 aspectos por hora de participação das
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pessoas interessadas, enquanto na literatura, segundo o autor, há indicações de que
no melhor caso apenas 1.1 requisitos foram identificados nas mesmas condições.
Quanto à segunda questão, os dados mostram que de 100 aspectos identificados,
apenas 11 foram reformulados para aumentar sua clareza ou adicionar detalhes.
Apenas dois aspectos foram movidos entre os domínios. Apenas três novos
aspectos foram identificados após a aplicação da abordagem proposta. E oito foram
descartados por não serem mais considerados relevantes. Por fim, o estudo
encontrou 3 fatores críticos de sucesso em relação aos participantes:
a) É importante que os participantes estejam familiarizados com conceitos
fundamentais de planejamento de linha de produtos;
b) Preparação é necessária por parte dos facilitadores do processo e também da
organização;
c) A boa vontade de colaborar em equipe é essencial.
Considerando o contexto deste trabalho, o produto final dessa abordagem, um
mapa de produtos já priorizado (portanto, um plano de desenvolvimento), é
oportuno. Ocorre que há uma correlação entre domínios no autoatendimento, e
traçar todos esses domínios e definir os possíveis produtos para atendê-los, ainda
antes do início do desenvolvimento, resultará em uma Linha de Produtos ainda mais
abrangente do que a demandada originalmente pela organização. Por exemplo,
originalmente a demanda trata de uma linha de produtos para operação em ATM, no
domínio de produtos bancários. São exemplos desses produtos, saque em conta
corrente, extrato de movimentação financeira e depósito em espécie. Do ponto de
vista dos clientes dos bancos, esses são serviços disponíveis para uso em modo de
autoatendimento. Ocorre que esses mesmos serviços também podem ser oferecidos
de modo operado, por meio de um operador de Terminal Financeiro ou operador de
Correspondente Bancário. Assim, uma LPS que consiga operar nesses três
contextos pode trazer para a organização mais benefícios do que aqueles previstos
inicialmente.
2.3.5 Engenharia Extrema de Linha de Produtos
O trabalho de Ghanam aborda o tema DA LPS no nível estratégico. Esse autor
abordou esse tema por meio da série de artigos: Ghanam, Park e Maurer (2008),
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Ghanam e Maurer (2008), Ghanam e Maurer (2009), e Ghanam e Maurer (2010).
Esse último empresta o título desta seção. Ghanam propõe uma construção de LPS
dirigida por testes e orientada a produtos. Em sua proposta, a plataforma de ativos
de software evolui reativamente a partir do desenvolvimento de cada um dos
produtos que compõem a LPS. Na proposta ágil de Ghanam os produtos são
instanciados primeiro, e a partir da análise de seus testes de aceitação,
características comuns são identificadas, para mais tarde orientarem a construção
de ativos de software que irão formar a plataforma. A técnica ágil de refatoração é
então utilizada e aplicada sobre o código existente com o objetivo de realizar as
alterações identificadas. Nesse momento, Ghanam propõe o uso da técnica de
Refatoração Dirigida por Testes (RDT) para introdução da variabilidade no sistema.
Essa variabilidade é alcançada a partir de testes unitários, ainda seguindo uma
estratégia baseada em TDD. Assim, a proposta de Ghanam está divida em duas
partes: um modelo iterativo para introdução da reusabilidade e uma técnica para
introdução da variabilidade, as duas usando testes para a construção de uma LPS
ágil.
2.3.5.1 Modelo Iterativo
Segundo Ghanam e Maurer (2008), seu modelo iterativo representa uma
abordagem bottom-up orientada a produto, que permite a derivação de artefatos de
software reutilizáveis a partir do código existente usando testes automatizados. O
ponto focal desse modelo é o Teste de Aceitação (TA) como forma de dirigir a
reusabilidade no projeto. A seguir o modelo de Ghanam é apresentado em detalhes.
No modelo iterativo de Ghanam, a LPS é construída a partir de artefatos de
sistemas já construídos. É requisito que esses artefatos sejam compostos de pelo
menos: teste de aceitação e código fonte. Como exemplo de uma situação típica
para aplicação do modelo, considere a existência de dois sistemas (A e B)
independentes dentro de um mesmo domínio. Nesse caso, ao final do
desenvolvimento de cada um desses sistemas haverá: um conjunto de TA, uma
arquitetura implementada e um conjunto de componentes (código fonte). Esses
artefatos podem então ser utilizados na construção de um terceiro sistema (C), que
dará inicio a plataforma de ativos de software.
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O modelo original de Ghanam considera que os sistemas são construídos por
equipes diferentes, que não se comunicam inicialmente. Ele as denomina equipe
Aplicação. Esse não é um aspecto importante, uma vez que em empresas de
pequeno porte, é comum haver uma só equipe responsável pela construção de
todos os sistemas. No entanto, para a construção do sistema C, o modelo sugere a
criação de uma equipe específica, denominada equipe Plataforma, responsável pela
criação e manutenção dos ativos de software. Essa equipe deve ser composta de
membros experientes das equipes dos sistemas A e B, pois esses conhecem o
domínio e o que há nos sistemas que proverão os artefatos para o sistema a ser
construído. Deve ser composta também por um membro experiente da equipe do
sistema C, pois esse conhece as características necessárias no sistema em
construção. Assim, as duas equipes Aplicação e Plataforma colaboram para
construção da LPS, focando em aplicação e plataforma de ativos de software,
respectivamente. Para o caso de uma organização de pequeno porte, essas
responsabilidades podem ser divididas em membros da mesma equipe. Além disso,
no contexto deste trabalho a equipe alvo da pesquisa é responsável por todos os
projetos de aplicação de autoatendimento. Ou seja, considerando o exemplo essa
mesma equipe seria responsável pelos sistemas A, B e C, portanto, seus membros
conhecem esses sistemas profundamente, e nenhuma divisão entre equipes seria
necessária.
A equipe Plataforma precisará, sob demanda, analisar os sistemas existentes
(A e B), em busca de código fonte que possa ser reutilizado no sistema C. O
processo de análise dependerá de TAs que estejam associados a componentes de
funcionalidades ou características. Quando é iniciado o desenvolvimento do sistema
C, primeiramente são obtidos requisitos que mais tarde são convertidas em TAs.
Esses são discutidos com a equipe Plataforma, e juntos buscam por similaridades
entre os TAs do sistema (C) à mão, e aqueles que foram desenvolvidos para outros
sistemas (A e B). Quando essa similaridade atinge um determinado nível (α) então o
processo de refatoração de TAs se inicia. O nível (α) é um número que representa a
similaridade. Ele é uma porcentagem predefinida na qual é mais econômico reutilizar
do que desenvolver desde o princípio. Inicialmente esse número pode iniciar baixo,
por exemplo, em 30%, para permitir que a linha de produtos cresça. Mais tarde, esse
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número pode ser aumentado gradualmente à medida que o escopo da linha de
produto se torna mais restrito. Se o nível de similaridade entre o que é requerido e o
que já existe não exceder (α), então o requisito não será aceito na plataforma de
ativos de software, e será responsabilidade da equipe requerente desenvolver
aquele componente específico.
Ao final da refatoração, haverá um TA (TA1) com duas camadas: uma genérica
(Cg) e uma variável (Cv), um ponto de variação (PV) e algumas variantes (v1, v2, v3),
como mostrado na Figura 7. Exemplo: em um TA para um sistema leitor de cartões,
o ponto de variação poderia ser o tipo de cartão. As variantes nesse caso seriam
cartão de tarja, cartão de chip e cartão de aproximação. Pelo modelo de Ghanam a
equipe Plataforma é responsável pela camada genérica, que fornece a
funcionalidade básica de leitura de cartões e interfaces de acesso, enquanto cabe à
equipe EA a responsabilidade por desenvolver a camada de variabilidade, incluindo
cada uma das variantes à medida que elas forem necessárias nos produtos da linha.

Figura 7 – Teste de Aceitação com duas camadas
TA1
v1

v2

v3

PV
Cv

Camada de Variabilidade

Cg

Camada Genérica

Fonte: Ghanam e Maurer (2008)

O processo de extração da camada genérica tem três passos:
1. Definir similaridades: determine a similaridade de todos os TAs
relevantes para criar uma camada genérica. Dentre esses TAs estão
os TAs de sistemas já construídos e os do sistema em construção.
2. Definir variações: determine como e porque partes não similares
diferem, para definir pontos de variação.
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3. Definir variantes: determine como os demais TAs se relacionam com
o novo ponto de variação para especificar variantes.
Com o modelo pronto se inicia a refatoração do código fonte. A camada
genérica do TA dirige a refatoração de um componente genérico, criado pela equipe
Plataforma, enquanto aqueles TAs relacionados à camada de variabilidade ficam por
conta da equipe Aplicação para geração de componentes especializados. Esse
processo de refatoração ocorre com base no código fonte existente de sistemas já
construídos (A e B, no exemplo). Segundo Ghanam e Maurer (2008), cada um
desses componentes deve ser disponibilizado de uma forma auto contida (classes,
interfaces ou pacotes). Esses componentes devem ser referenciados por meio de
seus TAs correspondentes.
Um processo baseado nesse modelo pode ser descrito com as seguintes
atividades:
1. Formar uma equipe Plataforma para criação da plataforma de ativos de
software. Essa equipe deve ser formada por pessoas experientes que
tenham participado de outros projetos na organização para esse mesmo
domínio. No caso de uma organização de pequeno porte, o papel dessa
equipe pode ser realizado por um ou dois recursos dentro da mesma
equipe ágil. É típico o uso do papel de líder técnico em algumas equipes
ágeis. O líder técnico poderia também assumir essa responsabilidade;
2. Avaliar requisições de reúso. Em geral, as demais equipes (de
Aplicação) da empresa, quando da execução de novos projetos, irão
requisitar componentes reutilizáveis da plataforma de ativos de software.
Essas requisições devem ser analisadas levando-se em conta o racional
de similaridade detalhado anteriormente. O resultado poderá ser o
desenvolvimento do requisito por parte da equipe Plataforma, nesse
caso na forma de um ativo de software da plataforma, ou pela equipe
Aplicação, nesse caso na forma de um componente específico para o
produto em questão. Em uma organização de pequeno porte, os
membros responsáveis pela plataforma de ativos de software ficarão a
cargo dessa decisão.
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3. Refatorar código existente. Uma vez decidido que a plataforma de ativos
de software deverá ser alterada, os TAs criados e existentes deverão ser
utilizados para a criação do modelo de Ghanam e esse será usado para
dirigir a atividade de refatoração do código existente. Em uma
organização de pequeno porte, essa atividade poderá ser executada
pela mesma equipe responsável pelo desenvolvimento do novo produto.
No entanto, os membros responsáveis pela plataforma de ativos de
software irão orientar esse trabalho por meio de técnicas como
programação pareada.
4. Adicionar novos componentes desenvolvidos ao repositório. Os ativos
produzidos nas atividades anteriores deverão ser organizados em um
banco de dados de ativos. Isso exige ferramental de controle de versão,
bem como recursos de pesquisa dos ativos existentes. Esse tipo de
ferramental ainda não foi descrito na literatura até o momento.
5. Incorporar o novo componente no sistema em desenvolvimento. Essa é
uma atividade típica da equipe Aplicação. A atividade consiste em
utilizar o novo ativo de software disponibilizado pela equipe Plataforma,
e integrá-lo ao produto em desenvolvimento por meio das interfaces
disponíveis no componente. Em uma organização de pequeno porte
essa atividade pode ser feita dentro da mesma equipe que desenvolveu
o componente, conforme descrito anteriormente.
Essas atividades são realizadas iterativamente ao longo de vários projetos. À
medida que mais projetos são desenvolvidos o número de artefatos reutilizáveis
cresce, aumentando o nível de reúso, e promovendo a evolução da arquitetura da
LPS. Na Figura 8 se observa essa evolução.
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Figura 8 – Evolução da arquitetura da Linha de Produto

Fonte: Ghanam e Maurer (2008)

O modelo de Ghanam foi validado por seu autor em um sistema de automação
residencial. Essa validação foi realizada com base em uma pesquisa-ação. Segundo
Ghanam e Maurer (2009), os resultados desse estudo mostram que o modelo é
viável. Sua base técnica é coerente com os princípios e valores ágeis, o que permite
sua aplicação em um ambiente ágil. Dentre as dificuldades apresentadas nesse
estudo, a principal é a dificuldade de se automatizar os testes para componentes
envolvidos com camadas de acesso ao hardware e interface gráfica. Esse tipo de
dificuldade técnica não é suficiente para invalidar o modelo. No entanto, a
reprodução desse estudo em um caso da indústria poderia revelar novas
dificuldades, e isso é benéfico para o estado da arte relacionado a esse tema. Do
ponto de vista de organizações que pretendam testar o modelo de Ghanam, o teste
poderia seguir o molde de prova de conceito. Nesse molde, o modelo de Ghanam
pode ser usado para ajudar a definir um processo de desenvolvimento de software,
para uma organização ágil com interesse em produzir LPS.
2.3.5.2 Refatoração Dirigida por Testes
Ghanam e Maurer (2010) propuseram uma abordagem para lidar com a
variabilidade sob demanda respeitando os princípios e valores ágeis. Seu artigo trata
de Refatoração Dirigida por Testes (RDT), aplicada a código existente, para
introduzir variabilidade no sistema de uma maneira reativa, ou seja, sob demanda.
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Essa abordagem utiliza técnicas ágeis como TDD e refatoração, para introduzir
variabilidade no sistema somente quando ela for necessária. Ela é apresentada
pelos autores juntamente com uma ferramenta para ambiente de desenvolvimento
Java, a qual permite automatizar a aplicação da técnica RDT aos projetos de LPS
em contextos ágeis.
Segundo Ghanam e Maurer (2010), a RDT envolve Teste Unitário (TU) e Teste
de Aceitação (TA). No entanto, para o artigo em questão, apenas os TUs foram
discutidos. Para essa abordagem, os testes unitários são relevantes de três
diferentes formas:
1. TU é o ponto de partida para a introdução de variabilidade;
2. Quando um ponto de variação é introduzido juntamente com suas
variantes, TUs devem esgotar todas as variantes diferentes;
3. TUs garantem que a introdução de variabilidade não causou regressão
no sistema.
A RDT lida com a variabilidade baseada em código, ou seja, aquela que se
alcança mediante refatoração no código fonte. Um sistema de automação
residencial ilustra esse processo em ação. Nesse tipo de sistema, portas e janelas
podem ter fechaduras eletrônicas com diferentes tipos de sistema de autenticação.
Considerando que o sistema em questão tenha fechaduras que se abrem mediante
uma senha, a Figura 9 mostra um exemplo de componente para atendimento dessa
característica, bem como seu TU associado. A classe Lock é o componente
responsável pela implementação da característica em questão. A operação chave
dessa classe é a isValidPassword, a qual é responsável por verificar se é valido o
parâmetro password recebido pelas demais operações. A classe LockTest instancia
quantos objetos forem necessários da classe anterior, para testar suas duas
operações públicas.
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Figura 9 - Estado atual da característica Lock

Fonte: Elaborado pelo autor
Caso se deseje introduzir um ponto de variação nesse componente, de modo a
permitir que os clientes escolham entre alguns níveis de segurança para essa
autenticação, ainda antes da compra do sistema, uma maneira de se alcançar isso
seria por meio do padrão de projeto de software (design pattern) conhecido como
Abstract Factory. No exemplo em questão, as variantes envolvidas poderiam ser:
1. Senha de quatro caracteres, equivalente a variante original.
2. Senha de oito caracteres, uma nova alternativa.
3. Senha não trivial de oito caracteres, mais uma alternativa que não
permite que os caracteres sejam sequências ou repetições.
O processo de refatoração para atender a essa necessidade, usando Abstract
Factory resultaria em uma classe Lock na forma de uma classe abstrata que
especifica (portanto, não implementa) a operação isValidPassword. Seriam
necessárias alterações também na visibilidade do atributo currentPassword e
isValidPassword, para permitir a generalização da classe em três novas, as quais
representam cada uma das variantes. A Figura 10 mostra o diagrama de classes
resultante.
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Figura 10 - O novo estado da característica Lock

Fonte: Elaborado pelo autor
A refatoração realizada tem consequências. A primeira delas é que agora,
considerando um ambiente ágil, será necessário fornecer um TU para cada uma das
variantes criadas. Além disso, será necessário alterar todas as instâncias da antiga
classe Lock, determinando agora qual a implementação desejada. Para isso, será
necessário fornecer uma classe seletora, para retornar a implementação apropriada
de acordo com cada situação. A RDT prevê todas essas alterações, e designa cada
passo na forma de uma função. A seguir são descritas as funções previstas em um
processo de aplicação da RDT:
1. Uma função de inicialização da variação, na qual o programador terá
que decidir duas coisas:
a. A operação de teste do TU de interesse. Esse é aquela que testa
o cenário no qual a variabilidade é necessária. No exemplo,
LockTest.testSetPassword(), pois é nesse ponto que se realiza
principalmente o testes de configuração da senha para essa
característica.
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b. O tipo de variação, alternativo ou opcional. Isso determina o tipo
de refatoração necessária ao ponto de variação. Variações do
tipo opcional podem ser selecionadas ou descartadas. Variações
do tipo alternativo são mutuamente exclusivas em relação às
demais alternativas do ponto de variação em questão.
2. Uma função de hierarquia de chamadas para determinar todas as
operações no sistema que são invocadas a partir da operação de
interesse. O programador terá que identificar em qual lugar no código o
ponto de variação deve existir. Isso determina a operação que está
causando a variação. No exemplo, Lock.isValidPassword(password :
string).
3. Uma função de rastreamento da variabilidade, a qual determina todas as
classes e operações que podem ser afetadas pela introdução do ponto
de variação. No exemplo, poderia haver uma classe Door que instancia
a classe Lock. Portanto, ela deveria ser atualizada para usar uma classe
seletora.
4. Uma função de refatoração e geração de código para realizar a
manipulação de código necessária à introdução do ponto de variação e
variantes, baseada no tipo de variação determinado no passo 1b. A
seguinte manipulação de código precisa ser aplicada:
a. Refatorar a classe originária do ponto de variação. A operação
correspondente deve ser abstraída como um ponto de variação;
b. Gerar implementações para as variantes.
c. Declarar um novo enumerador para explicar o ponto de variação
e suas variantes.
d. Criar ou atualizar a classe de configuração. Essa classe tem dois
propósitos: 1. Permite instanciar e configurar os produtos, de
forma que todas suas variáveis representam pontos de variação;
2. Ela permite descrever o perfil do sistema.
e. Criar uma classe seletora de implementação.
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f. Atualizar os seguimentos de código encontrados no passo 3 para
usar a nova classe seletora de implementação.
5. Uma função de atualização para atualizar os TUs afetados e gerar TUs
para as novas variantes.
Ghanam e Maurer (2010) ofereceram uma ferramenta integrada a um ambiente
de desenvolvimento Java para permitir a automação do processo proposto. Com
essa ferramenta, quando um ponto de variação tiver que ser alvo de refatoração, o
programador irá interagir com a ferramenta conforme descrito na lista a seguir.
1. O desenvolvedor navega ao TU correspondente ao aspecto da
característica na qual a variação deve ser adicionada.
2. O desenvolvedor escolhe adicionar uma variação de um determinado
tipo (alternativo/opcional).
3. A ferramenta encontra os pontos de transição de todos os objetos e
operações usados no TU escolhidos. O desenvolvedor escolhe aquele
considerado a fonte da variação.
4. O desenvolvedor especifica o nome para o novo ponto de variação e
especifica nomes para todas as diferentes variantes.
5. A ferramenta executa toda a refatoração e geração de código descrita
no processo:
a. Abstrai a origem da variação.
b. Provê uma classe concreta para cada variante.
c. Provê uma classe seletora para selecionar a implementação
apropriada.
d. Define um enumerador para facilitar a configuração do sistema no
momento que o produto por instanciado.
6. A ferramenta irá atualizar todas as referências da classe antiga para as
novas referências criadas.
7. A ferramenta irá prover testes unitários para cada uma das variantes.
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Para validar sua abordagem Ghanam e Maurer (2010) realizaram um estudo de
caso limitado, usando uma versão estendida do exemplo usado em seu artigo. Além
disso, ele selecionou um projeto de código aberto na Internet, o qual não era
orientado ao reúso, e assim testou se era possível usar a RDT para introduzir
reusabilidade em um projeto não pensado para isso. O processo de validação
encontrou algumas questões e complicações mostradas no Quadro 8.

Quadro 8 - Questões e complicações para uso da técnica RDT
ID

DESCRIÇÃO

1

Lidar com instancias nas quais construtores parametrizados são utilizados.

2

Resolver hierarquia de chamada e refatorar instancia quando um design pattern já
está sendo utilizado.

3

Lidar com classes que já são abstratas.

4

Lidar com herança

Fonte: Elaborado pelo autor

TDD e Refatoração são práticas ágeis largamente disseminadas em equipes
ágeis, segundo apontou um estudo de Rodríguez et al. (2012). Por isso, a RDT de
Ghanam e Maurer (2010) é perfeitamente dimensionada para organizações ágeis de
pequeno porte.
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3

PLANO DE AÇÃO
Para Thiollent (2011) a pesquisa-ação deve corresponder ao conjunto dos seus

objetivos por meio da concretização de uma ação planejada. A formulação de um
plano de ação é, portanto, fundamental. Esta seção tem o objetivo de destacar o
plano de ação que foi considerado para a pesquisa-ação em questão. Aqui está
definida a origem dos dados de entrada do projeto de LPS, e como ele deve ser
concretizado a partir das descobertas realizadas durante a fase exploratória da
pesquisa-ação, destacando o papel das técnicas escolhidas e descritas na seção
Fundamentação Teórica. Aqui se encontram também indicados os resultados
esperados da ação.
Durante a fase de diagnóstico o retrabalho foi identificado como o principal
problema que afeta a produtividade das equipes de desenvolvimento da DBTG,
foram apresentadas evidências de como esse problema afeta a qualidade do
software que essas equipes produzem. Esse problema está ligado ao baixo reúso
dos componentes observados nos diversos projetos executados pelas equipes.
Assim, a expectativa da organização em relação ao projeto de pesquisa-ação, é a
definição de um processo de desenvolvimento dotado dos mecanismos para evitar o
problema do retrabalho que se observou nos projetos que ela executou até aqui. A
fase exploratória da pesquisa-ação identificou a LPS como uma forma de resolver
esse problema. Portanto, a criação de uma LPS é uma consequência esperada para
a execução desse novo processo de desenvolvimento de software. Uma estratégia
orientada a produto deve ser usado para estabelecer essa LPS, pois essa estratégia
parte de um produtos já existentes ou em construção, para criar os ativos de
software da plataforma. Isso se alinha com a condição da organização, a qual possui
uma importante base de artefatos de software, conforme descrito na seção
Contexto. Assim, são três, os projetos considerados nesse plano. A Figura 11 a
seguir mostra a relação entre os três projetos.
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Figura 11 - Relação entre projetos: pesquisa-ação, LPS e do produto.

Fonte: Elaborado pelo Autor
A figura mostra o projeto alvo contratado pela entidade cliente, está envolvido
pelo projeto de criação da LPS e que, devido o contexto deste trabalho, estão ambos
envolvidos em um meta projeto que é o de pesquisa-ação. O projeto alvo deve ser
um projeto indicado pela organização, para executar o novo processo de
desenvolvimento de software. Seus parâmetros são controlados pelo gerente de
projetos que a organização designar para esse projeto ou cliente. Os parâmetros do
projeto de criação da LPS são arbitrados pela organização como um todo, por meio
de suas equipes de negócio e técnica. Os parâmetros do meta-projeto da pesquisaação são controlados pelo pesquisador, autor deste trabalho. Nesse caso, o metaprojeto da pesquisa-ação não deve influenciar decisivamente nos outros dois
projetos, senão na indicação das ferramentas de trabalho e procedimentos, além da
coletada e análise de dados para levantamento dos resultados.
A revisão bibliográfica identificou que a abordagem LPS pode ser usada para
introduzir reúso sistemático e gerenciamento de variabilidade, aumentando time-tomarket e a qualidade do software (POHL; BÖCKLE; LINDEN, 2005). No entanto, os
métodos tradicionais usados para estabelecer LPS são baseados em planejamento,
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e boa parte do esforço é gasto na previsão de mudanças nos requisitos, o que
dificulta sua aplicação em contextos ágeis, que aceitam essas mudanças
naturalmente (DÍAZ, 2011). A revisão bibliográfica indicou também iniciativas para o
desenvolvimento ágil de LPS. Identificada como DA LPS, essas abordagens
consideram o contexto ágil para o estabelecimento de uma LPS. O Quadro 9
destaca as abordagens DA LPS selecionadas para compor o plano de ação desta
pesquisa.

Quadro 9 - Abordagens DA LPS selecionadas
ABORDAGEM DA LPS

REFERENCIA

PROBLEMA

Planejamento Colaborativo de
Linha de Produtos

(NOOR; RABISER;
GRÜNBACHER, 2008)

Escopo do software

Modelo Iterativo

(GHANAM; MAURER, 2008)

Refatoração Dirigida por
Testes

(GHANAM; MAURER, 2010)

Reúso de artefatos de
software
Variabilidade de
artefatos de software

Fonte: Elaborado pelo Autor
O Planejamento Colaborativo de Linha de Produtos é uma abordagem
cooperativa para a definição do escopo da LPS. O Modelo Iterativo é uma
abordagem para o reúso de artefatos de software, para resolver a baixa
reusabilidade presente nos projetos executados pela equipe. A Refatoração Dirigida
por Testes é uma abordagem para introduzir variabilidade nos artefatos de software,
permitindo que ao longo do tempo eles se tornem mais adaptáveis e configuráveis
para uso em novos cenários de implantação.
Juntar as três técnicas em um processo de desenvolvimento de software
compreende o plano de ação para resolver os problemas identificados na fase de
diagnóstico da pesquisa-ação. A base histórica de projetos executados deve
fornecer os artefatos sobre os quais deve ser aplicada refatoração para produzir os
ativos de software da plataforma. A rotina de trabalho da organização deve ser
impactada o mínimo possível, para não comprometer os objetivos da organização e
também não afetar a agilidade da equipe técnica, que já atua em contexto ágil. Com
o processo de desenvolvimento de software revisado, a organização deve eleger um
projeto de desenvolvimento de um software semelhante aos demais já executados
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pela organização. Esse software deve ser o primeiro produto da Linha de Produtos
da Organização. As equipes envolvidas devem executar o projeto usando o novo
processo de desenvolvimento de software definido, e ao final espera-se criar o
produto originalmente buscado pelo projeto alvo, e também uma primeira versão da
plataforma de ativos de software. As demais seções deste capítulo descrevem como
as técnicas selecionadas na pesquisa-ação, desempenham seu papel nesse plano.
3.1

Mapa de produtos
Os projetos já executados devem contribuir, além dos artefatos, também na

definição dos domínios de atuação e elaboração do Mapa de Produtos. Isso se
refere ao escopo da LPS, e a técnica selecionada para resolvê-lo foi Planejamento
Colaborativo de Linha de Produtos de Software. Para essa parte do planejamento a
equipe de negócio deve colaborar com a equipe técnica. No entanto, essa proposta
foi configurada para melhor atender a necessidade observada na organização. Isso
tem suporte na proposta de Noor, Rabiser e Grünbacher (2008), que afirma que o
processo pode ser modificado a qualquer momento. No trabalho desses autores,
foram feitas observações importantes, que os mesmos identificaram durante o
estudo de caso no qual o processo foi testado. Uma dessas observações indica que
é importante que a equipe participante do processo esteja familiarizada com o
conceito de linha de produtos. Nesse sentido, um ou mais Workshops versando
sobre o tema de Linha de Produtos de Software deve ser suficiente para disseminar
seus conceitos junto às equipes envolvidas. A Figura 12 resume as alterações
realizadas no processo e em sua sequência são detalhadas as tarefas bem como o
racional das mudanças promovidas.
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Figura 12 - Processo racional do planejamento colaborativo de LPS

Fonte: Elaborado pelo autor
Para a tarefa 1, o objetivo é identificar e concordar sobre os domínios
relevantes. Noor, Rabiser e Grünbacher (2008) sugerem o uso do ThinkLet
DearlerChoice para identificar e discutir sobre questões a cerca de uma lista de
domínios previamente definida. No entanto, para o contexto dessa pesquisa-ação
foram utilizadas informações de projetos já executados, o que permitiu simplificar
esse processo. Com base nesses projetos já executados é possível identificar
aspectos, domínios e produtos. Como esses projetos se referem a demandas de
clientes recebidas pela DBTG ao longo de um período razoável de tempo (cinco
anos) e, considerando que cada uma dessas demandas passou por um estudo de
negócio e estudo técnico a época de concepção do projeto, foi assumido como
premissa que não há dúvidas em relação aos domínios nos quais esses projetos se
enquadram e nem quanto ao alinhamento desses domínios aos objetivos comerciais
da organização, bem como a sua missão. Assim, o ThinkLet DearlerChoice pode ser
descartado, permanecendo apenas o FastFocus que visa construir um entendimento
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compartilhado a cerca dos domínios previamente identificados. Essa é uma tarefa a
ser executada pela equipe de negócios.
Para a tarefa 2, o objetivo é definir aspectos para cada domínio. Noor,
Rabiser e Grünbacher (2008) sugerem o uso do ThinkLet PopcornSort, para
categorizar aspectos conhecidos junto à lista de domínios extraída na tarefa anterior.
Semelhante ao ocorrido anteriormente, esse processo pode ser simplificado pelo
uso das informações dos projetos já executados. Para o contexto da organização
foco deste trabalho, todos os projetos executados possuem um artefato comum que
é a lista de requisitos. Com base na identificação desses projetos junto aos domínios
que eles pertencem, atividade essa realizada na tarefa anterior, então é possível
criar uma lista inicial de aspectos associados a esses domínios. Na sequência, são
executados os demais ThinkLets previstos, seguindo a recomendação dos autores,
com o objetivo de identificar novos aspectos e fazer uma revisão ao final da
atividade. Essa também é uma tarefa a ser executada exclusivamente pela equipe
de negócios.
Para a tarefa 3, o objetivo é definir uma lista de produtos. Seguindo o exemplo
das tarefas anteriores, esses produtos devem ser extraídos dos projetos executados.
Com isso, a tarefa pode ser simplificada, descartando-se o ThinkLet LeafHopper.
Com a lista inicial de produtos, deve ser executado o ThinkLet FastFocus, em busca
de uma consolidação a cerca da visão de cada um desses produtos. Segundo Noor,
Rabiser e Grünbacher (2008), esses produtos devem representar aqueles
desejáveis pelos clientes. Como a lista está sendo criada a partir de projetos já
executados, cujas demandas são oriundas de diversos clientes da organização,
essa recomendação é respeitada. Essa também é uma tarefa a ser executada
exclusivamente pela equipe de negócios.
Para a tarefa 4, o objetivo dessa tarefa é associar os aspectos definidos aos
produtos definidos. Noor, Rabiser e Grünbacher (2008), sugerem o ThinkLet
StrawPoll, o qual mediante um processo de votação é criado um mapa inicial dos
produtos. No entanto, aqui também deve ser usada a tática de reaproveitar as
informações dos projetos executados, e esse ThinkLet será descartado, restando os
demais por meio dos quais devem ser buscados pontos de divergência e depois
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uma convergência em torno do mapa de produtos. Essa tarefa deve ser executada
pela equipe de negócios.
Para a tarefa 5, o objetivo é priorizar o mapa de produtos produzido na tarefa
anterior. Noor, Rabiser e Grünbacher (2008), sugerem que isso seja feito em duas
iterações. Em uma delas o mapa é priorizado de acordo com o valor de cada
aspecto para o negócio. Na outra iteração o mapa deverá ser priorizado de acordo
com a viabilidade técnica. Os autores não determinam a ordem que essas
priorizações devem ser feitas. Para efeito do contexto deste trabalho, a viabilidade
técnica é determinada pela equipe técnica, enquanto o valor para o negócio é
determinado pela equipe de negócio. Assim, essa tarefa foi alterada de modo a
considerar os projetos executados para determinar o valor de cada aspecto para o
negócio, verificando a frequência com que esses aspectos aparecem no histórico de
projetos, simplificando a iteração de negócio. Depois disso, os três ThinkLets
originalmente sugeridos pelos autores, devem ser executados pela equipe técnica,
que receberá como entrada para essa atividade o mapa de produtos priorizado na
iteração de negócio. Essa alteração tem uma implicação importante no processo
geral, pois a tarefa 5 passa a ser a transição entre as duas partes do processo geral
definido para a organização. Ao final da execução desses ThinkLets, deve ser
executado um ThinkLet para sincronizar as priorizações realizadas. Essa atividade
deve ser feita pela equipe de negócios em conjunto com a equipe técnica, marcando
o fim do processo de criação do Mapa de Produtos da LPS.
3.2

Desenvolvimento da LPS
Ao início do processo de desenvolvimento da LPS a equipe técnica deve ter em

mãos um mapa dos produtos desejados pela organização, seus principais aspectos
e tudo organizado em ordem de valor para a empresa bem como viabilidade técnica.
No entanto, ainda é necessário criar a plataforma de ativos de software a partir de
artefatos de software os quais não foram planejados para o reúso. Além disso, é
necessário introduzir nesses artefatos a devida carga de variabilidade, para que os
mesmos suportem os cenários de implantação já identificados de acordo com a
experiência da organização. Para esse conjunto de atividades é necessário lançar
mão do Modelo Iterativo e Refatoração Dirigida por Testes.
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A primeira parte do trabalho considerado no processo de desenvolvimento da
LPS é a criação dos ativos de software da plataforma a partir da coleção de artefatos
produzida durante os seis projetos já executados e selecionados para a pesquisa.
Para essa etapa deve ser utilizada o Modelo Iterativo proposto por Ghanam.
Segundo sua proposta, a construção dos ativos se baseia em Testes de Aceitação
(TA). No entanto, nem todos os seis projetos produziram TAs. Todos os seis projetos
executados têm em comum o artefato requisito. E a partir dele os TAs devem,
portanto, ser produzidos. Na sequência devem ser produzidos o TAs para os
componentes da plataforma de ativos de software. Para isso, o TA deve ter
identificado sua camada genérica e sua camada variável. Ao final desse processo
deve-se ter uma especificação baseada em TA. A partir dela, o código fonte pode
ser produzido.
Com a especificação da LPS disponível, as próximas etapas do processo de
desenvolvimento devem ser executadas. Conforme defendido por diversas
metodologias ágeis, o desenvolvimento do código deve ser precedido da criação de
testes unitários. Esse é o Desenvolvimento Orientado por Testes. Testes unitários
devem ser produzidos para a camada genérica e variável dos componentes da
plataforma de ativos de software. A camada variável exige uma atenção especial, e
à medida que o desenvolvimento for evoluindo muita refatoração pode ser
necessária para introduzir no código toda a variabilidade identificada na
especificação. Essas atividades de refatoração são auxiliadas pelos testes unitários
produzidos. O processo todo de refatoração deve então seguir o protocolo definido
por Ghanam em sua proposta de Refatoração Dirigida por Testes, e pode ser
assistido por uma ferramenta que o autor disponibilizou para esse fim. Essa
ferramenta é um plug-in para a ferramenta de desenvolvimento.
Ao final do processo de desenvolvimento, deve-se ter pronto e instanciado, o
primeiro produto da LPS. Além disso, nesse ponto a plataforma deve estar
estabelecida com uma pequena quantidade de ativos de software. A partir daqui
outros produtos podem ser instanciados, repetindo sempre o processo descrito
anteriormente. A plataforma de ativos de software deve crescer à medida que novos
produtos são instanciados, e esses devem ser suportados por diversos ativos dela.
Quanto maior for o suporte que o produto encontrar na plataforma de ativos de
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software, menor deve ser o esforço necessário para o seu desenvolvimento.
Eventuais necessidades de correção de erros nos ativos de software da plataforma
vão afetar todos os produtos da LPS de uma só vez, com a correção sendo
realizada em apenas um ponto, diminuindo também o esforço de manutenção. No
entanto, conforme destaca Pohl, Böckle e Linden (2005), não se descarta a
necessidade de realizar testes em todos os produtos afetados.
3.3

Resultado esperado
Espera-se que a partir da criação do segundo produto, já se observe um tempo

menor gasto no processo de desenvolvimento, e uma quantidade menor de erros
durante a execução dos testes de aceitação. No entanto, avaliar esses dois
parâmetros exigiria um experimento e isso está fora do escopo desta pesquisa. Não
obstante, espera-se que uma nova análise estática do código fonte identifique uma
taxa bem menor de código duplicado comparada com aquela observada durante a
fase de diagnóstico do problema. No Quadro 10, está destacado o resultado
esperado e como se pretende aferi-lo.

Quadro 10 - Resultado esperado para a pesquisa
TIPO

RESULTADO

AFERIÇÃO

Técnico

Menor taxa de código duplicado

Análise estática do programa

Fonte: Elaborado pelo Autor

A expectativa é técnica e se refere a aferição direta do mesmo indicador
observado nos dois projetos executados pela organização e utilizados durante a fase
de diagnósticos dos problemas (vide seção Diagnóstico). Esse indicador é a
quantidade de linha de código fonte duplicada nos projetos, que para o caso dos
projetos avaliados, apresentou números muito altos, entre 19,70% e 43,87% de
sequências de linhas de código fonte duplicado. A observação desse indicador foi
realizada por meio da técnica de análise estática do programa, baseada no código
fonte e deve ser utilizada novamente para avaliar se a expectativa 1 da tabela foi
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alcançada. A análise estática deverá contar a quantidade de linhas de código fonte
(LOC), não considerando linhas em branco ou linhas de comentário. Ela deverá
também contar a quantidade de linhas de código fonte encontradas em sequências
de 30 ou mais linhas duplicadas (NLOC ≥ 30), e o mesmo para sequências maiores,
de 50 ou mais linhas duplicadas (NLOC ≥ 50).
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4

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO
Nesta seção é apresentado o relatório da execução das ações planejadas no

contexto da pesquisa-ação, detalhadas na seção anterior. Constam desta seção
informações sobre o projeto escolhido como alvo das ações, equipe envolvida,
ferramentas e processo de desenvolvimento de software, além de detalhes sobre as
ocorrências pertinentes ao trabalho. As ações aqui reportadas foram executadas ao
longo de 9 meses, compreendendo um ciclo da pesquisa-ação. Os 3 primeiros
meses compreenderam a definição e formatação do processo de desenvolvimento
de software, formatação de material de apoio para as equipes, instalação das
ferramentas e preparação do ambiente de desenvolvimento. Os 6 meses seguintes
compreenderam a execução do processo de desenvolvimento de software,
modificado pela proposta da pesquisa.
4.1

Projeto: Novo ATM
O projeto que a organização elegeu para ser conduzida a pesquisa é

denominado internamente como Novo ATM (do inglês: Automated Teller Machine,
ou caixa de autoatendimento, ou caixa eletrônico, termos mais conhecidos no
Brasil).

Esse

projeto

envolve

o

desenvolvimento

de

uma

aplicação

de

autoatendimento para ATM, contendo os principais serviços bancários oferecidos
pela maioria das entidades bancárias. Dentre esses serviços se destacam: Consulta
e emissão de Extrato de Transações, Depósito de Envelope, Retirada de Dinheiro e
Transferências entre Contas. Esse é um projeto real e não uma prova de conceito,
como estava planejado. Devido aos custos de alocação da equipe e, principalmente,
devido ao surgimento desse projeto dentro do contexto da organização, ela decidiu
que a pesquisa deveria ser realizada já dentro do ambiente de um projeto real, com
restrições de prazos e orçamento, como as existentes em qualquer projeto de
software. A organização permitiu acesso ao time completo de desenvolvimento para
realização da pesquisa. Esta decisão é entendida como um resultado da aplicação
dos princípios da pesquisa-ação, onde o sujeito da pesquisa possui uma
participação ativa na mesma, e também como uma confiança nos resultados do
método escolhido. Do ponto de vista acadêmico esse movimento foi positivo, pois
permitiu observar os fenômenos em um ambiente mais típico de realização de
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projetos. Do ponto de vista do andamento desta pesquisa esse movimento resultou
em atrasos importantes no início da execução do plano, para coincidir com o início
do projeto real dentro da organização.
O projeto está inserido em dois contextos. O primeiro é o de entrega para o
cliente que o contratou junto a DBTG, e que espera ter um conjunto de requisitos
desenvolvidos. O segundo é o contexto no qual a DBTG deseja criar uma plataforma
de

ativos

de

software

para

suportar

produtos

bancários

de

caixas

de

autoatendimento (ATM). Assim, o projeto Novo ATM foi executado à sombra de um
projeto maior que é o de criação de uma LPS. Do ponto de vista da organização e
equipe, esses dois conjuntos de objetivos sempre estiveram presentes durante a
execução do projeto alvo. Ao final desse projeto, o cliente receberá o software que
contratou, e a organização terá construído a base de sua plataforma de ativos de
software para produtos bancários de autoatendimento.
O software em questão deve ser responsável por fornecer uma interface gráfica
a partir da qual usuários (cliente e operador) possam interagir com o ATM para a
execução de serviços como: retirada de dinheiro e depósito de dinheiro e cheque.
Ele deve também suportar alterações visuais e comportamentais por meio de
parametrização e adaptação. Além disso, ele deve suportar a adição de novas
funcionalidades, e deve favorecer também a reutilização de artefatos como
componentes, código fonte, casos de teste, rotinas de compilação, arquivos de
parâmetros e etc. Por fim, o software deverá possuir ligação direta com os demais
produtos da organização, como por exemplo, as adaptações quando necessárias
deverão ser realizadas com o uso da ferramenta de desenvolvimento da
organização, e deverá ter suporte nativo ao produto de monitoração de ATM
comercializado pela companhia. Essas características típicas de uma LPS foram
definidas com base no resultado da pesquisa, que apontaram LPS como uma
alternativa para resolver o principal problema verificado na fase exploratória da
pesquisa ação: o retrabalho causado por baixo reúso. Uma plataforma de ativos de
software para produtos bancários, compostos por componentes capazes de serem
configurados para diversos cenários de utilização deve diminuir a quantidade de
código fonte duplicado. Deve também causar impacto positivo no tempo de
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atendimento das demandas, bem como facilitar o desenvolvimento de demandas
mais complexas.
4.2

Equipe de Trabalho
A equipe utilizada na pesquisa eram todos membros da equipe Aplicação

(descrita na seção Contexto). A equipe é mista, contando com membros experientes
que trabalham juntos há muitos anos, mas contando também com membros menos
experientes e recém-integrados. Fora o papel de líder técnico, nenhum outro papel
foi rotulado para os membros dessa equipe. Todos tiveram a liberdade de atuar
diversos papéis: arquiteto, analista, programador e testador. No entanto, como
tipicamente ocorre em diversas equipes mistas, alguns membros tem mais ou menos
afinidade com um ou outro papel, o que o faz preferi-lo no momento de escolher
atividades do Product Backlog. Esse fato foi preponderante na escolha dos membros
dessa equipe, algo que ocorreu bem antes do projeto em questão. O Quadro 11 a
seguir relaciona as preferências dentro da equipe, em relação aos tipos de atividade
possíveis nos projetos de software que ela executa.

Quadro 11 - Papéis de preferência
PAPÉIS DE PREFERÊNCIA
MEMBRO
ANALISTA
Desenvolvedor 1

ARQUITETO

X

Desenvolvedor 2

X

PROGRAMADOR

TESTADOR

X

X

X

Desenvolvedor 3

X

X

Desenvolvedor 4

X

X

Desenvolvedor 5

X

Desenvolvedor 6

X

Líder Técnico

X

Fonte: Elaborado pelo Autor

X

X
X

X

X
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O quadro mostra que há um equilíbrio entre os papéis de preferência. Há uma
maior preferência para o papel Programador, como é de se esperar em uma equipe
composta de desenvolvedores. No entanto, essa preferência é igual para o papel de
Testador. Isso se explica porque os membros mais antigos da equipe vivenciaram
problemas importantes enfrentados pela equipe em relação a esse tema. Assim,
esses membros reforçam e influenciam os demais em relação à importância do
teste. A terceira maior preferência é pelo papel de Analista, no qual o programador 5
tem uma formação bastante especializada. E por último a preferência pelo papel de
Arquiteto, para o qual o líder técnico e o programador 2 têm formação especializada.
Outros papéis também participaram do projeto, mas, como é de se esperar em
uma equipe ágil, esses papéis exerceram pouca influência junto à equipe de
desenvolvimento. O papel de Gerente controlou os parâmetros contratuais do
projeto alvo e, por isso mesmo, seu foco ficou, propositalmente, distante do projeto
de construção da LPS. Essa configuração foi necessária para permitir liberdade para
o pesquisador (Líder Técnico, nesse caso), e para o contexto da pesquisa. No
entanto, juntamente com o papel de Diretor e Especialista o papel Gerente participou
da definição do escopo da LPS, descrito nas seções seguintes.
Todas as pessoas da organização, de alguma forma envolvidas com o metaprojeto da pesquisa-ação foram participadas quanto ao objetivo da pesquisa. Elas
foram instruídas quanto ao conceito de LPS, seus benefícios, dificuldades de
desenvolvimento e também as técnicas que seriam aplicadas dentro da organização.
Essas pessoas, membros da situação pesquisada, foram, portanto, participantes
diretas da pesquisa, e estavam cientes disto. O mecanismo utilizado para
transferência desse conhecimento foi o Workshop, e o Quadro 12 a seguir relaciona
as sessões nas quais esse mecanismo foi aplicado.
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Planejamento
Colaborativo de LPS

LPS Ágil: técnicas
orientadas a produtos

Linha de Produtos
de Software

Quadro 12 - Lista de Workshops realizados
Conceito básico sobre LPS, objetivos, vantagens, custos e dificuldades.

Equipe de Desenvolvimento e Negócio.

1 hora.

Introdução à produção de ativos de software orientado por Testes de Aceitação.

Equipe de Desenvolvimento.

2 horas.

Introdução ao planejamento ágil de LPS.

Equipe de Negócio.

2 horas.

Fonte: Elaborado pelo Autor
Cada um desses workshops foi realizado apenas uma vez. Os workshops
sobre LPS Ágil e Planejamento Colaborativo apresentaram bons resultados, pois as
pessoas foram capazes de executar as tarefas de projeto diretamente ligadas a
esses workshops. Por exemplo, o workshop Planejamento Colaborativo de LPS teve
o objetivo de explicar o que é necessário para se criar um Mapa de Produtos da LPS
de uma maneira ágil. E as pessoas que participaram desse workshop conseguiram
realizar isso com sucesso conforme descrito nas seções seguintes. O mesmo
ocorreu no caso do workshop LPS Ágil: técnicas orientadas a produto. Nesse caso a
equipe de desenvolvimento recebeu instruções de como criar Casos de Teste de
aceitação para a plataforma de ativos de software, com vistas a direcionar a criação
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de componentes altamente configuráveis e reutilizáveis. Para esse caso também,
houve sucesso conforme descrito nas seções seguintes.
4.3

Ferramentas de trabalho e configuração de software
A escolha das ferramentas de trabalho foi realizada com o critério de causar a

menor interferência possível no trabalho da equipe. Assim, sempre quando possível,
foram escolhidas ferramentas que já faziam parte do seu dia a dia. O Quadro 13 a
seguir mostra o conjunto das principais ferramentas utilizadas no processo de
desenvolvimento.

Quadro 13 - Ferramentas de trabalho utilizadas
FERRAMENTA

DTGJ

Eclipse

Apache
Subversion

Redmine

DESCRIÇÃO
Ferramenta proprietária da DBTG. Ambiente de desenvolvimento
integrado para produção de código Java. O ambiente tem foco no
desenvolvimento de aplicações para autoatendimento em ATM,
oferecendo diversos plug-ins para facilitar o desenvolvimento das partes
típicas desse tipo de aplicação. Exemplos: acesso ao hardware, interface
gráfica com os usuários, formulários de impressão, e etc. Observação:
DTGJ é um nome fictício utilizado neste trabalho para manter o sigilo a
cerca do nome real da organização DBTG.
Ambiente de desenvolvimento integrado para produção de código Java (e
outras linguagens). Tem suporte a múltiplas plataformas de sistema
operacional. Possui também plug-ins diversos para atividades como: teste
unitário, descrição de processos, entre outros. É uma ferramenta de uso
gratuito e livre, inclusive quando o uso visa fins comerciais. (ECLIPSE
FOUNDATION, 2012).
Também como SVN, esse é um sistema para controle de versão de
arquivos como código fonte, páginas web, e documentação em vários
formatos. Tem suporte a múltiplas plataformas de sistema operacional.
Pode operar no esquema branches/tags/trunk, onde branches é o
repositório transitório de versões em desenvolvimento, tags é o
repositório histórico de versões de entrega e trunk é o repositório da
versão corrente. É uma ferramenta de uso gratuito e livre, inclusive em
ambiente comercial. (FUNDAÇÃO APACHE, 2011).
Sistema Web para gerenciamento de projetos e rastreamento de erros.
Tem suporte a calendário, gráfico de Gantt, e permite o gerenciamento de
múltiplos projetos ao mesmo tempo. É uma ferramenta de uso gratuito e
livre, inclusive em ambiente comercial. (LANG, 2013).

Fonte: Elaborado pelo Autor

A ferramenta DTGJ foi utilizada para produzir cerca de 90% do código fonte do
projeto. Essa ferramenta é a principal ferramenta de desenvolvimento da equipe, e
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sua utilização é obrigatória dentro da organização. A ferramenta não tem suporte a
nenhum plug-in de testes unitários, por isso, o Eclipse é utilizado pela equipe. Ele foi
utilizado para produzir uma pequena parte dos artefatos de código, especialmente,
aqueles com algoritmo mais complexo, como o processamento do código de barras
de uma conta de consumo, e que exigiram um suporte de testes unitário mais
importante. O controle de versão do projeto foi realizado por meio do Apache
Subversion, e nele foram guardados os artefatos de software produzidos. Para o
gerenciamento do projeto foi utilizado o Redmine, principalmente para o registro de
horas executadas em cada tarefa de projeto, bem como gestão de apontamentos de
erros e para controle da evolução do projeto. Todas essas ferramentas já eram
utilizadas pela equipe anteriormente ao advento desse projeto.
A construção dos casos de testes de aceitação, tanto dos produtos quanto da
plataforma de ativos de software, foi realizada em planilhas eletrônicas, ou seja, não
foi utilizada uma ferramenta específica para análise e desenvolvimento de casos de
testes. O motivo disso é que a equipe não está habituada a essas ferramentas, e
sempre manteve seus casos de testes em planilhas, então o processo de análise e
adaptação desses para a plataforma de ativos de software não causou impacto na
forma de trabalho da equipe. Os demais documentos da especificação, como
requisitos e Visão, foram mantidos e editados com processadores de texto.
Todas as publicações de alteração do repositório de artefatos foram
identificadas com uma pequena documentação. No Quadro 14 a seguir é destacado
o modelo de cadastro da documentação utilizado.

Quadro 14 - Modelo de cadastro da documentação para o Subversion
User ID.........: (usuário no Subversion)
Issue ID........: (ticket no Redmine)
Description...: (descrição curta e sucinta do requisito ou erro)
Solution........: (descrição curta e sucinta da alteração)
Comments....: (opcional: comentário pertinente a essa publicação)

Fonte: Elaborado pelo Autor
O campo “User ID” representa o nome de usuário utilizado por cada
programador para acessar o sistema Apache Subversion. O campo “Issue ID” é o
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identificador de um bilhete criado no sistema Redmine. O campo “Description” é
utilizado para descrever brevemente o motivo da publicação, geralmente com
informações sobre o problema ou requisito associado a essa publicação. O campo
“Solution” é uma pequena descrição da solução que está sendo publicada, e o
campo “Comments” pode ser qualquer comentário pertinente a publicação, por
exemplo, indicando nomes de cenários de testes que foram executados antes da
publicação. Por meio desse modelo de comentário foi possível rastrear todos os
artefatos produzidos em cada atividade do Backlog, uma vez que todas essas
atividades foram cadastradas previamente no Redmine, recebendo um Issue ID.
Também foi possível rastrear os erros em cada artefato, pois os erros foram
cadastrados no Redmine usando o mesmo conceito. O Redmine também foi
utilizado para registrar a quantidade de horas realizadas em cada atividade. Com
isso, foi possível contabilizar o tempo efetivamente gasto com cada componente, e
ainda foi possível separar o tempo gasto em seu desenvolvimento e em correções
de erros.
Os artefatos produzidos pelo processo de desenvolvimento de software foram
organizados na ferramenta de controle de versão, sem utilizar qualquer mecanismo
especial para controlar ativos de software no contexto de LPS. Esse é um tema
complexo e ficou de fora do escopo desta pesquisa. Embora não tenha sido adotada
nenhuma organização especial para LPS, os arquivos, no sistema de arquivo, foram
organizados de tal forma a permitir fácil extração dos artefatos ligados a um
determinado componente. O nome dos arquivos relativos aos artefatos foi prefixado
com o nome do componente ao qual o artefato se refere. Por exemplo, se há um
componente responsável pela comunicação e seu nome for “Communicator”, então
arquivos de código fonte, arquivos de parametrização, planilha contendo casos de
testes, scripts de instalação e etc., devem ter nome com o prefixo “Communicator”.
Assim, com qualquer ferramenta de busca de sistema de arquivo, é possível
facilmente identificar todos os artefatos ligados a esse componente. O Quadro 15
relaciona os artefatos de software mantidos no sistema de controle versão.
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Quadro 15 - Tipos de artefatos no controle de versão
ARTEFATO

DESCRIÇÃO

Documento de
Escopo

Conjunto de informações a cerca dos requisitos iniciais do cliente, e da
visão do projeto.

Documento de
Testes

Código Fonte

Arquivos de
Parametrização

Conjunto de Testes relativos a uma parte do software. É uma planilha
eletrônica contendo descrição detalhada de como realizar os testes. Ela
contém também um conjunto de testes de aceitação, incluindo imagens e
demais recursos gráficos para descrever o resultado. Todos os casos de
testes contidos neste documento estão relacionados ao mesmo
componente, e deve haver no máximo um documento de testes por
componente em cada repositório.
Conjunto de arquivos contendo notação na linguagem Java, e que
descrevem a rotina de um componente ou uma parte do software me
desenvolvimento. Normalmente, cada componente possui diversos
arquivos de código fonte.
Arquivo em texto e com a extensão “properties” ou “ini” que contém
parâmetros que governam a operação de um componente ou uma parte
do sistema. Normalmente, há apenas um arquivo de parametrização por
componente.

Fonte: Elaborado pelo Autor

O quadro mostra apenas o subconjunto dos tipos de artefatos que interessa à
pesquisa.
4.4

Processo de Desenvolvimento
A organização já se utiliza de métodos de desenvolvimento ágil, e a equipe

envolvida no projeto já utiliza uma combinação de Scrum e XP, como processo de
desenvolvimento de software. No entanto, é necessário incluir novas técnicas na
rotina de trabalho da equipe, e considerar um escopo mais amplo para os projetos.
As técnicas consideradas são aquelas selecionadas no plano de ação (vide seção
3.2), a saber, Modelo Iterativo e Refatoração Dirigida por Testes, e a ampliação do
escopo é suportada pelo Mapa de Produtos. No Quadro 16 a seguir são listadas as
principais práticas ágeis utilizadas pela equipe em seu processo de desenvolvimento
de software.
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Quadro 16 - Práticas ágeis da equipe Aplicação
PRÁTICA

XP

Programação em Pares

X

Desenvolvimento Orientado a Testes

X

Refatoração

X

Padronização de código fonte

X

Posse coletiva de código fonte

X

Arquitetura simples

X

SCRUM

Product Owner (Dono do Produto)

X

Product Backlog (Estoque do Produto)

X

Sprint Backlog (Estoque da Iteração)

X

Sprint (Iteração)

X

Spike (Protótipo)

X

Fonte: Elaborado pelo Autor

A equipe Aplicação (descrita na seção 2.1) é uma equipe mista, com alguns
membros bastante experientes (mais de 5 anos de experiência), e outros bem pouco
experientes (menos de 2 anos de experiência). Com isso, a programação em pares
é usada com frequência, como forma de manter elevado o nível de qualidade dos
artefatos produzidos pela equipe, mesmo quando esses artefatos são criados por
indivíduos menos experientes. A codificação só se inicia quando há um conjunto de
casos de testes de aceitação. Além disso, o código fonte produzido segue uma
padronização definida pela equipe, e o conceito de simplicidade está presente em
todas as atividades ligadas a ele. O protótipo é um recurso utilizado sempre que há
dúvidas técnicas em relação a como resolver um requisito em termos de código
fonte. O Dono do Produto geralmente é o líder técnico da equipe, e ele controla o
Estoque do Produto. Já o Estoque da Iteração é determinado em conjunto com o
cliente, e sua opinião prevalece na maioria dos casos.
A técnica Modelo Iterativo impõe uma estratégia reativa para a criação da
plataforma de ativos de software. Ou seja, a plataforma de ativos de software é
concebida a partir de artefatos de projetos já executados, ao mesmo tempo em que
é instanciado um produto da LPS. O Mapa de Produtos contém os requisitos
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funcionais da LPS, e foi criado com base nos projetos já executados pela
organização (vide detalhes na próxima seção). Assim, a primeira modificação no
processo de desenvolvimento de software é considerar o Mapa de Produtos na
execução dos projetos. Cada novo projeto submetido ao processo poderá criar um
produto descrito nesse mapa e, ao mesmo tempo, evoluir a plataforma de ativos de
software. No contexto desta pesquisa, o projeto Novo ATM trata do primeiro produto
da LPS, pois os requisitos de software considerados nesse projeto são muito
similares àqueles que foram capturados para um dos produtos descritos no Mapa de
Produtos da LPS. A Figura 13 a seguir mostra a responsabilidade do processo de
desenvolvimento de software, considerando essa alteração.

Figura 13 - A plataforma em foco

Fonte: Elaborado pelo Autor
O processo de desenvolvimento deve focar no produto que for alvo do projeto
em execução, mas também na plataforma de ativos de software, uma vez que essa
irá evoluir continuamente à medida que novos produtos forem instanciados ou
alterados.
Depois que o escopo da Iteração é definido com a ajuda do cliente, a equipe
se reúne para discutir como executá-lo. Nessa reunião a equipe lançará mão do
Mapa de Produtos para desenhar um rascunho da arquitetura da LPS (vide
Apêndice A – Componentes de um sistema de autoatendimento para ATM),
identificando nomes de componentes e suas responsabilidades em termos de
aspectos. A equipe deve focar esse trabalho em torno do produto ao qual se refere o
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projeto, ou seja, aquele produto do Mapa de Produtos, que é mais similar ao
software demandado no projeto. Após esse planejamento, a Iteração se inicia e a
equipe começa a transformar os requisitos do cliente em testes de aceitação. Nesse
momento deve ser utilizada a técnica descrita no Modelo Iterativo (vide seção
2.3.5.1). Os testes de aceitação do cliente são comparados com os testes de
aceitação de outros projetos similares já executados. Essa comparação deve
destacar os casos de testes semelhantes e os casos de testes diferentes. Nesse
ponto, esses casos de testes já podem ser agrupados, usando os nomes de
componentes definidos anteriormente. Os casos de testes semelhantes devem
compor a camada genérica dos componentes. Os casos de testes diferentes
compõem a camada variável, e o motivo que os tornar diferentes deve ser
transformado em pontos de variação e variantes descritos nessa camada. O nome
do componente, sua camada genérica e sua camada variável, compõem a
especificação de um ativo de software para a plataforma da LPS.
Com a especificação dos ativos de software em mãos, a equipe pode iniciar a
etapa de codificação. A equipe inicia escrevendo testes unitários para cada uma das
camadas dos ativos de software. Os projetos já executados contribuíram com testes
de aceitação na etapa anterior, e agora eles devem contribuir com código fonte.
Esse código fonte deve ser alvo de refatoração e nesse momento pode ser aplicada
a técnica descrita na Refatoração Dirigida por Testes (vide seção 2.3.5.2). Essa
técnica permite desacoplar o código fonte da camada variável (pontos de variação e
variantes) da camada genérica do ativo de software.
O Quadro 17 a seguir mostra os artefatos definido no processo de software e
que são importantes para o contexto desta pesquisa.
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TIPO

DESCRIÇÃO

Visão e
Requisito

Documento
Escopo

Seu propósito é registrar o escopo do projeto ou da iteração. O
documento Visão tem importância contratual. O documento de
requisito compõe as informações de entrada oriundas da entidade
cliente.

Teste de
Aceitação
(usuário,
plataforma e
produto)

Seu propósito é especificar uma funcionalidade do produto ou ativo
de software da plataforma de acordo com o valor que esse
representa para o negócio.

Padrão de
Codificação

Fonte

Teste Unitário

Fonte

Junto com um compilador ou interpretador, engloba toda a
semântica necessária para produzir um processo executável em
computador; O código-fonte é também uma especificação e a
expressão completa das intenções da arquitetura.
Seu propósito é, por meio de códigos de exemplo, definir o padrão
que deve ser seguido para definição de nomes de variáveis,
métodos, constantes, e também nível de detalhe e itens da
documentação do código.
Seu propósito é garantir que todos os componentes do sistema
funcionem como esperado.

Configuração

Parametrização

Código de
Produção

Fonte

ARTEFATO

Documento
Teste

Quadro 17 - Artefatos definidos para o processo de software

Seu propósito é configurar variações estáticas nos ativos de
software, bem como o funcionamento de componentes.

Fonte: Elaborado pelo Autor

O documento Visão e o documento Requisito registram os requisitos entregues
pelo cliente, ou seja, sua descrição inicial do que é o sistema. Os documentos
presentes em Testes de Aceitação do Usuário (TA Usuário) registram os requisitos
do cliente, convertidos em testes de aceitação. Os documentos presentes em Testes
de Aceitação da Plataforma (TA Plataforma) registram a especificação dos ativos de
software da plataforma. Os documentos presentes em Testes de Aceitação do
Produto (TA Produto) contêm os testes de aceitação de produtos da LPS. Os
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artefatos “Código de Produção” e “Teste Unitário” devem refletir a especificação
presente nos artefatos anteriores, respeitando os exemplos contidos no Padrão de
Codificação para manter a unicidade do código fonte e facilitar a comunicação entre
os membros da equipe. Parte da variabilidade contida no ativo de software pode ser
capturada na forma de configuração. Quando isso ocorrer, um artefato Configuração
deve ser criado. A Figura 14 a seguir mostra como esses artefatos são
transformados dentro do processo de desenvolvimento.

Figura 14 - Transformação dos artefatos

Fonte: Elaborado pelo Autor
Os documentos de teste detalham o que está escrito nos documentos de
escopo (Requisito e Visão), usando o formato de Testes de Aceitação (TA),
enquanto o código fonte convertem esses detalhes usando uma tecnologia
específica para criar telas, acessar dispositivos, gravar arquivos e etc. O Mapa de
Produto é utilizado na definição dos testes de aceitação. Ele oferece uma
perspectiva de como organizar os requisitos em relação aos aspectos e produtos
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considerados para a LPS. Ele oferece o mesmo tipo de visão holística para o
desenvolvimento do código. E para a configuração ele contribui mostrando em quais
situações de utilização se espera que os aspectos operem. Em termos de sistema
de arquivo, “TA Produto” e “TA Plataforma” são diretórios, contendo um conjunto de
planilhas eletrônicas. Haverá um único arquivo “TA Plataforma”, com várias
planilhas, uma para cada componente da LPS. Haverá também apenas um arquivo
“TA Produto”, com várias planilhas, uma para cada produto já instanciado na LPS. A
Figura 15 a seguir mostra a transformação dos testes de aceitação, durante a
execução de um projeto.

Figura 15 - Transformação dos testes de aceitação

Fonte: Elaborado pelo Autor
O documento User Acceptance Test – UAT, contém a especificação do projeto
em termos de TA (testes de aceitação). Junto com UAT’s de projetos similares
executados pela organização, servem de base para a criação dos documentos do
arquivo “TA Plataforma”, que especifica cada um dos ativos de software da
plataforma de ativos de software da LPS. Ao final do projeto, a plataforma de ativos
de software deverá ter sido criada, e um produto da LPS deverá ter sido criado.
Assim, um documento “TA Produto” deverá ser adicionado ao repositório. O
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documento em “TA Produto” é muito semelhante ao documento UAT do início do
projeto. A diferença é que o documento em “TA Produto” considera a existência da
LPS e, portanto, faz referência a variantes e pontos de variação aplicáveis ao
produto criado, enquanto o documento UAT, originalmente, não tem essa
responsabilidade.
No âmbito da implantação do processo revisado algumas divergências na
equipe foram registradas quanto à efetividade da técnica de Refatoração Dirigida por
Testes. O argumento de alguns membros da equipe, notadamente os membros mais
experientes, foi o de que os passos sugeridos pela técnica são de conhecimento
comum e difundido na área de desenvolvimento de software e, que por isso,
deveriam ser de conhecimento da equipe. Essa opinião não foi compartilhada por
todos os membros da equipe e, coincidentemente, a equipe não é inteiramente
constituída de profissionais experientes. Em relação ao Modelo Iterativo, a indicação
da equipe é a de que essa técnica permite antecipar decisões de cunho
arquitetônico, antes mesmo de se iniciar a codificação do projeto, e que isso
favorece a qualidade geral do código fonte.
Segundo Schwaber e Sutherland (2011), Scrum oferece quatro oportunidades
para que a equipe audite o processo de desenvolvimento e realize ajustes. A reunião
de planejamento da iteração, a revisão da iteração e retrospectiva da iteração e o
Daily Scrum. A equipe já se utiliza de todos esses eventos Scrum, e deve utilizar
essas oportunidades para assegurar que as técnicas descritas nesta seção estejam
sendo aplicadas adequadamente. O processo de desenvolvimento está descrito no
Eclipse Process Composer (EPF), uma ferramenta que permite descrever processos
e converter essa descrição para HTML, para facilitar seu acesso por meios como a
intranet. Esse recurso facilita o trabalho de revisão do processo, e permite
disponibilizar rapidamente qualquer ajuste que a equipe realizar no processo.
A introdução das técnicas de Desenvolvimento Ágil de LPS não afetou o
aspecto de gerenciamento do processo de desenvolvimento. As três técnicas afetam
os aspectos técnicos do processo e a ordem de execução das atividades. A
consequência disso para a esfera de gerenciamento é o possível aumento de
esforço necessário para executar uma iteração no processo revisado em
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comparação com o processo anterior. Esse impacto é discutido em detalhes na
seção 5.2. No entanto, espera-se que as estimativas de esforço em Homens-hora
reflitam a nova forma de desenvolvimento de software, para que esse parâmetro
possa ser utilizado no controle do projeto.
Para uma descrição detalhada do processo de desenvolvimento de software
utilizado nessa pesquisa-ação, vide Apêndice B – Processo de Desenvolvimento de
Software.
4.5

Mapeamento dos produtos: Escopo da LPS
O mapeamento dos produtos de uma LPS é uma atividade realizada

anteriormente ao processo de desenvolvimento da LPS, e visa definir seu escopo.
Autores como Schmid (2000) argumentam que a definição adequada do escopo da
LPS é um fator vital para o sucesso da mesma. Ele argumenta também que LPS
com escopo muito grande ou muito pequeno tem implicações que podem levá-la ao
fracasso, como:


Se o escopo é muito grande, isso adiciona complexidade e custos ao
projeto, o que resulta em maior risco e diluição dos benefícios típicos da
LPS;



Se o escopo é muito pequeno, o suporte oferecido pela LPS é muito
limitado;

Por outro lado, um Mapa de Produtos oferece à equipe a oportunidade de ter
uma visão holística da LPS durante o desenvolvimento dos produtos que a
compõem, o que, junto com as demais técnicas ágeis selecionadas no plano de
ação (vide capítulo 3), deve ajudar na criação da plataforma de ativos de software.
Conforme detalhado na seção 2.3.4, o Mapa de Produtos possui:


Aspecto: característica do sistema, visível externamente;



Produto: software a serem criados a partir da LPS;



Domínio: grupo coeso de funcionalidades;

O Mapa de Produtos deve fornecer uma descrição sucinta sobre os aspectos,
produtos e domínios a que se refere a LPS, e deve também mostrar um
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mapeamento aspecto produto, ou seja, uma lista dos aspectos de cada produto. No
contexto desta pesquisa, o grupo que executou esse trabalho foi chamado de equipe
de negócio, e foi composto pelo diretor, gerente de projeto e especialista em
produtos. A definição do escopo de LPS utilizou a proposta de Planejamento
Colaborativo de Linha de Produtos de Software (vide seção 2.3.4), com algumas
alterações para permitir que a visão da equipe técnica pudesse também agregar
valor ao mapa de produtos, ordenando-o de acordo com a viabilidade técnica,
conforme descrito no plano de ação da pesquisa (vide seção 3.1). O Quadro 18 a
seguir relaciona as tarefas executadas durante a concepção do Mapa de Produtos, e
as sessões nas quais elas foram executadas.
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INTERVALO 1
2 dias
REUNIÃO 2
1 hora
REUNIÃO 3
2 horas

DEFINIR ASPECTOS PARA CADA DOMÍNIO (CONTINUAÇÃO)
1. Participantes revisam todos os aspectos para garantir que eles foram
corretamente categorizados
DISCUTIR, ANALISAR E CONCORDAR SOBRE OS PRODUTOS
1. Participantes consolidam uma visão sobre os produtos
DEFINIR PRODUTOS EM TERMOS DE ASPECTOS
1. Participantes extraem os pontos de desacordo
2. Participantes discutem questões para construir um consenso sobre o mapa
de produtos

NEGÓCIO

PRIORIZAR O MAPA DE PRODUTOS
1. Equipe de negócio prioriza o mapa de produtos de acordo com base histórica
de projetos executados, orçados e em pré-venda

NEGÓCIO

INTERVALO 2
2 dias

2. Participantes realizam brainstorming
de novos aspectos e o avaliam

NEGÓCIO

PRIORIZAR O MAPA DE PRODUTOS
1. Participantes votam, para determinar a prioridade dos produtos/aspectos
2. Participantes discutem para revisar os pontos de desacordo
3. Participantes constroem consenso sobre questões controversas por meio de
discussão moderada

1. Participantes desenvolvem um entendimento compartilhado a cerca das
prioridades

NEGÓCIO/
TÉCNICA

PRIORIZAR O MAPA DE PRODUTOS

TÉCNICA

REUNIÃO 4
2 horas

1. Participantes desenvolvem um
entendimento compartilhado do
domínio

DEFINIR ASPECTOS PARA CADA
DOMÍNIO

NEGÓCIO

REUNIÃO 5
1 hora

IDENTIFICAR DOMÍNIOS
RELEVANTES

NEGÓCIO

REUNIÃO 1
2 horas

Quadro 18 - Reuniões de mapeamento dos produtos

Fonte: Elaborado pelo Autor

As reuniões descritas foram realizadas ao longo de 2 semanas. A última coluna
do quadro indica qual equipe esteve envolvida na sessão de trabalho. No contexto
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desta pesquisa, a tarefa prevista para o Intervalo 2 foi realizada pelo pesquisador.
Para a reunião seguinte, a equipe técnica recebeu o mapa de produtos produzido
pela equipe de negócios, sem a priorização. Foram discutidos os domínios, produtos
e aspectos, com base na descrição criada pela equipe de negócios. Ao final, por
votação, a equipe definiu a prioridade de cada produto em termos de viabilidade
técnica. Para isso foi utilizada uma escala variando de 1 a 5, no qual 1 é um projeto
muito viável e 5 é um projeto pouco viável. Na última reunião do processo, as duas
equipes, técnica e de negócio, tiveram a chance de sincronizar o entendimento
sobre o mapa de produtos e discutir as divergências.
Todas as reuniões contaram com o pesquisador como moderador. Em relação
aos intervalos utilizados entres as reuniões, parece ter havido benefícios para o
processo. Durante o intervalo 1 relativo à tarefa de revisão, muitos aspectos foram
revistos, o que indica que essa atividade de revisão seria beneficiada por um tempo
maior de análise para cada um dos participantes. Ficou patente também um
distanciamento das necessidades de negócio em relação à viabilidade técnica dos
produtos. Os integrantes da equipe de negócio declararam divergência na
priorização técnica dada para alguns produtos/aspectos. Assim, durante a última
reunião, foram necessárias discussões adicionais com a equipe técnica para
esclarecer essas divergências.
Ao final das reuniões, um Mapa de Produtos foi criado e priorizado
tecnicamente e por valor de negócio para a organização. Ele contou com 33
produtos, 67 aspectos, agrupados em 5 domínios. Como esse trabalho foi realizado
com base em dados reais da organização, a versão final do mapa não será
reproduzida neste texto. O Quadro 19 a seguir mostra parte do mapeamento
realizado para o produto “Saldo e Extrato”.
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Quadro 19 - Mapeamento do Produto Saldo e Extrato
ASPECTO
Autenticação do Cliente via Palm Vein
Autenticação do Cliente via PIN
Autenticação do Cliente via Token
Identificação do Cliente via Agencia/Conta
Identificação do Cliente via cartão
Imprimir recibo
Leitura de Cartão de Tarja
Log Técnico
Relatório Operacional
Serviço sem Cartão
Suporte a deficientes visuais via texto fala
Suporte Cartão de Débito
Validação da senha on-line
Menu de Serviços do Cliente

BANCO CÂMBIO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

Fonte: Elaborado pelo Autor

O mapa mostra, por exemplo, que o aspecto “Autenticação do Cliente via Palm
Vein” é necessário nesse produto quando ele estiver operando no domínio Banco,
mas não é necessário quando ele estiver operando no domínio Câmbio. Ele mostra
também que existem três tipos de autenticação: Palm Vein, PIN e Token. Aqui já se
vê a variabilidade que alguns componentes terão que suportar na LPS. Por exemplo,
digamos que durante o desenvolvimento seja criado um componente com o nome
“Autenticador” para suportar todos os aspectos relativos a autenticação. Esse
componente terá que suportar os três tipos de autenticação listados, e terá que ter
um mecanismo para ligar/desligar/selecionar o tipo de autenticação, uma vez que
nem todos os tipos serão utilizados em todos os domínios.
O resultado final do mapeamento de produtos foi concentrado em um
documento e disponibilizado no controle de versão na forma de documento de
escopo.
4.6

Desenvolvimento do Produto Saldo e Extrato
O produto “Saldo/Extrato” foi escolhido para ser o primeiro produto da LPS da

organização. Essa escolha foi baseada na demanda Novo ATM da entidade cliente,
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descrito no início deste capítulo. Esse produto foi submetido ao processo de
desenvolvimento de software descrito na seção 4.4, e entregue para a entidade
cliente durante a realização desta pesquisa. Os detalhes do desenvolvimento desse
produto são apresentados a seguir.
“Saldo e Extrato” é uma demanda comum em todos os domínios cobertos pela
LPS

considerada

pela

organização.

Requisitos

relativos

a

esse

produto,

normalmente o descrevem como: “Lista de transações realizadas em um
determinado período e saldo dos recursos financeiros”. Transação é qualquer
operação que o usuário tenha feito e que tenha causado uma alteração no estado
dos recursos financeiros. No Mapa de Produtos mostrado na seção anterior, esse
produto foi mapeado junto a dois domínios: Banco e Câmbio. No domínio Banco se
pode usar um cartão para identificar a conta onde os recursos financeiros estão
armazenados, mas no domínio Câmbio esses recursos se encontram armazenados
no próprio cartão. Em qualquer caso, o usuário tem a opção de visualizar o Saldo e
Extrato em tela e também na forma de um relatório impresso.
A entidade cliente que demandou esse produto é uma entidade do domínio
Banco. A demanda recebida da entidade cliente contou com descrição básica do
que é “Saldo e Extrato” para essa entidade, e suas funcionalidades. Essas
informações compuseram os requisitos iniciais do projeto. A partir daqui, dentro do
processo de desenvolvimento da organização, um documento Visão foi criado pela
equipe, para que ela descrevesse seu entendimento sobre a demanda,
principalmente no que concerne ao escopo da mesma. O Quadro 20 seguir resume
as necessidades demandadas pela entidade cliente.
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Quadro 20 – Mapa de Produto versus Necessidades da entidade cliente
ASPECTO
Autenticação do Cliente via PIN
Identificação do Cliente via cartão
Imprimir recibo
Leitura de Cartão de Tarja
Log Técnico
Relatório Operacional
Suporte Cartão de Débito
Validação da senha on-line
Menu de Serviços do Cliente

NECESSIDADE DA ENTIDADE
O PIN deve ter 4 dígitos e deve ser apresentado na
interface gráfica sempre em pares para a escolha do
cliente.
Utilizar padrão atual
Respeitar o Layout definido pela área de negócios
Utilizar padrão atual
Utilizar padrão atual
Manter os logs operacionais por um período de 6
meses
Utilizar padrão atual
Utilizar padrão atual
Menu de Serviços mais interativo do que o
considerado no mapeamento de produtos

Fonte: Elaborado pelo Autor
O item cuja coluna “Necessidade da Entidade”, esteja descrito como “Utilizar
padrão atual”, indica que os aspectos em questão não apresentam diferenças
daqueles no Mapa de Produtos. Para todos os demais aspectos há diferenças, e
elas estão descritas no quadro.
A equipe transformou os requisitos em Testes de Aceitação do Usuário (do
inglês, User Acceptance Test – UAT). Nesse caso, a entidade cliente não executou
essa atividade diretamente, mas apenas a revisou. Essa característica não é uma
regra, mas é bastante comum e se repetiu em 90% dos projetos executados pela
organização. Assim, após um conjunto de casos de testes de aceitação ter sido
produzido, esses são repassados ao cliente que faz suas considerações. A partir
desse ponto, o Modelo Iterativo foi aplicado, em conjunto com o Mapa de Produtos.
Por exemplo, o aspecto “Autenticação do Cliente via PIN” é resolvido pelo
componente Autenticador, e no arquivo “TA Plataforma” foi criado um documento
denominado UAT_Autenticador. O Quadro 21 a seguir apresenta um resumo desse
documento.
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Quadro 21 - TA Plataforma\UAT_Autenticador

Fonte: Elaborado pelo autor
Esse documento contém uma planilha “Casos de Testes”, onde se concentram
todos os casos de testes, e uma planilha “Descrição”, a qual contém uma descrição
sucinta desse ativo de software. Ele possui também uma planilha “Variantes”, onde
são descritos os pontos de variação e variantes suportados pelo ativo de software. O
primeiro ponto de variação é o tipo de autenticação. Nessa versão, o ativo de
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software está suportando apenas o tipo PIN. Os demais pontos de variação são
derivados do primeiro, como o tamanho do PIN e o tipo do PIN. A entidade cliente
não precisa que o Autenticador resolva o tipo de PIN “Normal”, mas esse ponto de
variação está presente na planilha para mostrar como os diversos pontos de
variação estariam organizados no documento. A coluna “Cenário de Teste” indica o
número do cenário de teste que especifica o ponto de variação. Com esse número é
possível filtrar a planilha “Casos de Teste” para relacionar todos os casos de testes
ligados a esse ponto de variação.
Depois disso o produto começou a ser codificado, a partir da criação de testes
unitários

para

resolver

a

especificação

contida

no

documento

TA

Plataforma\UAT_Autenticador. Nesse ponto a Refatoração Dirigida por Testes foi
aplicada manualmente (sem o uso do plug-in). Houve um consenso na equipe de
que o uso dessa técnica é uma solução que além de separar os conceitos de
camada genérica e variável, e aumentar a coesão do componente, permite também
utilizar uma estratégia diferenciada no momento de gerar uma versão de entrega.
Por exemplo, no caso do componente Autenticador, o Mapa de Produtos aponta as
seguintes variantes para o ponto de variação “Tipo de Autenticação”: Palm Vein, PIN
e Token. A entidade cliente atendida precisa apenas da variante “PIN”. Após a
refatoração, foi possível gerar a versão de distribuição somente com os arquivos
necessários para o funcionamento da variante escolhida, diminuindo o tamanho do
pacote de distribuição. A Figura 16 a seguir mostra como a solução foi construída
para o caso do “Autenticador”.
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Figura 16 - Diagrama de classes do Autenticador

Fonte: Elaborado pelo autor
A figura mostra o diagrama de classes da camada de controle do componente
Autenticador. As classes foram organizadas na forma de uma Abstract Factory, com
a classe Authenticator instanciando o método de autenticação necessário de acordo
com o parâmetro AuthenticationType da operação login. AuthenticationType
descreve todos os métodos de autenticação suportados pelo componente, mas o
Authenticator somente depende da interface Authentication. Quando a operação
login é executada, ele determina o nome da classe concreta que implementa a
interface, e a carrega em memória dinamicamente. Isso permite que a versão de
liberação

para

a

entidade

cliente

tenha

apenas

a

classe

concreta
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AmbiguosPINAuthentication, embora o Autenticador originalmente tenha suporte a
várias outras.
O componente Autenticador, agora, um ativo de software da plataforma, serve
de exemplo para o problema de retrabalho diagnosticado pela pesquisa. No
processo de desenvolvimento antigo, a equipe executaria o projeto considerando
apenas o escopo originalmente demandado pela entidade cliente. No exemplo
considerado, a solução seria projetada para suportar somente autenticação por PIN
capturado por PinPad. Se mais tarde fosse necessário, por exemplo, incluir na
aplicação uma autenticação Biométrica, a equipe estaria diante do mesmo tipo de
decisão descrito na fase de diagnóstico dessa pesquisa: refatorar ou clonar. Assim,
a equipe poderia refatorar a aplicação para suportar o novo tipo de autenticação,
revisando todos os pontos da aplicação que fazem uso de autenticação. Ou a equipe
poderia clonar a parte do código da aplicação que lida com a autenticação PIN,
fazendo a codificação do que é necessário para a autenticação Biométrica, e
utilizando esse código novo somente nos pontos onde forem necessários. A
segunda opção é mais rápida para implantar, mas causa duplicação de código fonte,
e isso aumenta o esforço durante as fases de manutenção.
Com o processo de desenvolvimento revisado, os componentes são chamados
de ativos de software da plataforma, e são projetados considerando um escopo
maior, como o Autenticador descrito na Figura 16. Assim, no exemplo descrito no
parágrafo anterior, se mais tarde for demandado uma autenticação Biométrica, a
equipe poderá optar por fazer uma refatoração com um impacto muito menor no
código, pois o ativo de software Autenticador já prevê suporte para mais de um tipo
de

autenticação.

A

equipe

precisaria,

por

exemplo,

codificar

a

classe

PalmVeinAuthentication, e passar o parâmetro correto nos pontos do código que
fizerem uso desse tipo de autenticação. Não será necessário alterar os pontos do
código onde estiver sendo usado uma autenticação de outro tipo. Assim, o impacto
da refatoração fica segregado ao contexto da demanda, ou seja, não afeta produtos
que já estiverem em produção, e isso permite uma implantação mais rápida.
Ao final do processo de desenvolvimento, a equipe conseguiu cumprir com o
objetivo de executar o projeto demandado pela entidade cliente e, cumpriu também,
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o objetivo de criar uma LPS. Neste ponto a LPS possui apenas um produto
construído e uma plataforma com uma pequena quantidade de ativos de software.
Esses ativos de software foram projetados considerando o escopo previsto para a
LPS, portanto, a construção de outros produtos da LPS será beneficiada pelo seu
reúso. O processo de desenvolvimento impõe uma estratégia reativa para a
evolução da plataforma de ativos de software, isso significa que ela irá aumentar a
cada produto construído. O projeto Novo ATM deve instanciar outros quatro
produtos da LPS: Retirada de Dinheiro, Depósito de Envelopes, Pagamento de
Contas e Transferências entre Contas. Assim, ao final desse projeto, a organização
terá uma LPS contando com cinco dos principais produtos do autoatendimento
bancário e uma plataforma com uma considerável quantidade de ativos de software.
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5

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
Neste capítulo é avaliada a ação tomada no contexto da pesquisa-ação,

detalhada no capítulo anterior. O foco dessa avaliação é verificar se o diagnóstico
inicial estava correto e avaliar os resultados da ação que foi tomada. Essa avaliação
foi feita com base nos resultados esperados definidos no plano de ação (vide
capítulo 3). O principal resultado esperado era que, com a aplicação das ações
traçadas no plano, uma análise estática do programa usando o código fonte
indicasse uma diminuição da quantidade de linhas de código fonte duplicada.
5.1

Apresentação dos resultados
No início dessa pesquisa-ação, o diagnóstico indicou que o problema principal

da organização era o retrabalho. Esse problema era principalmente causado pela
“clonagem” de código fonte, usada pela equipe em componentes mais complexos e
também em projetos com prazos mais arrojados. A existência de retrabalho foi
confirmada por meio de um indicador denominado: linha de código fonte duplicado
(NLOC), o qual indica a quantidade de código fonte encontrada em sequências de
linhas repetidas. Os projetos executados pela organização apresentavam, em
média, 39% de sequências de 30 ou mais linhas de código fonte duplicado e 23% de
sequências de 50 ou mais linhas de código fonte duplicado. A pesquisa indicou que
a causa para o problema do retrabalho era o baixo reúso de software dos
componentes produzidos pela equipe. Ela identificou também o Desenvolvimento
Ágil de LPS como uma alternativa para lidar com o baixo reúso de software. Assim,
o processo de desenvolvimento usado pela equipe foi revisado, e foi aplicado em um
novo projeto, denominado Novo ATM. A análise estática de código fonte foi realizada
nesse projeto e a Tabela 2 a seguir apresenta os contadores NLOC desse projeto e
também os contadores dos projetos analisados na fase de diagnóstico da pesquisa.
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Tabela 2 - Novas medidas de código fonte duplicado
CÓDIGO DUPLICADO
NLOC ≥ 30
NLOC ≥ 50

PROJETO

DURAÇÃO

LOC

Autoatendimento
Nova Plataforma

6 anos

1.807.918

793.083 (43,87%)

356.233 (19,70%)

Autoatendimento
Cooperativo

1 ano

226.022

72.577 (32,11%)

61.198 (27,08%)

Novo ATM

6 meses

87.388

104 (0,12%)

0 (0%)

Fonte: Elaborado pelo Autor
O quadro mostra os dados coletados para o projeto “Novo ATM”, executado na
fase de ação da pesquisa, e também os dados dos projetos “Autoatendimento Novo
Plataforma” e “Autoatendimento Cooperativo”, coletados na fase de diagnóstico. O
projeto “Novo ATM” tinha duração de 6 meses quando os dados foram extraídos.
Nesse momento já haviam sido produzidas 87.388 linhas de código fonte (LOC), não
considerando linhas em branco e nem comentários no código. Dessa quantidade de
linhas de código fonte, 104 linhas ou 0,12% do total de linhas, eram sequências de
30 ou mais linhas de código fonte duplicado (NLOC ≥ 30). Para o contador de
sequências de 50 ou mais linhas de código fonte duplicado (NLOC ≥ 50), a
contagem mostrou 0 linhas ou 0%. Esses números mostram uma significativa
redução das linhas de código fonte duplicadas. A Figura 17 a seguir mostra os
números dos três projetos em perspectiva.
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Figura 17 - Resultados em perspectiva com o diagnóstico

Fonte: Elaborado pelo autor
A parte superior da figura mostra um gráfico em barras com os números
coletados nos três projetos. Essa parte do gráfico apresenta os contadores de linhas
de código fonte total (LOC) e os duplicados (NLOC30 e NLOC50). O projeto Novo
ATM é um pouco mais que 2x menor que o projeto Autoatendimento Cooperativo,
em termos do contador LOC. No entanto, seu contador NLOC30 é uma fração do
contador dos outros dois projetos, e o contador NLOC50 não pontuou, indicando que
até o momento da coleta das informações o código não sofreu duplicação de código
fonte superior a 50 linhas duplicadas em sequência. Na parte inferior da figura os
dois contadores (NLOC30 e NLOC50) são apresentados em perspectiva com o
código fonte não duplicado (NLOC00). Todo código fonte tem algum nível de
duplicação, mas o contador NLOC00 objetiva mostrar apenas a quantidade de
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código fonte que apresenta sequência de duplicação inferior a 30 linhas de código
fonte.
O objetivo dessa pesquisa foi o de identificar uma forma de diminuir o
retrabalho causado pelo baixo reúso de software. O indicador NLOC permite testar
se a equipe faz uso frequente da técnica de “clonagem” de código fonte, que foi
apontado na pesquisa como o principal indício da existência de retrabalho. Após a
revisão do processo de desenvolvimento (vide seção 4.4), observou-se uma
considerável diminuição no indicador NLOC de um projeto submetido a ele. Isso
indica que revisão do processo foi assertiva, e esse resultado atende às
expectativas definidas no plano de ação. O projeto já produziu uma quantidade
considerável de código fonte, e os contadores de linhas duplicadas estão muito
abaixo do que havia sido diagnosticado anteriormente em projetos similares.
5.2

Análise de impactos
O processo de desenvolvimento revisado permitiu reduzir o volume de código

duplicado no projeto e criar uma primeira versão de plataforma de ativos de
software. Com ela, novos produtos poderão ser criados com um esforço menor, e a
manutenção geral do sistema também deve ficar mais barata. A redução nos novos
produtos e na manutenção só poderão ser averiguados no longo prazo, após um
tempo de maturação do sistema, principalmente após pelo menos um dos produtos
entrar na fase de manutenção. No entanto, os dados produzidos nesse primeiro e
único ciclo da pesquisa-ação denotam pelo menos um impacto negativo para a
organização, no aumento do esforço necessário para executar os projetos.
O projeto alvo executado é um projeto bastante comum na organização. O
histórico de projetos executados registra dados de pelo menos 2 outros projetos
similares a esse. Comparando os dados de esforço, medido em Homens-hora,
despendido para execução desses outros 2 projetos, com os dados do projeto alvo,
verifica-se que a execução do projeto alvo foi maior em termos de esforços. Os
dados de esforço medido ficaram superiores inclusive às estimativas iniciais,
realizadas no início do projeto e que já levaram em consideração o acréscimo
relativo à implementação da LPS. A Figura 18 a seguir mostra a diferença entre as
estimativas, e o histórico de projetos.
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Figura 18 - Comparação de esforço

Fonte: Elaborado pelo autor
A figura mostra um gráfico com o registro do esforço em horas. Estão
representados a estimativa inicial de esforço e o esforço real. Estão também
representados o esforço médio realizado em outros projetos similares executados
pela organização. A nova forma de desenvolver software representou um aumento
de 27,41% no esforço geral de desenvolvimento em relação ao que havia sido
estimado, e 15,94% em relação ao observado na média registrada no histórico de
projetos.

A

estimativa

considerou

que

para

estabelecer

a

LPS,

seriam

reaproveitados os artefatos produzidos em outros projetos. No entanto, não se tinha
um histórico do esforço necessário para refatorar esses artefatos para seu uso no
contexto de uma LPS. Além disso, o esforço médio registrado em outros projetos
inclui registros de projetos nos quais foram aplicadas a técnica de “clonagem” do
código fonte que diminui o esforço inicial de desenvolvimento. Esse aumento no
esforço geral de desenvolvimento deve diminuir a medida que a equipe esteja
completamente familiarizada com o processo de desenvolvimento revisado.
A literatura sobre LPS relata benefícios como: redução de custos de
desenvolvimento e manutenção. Esses benefícios são verificados depois que se tem
uma plataforma de ativos de software que possa suportar a criação dos produtos da
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LPS. O estágio atual da pesquisa permitiu a criação de uma primeira versão da
plataforma de ativos de software, e também do primeiro produto da LPS. Espera-se
que os próximos produtos que forem construídos possam já usufruir dos ativos de
software criados nessa primeira versão da plataforma, permitindo uma redução de
custos de desenvolvimento. Além disso, a forte redução no volume de código fonte
duplicado deve contribuir para a redução dos custos de manutenção. Esses
benefícios devem suplantar os custos atuais, até a conclusão do projeto Novo ATM
que prevê a construção de cinco produtos da LPS. Essa expectativa está de acordo
com o estudo de Pohl, Böckle e Linden (2005), que destaca que a partir de três
produtos se atinge o ponto no qual o uso da linha de produtos traz mais benefícios
do que a criação individualizada de cada um desses produtos.
5.3

Contribuições, limitações e pesquisas futuras
O presente trabalho demonstrou que as técnicas ágeis de Planejamento

Colaborativo de LPS, Modelo Iterativo e Refatoração Dirigida por Testes,
combinadas, constituem uma forma viável de reduzir retrabalho em equipes de
desenvolvimento de software.
O Planejamento Colaborativo de LPS permitiu obter uma visão geral do escopo
de longo prazo da LPS e facilitar a comunicação entre a equipe técnica e de
negócio. Essa técnica possui um baixo impacto no processo de desenvolvimento e
custos do projeto, e se torna uma prática altamente recomendada para adoção por
equipes ágeis que desejam implantar uma LPS.
O Modelo Iterativo permitiu especificar ativos de software capazes de se
adaptar a diversas situações de implantação, usando para isso o histórico de
projetos já executados e seus artefatos, e a medida que os produtos da LPS eram
construídos. Com isso ele permitiu estabelecer a plataforma de ativos de software da
LPS sob demanda, desonerando o processo de desenvolvimento. No entanto, ele
carece de um mecanismo melhor descrito para decidir se um projeto deveria ou não
ser atendido pela plataforma de ativos de software.
A Refatoração Dirigida por Testes permitiu desacoplar a camada variável
(ponto de variação e variante) do restante do código do ativo de software. No
entanto, tem baixa aplicabilidade para componentes da interface gráfica e de acesso
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a dispositivos. Além disso, o Plug-in oferecido pelo autor é dependente da
ferramenta de desenvolvimento.
Em relação às limitações, as mais importantes são aquelas relacionadas a
aplicabilidade dessas técnicas em outros projetos. Os resultados desse trabalho
foram obtidos em um contexto ágil e podem não se reproduzir em outros contextos.
Outra limitação importante do trabalho é que o projeto de pesquisa-ação foi
conduzido por um período limitado de tempo, em apenas um ciclo de pesquisa-ação.
Uma observação mais demorada do projeto alvo, principalmente durante a fase de
manutenção, talvez seja necessária para apoiar tomadas de decisão mais
importantes a cerca da aplicação dessas técnicas em outros projetos. Por fim, não
foi possível avaliar o nível de reusabilidade dos ativos de software produzidos, nem
os benefícios de sua utilização em médio ou longo prazo.
Em relação a pesquisas futuras, há uma oportunidade ligada ao tema de LPS
em contextos ágeis. Benefícios como menor time-to-market, menor tempo de
desenvolvimento e manutenção e maior qualidade geral do software, têm sido
reportados em diversas indústrias que utilizam métodos tradicionais de emprego de
LPS. No entanto, não há pesquisas semelhantes avaliando quantitativamente os
benefícios do emprego do Desenvolvimento Ágil de LPS, principalmente em
organizações de pequeno porte e pequenas equipes, que são tipicamente as mais
favoráveis a ambientes ágeis. Assim, essa constitui uma importante oportunidade de
pesquisa futura.
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6

CONCLUSÃO
O retrabalho de equipes ágeis é mais evidente quando uma organização

executa diversos projetos que produzem produtos de software similares entre si.
Sem contar com um mecanismo que lhe permita organizar a reutilização de
componentes entre os projetos, a técnica de “clonagem” de código fonte é
promovida

com

muita

frequência,

simplificando/agilizando

o

processo

de

desenvolvimento mas causando problemas durante a fase de manutenção destes
projetos. Um desses problemas é o aumento do esforço para realizar as alterações e
reaplicá-las para todos os “clones” no código fonte dos demais projetos. A Linha de
Produtos de Software (LPS) é uma alternativa para lidar com esse problema. A LPS
é uma forma de lidar com o software que por vezes implica em mudanças no modo
de trabalhar equipes ágeis.
O presente trabalho, por meio da metodologia da pesquisa-ação, investigou as
causas do retrabalho em equipes ágeis em uma organização de pequeno porte, e
concluiu que a falta de mecanismos de promoção do reúso de software, favorecem a
utilização de técnicas de “clonagem” do código fonte. A pesquisa selecionou três
técnicas de Desenvolvimento Ágil de Linha de Produtos de Software como uma
forma de abordar esse problema na organização. A técnica do Planejamento
Colaborativo de Linha de Produtos de Software permitiu que a organização definisse
o escopo de sua LPS em termos de aspectos, produtos e domínios, facilitando a
comunicação entre a equipe de negócio e técnica, e permitindo que essa última
tivesse uma visão holística da LPS durante o desenvolvimento de seus produtos. O
Modelo Iterativo permitiu especificar componentes reutilizáveis para compor uma
plataforma de ativos de software, à medida que os produtos eram produzidos. E a
técnica da Refatoração Dirigida por Testes, permitiu introduzir variabilidade no
código desses componentes, separando claramente os conceitos envolvidos em
cada um, e organizando o código de forma a favorecer a coesão. Juntas, essas
técnicas permitiram a redução da quantidade de linhas de código fonte duplicadas
em um projeto real da organização.
O emprego das técnicas de Desenvolvimento Ágil de Linha de Produtos de
Software na organização estudada foi capaz de reduzir consideravelmente a
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duplicação de código fonte. Dois projetos apontados pela organização como projetos
importantes dentro do seu histórico de projetos foram avaliados e submetidos a
análise estática do programa com base em seu código fonte, que revelou entre
19,70% e 43,87% de linhas de código fonte duplicadas, corroborando a existência
do problema de retrabalho na organização. Mais tarde, após a aplicação das
técnicas de Desenvolvimento Ágil de Linha de Produtos de Software em um novo
projeto, observou-se nessa mesma análise estática apenas 0,12% de código fonte
duplicado, representando um grande potencial de redução do volume de código
fonte duplicado. No entanto, houve um aumento médio de 15,94% no esforço geral
necessário para a produção deste novo software. Por fim, para a organização, esta
pesquisa-ação resultou em uma revisão do seu processo de desenvolvimento de
software e um Mapa de Produtos, os quais poderão ser empregados em outros
projetos.
O presente estágio da pesquisa não conseguiu avaliar o nível de reusabilidade
dos ativos de software da plataforma, nem o quanto seu emprego representa em
benefícios de médio e longo prazo, como menor esforço na criação de produtos
similares, menor time-to-market, menor custo de manutenção e maior qualidade
geral do software. Estes são temas para a continuidade da pesquisa em um
processo de melhoria contínua do processo de desenvolvimento. Eles representam
também, uma oportunidade de pesquisa futura. Todos esses benefícios têm sido
reportados em diversas indústrias utilizando métodos tradicionais de emprego de
LPS. No entanto, não há pesquisas semelhantes avaliando quantitativamente os
benefícios do emprego do Desenvolvimento Ágil de LPS, principalmente em
organizações de pequeno porte e pequenas equipes, que são tipicamente as mais
favoráveis a ambientes ágeis.
O resultado desta pesquisa pode motivar outras equipes ágeis a avaliar o grau
de duplicidade das linhas do código produzido e encontrar, por meio de caminhos
semelhantes uma resposta a este problema, motivando-se pelos bons resultados
obtidos, mas cientes de que o benefício é resultado de um maior envolvimento e
responsabilidade da equipe de desenvolvimento com o resultado do seu trabalho.
Para as organizações, sobretudo as de pequeno porte, incentivar iniciativas nesse
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sentido, pode trazer benefícios para sua operação, fortalecendo sua principal
característica que é a agilidade.
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GLOSSÁRIO

Abordagem Bottom-up Partindo do particular em direção ao todo. É uma forma de
organizar a arquitetura do sistema a partir de seus
componentes até que o próprio sistema ganhe forma.
Artefato
Subproduto do processo de desenvolvimento de software.
Exemplos usados no texto: caso de teste e código fonte.
Ativo de software
São artefatos reutilizáveis de uma linha de produtos de
software.
Brainstorming
É uma técnica para explorar a criatividade de um indivíduo
ou grupo. Esforços são realizados para encontrar uma
conclusão para um problema por meio da coleta de uma
lista de ideias espontâneas contribuída pelos membros do
grupo.
Componente
É o mesmo que módulo ou unidade. Trata-se de uma parte
do sistema de software ou hardware. Um software ou
hardware pode ser composto por diversos componentes, e
um componente pode ser composto por outros
componentes.
Daily Scrum
É um evento previsto no método ágil SCRUM. Trata-se de
uma reunião de 15 minutos entre os membros da equipe de
desenvolvimento, para sincronizar atividades e criar um
plano para as próximas 24 horas.
Palm Vein
É uma tecnologia para captura de dados biométricos por
meio da leitura de padrões da corrente sanguínea das veias
presentes na palma da mão dos usuários. Essa é uma
tecnologia da empresa japonesa Fujitsu.
Product Backlog
É um artefato previsto no método ágil SCRUM. Trata-se de
uma lista ordenada com tudo o que deve ser necessário no
produto.
Refatoração

ThinkLets
Time-to-market
Token

É uma técnica para restruturação de código existente, que
altera sua estrutura sem modificar seu comportamento
externo.
Trata-se de uma técnica para criação de padrões
previsíveis de colaboração.
Período de tempo decorrido entre a concepção de um
produto e sua disponibilização no mercado.
Dispositivo ou programa que gera números de três a seis
dígitos a partir de eventos do usuário ou ao final de um
tempo predeterminado.
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Apêndice A – Componentes de um sistema de autoatendimento para ATM
Na Figura 19 a seguir são mostrados os componentes típicos de um sistema de
autoatendimento para ATM, e como eles se relacionam entre si e sistemas externos
encontrados nesses ambientes. Esse tipo de sistema tem, em geral, três tipos de
usuários: Cliente, Operador e Gestor.

Figura 19 - Componentes de um sistema de autoatendimento

Fonte: Elaborado pelo Autor
Interface do Cliente é o módulo responsável pela camada de apresentação do
software para o cliente. Tipicamente, essa camada é construída com base em Java
Swing ou seus equivalentes no caso de outras linguagens. No entanto, é comum
também encontrar essa camada em construções Flash e HTML5 e, por vezes, uma
combinação de todas elas.
Serviços para Cliente é o módulo responsável por derivar todos os serviços que
estarão disponíveis para o usuário Cliente do software. São serviços típicos, o
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Saque e Depósito em dinheiro ou cheque, bem como extrato de movimentação
bancária, transferências de recursos, pagamento de contas entre outros.
Publicidade é o módulo responsável por receber campanhas e vincular
propagandas junto à interface do Cliente. Essas campanhas, em geral, são
construídas e parametrizadas em sistemas especialistas para os quais esse
componente por ter interface.
Monitor é o componente que monitora aspectos como estados dos dispositivos,
disponibilidades de serviços e notificar essas informações para sistemas
especialistas responsáveis pela monitoração remota dos terminais.
Periférico é o módulo por meio do qual se tem acesso ao hardware periférico
do equipamento. Ele possui componentes responsáveis por oferecer uma forma
padronizada de acesso a esses periféricos, mesmo diante da diversidade de
fabricantes, modelos e infraestrutura disponível no hardware.
Gestor é o módulo que controla e gere a operação dos demais componentes
da aplicação. Ele possui componentes responsáveis por decidir, por exemplo, se a
aplicação está em operação ou fora de operação, e também é responsável por
processar comandos remotos enviados por sistemas especialistas de gestão de
terminais.
Autorizador é o módulo responsável por estruturar a comunicação com um
sistema externo que autoriza as transações. Em geral, todos os serviços disponíveis
para o Cliente e o Operador só podem ser acessados mediante processos de
autorização, os quais podem ocorrer em diversas etapas. A cada etapa, dados são
trocados entre o sistema autorizador e a aplicação de autoatendimento, e as
responsabilidades do módulo Autorizador envolvem a representação desses dados
de maneira conveniente para acesso pelos os demais componentes do software,
além da gestão do meio de comunicação com os sistemas externos.
Serviço para Operador é o módulo responsável por derivar todos os serviços
que estarão disponíveis para o usuário Operador. São serviços típicos,
abastecimento de numerário, configuração do número do terminal ATM, e outros.
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Interface do Operador é o módulo responsável pela camada de apresentação
do software para o operador. Em geral, essa interface é mantida por hardware
periférico específico, denominado Painel do Operador. Seu principal componente, o
TUI (Textual User Interface), permite representar os dados para serem escritos
nesse tipo de dispositivo.
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Apêndice B – Processo de Desenvolvimento de Software
Nesta seção será detalhado o processo de desenvolvimento de software usado
na organização, contando já com o Mapa de Produtos, Modelo Iterativo e
Refatoração Dirigida por Testes. Esse processo está descrito em EPF (Eclipse
Process Framework).
A Figura 20 a seguir mostra uma visão geral do processo, destacando os
papéis.

Figura 20 - Visão geral do processo de desenvolvimento no EPF

Fonte: Elaborado pelo Autor
A figura é um recorte realizado diretamente na interface do Eclipse Process
Composer, usado para descrever o processo. Esse processo tem duas esferas
principais: desenvolvimento e gerenciamento. A esfera gerenciamento segue
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basicamente os preceitos do Scrum, com algumas diferenças. A principal é que o
Líder Técnico (team_leader) cumpre o papel de Product Owner em cooperação com
o Gerente de Projetos (manager). O Líder Técnico é o ponto de comunicação entre a
camada de gestão do projeto e a equipe. Por ser o líder técnico da equipe, ele tem
uma comunicação mais fluente junto a seus membros para conseguir controlar os
indicadores que o Gerente de Projetos utilizará em seus relatórios. Esse último é o
responsável por controlar os indicadores do projeto, e realizar os relatórios de
evolução tanto para o cliente quanto dentro da organização. A esfera de
desenvolvimento segue basicamente os preceitos do XP, também com algumas
modificações. O principal é a presença do papel arquiteto, que controla os aspectos
arquitetônicos do projeto. A arquitetura do software está compartilhada entre os
membros da equipe, mas o arquiteto é o seu principal responsável. O conjunto de
atividades e produtos de trabalho gerados por ela dentro do processo são típicas de
um processo ágil, com a adição de atividades e artefatos específicos para o
desenvolvimento de uma LPS.
A Figura 21 a seguir mostra o perfil do papel Engenheiro de Software.

Figura 21 - Perfil do papel Engenheiro de Software

Fonte: Elaborado pelo Autor
O Engenheiro de Software aplica os princípios de engenharia para projetar,
desenvolver, manter e testar sistemas baseados em software. Ele deverá produzir
artefatos de software durante as iterações nas quais o projeto estiver dividido. Esses
artefatos pertencem a uma ou mais disciplinas da engenharia de software:
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Requisitos de Software: exploração, análise, especificação e validação
dos requisitos do software;



Projeto de Software: definição da arquitetura, componentes, interfaces e
outras características de um sistema de software;



Construção de Software: criação de código fonte significativo, por meio
de uma combinação de codificação, verificação, teste unitário, teste
integrado e depuração;



Teste de Software: verificação dinâmica do comportamento de um
software sobre um conjunto finito de casos de testes, selecionados de
um domínio infinito de possibilidades de execução, em face do
comportamento esperado;



Manutenção de Software: todas as atividades necessárias para oferecer
suporte para o software;



Configuração de Software: identificação da configuração do software em
um ponto no tempo, com o objetivo de sistematicamente controlar
alterações a essa configuração e manter a integridade e rastreamento
da configuração ao longo do ciclo de vida do sistema de software;



Qualidade de Software: o grau com que o software atende aos
requisitos.

O Engenheiro de Software não é, portanto, um mero programador, testador ou
analista. Ele é um profissional com a habilidade e conhecimento necessário para
executar atividades relativas a cada um desses papéis dentro do processo. Ele
conhece o processo de desenvolvimento de software escolhido para levar a cabo o
projeto. Ele conhece também cada uma das disciplinas citadas acima, e os artefatos
que cada uma delas produz. Em relação a essas disciplinas, ele também está
familiarizado com as principais técnicas que cada uma aplica durante a produção
desses artefatos.
A Figura 22 a seguir mostra o perfil do papel Arquiteto.
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Figura 22 - Perfil do papel Arquiteto

Fonte: Elaborado pelo Autor
O Arquiteto é um experiente Engenheiro de Software, que tem domínio sobre a
tecnologia utilizada para o desenvolvimento do sistema, e é especialista no domínio
de problema no qual o projeto está inserido. Ele precisa ser capaz de propor
estruturas de código e organização tecnológica para suportar a evolução da solução
ou para facilitar a manutenção. Ou seja, a solução que o arquiteto projetar, deverá
ser capaz de endereçar as qualidades observadas nos requisitos do projeto. Assim,
o arquiteto para esse tipo de projeto precisa estar familiarizado com esse tipo de
solução. LPS afeta a organização de maneira profunda. Ou seja, mesmo o negócio
da organização precisa ser adaptado para LPS. Assim, uma boa estratégia é que o
arquiteto seja o vetor dessa estratégia para a equipe de desenvolvimento. Assim, é
uma importante vantagem que o arquiteto seja também o líder técnico da equipe. As
habilidades necessárias desse papel são:


Especialista no domínio de problema onde o software está inserido;



Experiente programador em todas as linguagens de programação
utilizadas no desenvolvimento do software;



Familiarizado com os principais métodos ágeis, com destaque para
Scrum e XP;



Familiarizado com as principais formas de reutilização, em especial,
Linha de Produtos de Software;
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Familiarizado com o portfólio de produtos da empresa, e também do
posicionamento dela perante o mercado e seus principais clientes e
concorrentes;

A Figura 23 a seguir mostra o perfil do papel Cliente.

Figura 23 - Perfil do papel Cliente

Fonte: Elaborado pelo Autor
O papel Cliente tem a responsabilidade de definir qual é o produto certo a ser
construído, determinar a ordem em que as funcionalidades serão construídas e
certificar que o produto realmente funciona. Ele escreve as funcionalidades do
sistema, sob a forma de histórias de usuário que tenham valor de negócio. Ele
também define os testes de aceitação que serão executados para provar que o
sistema é confiável e faz o que é necessário.
A atividade “Escrever Teste de Aceitação da LPS” é a principal atividade que
define o perfil da LPS e dos produtos que ela instancia. A Figura 24 a seguir mostra
um resumo dessa atividade dentro do processo de desenvolvimento.
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Figura 24 - Escrever Teste de Aceitação da LPS

Fonte: Elaborado pelo Autor
Essa atividade produz dois importantes artefatos do processo: TA Plataforma e
TA Produto. Ela usa como entrada os testes de aceitação do usuário (UAT), e é
executada pelo Engenheiro de Software em colaboração com o Arquiteto. Como o
objetivo é produzir a plataforma de ativos de software da LPS e instanciar o seu
primeiro produto, o papel Cliente não participa. Para o Cliente importa que o projeto
resulte no que está especificado no UAT, pois foi isso que ele contratou. Ele não
está ciente que o projeto irá produzir em paralelo uma plataforma de ativos de
software para a organização. Ao final dessa atividade terão sido criados os arquivos
Teste de Aceitação da Plataforma (TA Plataforma) e Teste de Aceitação do Produto
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(TA Produto). Ou seja, os testes de aceitação (UAT) do projeto em execução irão
definir a forma da plataforma de ativos de software e de seu primeiro produto, caso
nenhum ainda tenha sido instanciado. Nos casos em que já houver plataforma de
ativos de software e produtos instanciados, essa atividade definirá como eles irão
evoluir. Nesse caso, pode ser que a LPS esteja instanciando um novo produto ou
configurando um existente. Com isso, nem todos os testes de aceitação (UAT) serão
copiados para o arquivo TA Plataforma ou TA Produto. Caso os testes do UAT
especifiquem um produto que já fora instanciado na LPS, então é provável que
nenhum dos dois arquivos seja alterado.
Nos parágrafos a seguir serão descritos os principais passos para execução
dessa atividade. No entanto, os seguintes pré-requisitos devem ser considerados
para inicio dessa atividade:


Mapa de Produtos da LPS;



Visão de alto nível da arquitetura de componentes da LPS, criada a
partir do Mapa de Produtos;



Testes de Aceitação do Usuário (UAT) do projeto em execução;



Testes de Aceitação de software similares, executados em projetos
passados pela equipe (histórico de projetos);

No passo “Buscar similaridades” se deve comparar testes contidos em Teste
de Aceitação do Usuário (UAT) com aqueles de software já construídos, buscando
encontrar similaridades entre os casos de teste. A similaridade deve ser organizada
da seguinte forma:


Pouco semelhante: 20% ou menos dos casos de testes são
semelhantes;



Razoavelmente semelhante: 30% ou mais dos casos de testes são
semelhantes;



Muito semelhante: 80% ou mais dos casos de testes são semelhantes

Depois que a LPS já tiver sido criada e estiver madura, ou seja, possui um
número razoável de ativos e produtos instanciados, pode-se realizar um ajuste na
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categorização acima, para restringir um pouco mais as demandas de evolução da
plataforma de ativos de software. Por exemplo, poder-se ajudar a categoria
"Razoavelmente semelhante" para 50%.
No passo “Decisão: Demanda deve ser atendida pela plataforma?”, se deve,
com base no passo anterior, deve-se decidir se a demanda será atendida pela
plataforma de ativos de software ou se será desenvolvida sem seu suporte. Somente
demandas classificadas no passo anterior como "Razoavelmente Semelhante" e
"Muito semelhante" devem continuar para os próximos passos. Demandas
classificadas diferentemente devem ser produzidas sem o suporte da plataforma de
ativos de software, ou seja, o projeto deverá ser criado de maneira convencional.
Nesse caso a atividade se encerra neste ponto, e não serão criados os arquivos “TA
Produto” e “TA Plataforma”. A partir do próximo passo, a especificação do ativo de
software da plataforma será extraída a partir dos casos de teste demandados pelo
projeto em conjunto com os casos de teste selecionados em projetos similares
anteriormente executados.
No passo “Processo de extração da especificação do ativo da plataforma”,
ocorre o processo de extração do ativo de software. Ele tem três passos:
1. Definir a intersecção de todos os casos de testes relevantes, ou seja,
identificar o que torna esses casos de testes semelhantes. Isso irá definir uma
camada genérica;
2. Especificar como e porque partes não semelhantes diferem, ou seja, expor
suas diferenças. Essas diferenças definem os pontos de variação;
3. Especificar como os casos de testes em Teste de Aceitação do Usuário (UAT)
se relacionam com os pontos de variação expostos. Com isso, serão expostas
as variantes de cada ponto de variação. Exemplos:
Exemplo 1


Ponto de Variação: cor do carro;



Variantes: vermelho, azul e prata;

Exemplo 2
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Ponto de Variação: tipo de autenticação;



Variantes: senha pessoal, token, biometria Palm Vein, biometria
Finger Print;

No passo “Criar/alterar documentos no arquivo TA Plataforma”, todos os casos
de testes selecionados para a camada genérica, e mais os casos de testes
selecionados para a camada variável, incluindo os pontos de variação e variantes,
devem ser organizados em documentos no arquivo Teste de Aceitação da
Plataforma (TA Plataforma). Os documentos nesse arquivo são planilhas eletrônicas,
e deve haver um documento por componente, conforme exemplo abaixo, onde XXX
é o nome da LPS:


TA Plataforma
o UAT_XXX_Authenticator
o UAT_XXX_GUI_Footer
o UAT_XXX_GUI_Header
o UAT_XXX_Linkage
o UAT_XXX_Menu

Cada documento (planilha eletrônica) deve possuir ao menos abas (ou
planilhas):


Descrição: descreve o componente brevemente;



Variantes: descreve e relaciona os pontos de variação, variantes e os
números dos cenários de testes associados;


Para

Casos de Testes: relaciona todos os casos de testes do componente;
um

exemplo

desse

tipo

de

documento

para

o

componente

UAT_XXX_Authenticator vide Quadro 21 - TA Plataforma\UAT_Autenticador.
Para o passo “Criar/alterar documentos no arquivo TA Produto”, objetivo é
refatorar o documento Teste de Aceitação do Usuário (UAT) para criar o documento
Teste de Aceitação do Produto (TA Produto). Esse último passará a ser o
documento que especificará o produto que será instanciado na LPS. “TA Produto” é
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um arquivo que contém vários documentos na forma de planilhas eletrônicas. Esse
arquivo está organizado conforme o exemplo abaixo, onde XXX é o nome da LPS:


TA Produto
o UAT_XXX_Service_Withdraw
o UAT_XXX_Service_BalanceStatement
o UA_XXX_Service_Payment

Devem ser direcionados para esse documento somente os casos de teste de
UAT que foram relacionados a componentes no início dessa atividade. Esses casos
de teste já estão refatorados e organizados em vários documentos do arquivo TA
Plataforma. Para não reescrever novamente todos esses casos de testes, os
módulos afetados e já identificados nos passos anteriores, servirão de base para a
criação do novo documento. Cada caso de teste criado em TA Plataforma no projeto
atual deverá ser vinculado no documento contido no TA Produto. Cada documento
(planilha eletrônica) deve possuir ao menos abas (ou planilhas):


Descrição: descreve o produto brevemente. Essa descrição deve ser em
acordo com a descrição encontrada no Mapa de Produtos;



Casos de Testes: relaciona todos os casos de testes do produto

O documento final do arquivo TA Produto será, potencialmente, diferente do
documento UAT de entrada. O motivo é que o documento UAT foi escrito pelo
cliente, com base em seus requisitos, os quais não consideravam a existência de
uma LPS. Já os documentos do arquivo “TA Produto” sim devem considerar a
existência de uma LPS, e devem por conta disso citar as configurações específicas
da LPS, como as variantes que serão usadas em cada ponto de variação.

