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RESUMO
Em projetos que utilizam o método de desenvolvimento de software ágil
SCRUM, existe o desafio de identificar e abordar os riscos referentes aos requisitos
não funcionais. Isso acontece porque o método ágil SCRUM trata por prioridade as
funcionalidades do projeto. O objetivo desta pesquisa é propor um roteiro que
identifique e aborde os requisitos não funcionais de software, e os riscos
arquiteturais do projeto, utilizando o modelo de avaliação arquitetural ATAM com
práticas de gestão ágil do SCRUM. A proposta é detectar os riscos que contemplam
os elementos arquiteturais por meio de um roteiro, possibilitando o tratamento dos
pontos críticos antes, durante e depois da construção do software.
Palavras-chave: SCRUM; ATAM; requisitos não funcionais; riscos.

ABSTRACT
Roadmap for identification and analysis of non-functional requirements in
Scrum projects applying the ATAM practices
In projects that use Scrum method of agile software development there is the
challenge to identifying and dealing with risks involving non-functional requirements.
This happens because the SCRUM agile method prioritizes the features. The
objective of this investigation is to propose a method that identifies and addresses
the software non-functional requirements, architectural risks of the project, using the
model of architectural evaluation practices ATAM with SCRUM agile management.
The proposal is to detect the risks that come with the architectural elements enabling
treatment of critical points before, during and after construction.
Keywords: SCRUM; ATAM; non-functional requirements; quality attributes.
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1
1.1.

INTRODUÇÃO
Motivação
Segundo a pesquisa de Jeon, Han e Lee e Lee (2011), os projetos de software

falham e causam insatisfação nos usuários porque não há ligação entre os requisitos
não funcionais e os aspectos funcionais nas fases de elaboração dos requisitos. Nos
projetos que utilizam SCRUM, há uma dificuldade para relacionar os requisitos
funcionais do Backlog aos requisitos não funcionais levantados pelos arquitetos de
software. Dessa maneira, a construção é realizada com base nos requisitos
funcionais. Como consequência disso, os riscos pertinentes aos aspectos
arquiteturais,

tais

como,

desempenho,

segurança,

manutenabilidade,

disponibilidade, usabilidade e confiabilidade serão identificados apenas quando o
escopo, prazo e qualidade do projeto já estiverem comprometidos.

Assim, os

envolvidos em todo o ciclo de desenvolvimento do software não têm a oportunidade
de identificar e gerenciar possíveis riscos no projeto. Outro ponto abordado pelos
autores mencionados com relação ao SCRUM reside no foco voltado para a
implementação dos requisitos funcionais. Por conseguinte, torna-se árduo manter os
projetos de software quando seus requisitos são alterados, pois o alcance dos
efeitos secundários é desconhecido, como por exemplo, o retrabalho.
O escopo da investigação de Jeon, Han, Lee e Lee (2011) consiste em aplicar
os métodos AQUA (Analysis of Quality Attributes), RAM (Requirement Association
Matrix) e VAQ (Validation of Quality Attribute), para analisar se os requisitos
funcionais do projeto são coerentes com os requisitos não funcionais na fase em que
os requisitos funcionais estão em construção. Contudo, não é premissa da pesquisa
desses autores aplicar a análise arquitetural utilizando as práticas do ATAM no
decorrer do ciclo de desenvolvimento do software, pois deixam de proporcionar
visibilidade dos riscos.
A pesquisa dos autores Um, Kim, Lee e In (2011) utiliza como diretriz o padrão
de qualidade do produto tratado na ISO/IEC 9126, em conjunto com um método que
analisa a compatibilidade entre os requisitos funcionais e os requisitos não
funcionais em projetos ágeis. O método mencionado tem cinco etapas para
identificação e análise dos requisitos não funcionais após o desenvolvimento do
software, porém, não possui pontos de controle durante o planejamento, construção,
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testes e após a implantação. Não é escopo da pesquisa dos autores em questão
detalhar que tipo de método ágil pode ser aplicado.
Segundo Farhan, Tauseef e Fahiem (2009), os processos ágeis vêm
contribuindo para superar alguns problemas no desenvolvimento de software; no
entanto, enfrentam alguns desafios, sendo um deles a falta de um método
adequado para avaliar a qualidade da arquitetura do software. Por outro lado, Jeon,
Han, Lee e Lee (2011) em sua pesquisa, afirmam que a comunidade de arquitetura
do Software Engineering Institute (SEI) tem criado técnicas de arquitetura de
software com o intuito de garantir os padrões de qualidade. Uma delas se denomina
QAW (Quality Attribute Workshop). Trata-se de uma oficina arquitetural, que ajuda a
alcançar a melhor qualidade possível no levantamento dos requisitos funcionais. Em
contrapartida, Finkelstein e Dowell (1994) afirmam que o problema não é a falta de
técnicas para identificação dos requisitos não funcionais. Isso porque muitos
componentes e boas práticas de engenharia de software são ignorados, guias de
software, desconsiderados e princípios básicos de gestão, negligenciados. O
problema se encontra na falta de identificação de requisitos não funcionais antes da
construção do software.

1.2. Objetivo
O objetivo desta pesquisa consiste em propor um roteiro que identifique os riscos
arquiteturais, abordando os requisitos não funcionais de software do projeto com o
uso do modelo de avaliação arquitetural das práticas do ATAM com a gestão ágil
utilizadas no método de desenvolvimento de software SCRUM. A proposta é
fornecer visibilidade aos participantes do projeto dos riscos que contemplam os
elementos arquiteturais, possibilitando o tratamento dos pontos críticos antes,
durante e depois da construção do software.
1.3. Contribuições
A principal contribuição consiste em identificar os riscos dos projetos de software
que usam a metodologia de desenvolvimento ágil SCRUM, com o intuito tanto de
identificar os riscos referentes aos requisitos não funcionais quanto de evitar os
atrasos no projeto e a falta de qualidade nele próprio. Atrasos implicam despesas e
prejudicam o usuário. Foram revisados os trabalhos realizados por Jeon, Han, Lee e
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Lee. O escopo da pesquisa desses autores consistia em realizar uma análise de
requisitos não funcionais antes da construção do software. Já utilizam o SCRUM e
as práticas do ATAM, mas não estava no âmbito de sua investigação analisar os
riscos no decorrer do ciclo de desenvolvimento do software, só o fazendo, porém,
antes do projeto. O estudo de Um, Kim, Lee e In, por sua vez, não tinha o intuito de
analisar os riscos retrospectivamente, ao final da construção do software. Já o
escopo do trabalho de Barbacce, Ellison e Lattanze era fazer uma análise superficial
dos riscos no início do projeto e utilizar metodologia de desenvolvimento de software
tradicional. Como contribuição, esta pesquisa pretende fazer a avaliação dos riscos
pertinentes aos requisitos não funcionais em quatro pontos do ciclo do
desenvolvimento do software de duas formas: uma análise arquitetural completa na
fase de inicialização do projeto e outra focada em três pontos de controle deste,
assim preenchendo as lacunas dos autores mencionados.
A seguir os quatro pontos aos quais a avaliação do risco é realizada:
•

Análise arquitetural no Backlog.

•

Analise arquitetural no Sprint Backlog.

•

Análise arquitetural dos testes integrados.

•

Análise arquitetural após a implantação em produção.

A utilização do ATAM durante o desenvolvimento ágil poderá contribuir elevando os
padrões de qualidade do software, pois propões contribuir com a identificação dos
requisitos não funcionais e possíveis problemas relacionados a esses antes da fase
de desenvolvimento.

1.4. Método de trabalho
O roteiro proposto neste trabalho visa aplicar as técnicas de análise arquitetural das
práticas do ATAM em pontos de controle antes e durante o ciclo de vida do
desenvolvimento do software, bem como após a implantação dos projetos que
utilizam SCRUM através de uma análise comparativa entre um cenário ao qual um
projeto foi desenvolvido sem aplicação do roteiro proposto e quais as vantagens
poderiam ser observadas, caso o roteiro fosse utilizado. O objetivo é identificar e
tratar dos riscos que envolvem os requisitos não funcionais buscando a melhora da
qualidade do software.
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A investigação inicia-se com a pesquisa e os estudos bibliográficos relacionados aos
métodos ágeis e às técnicas de análise arquitetural. Concluída essa etapa, realizase o levantamento bibliográfico do tratamento dos requisitos não funcionais em
projetos que utilizam o método de desenvolvimento ágil SCRUM.
Após a conclusão da revisão bibliográfica, tem início a atividade de definição do
método. O roteiro utiliza práticas do ATAM aplicadas ao Backlog do SCRUM. Uma
vez feita a análise no Backlog, o relatório dela resultante contemplará os riscos
existentes nas funcionalidades do Backlog. Para as fases seguintes (Sprint Backlog,
Teste Integrado e Após a Implantação) serão aplicadas duas etapas da análise
arquitetural com o objetivo de verificar se novos riscos surgiram ou deixaram de ser
levados em conta durante a primeira análise arquitetural. A meta é cientificar o
Product Owner dos riscos do projeto antes de sua construção, testá-los na fase de
teste integrado e monitorá-los após a implantação, caso a funcionalidade associada
a eles seja priorizada para o desenvolvimento.
Em seguida, é demonstrada a analise comparativa considerando a aplicação do
roteiro. Apresentam-se o projeto, os requisitos funcionais contemplados no Backlog,
os requisitos não funcionais, as funcionalidades a serem testados, os participantes
do projeto e os documentos de saída para cada aplicação da análise arquitetural.

1.5.

Organização do trabalho
Este trabalho está dividido em cinco seções:
A seção dois inicia-se com o estudo bibliográfico. Serão apresentados trabalhos

que expõem os obstáculos relacionados à falta de métodos que proporcionem o
tratamento dos requisitos não funcionais no escopo do projeto e o impacto sobre os
riscos que envolvem a arquitetura deste.
Na seção três, Método de trabalho, apresenta-se o roteiro proposto na pesquisa,
com as fases do SCRUM que passarão pela análise arquitetural das práticas do
ATAM. Nela serão expostos o detalhamento do processo, os participantes no ciclo
de desenvolvimento do software e os relatórios contendo os riscos para cada ponto
de controle do projeto.
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A seção quatro, Análise de viabilidade, consiste na aplicação do roteiro proposto
em dois cenários que utilizam o método de desenvolvimento de software ágil
SCRUM com o objetivo de demostrar a diferença dos resultados obtidos.
Na seção cinco será apresentada a Conclusão desta pesquisa, com o objetivo
de observar os pontos positivos e/ou negativos do método de investigação proposto.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Nesta seção apresentam-se a análise e o levantamento bibliográfico de
questões referentes aos requisitos não funcionais, bem como o uso do método ágil
SCRUM em conjunto com técnicas para a análise arquitetural.
2.1. Problemas com o tratamento dos requisitos não funcionais
Nos projetos de desenvolvimento de software que utilizam metodologia de
desenvolvimento ágil SCRUM, os riscos não são identificados e mitigados na fase
de levantamento de requisitos. Nessa fase, a maior preocupação dos arquitetos
reside na atividade de identificação dos requisitos funcionais que contemplam as
principais funcionalidades fornecidas pelo cliente em entrevistas realizadas por
engenharia reversa ou ainda por documentos dos sistemas legados. De acordo com
Bajpai e Gorthi (2012), os arquitetos de software não dispõem de padrões e técnicas
para identificar, especificar e validar requisitos não funcionais, causando conflitos
entre estes e os requisitos funcionais na fase de desenvolvimento. Segundo Kazman
(2000), geralmente os requisitos são descritos de forma ambígua, sem
determinação. A referência é feita aos requisitos não funcionais, tais como,
desempenho, disponibilidade e segurança e qualidade, se não forem considerados
em tempo hábil, ou seja, antes da construção do software, poderão contribuir para
restrições técnicas na arquitetura e consequentemente impactarão o projeto. Para
Finkelstein (1994), os arquitetos de software deixaram de aplicar as práticas
disponíveis no mercado durante o projeto, como por exemplo, as técnicas criadas
pelo SEI. Finkelstein e Dowell (2009) mostram um exemplo prático da ausência das
técnicas de análise arquiteturais no estudo de caso sobre o desenvolvimento de um
software para automatizar o chamado das ambulâncias em Londres. O software
falhou em decorrência do aumento do volume nas chamadas, falha essa que foi
atribuída à falta de métodos para avaliar os requisitos não funcionais. Como se isso
não bastasse, o problema também colocou em risco a vida de vários pacientes.
Esse estudo de caso bem demonstra a dimensão dos problemas causados pela
ausência de uma análise arquitetural.
Segundo Sommerville (2007), a validação de requisitos está extremamente
ligada à análise e às descobertas dos problemas. Essa identificação pode evidenciar
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inconsistências e dar visibilidade aos arquitetos de software sobre os requisitos não
funcionais que serão utilizados na análise arquitetural, além de mostrar riscos ainda
não levados em conta. A análise antecipada dos riscos aumenta o grau de
entendimento dos participantes do ciclo de desenvolvimento do software e consolida
as funcionalidades que ainda não estão consolidadas pelo cliente. Conforme
Pressman (2009), a validação dos requisitos deverá garantir que estes não sejam
ambíguos, que não haja omissão de erros e que as normas exigidas para o projeto
sejam cumpridas. Ainda reforça uma das premissas que são demasiado aplicadas e
divulgadas nos modelos ágeis. “A revisão de requisitos inclui arquitetos de software,
cliente, usuários e todos os interessados que deverão examinar a especificação
procurando erros, informações omitidas e incoerências”. E completa, dizendo que
clientes não têm ciência do que desejam para projetos de software e que, durante o
levantamento dos requisitos, isso não fica muito claro, porém, durante a validação,
as divergências de opiniões vêm à tona. Dependendo do tamanho do projeto, haverá
muitos interessados de diferentes áreas. O êxito ou fracasso de um esforço de
desenvolvimento do sistema dependerá muito da qualidade dos requisitos.
Conforme mencionado, não há padrões para identificação, tratamento e
validação dos requisitos não funcionais nas metodologias de desenvolvimento de
software. Sob esse ponto de vista há, na metodologia ágil, uma necessidade
associada a uma oportunidade. Isso porque é necessária a inclusão de práticas que
viabilizem a identificação dos requisitos não funcionais com a maior antecedência
possível à construção do software, principalmente quando o arquiteto de software
estiver realizando o levantamento dos requisitos funcionais para os casos de
desenvolvimento ágil com o cliente, possibilitando uma análise estruturada antes da
codificação (EBERLEIN e LEITE, 2002).
Segundo Farhan, Tauseef e Fahiem (2009), os modelos de desenvolvimento de
software tradicionais definem totalmente os requisitos no estágio inicial do projeto,
com o intuito de fornecer previsibilidade ao planejamento. Sendo assim, o controle
de mudanças é implementado durante todo o período de desenvolvimento, e
qualquer alteração no escopo do projeto implica custos e replanejamento no
cronograma. Para Highsmith e Cockburn (2001) essa constatação é complementada
pelo fato de que desvios no planejamento decorrem de falhas no processo. Isso
acontece pela falta de envolvimento das pessoas adequadas no projeto ou no
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desenho arquitetural que deixou de levar em consideração os requisitos não
funcionais necessários. Os projetos das empresas também sofrem impacto de
fatores externos que exigem alterações de requisitos.
Os participantes do projeto de desenvolvimento de software dificilmente têm a
oportunidade de visualizar os riscos correspondentes ao escopo do projeto devido
ao estágio inicial deste (por exemplo, a volumetria dos dados que deixou de ser
considerada). Por esse motivo, ficam impossibilitados de entender que o
cumprimento de determinados objetivos, tais como a implantação de certas
funcionalidades do projeto, pode interferir com a consecução de outros e, por
conseguinte, a equipe de desenvolvimento é induzida a tomar decisões prematuras
sobre a abordagem dos riscos referentes aos requisitos não funcionais. De acordo
com Kazman (2000), a ocorrência de um risco poderá estar relacionada a uma
resolução arquitetural que não foi tomada ou que foi analisada de maneira
equivocada. Na opinião de Larman (2007), a análise arquitetural está voltada para a
identificação e resolução dos requisitos não funcionais e deve começar antes
mesmo das primeiras atividades de desenvolvimento de software, pois requisitos
não funcionais que deixam de ser considerados acarretam alto risco ao projeto.
2.2. Métodos para análise arquitetural em projetos
A pesquisa de Um, Kim, Lee e In (2011) propõe a avaliação dos requisitos não
funcionais na abordagem ágil, utilizando como referência a diretriz da qualidade
ISO/IEC 9126. Os autores também afirmam que, além da ISO/IEC 9126, é
necessário utilizar um método de avaliação da qualidade com documentos bem
definidos e um protótipo para ajudar a identificar os problemas relacionados aos
requisitos não funcionais antes da implantação do software.
Etapa 1 (E1): Em primeiro lugar, são definidos os requisitos não funcionais
críticos de um sistema.
Etapa 2 (E2): Em seguida, são priorizados. Ambas as etapas (E1 e E2) são
executadas na fase inicial do processo.
Etapa 3 (E3): Com o desenvolvimento iniciado, os requisitos não funcionais são
extraídos a fim de serem relacionados aos funcionais.
Etapa 4 (E4): A seguir, os requisitos não funcionais são avaliados por requisitos
de qualidade.
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1. Etapa 5 (E5): Por fim, os feedbacks são obtidos a partir dos resultados e
aplicados à versão seguinte.
Realiza-se a avaliação da qualidade ao final da construção de cada incremento
do software mediante a execução dos protótipos pelos participantes do
desenvolvimento do projeto. O cliente analisa se está satisfeito com os requisitos
funcionais, e os desenvolvedores avaliam o grau de gravidade dos erros e
anomalias encontrados.
Figura 1 – Avaliação de qualidade interativa em processo ágil

Fonte: Adaptada de Um, Kim, Lee e In (2011)

O método proposto na pesquisa em questão avalia a compatibilidade entre os
requisitos funcionais e os requisitos não funcionais após a construção do software.
No entanto, não contempla pontos de controle durante o desenvolvimento para dar
aos participantes visibilidade dos riscos do projeto. Além disso, não especifica que
tipo de desenvolvimento ágil está sendo abordado.
A pesquisa de Jeon, Han, Lee e Lee (2011) usa um método que foi aplicado em
um projeto na empresa SAMSUNG denominado de ACRUM. Utiliza o método ágil
SCRUM, aplicando as práticas do ATAM:
•

AQUA: trata-se de um método de análise dos requisitos não funcionais que utiliza
técnicas de brainstorming no ambiente de negócios para enriquecer o ACRUM
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com conceitos arquiteturais. É aplicado após a análise dos requisitos funcionais e
durante a elaboração do Backlog. Utiliza como base um documento de contexto
do negócio que deve ser elaborado antes da aplicação do método AQUA. A
Figura 2 demostra o método AQUA. A fase 0 (zero) de preparação é composta
pela introdução do processo aos participantes do desenvolvimento do projeto, Na
fase 1 (um), inicia-se a análise arquitetural pela elaboração dos Business Drivers
e identificação dos requisitos não funcionais. Na fase 2 (dois), são realizados o
refinamento dos requisitos não funcionais e a elaboração dos cenários
arquiteturais.
Figura 2 - Método AQUA

Fonte: Adaptada de Jeon, Han, Lee e Lee (2011).
RAM: é a atividade que mantém a rastreabilidade por meio do mapeamento entre
requisitos funcionais e não funcionais, conforme demonstrado no Quadro 1. A
prática RAM é aplicada após o levantamento dos requisitos não funcionais por
meio da prática AQUA e composição do requisito funcional.
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Quadro 1 – RAM
Fonte: Jeon, Han, Lee e Lee (2011)

VQA: é implementado após completar todo o Sprint Backlog, sendo utilizado para
verificar a existência do requisito não funcional no Sprint.
Não é escopo da pesquisa de Jeon, Han, Lee e Lee (2011) a aplicação de técnicas
de análise de riscos nem a utilização das práticas do ATAM em todo o ciclo de
desenvolvimento de software.
A pesquisa de Barbacci, Ellison e Lattanze (2003) propõe a utilização do método
QAW (Quality attribute workshop), que busca identificar, priorizar e documentar
explicitamente os requisitos não funcionais no início do ciclo de desenvolvimento de
software, além de proporcionar fóruns para que as partes interessadas cheguem a
um consenso sobre os mecanismos. O QAW tem o objetivo de ajudar os
participantes a identificar os requisitos não funcionais de forma precoce, ou seja,
ainda no início do ciclo do desenvolvimento de software. Trata-se de um sistema
centralizado e focado no cliente e é utilizado antes de a arquitetura de software ser
concebida, com o intuito de reunir os clientes para captar dados e expectativas
sobre os requisitos não funcionais. O QAW depende da participação das partes
interessadas sobre as quais o produto de software tem impacto definitivo. Todos os
participantes deverão estar extremamente engajados e poderão fazer perguntas em
qualquer momento durante o workshop, desde que sejam coerentes com o escopo
da reunião. Além dos requisitos não funcionais, o QAW também contribui para
refinar as funcionalidades com diagramas de sequência e comunicação. O QAW
inclui as seguintes etapas:
Apresentação e introdução ao QAW
Missão da apresentação
Apresentação do plano arquitetural
Identificação dos mecanismos arquiteturais
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Cenário do brainstorming
Cenário de consolidação
Cenário de priorização
Cenário de refinamento
O QAW não só identifica e esclarece as necessidades dos requisitos não
funcionais de forma precoce, como também proporciona o aumento da comunicação
entre as partes interessadas e melhora a qualidade da documentação. Entretanto,
também não é escopo da pesquisa em questão analisar os riscos referentes aos
requisitos não funcionais durante o ciclo de desenvolvimento de software.
Segundo os autores Barbacci, Ellison, Lattanze, Stafford, Weinstock e Wood
(2003), os requisitos não funcionais deixam de ser contemplados no documento de
requisitos de software, sendo identificados apenas no início do desenvolvimento
deste, colocando, assim, em risco sua qualidade. A Figura 3 demonstra o início do
projeto com a descrição operacional, o alto nível de requisitos funcionais do sistema
legado e o do novo sistema. Os requisitos não funcionais são esquecidos nos
documentos ou vagamente especificados e entendidos, prejudicando as fases
posteriores. Os participantes do desenvolvimento do projeto só terão visibilidade dos
problemas pertinentes aos requisitos não funcionais durante a construção ou na
implantação, o que vai gerar transtornos inesperados.
Figura 3 – Desenvolvimento tradicional de sistemas

Fonte: Barbacci, Ellison, Lattanze, Stafford, Weinstock e Wood (2003)
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2.3. Método de desenvolvimento ágil SCRUM
De acordo com Highsmith e Cockburn (2005), o SCRUM é um método ágil
definido no início dos anos 90, e pode ser empregado em projetos de pequeno a
grande porte. Tem uma abordagem iterativa e incremental que possibilita o controle
e gerenciamento dos processos. Um de seus pontos fortes é a colaboração rápida e
eficiente de todos os participantes em seu desenvolvimento, aliada a iterações
curtas, o que garante o bom resultado dos projetos.
A Figura 4 demonstra o desenvolvimento ágil SCRUM que é composto pelos
seguintes itens: Product Backlog, Sprint Backlog, Daily Scrum Meeting e Product
Increment.
Figura 4 – SCRUM

A seguir, estão alguns conceitos do SCRUM, tais como os papéis e
responsabilidades dos participantes do projeto e o detalhamento das fases já
apresentadas.
Papéis e responsabilidade:
•

Product Owner: representa o negócio: seu papel decide a prioridade segundo
a qual as atividades serão implementadas. O Product Owner representa os
clientes. É importante destacar que ele é o proprietário do software, centraliza
as regras do negócio e não interfere nas atividades de desenvolvimento do
produto durante a construção da funcionalidade.
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•

Time: equipe do ciclo de desenvolvimento de software composta, em sua
maioria, por profissionais experientes e autogerenciáveis.

•

SCRUM Master: trata-se do orientador das práticas do SCRUM. Sua função é
remover os impedimentos enfrentados pelos membros da equipe, o Time.
Coordena com os outros times as atividades que ocorrem paralelamente. O
SCRUM Master também deve ajudar o Time na adoção do SCRUM, além de
garantir que as reuniões diárias aconteçam com regularidade e com a
qualidade esperada para o andamento do projeto. Vale destacar, que, mesmo
nesse papel, ele não é o líder da equipe, pois como já mencionado, esta deve
ser autogerenciável.

A seguir, o detalhamento das fases do SCRUM:
•

Product

Backlog:

aqui

serão

armazenados

os

requisitos

funcionais

determinados com o Product Owner. Entende-se que ainda não há uma
ordem definida para a construção das funcionalidades. Esta será determinada
na fase seguinte pelo Product Owner utilizando o critério de priorização que
ele entende como pertinente. Um ponto importante a ressaltar é que o
Product Backlog é de responsabilidade exclusiva do Product Owner.

•

Sprint: trata-se de uma iteração na qual os conjuntos de atividades do
desenvolvimento são realizados ao longo de um período predefinido, durante
o qual a equipe deve ter total autoridade sobre as atividades realizadas sem
sofrer pressão do Product Owner.

•

Sprint Backlog: neste ponto estão as funcionalidades já priorizadas e prontas
para serem incluídas de maneira incremental no ciclo de desenvolvimento de
software. A priorização acontece em uma atividade com o Time e o Product
Owner, sendo o segundo o responsável por determinar a ordem das
funcionalidades no Sprint Backlog.

•

Daily Scrum Meeting: trata-se de reuniões curtas e diárias, realizadas durante
o desenvolvimento do projeto, com duração de 15 minutos, nas quais os
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membros da equipe explicam o que foi construído desde a última reunião, o
que farão até a reunião seguinte e que obstáculos estão pela frente.

•

Sprint Planning Meeting: antes da construção do software e no decorrer da
reunião de planejamento do Sprint, o Time, em conjunto com o Product
Owner e o SCRUM Master, planeja as funcionalidades a serem construídas
no Sprint seguinte.

•

Sprint Review: a reunião de revisão do Sprint é realizada ao final de cada
Sprint. Durante essa reunião, a equipe mostra ao Product Owner o que foi
desenvolvido durante essa iteração.

•

Sprint Retrospective: após a construção do software, o Sprint de retrospectiva
é o momento dedicado ao ajuste do processo do projeto e a suas melhorias
para os pontos críticos identificados.

2.4.

Architecture Tradeoff Analysis Method – ATAM

Segundo Kazman, Klein e Clements (2000), o objetivo das práticas do ATAM é
avaliar as consequências das decisões arquiteturais nos requisitos não funcionais
(por exemplo, os especificados na ISO/IEC 9126) sendo tomadas em reuniões com
o arquiteto de software e os demais Product Owners, nas quais são abordados:
Apresentação das práticas do ATAM.
Apresentação dos Business Drivers.
Apresentação da arquitetura.
Identificação das abordagens arquiteturais.
Geração da árvore de utilidades.
Análise da abordagem arquitetural.
Brainstorming e priorização dos cenários.
Análise arquitetural da abordagem.
Apresentação dos resultados.
A seguir, estão os conceitos para as etapas executadas na avalição da
arquitetura das práticas do ATAM, segundo Kazman, Klein e Clements (2000).
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Apresentação das práticas do ATAM: nesta etapa, o arquiteto de software
apresenta as práticas do ATAM aos interessados. São abordadas: as técnicas a
serem utilizadas para análise, as saídas das avaliações, tais como as
funcionalidades avaliadas e priorizadas para o tratamento, riscos e não riscos e
a árvore de utilidades descrevendo os requisitos não funcionais.

Apresentação dos Business Drivers (Metas do Negócio): trata-se da
descrição da funcionalidade, dos participantes, de como o software atenderá as
partes envolvidas, das restrições do negócio e dos requisitos não funcionais
desejados.
Apresentação da arquitetura: a arquitetura deverá ser apresentada pelo
arquiteto com domínio sobre os componentes e suas respectivas funções. Ele
deverá expor até mesmo as restrições técnicas e ter tudo documentado,
inclusive a interface de interação com outros sistemas e arquiteturas.
Identificação das abordagens arquiteturais (cenários considerando os
requisitos não funcionais): o foco das práticas do ATAM recai na análise e no
entendimento da arquitetura do software e dos riscos do projeto. Nesta etapa,
as funcionalidades são identificadas e capturadas pela equipe. Esse será um
meio de identificar os requisitos não funcionais com a maior prioridade para
tratamento.
Geração da Árvore de Utilidades: para a elaboração da árvore de utilidades
(que consiste em uma representação das metas, dos requisitos não funcionais e
cenários estudados com possíveis soluções e avaliação da importância dos
riscos), os arquitetos de software e clientes trabalham juntos, com o objetivo de
identificar, priorizar e refinar os mais importantes requisitos não funcionais
identificados na fase anterior. Esta é uma etapa muito importante para o
restante da análise. A saída do processo da geração da árvore é uma
priorização dos requisitos baseados na análise dos requisitos não funcionais e
na criação de funcionalidades. A representação gráfica da árvore de utilidades
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também ajuda o cliente a visualizar e a definir suas necessidades com maior
precisão.
Análise da abordagem arquitetural: uma vez definido o escopo da avaliação
arquitetural por meio da aplicação da árvore de utilidades, documentam-se as
decisões da arquitetura e identificam-se os riscos. Nesta fase são extraídas
informações suficientes sobre cada abordagem arquitetural a fim de realizar
uma análise básica para o atributo cuja análise seja relevante.
 Para cada funcionalidade classificada como alto risco, gerada pela árvore de
utilidades, o arquiteto deve identificar um componente, configuração e/ou
restrição envolvido.
Brainstorming e priorização de cenários:
Nesta etapa, é realizada uma reunião com o Product Owner do projeto que, com
base nos cenários gerados na fase da “árvore de utilidades” atribui aos requisitos
não funcionais baixa, média ou alta prioridade no tocante ao tratamento do risco.
Análise da abordagem arquitetural:
Nesta etapa, a “árvore de utilidades” é revisada refletindo as decisões tomadas
durante o Brainstorming e a priorização dos cenários. Caso novos riscos sejam
identificados, deve-se voltar para a etapa quatro para analisá-los.
Apresentação de resultados:
Por fim, as informações analisadas nas fases anteriores precisam ser
resumidas e reapresentadas aos envolvidos no desenvolvimento do projeto. A
apresentação pode ser realizada no formato de um relatório e deverá recapitular
as etapas das práticas do ATAM e todas as informações coletadas, incluindo o
contexto do negócio, as restrições da arquitetura e os requisitos. O mais
importante é o conjunto de saídas: as práticas do ATAM.
Abordagens arquiteturais.
Conjunto de cenários e sua ordem de priorização.
Árvore de utilidades.
Riscos descobertos.
Não riscos documentados.
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Pontos críticos e de riscos identificados.
Os riscos serão descritos e, em alguns casos, se poderá oferecer estratégias de
mitigação. Vale ressaltar que não é papel das práticas do ATAM proporcionar tais
estratégias, pois aborda identificação dos riscos de arquitetura.
2.5.

Conclusão dos conceitos
Nos trabalhos apresentados, procurou-se relatar diferentes temas que,

relacionados, mostram as dificuldades enfrentadas na construção do software
quando se deixa de levar em conta e abordar os requisitos não funcionais.
Um, Kim, Lee e In (2011) propõem, para a solução do problema, a utilização da
ISO/IEC 9126, que aborda padrões de qualidade do produto de software, para a
identificação dos requisitos não funcionais e a elaboração de um protótipo para
validação pelas partes envolvidas. Esse método sugere a identificação dos
requisitos não funcionais após a construção e antes da implantação do software. Em
contrapartida, a pesquisa de Barbacci, Ellison e Lattanze (2003) analisa esses
requisitos no início do ciclo de desenvolvimento do software utilizando um método
denominado QAW. Trata-se de uma sequência de oito fases, cujo objetivo consiste
em identificar os requisitos não funcionais com as partes envolvidas de forma
precoce, ou seja, antes da construção do software. Esse modelo não está focado no
desenvolvimento ágil ou tradicional podendo, assim, ser aplicado em qualquer
metodologia de desenvolvimento de software. Contudo, propõe a elaboração de um
documento de especificação de software com maior completude, que poderá dar
insumos para a arquitetura de software e de sistemas, reduzindo os riscos e os
impactos no produto de software.
A pesquisa de Jeon, Han, Lee e Lee (2011) propõe a análise dos requisitos não
funcionais e a comparação com os requisitos funcionais antes do início do
desenvolvimento do software e durante a elaboração do Backlog utilizando as
técnicas AQUA, RAM e VQA com o método de análise arquitetural das práticas do
ATAM. Esse método foi batizado pelos pesquisadores de ACRUM, em seguida
aplicado a projeto comercial na empresa Samsung. A proposta de Jeon, Han, Lee e
Lee (2011) utiliza o ACRUM, porém, aplica-se à elaboração dos requisitos, não
sendo seu escopo a análise nas demais fases do ciclo de desenvolvimento de
software.
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Portanto, evidencia-se que não é escopo das pesquisas apresentadas no estudo
bibliográfico acima mencionado abordar um método de análise arquitetural para
tratamento dos riscos pertinentes aos requisitos não funcionais durante todo o ciclo
de desenvolvimento do software nem após a implantação, em projetos que utilizam o
método SCRUM.
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3 Definição do Método - Roteiro para identificação e tratamento de requisitos
não funcionais
3.1.

Visão geral

O objetivo desta seção consiste em apresentar detalhadamente o roteiro para
identificação e tratamento dos riscos referentes aos requisitos não funcionais
durante o ciclo de desenvolvimento ágil SCRUM. Serão aplicados dois tipos de
análise arquitetural, a análise em sua completude e a análise focada.
3.1.1. Análise arquitetural completa
Trata-se da aplicação das nove fases das práticas do ATAM, com o objetivo de
identificar os riscos e apresentá-los ao Product Owner para a tomada de decisões
sobre a priorização, construção e implantação da funcionalidade. Essa análise será
aplicada pelo arquiteto de software ao Backlog do SCRUM, a fim de avaliar todos os
requisitos funcionais já levantados e documentados.
3.1.2. Análise arquitetural focada
Trata-se da aplicação das etapas sete e oito das práticas do ATAM às fases:
“Análise do Sprint Backlog”, “Análise dos testes integrados” e “Análise após a
implantação” do ciclo de desenvolvimento de software utilizando a metodologia
SCRUM. Essa análise tem o propósito de verificar que todos os riscos apontados na
primeira análise (completa) permanecem e também se há novos riscos.
A proposta é fornecer visibilidade aos participantes do projeto dos riscos que
contemplam

os

elementos

arquiteturais,

possibilitando

o

tratamento

e

direcionamento dos pontos críticos antes, durante e depois da construção do
software.
As Figuras 5 e 6 demonstram a aplicação do roteiro para análise arquitetural das
práticas do ATAM sobre as quatro fases do ciclo de desenvolvimento de software,
conforme mencionado anteriormente são: Análise arquitetural no Backlog, Análise
arquitetural no Sprint Backlog, Análise arquitetural dos testes integrados e Análise
arquitetural após a implantação em produção.

Para cada aplicação das práticas do ATAM estão representados em um
documento os resultados da análise arquitetural contendo: abordagens arquiteturais,
conjunto de funcionalidades e sua ordem de priorização, árvore de utilidades, riscos

32

descobertos, não riscos documentados. Esse documento deverá ser assinado pelo
Product Owner, certificando a ciência e concordância sobre os riscos assumidos
para a(s) história(s) priorizada(s).
Figura 5 - Roteiro de análise arquitetural

Fonte: Adaptada pela autora

A Figura 6 apresenta o detalhamento para cada ponto de controle aplicado. É
importante mencionar que, para a metodologia de desenvolvimento de software
SCRUM, as entregas são incrementais, ou seja, divididas em uma funcionalidade ou
em um conjunto delas pelo Sprint. No roteiro proposto para esta pesquisa, o
conjunto de atividades para análise arquitetural deverá ser realizado para cada
Sprint. A única exceção acontece para o Backlog, que será analisado apenas no
início do projeto.
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Figura 6 – Representação de análise arquitetural

Fonte: Elaborado pela autora

3.2.

Análise arquitetural no Backlog
Após o levantamento dos requisitos funcionais e criação do Backlog, as

atividades de análise arquitetural das práticas do ATAM podem ser executadas pelo
arquiteto de software com a participação do Time, SCRUM Master e Product Owner,
com o objetivo de identificar e analisar os riscos sobre os requisitos funcionais,
Business Drivers, e requisitos não funcionais. Essa análise será aplicada novamente
durante

a

reunião

de

priorização

da(s)

história(s),

antes

do

início

do

desenvolvimento.
Após a análise arquitetural, o arquiteto de software emite um relatório
contemplando o conjunto de cenários, a árvore de utilidades e os riscos. A Figura 7
demonstra a aplicação do roteiro ao Backlog.
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Figura 7 - Roteiro para identificação de riscos no Backlog

Fonte: Elaborada pela autora

3.3.

Análise arquitetural no Sprint Backlog
No Sprint Backlog estão as funcionalidades priorizadas pelo Product Owner para

iniciar o ciclo de desenvolvimento do software. A lista dessas funcionalidades resulta
de uma atividade chamada “Planejamento do Sprint”. Nessa fase, o arquiteto de
software aplica a análise arquitetural focada. Trata-se de alguns passos da
verificação arquitetural, com o intuito de constatar se ainda há riscos a identificar,
mesmo após a primeira análise arquitetural realizada no Backlog. Caso se encontre
algum deles, deverá ser documentado. As etapas da análise arquitetural aplicadas
são: etapa sete “Brainstorming e priorização dos cenários” e etapa oito “Análise
arquitetural da abordagem”.
Segundo a proposta desta pesquisa, durante o processo de priorização das
funcionalidades, o arquiteto de software apresenta os artefatos gerados por meio da
análise arquitetural apontando os riscos levantados para cada uma das
funcionalidades e classificados pelos requisitos não funcionais. O Product Owner
deverá analisar os riscos apontados e optar por assumi-los, pois entende que a
necessidade de implantar o software supera os riscos apresentados, com sua
justificativa por tomar tal decisão. Em contrapartida, poderá decidir que as
funcionalidades classificadas como arriscadas deverão ser inseridas no final do
Backlog para que os riscos sejam tratados paralelamente ao desenvolvimento das
outras funcionalidades do Backlog que não têm riscos impactantes para o projeto,
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sendo esse o motivo da priorização para o início do desenvolvimento. Para ambas
as estratégias adotadas pelo Product Owner, é preciso elaborar um artefato
chamado “Termo de aderência aos riscos arquiteturais”. Trata-se do documento que,
além de relatar todos os pontos da análise arquitetural, registra e certifica a ciência e
concordância de todos os riscos apontados para as funcionalidades tratadas durante
a atividade de planejamento do Sprint.
Deverá ser elaborado um documento de testes com os cenários arquiteturais
para todos os pontos levantados na análise das práticas do ATAM. Será utilizado na
fase de testes integrados para garantir e registrar o resultado esperado.
Tanto o “Termo de aderência aos riscos arquiteturais” quanto o documento de
teste deverão ser entregues ao final da fase “Planejamento do Sprint” anexados à
lista de funcionalidades priorizadas.
A Figura 8 demonstra os artefatos de entrada e saída para a atividade descrita.
Figura 8 - Análise arquitetural no Sprint

Fonte: Elaborada pela autora

3.4.

Análise arquitetural dos testes integrados
Segundo a metodologia de desenvolvimento de software ágil SCRUM, a fase de

desenvolvimento é realizada pelo Time e acompanhada pelo facilitador do projeto,
SCRUM Master que, além de orientar a equipe com relação às boas práticas do
SCRUM, conduz as reuniões diárias chamadas de daily meetings. Essa atividade
contribui para dar visibilidade aos participantes do desenvolvimento do projeto do
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andamento deste, por meio dos artefatos Kanban e Burn down gerados ao final de
cada reunião.
Ao término da atividade de construção, o arquiteto de software reaplica as
etapas sete e oito da análise arquitetural, com o objetivo de verificar que não
surgiram novos riscos envolvendo os requisitos não funcionais. Se existirem,
deverão ser registrados e refletidos no documento de teste. Após a análise, emite-se
um relatório para todos os envolvidos no projeto. Se houver riscos impactantes para
o andamento deste, um plano de ação para recuperação do prazo deve ser
imediatamente traçado e, após aprovação pelas partes envolvidas, posto em prática.
Vale destacar que a execução do plano de ação pode acontecer paralelamente às
atividades planejadas no projeto, se houver atividades de baixo acoplamento e
equipe para a realização concomitante destas.
O documento de teste elaborado durante o Sprint Backlog deverá ser aplicado
nesta fase de teste, com o intuito de verificar se os cenários com os riscos
identificados serão encontrados no software desenvolvido. A evidência do teste
deverá ser coletada e documentada para fazer parte dos documentos da entrega do
software ao Product Owner.
A Figura 9 representa o processo de análise arquitetural nos cenários de testes
contemplando a entrada nos testes integrados, os artefatos de saída, o método de
análise arquitetural, os participantes do processo e a volta da funcionalidade para o
Backlog, nos casos em que novos riscos sejam identificados e levem o Product
Owner à decisão de implantar o software.
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Figura 9 - Análise arquitetural no Teste integrado

Fonte: Elaborada pela autora

3.5.

Análise arquitetural após a implantação em produção
Após a implantação, o arquiteto aplicará parte da análise arquitetural focada

(Etapa sete e oito das práticas do ATAM) ao software entregue em ambiente de
produção ou pré-produção, com o objetivo de verificar a existência de novos riscos.
Se os encontrar, enviará essa constatação ao Sprint Backlog para que seja discutida
com o Product Owner, que utilizará os documentos resultantes do teste integrado
para acompanhar e monitorar os riscos já conhecidos e evidenciados antes da
implantação. Será elaborado um relatório com o resultado do monitoramento,
inclusive apontando qualquer possibilidade de ocorrência do risco.
A Figura 10 demonstra o processo, os estímulos, participantes, as ferramentas
utilizadas e as saídas.
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Figura 10 - Análise arquitetural após implantação

Fonte: Elaborada pela autora
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4

ANÁLISE DA VIABILIDADE DO ROTEIRO

O roteiro proposto nesta pesquisa será aplicado a um projeto implantado sem a
utilização das técnicas propostas nesses trabalho. O objetivo é realizar uma
comparação entre os resultados do projeto implantado e o resultado supostamente
obtido com a utilização do roteiro.
Trata-se de um projeto ao qual se construiu um driver, chamado CCDC – Construtor
e Complementador de Dados Corporativos para tratar e complementar os dados
recebidos por outro driver, o Centralizador de Canais que, por sua vez, tem uma
base de dados rica em interações sistêmicas que são realizadas pelos clientes da
instituição financeira em todos os canais de comunicação, sejam eles em território
nacional ou internacional.
4.1.

Contexto da aplicação para o roteiro proposto

Será feita uma análise comparativa entre os resultados do projeto implantado e os
resultados que poderiam ser obtidos caso a aplicação do roteiro proposto nesta
pesquisa fosse realizada.
O objetivo é constatar que a aplicação desse roteiro poderia antecipar a visibilidade
dos riscos e auxiliaria no direcionamento para as respectivas soluções, evitando o
atraso na entrega do software, a falta de qualidade na implantação e o retrabalho.
4.1.1. Análise Arquitetural Completa do Backlog – Apresentação dos Business
Drivers
Os dados enviados pelo Centralizador de Canais seriam recebidos pelo CCDC e
inseridos em um layout especifico, determinado pela área de negócios responsável
por consultá-los e gerar valor agregado, tal como definir estratégias para oferecer
produtos e serviços, além de estudar melhoras nos serviços prestados e, até
mesmo, analisar a navegabilidade da aplicação.

Em seguida, os dados seriam

inseridos no layout padrão, validados e substituídos por informações corporativas.
Um exemplo seria o CPF do cliente que estabelece a comunicação com a instituição
financeira pelos canais competentes: as informações seriam trocadas por códigos
corporativos e incluídas na base de dados pelo CCDC. Outra funcionalidade
consistiria em identificar o papel ou característica do cliente ou colaborador para a
instituição financeira, pois poderia se tratar de um correntista, um cartonista (cliente
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com apenas um cartão de crédito ou outro produto da instituição, mas sem conta
corrente ou poupança), um gerente da agência encarregado de operações de
consultas de dados em busca de cliente para as melhores ofertas ou ainda de um
fraudador. O CCDC atribuiria códigos corporativos a diferentes canais nos quais
ocorreria a comunicação, por exemplo: internet, caixa eletrônico, terminal do gerente
ou telefone.
O Business Driver, ou seja, a meta da área de negócios consistiria em consumir
dados estratégicos de todas as comunicações realizadas pelos clientes e não
clientes da instituição financeira, por meio de bases corporativas, pois assim, seria
possível ter visibilidade de qual funcionalidade seria executada, onde isso ocorreria
e quem a realizaria – tudo no período mais curto possível, ou seja, até cinco minutos
após a comunicação do cliente. A proposta é que os produtos da instituição sejam
oferecidos rápida e eficientemente aumentando a receita, e que ações contra
fraudes sejam executadas no menor tempo possível com o objetivo de diminuir o
prejuízo e evitar situações que prejudiquem a imagem da instituição diante de seus
clientes e acionistas. Eis um exemplo prático dessa dinâmica: um cliente inicia uma
operação de simulação para contratação de um empréstimo pela internet, mas no
meio do processo desiste, e não conclui a operação. Esses dados chegam em cinco
minutos para o gerente da conta que imediatamente liga para o cliente e oferece a
melhor oportunidade de crédito a seu alcance, com o propósito de efetivar a
contratação. O gerente pode fazer uma análise detalhada para tentar entender o que
impediu a contratação durante a navegação na internet. Os motivadores poderiam
ser desde a taxa aplicada ao serviço até a dificuldade de navegação na página. No
segundo caso, uma iniciativa talvez pudesse ser tomada, com o intuito de deixar o
serviço da internet mais eficiente e, assim, os custos operacionais do gerente seriam
reduzidos.
O Quadro 2 relaciona e detalha os requisitos funcionais mencionados
anteriormente.
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Quadro 2 - Requisitos Funcionais

Elaborado pela autora

A Figura 11, a seguir, demonstra o fluxo que contempla os participantes do projeto,
os canais de atendimento, o Centralizador do Canal, as complementações
realizadas pelo CCDC, o armazenamento dos dados nas bases corporativas e a
utilização dos dados pela área de negócios.
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Figura 11 - Comunicação CCDC

Elaborada pela autora

4.1.2. Análise Arquitetural Completa no Backlog – Apresentação da arquitetura
Com o objetivo de atender às necessidades do projeto seriam criadas duas
camadas, uma responsável por prover os dados de comunicação com o cliente e
outra com o objetivo de propiciar a consulta e utilização dessas informações. O
CCDC seria o componente responsável pela camada de fornecimento de dados,
capturando-os no Centralizador de Canais e disponibilizando-os para as bases de
dados corporativas. Os arquivos gerados pelo CCDC seriam disponibilizados para
uma carga nas bases corporativas seguindo outro processo.
O arquivo que o Controlador do Canal disponibilizaria para o CCDC teria um layout
de comunicação acordado entre os dois drivers, que se chamaria Interface de
Comunicação Primária, o ICP. Esse arquivo conteria os dados (O “quê,” “onde“ e
“quem”) das funcionalidades acessadas pelo cliente ou não cliente nos canais de
comunicação da instituição. Neste momento, os dados ainda estariam sem os
códigos corporativos e não estariam formatados de acordo com os padrões
determinados pela área de negócios. O ICP seria lido, transformado no layout
estipulado pelo negócio e enviado para as bases corporativas por meio do CCDC.
Após esse procedimento, o arquivo seria chamado de Interface de Dados
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Corporativos, o IDC. A seguir, o detalhamento dos elementos arquiteturais
envolvidos no processo de transformação e complementação.
1. Controlador do Canal: captura os dados existentes na comunicação dos
canais, transforma-os em logs e armazena-os em uma base de dados. Em
seguida coloca-os no layout do arquivo ICP disponibilizado na pasta chamada
“Armazenamento ICP” que se encontra no servidor de armazenamento
temporário Network Attached Storage, NAS.
2. Servidor de armazenamento temporário de dados – NAS: esse servidor
armazena os dados transitórios que deverão ser utilizados pelo CCDC quando
houver necessidade de realizar as complementações dos dados corporativos,
tais como: o código corporativo das funcionalidades, o código das pessoas que
fizeram a comunicação com a instituição por um dos canais da instituição e do
canal de operação utilizado pelo autor desta. Além disso, armazenará
temporariamente o arquivo ICP para posterior análise do CCDC.
3. Servidor principal: trata-se do servidor no qual o CCDC está instalado. O
Centralizador de Canais disponibiliza o arquivo ICP por meio de uma rotina a
cada cinco minutos no servidor de armazenamento temporário NAS. Esse
arquivo conterá os dados (O “quê,” “onde“ e “quem”) das funcionalidades
acessadas pelo cliente ou não cliente nos canais de comunicação da instituição
de maneira desestruturada. Em seguida, o CCDC fará a leitura do ICP,
consultará o arquivo de parametrização para validar se os formatos dos campos
recebidos no arquivo ICP estão corretos. Se houver inconsistências, esse
arquivo será rejeitado. Com o objetivo de inserir os códigos corporativos no
arquivo IDC, o CCDC consultará também os arquivos de complementação, a
saber: “Cód. Corporativos Funcionalidades”, “Cód. Corporativos Canais“ e “Cód.
Corporativos Pessoa“. Em seguida, disponibilizará o arquivo IDC para as bases
corporativas que farão a extração para a camada de consumo.
4. Servidor SQL: nesse servidor serão armazenados os logs de rastreabilidade,
os registros inconsistentes do arquivo IDC, rejeitados pelo CCDC.
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A Figura 12 representa os elementos arquiteturais descritos anteriormente em
conjunto com a interface de comunicação e os números indicando cada um dos
componentes descritos e detalhados anteriormente.
Figura 12 - Diagrama de componentes do CCDC

Elaborada pela autora

4.1.3. Análise Arquitetural Completa no Backlog – Identificação das abordagens
Arquiteturais
Dentro da proposta comparativa, poderiam ser identificados os requisitos não
funcionais que se apresentassem com a maior possibilidade de tratamento conforme
um possível acordo com os participantes do projeto, tomando como base o desenho
da arquitetura deste. Os requisitos não funcionais listados no Quadro 3 estariam
relacionados à disponibilidade e à capacidade de armazenamento dos servidores do
projeto.
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Quadro 3 - Requisitos Não Funcionais

Elaborado pela autora

4.1.4. Análise Arquitetural Completa no Backlog – Geração da árvore de utilidades
Na análise comparativa, os requisitos não funcionais que foram eleitos pelos
participantes do projeto para tratamento seriam identificados na etapa anterior; a
seguir, o detalhamento da necessidade da área de negócios associada a cada um
deles. Nesta etapa seria necessário listá-los, analisá-los e refiná-los.
•

Identificador 1: o armazenamento dos dados no servidor transitório, NAS deveria
ter capacidade para comportar uma volumetria diária de 30.000.000 de
funcionalidades, cada uma com 42.000 bytes.

•

Identificador 2: o processamento dos arquivos disponibilizados no NAS deveria
acontecer a cada cinco minutos, porém, se houvesse acúmulo de dados para
processar, o NAS deveria garantir que esse aumento não causasse
indisponibilidade ou lentidão no processamento.
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•

Identificador 3, 4 e 5:

a área de negócios esperaria receber os dados

contemplando a comunicação do canal com a instituição financeira em, no
máximo, cinco minutos após a comunicação. Para esse ponto, a questão da
disponibilidade 24X7 do servidor transitório de armazenamento, NAS, Servidor
SQL e Servidor Central seriam muito importante.

•

Identificador 6: a área de negócio esperaria consultar os arquivos ICP
disponibilizados pelo Controlador do Canal para realizar uma rastreabilidade
entre os dados de entrada e saída do CCDC.
Com base nos cenários arquiteturais acima, os requisitos não funcionais a seguir

seriam identificados:
 Disponibilidade dos servidores
 Capacidade de armazenamento dos dados
O arquiteto de software elaboraria a árvore de utilidades ilustrada na Figura 13, com
o objetivo de representar os requisitos não funcionais, os cenários relatados pela
área de negócios com possíveis soluções que avaliariam a importância e o risco do
projeto.
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Figura 13 - Árvore de utilidades que seria aplicada ao projeto CCDC

Elaborada pela autora

A fim de constatar se os problemas indicados pelos usuários teriam ou não
impacto sobre o projeto, seriam realizadas algumas reuniões para acordar as
métricas de medição dos problemas. Os itens mencionados a seguir poderiam ser
escolhidos pelos usuários, em conjunto com o Time.
O Quadro 4 relacionaria os requisitos não funcionais de capacidade de
armazenamento e disponibilidade, as métricas e os critérios para medição dos
riscos.
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Quadro 4 - Análise Arquitetural
Identificador
Do Cenário

Farol

1

2

3

4

5

6

Classificação

Capacidade

Capacidade

Requisito Não
Funcional

Métricas

Critérios de
Medição

Envio de 30.000 registros cada um Espaço em disco
Capacidade de
com 42.000 bytes para o servidor
para
armazenamento no
de armazenamento de dados
armazenamento
Servidor NAS
transitório, NAS a cada 5 minutos.
dos dados
Capacidade de
armazenamento em
casos de
indisponibilidade no
Servidor NAS

Envio de 60.000 registros cada um Espaço em disco
com 42.000 bytes para o servidor
para
de armazenamento de dados
armazenamento
transitório.
dos dados

Resultado
Esperado
Bom = 3 Terabyte
Ruim > 3 Terabyte

Bom = 6 Terabyte
Ruim > 6 Terabyte

Utilização do servidor de backup
Disponibilidade do
quando o servidor original atingir
Tempo de
Ótimo = 0 Segundo
servidor NAS para
60% da capacidade de
Indisponibilidade Bom = 1 Segundo
processamento dos
processamento ou quando ocorrer
do servidor
Ruim > 1 Segundo
arquivos 24X7
indisponibilidade.
Utilização do servidor de backup
Disponibilidade do
quando o servidor original atingir
Tempo de
Ótimo = 0 Segundo
Disponibilidad
servidor Central
60% da capacidade de
Indisponibilidade Bom = 1 Segundo
e
para processamento
processamento ou quando ocorrer
do servidor
Ruim > 1 Segundo
dos arquivos 24x7
indisponibilidade.
Disponibilidade do
servidor SQL para Utilização do servidor de backup
Disponibilidad
Disponibilidade
armazenamento dos para armazenamento dos logs e
500 Gigabytes
e
do servidor
logs e arquivos de inconsistências.
inconsistência
Servidor para
armazenamento de Utilização do servidor para
dados históricos armazenamento de todos os
Disponibilidade
10 Petabyte
Capacidade
recebidos pelo
arquivos recebidos pelo
do servidor
Canal de
controlador do canal por seis anos
comunicação
Disponibilidad
e

Elaborado pela autora

4.1.5. Análise Arquitetura Completa no Backlog –

Análise da abordagem

arquitetural
Com o escopo da avaliação arquitetural definido por meio da árvore de utilidades, as
decisões mencionadas no Quadro 5 deveriam ser tomadas pelo Product Owner.
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Quadro 5 - Decisões arquiteturais
Identificador
Do Cenário

Classificação

Requisito Não
Funcional

Capacidade

Capacidade de
armazenamento no
Servidor NAS

2

Capacidade

Capacidade de
armazenamento em
casos de
indisponibilidade no
Servidor NAS

3

Disponibilidad
e

Disponibilidade do
servidor NAS para
processamento dos
arquivos 24X7

4

Disponibilidade do
Disponibilidad
servidor Central
e
para processamento
dos arquivos 24x7

1

5

6

Farol

Critérios de
Medição

Resultado
Esperado

Decisão
Arquitetural
Utilizar
Envio de 30.000 registros cada um Espaço em disco
capacidade
com 42.000 bytes para o servidor
para
Bom = 3 Terabyte
existente
de armazenamento de dados
armazenamento Ruim > 3 Terabyte
adquirida para o
transitório, NAS a cada 5 minutos.
dos dados
projeto
Despriorizar um
Envio de 60.000 registros cada um Espaço em disco
projeto em
com 42.000 bytes para o servidor
para
Bom = 6 Terabyte
andamento e
de armazenamento de dados
armazenamento Ruim > 6 Terabyte utilizar o espaço
transitório.
dos dados
reservado para
este projeto
Utilização do servidor de backup
Utilizar servidor
quando o servidor original atingir
Tempo de
Ótimo = 0 Segundo
backup
60% da capacidade de
Indisponibilidade Bom = 1 Segundo
existente
processamento ou quando ocorrer
do servidor
Ruim > 1 Segundo adquirido para o
indisponibilidade.
projeto
Utilização do servidor de backup
Utilizar servidor
quando o servidor original atingir
Tempo de
Ótimo = 0 Segundo
backup
60% da capacidade de
Indisponibilidade Bom = 1 Segundo
existente
processamento ou quando ocorrer
do servidor
Ruim > 1 Segundo adquirido para o
indisponibilidade.
projeto
Utilização do servidor de backup
para armazenamento dos logs e
inconsistências.

Disponibilidade
do servidor

500 Gigabytes

Comprar um
servidor SQL
para backup

Utilização do servidor para
armazenamento de todos os
arquivos recebidos pelo
controlador do canal por seis anos

Disponibilidade
do servidor

10 Petabyte

Comprar um
servidor para
armazenar os
dados históricos

Métricas

Disponibilidade do
servidor SQL para
Disponibilidad
armazenamento dos
e
logs e arquivos de
inconsistência
Servidor para
armazenamento de
dados históricos
Capacidade
recebidos pelo
Canal de
comunicação

Elaborado pela autora

4.1.6. Análise Arquitetural Completa no Backlog – Brainstorming e priorização de
cenários
A partir da análise do Quadro 5, o Product Owner deveria decidir os riscos que iria
tratar. Nesse caso, poderia optar por despriorizar um projeto a fim de dispor de mais
espaço para o NAS nos casos em que o processamento estivesse acumulado e,
assim, aumentaria a capacidade de armazenamento para recebimento dos dados do
canal. Em seguida, abriria espaço no NAS. Realizaria a compra do servidor SQL,
com o objetivo de dispor de um backup que assumiria o controle do armazenamento
dos logs e arquivos de inconsistência, caso o servidor principal ficasse indisponível.
Descobriria antes da construção e, portanto, antecipadamente que não existiria o
servidor que deveria armazenar os dados históricos recebidos do Controlador do
Canal com as informações ainda não padronizadas de acordo com o layout
corporativo (determinado pela área de negócios), o arquivo ICP. As informações
nele contidas poderiam se mostrar úteis em uma futura rastreabilidade. Uma
possibilidade seria classificá-lo como baixa prioridade, pois poderia chegar à decisão
sobre a necessidade de comprar esse servidor, cuja entrega demoraria, e o prazo
desta produziria impacto direto na do projeto. O Product Owner entenderia que o
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não armazenamento dos dados históricos recebidos no canal, a esta altura do
projeto, não causaria transtornos para o consumo desses dados por parte da área
de negócios.
Para os demais requisitos não funcionais expostos no Quadro 5, seria possível
constatar que a infraestrutura estava preparada.
Na análise focada da fase seguinte, que seria aplicada ao Sprint Backlog, seriam
realizadas apenas verificações com o Product Owner, com o objetivo de assegurar o
não surgimento de novos riscos e, se existissem, escolheria a forma e o momento
de tratá-los.
4.1.7. Análise Arquitetural Completa no Backlog – Análise da abordagem
arquitetural
Na etapa seis, o arquiteto de software realizaria uma análise da arquitetura do
software e dos riscos associados aos requisitos não funcionais. Na sete, essa
análise seria apresentada aos participantes do projeto, e os riscos, classificados pelo
Product Owner segundo os critérios de importância para o projeto. Na etapa oito,
seria consolidado o resultado do Brainstorming revisando a árvore de utilidades. E
se não fossem identificados novos riscos, seria desnecessário voltar à etapa quatro
para analisá-los.
Na análise focada da etapa seguinte, que seria aplicada ao Sprint Backlog, possíveis
alterações identificadas na sete se refletiriam na árvore de utilidades.
4.1.8. Análise Arquitetural Completa no Backlog – Apresentação de resultados
A Análise arquitetural identificaria e mostraria por meio de um relatório elaborado
pelo arquiteto alguns riscos no projeto que deixaram de ser evidenciados por causa
da ausência da aplicação deste roteiro, e só foram descobertos quando o software
estava em produção. A seguir, o resultado hipotético do relatório:
Considerando que o monitoramento foi realizado sobre o software sem a aplicação
do roteiro proposto nesta pesquisa, os problemas relacionados a seguir foram
encontrados após sua implantação no ambiente de produção:
Primeiro problema: incapacidade do servidor NAS para armazenar os arquivos ICP
acumulados no ambiente do Controlador do Canal por problemas posteriores de
comunicação de dez minutos entre os drivers. Dessa maneira, o escopo do projeto
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foi comprometido, pois a área de negócios não conseguiu realizar a consulta dos
arquivos IDC no tempo especificado, ou seja, cinco minutos após a comunicação do
cliente com o canal da instituição.
Segundo problema: indisponibilidade do servidor principal SQL. Como não havia um
backup para assumir o armazenamento dos logs e inconsistências, perdeu-se a
rastreabilidade resultante do processamento do CCDC por duas horas.
Terceiro problema: Deixou-se de armazenar os arquivos recebidos do Controlador
do Canal, o arquivo ICP em uma base histórica. Lembrou-se dessa necessidade,
quando a auditoria necessitou rastrear a relação entre os arquivos ICP (entrada) e
IDC (saída).
Com a aplicação da análise arquitetural completa nas fases do ciclo de
desenvolvimento de software, seria possível, nesta fase, realizar o acompanhamento
dos riscos identificados, tratados (conforme planos de ação elaborados nas etapas
da análise arquitetural) ou assumidos nas etapas anteriores pela equipe participante,
evitando, assim, o comprometimento da qualidade do projeto.
O Quadro 6 resumiria a análise arquitetural dos riscos críticos.
Quadro 6 - Resumo da antecipação do risco e soluções
Identificador
Do Cenário

2

5

6

Farol

Classificação

Requisito Não
Funcional

Capacidade

Capacidade de
armazenamento em
casos de
indisponibilidade no
Servidor NAS

Disponibilidade do
servidor SQL para
Disponibilidad
armazenamento dos
e
logs e arquivos de
inconsistência
Servidor para
armazenamento de
dados históricos
Capacidade
recebidos pelo
Canal de
comunicação

Métricas

Critérios de
Medição

Envio de 60.000 registros cada um Espaço em disco
com 42.000 bytes para o servidor
para
de armazenamento de dados
armazenamento
transitório.
dos dados

Resultado
Esperado

Bom = 6 Terabyte
Ruim > 6 Terabyte

Decisão
Arquitetural
Despriorizar um
projeto em
andamento e
utilizar o espaço
reservado para
este projeto

Prirização

Alta

Utilização do servidor de backup
para armazenamento dos logs e
inconsistências.

Disponibilidade
do servidor

500 Gigabytes

Comprar um
servidor SQL
para backup

Alta

Utilização do servidor para
armazenamento de todos os
arquivos recebidos pelo
controlador do canal por seis anos

Disponibilidade
do servidor

10 Petabyte

Comprar um
servidor para
armazenar os
dados históricos

Baixa

Elaborado pela autora

As análises focadas que seriam realizadas nas fases seguintes teriam o objetivo de
contribuir para a atividade de verificação e controle dos riscos encontrados na
análise completa e na possibilidade de tratamento dos novos riscos.
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4.2.

Primeira Análise Focada – Sprint Backlog

Segundo a proposta do roteiro da pesquisa, durante a reunião de Planejamento do
Sprint, o Product Owner deveria utilizar um relatório que contemplasse os riscos
arquiteturais, elaborado durante a análise completa pelo arquiteto de software. O
objetivo consistiria em decidir a ordem em que os requisitos funcionais seriam
construídos nos Sprints, que no projeto implantado seriam organizados da seguinte
forma:
No primeiro Sprint “o quê“ foi executado no Canal.
No segundo Sprint “onde“ a operação foi executada.
No terceiro Sprint “quem“ realizou a operação.
Se o roteiro proposto fosse utilizado para a construção dos requisitos funcionais
ordenados acima, seria possível observar que não haveria possibilidade de
implantá-las sem haver finalizado o plano de ação traçado para os problemas
relacionados no relatório apresentado na análise completa. Esse plano refletiria o
risco anteriormente categorizado como de alta importância na árvore de utilidades.
O Quadro 7 ilustraria a interdependência da implantação dos requisitos funcionais e
da conclusão dos planos de ação elaborados na análise completa para a resolução
dos pontos críticos referentes aos requisitos não funcionais.
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Quadro 7 - Dependência da execução para os planos de ação

Elaborado pela autora

Nesta etapa se aplicariam os requisitos funcionais priorizados para a construção de
cada Sprint, a análise arquitetural focada por meio das etapas sete e oito das
práticas do ATAM na funcionalidade escolhida pelo Product Owner, com o objetivo
de refinar a análise completa já feita em todos os requisitos funcionais, de assegurar
o não surgimento de novos riscos e de verificar que nenhum deles deixaria de ser
considerado.

4.2.1. Primeira Análise Focada – Sprint Backlog – Brainstorming e priorização de
cenários
Nesta etapa, o Product Owner voltaria a analisar os cenários, riscos e soluções
refletidos na árvore de utilidades elaborada na análise completa, desta vez, olhando
com mais detalhes no tocante à construção do requisito funcional priorizado. Se
novos riscos não houvessem sido identificados pelo arquiteto, a análise arquitetural
completa seguiria sem dados adicionais ou necessidade de modificações.
Duas características que poderiam ser ressaltadas neste roteiro seriam a
reafirmação dos pontos críticos mencionados e os prazos que foram acordados para
resolução, respeitando a data dos testes integrados, pois os requisitos não
funcionais seriam testados e as devidas evidências de testes, coletadas.
Um acompanhamento sobre o andamento dos planos de ação seria realizado pelo
SCRUM Master nas reuniões diárias as quais, neste contexto, passariam a contar
com a participação do arquiteto de software posicionando o que foi feito,
determinando as dificuldades e os próximos passos. O SCRUM Master, por sua vez,
tem como responsabilidade contribuir para o direcionamento dos pontos críticos,
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tendo em mente que os problemas deveriam ser resolvidos com rapidez para não
impactar os testes integrados.
No decorrer da construção deste Sprint, os problemas com o prazo de entrega para
o servidor e sua configuração poderiam ser rapidamente resolvidos, sem oferecer
risco para a data final do projeto. Isso se deveria ao acompanhamento diário e à
ação rápida do SCRUM Master.
4.2.2. Primeira Análise Focada – Sprint Backlog

–

Análise

da

abordagem

arquitetural
Na etapa sete da análise focada do Sprint Backlog, o Product Owner poderia revisar
a árvore de utilidades em busca de novos riscos, contudo, se não fossem
identificados poderia se fazer valer a análise completa realizada no Backlog sem
alterações.
Na análise focada da fase seguinte, a ser aplicada aos testes integrados, seriam
refletidas possíveis alterações que poderiam ser identificadas na etapa sete na
árvore de utilidades em conjunto com suas possíveis soluções.
4.3.

Segunda Análise Focada – Teste Integrado

Após a construção e os testes unitários de cada Sprint, poderiam se iniciar os testes
integrados utilizando como referência os cenários de testes elaborados durante a
análise completa do Backlog e refinados após as análises focadas, com o intuito de
refletir os novos riscos identificados depois da priorização dos requisitos funcionais
para cada Sprint.
Antes de iniciar os testes integrados, seria possível realizar a segunda análise
focada para constatar, mediante a reaplicação das etapas sete e oito das práticas do
ATAM, que novos riscos referentes aos requisitos não funcionais deixariam de ser
identificados em etapas anteriores. A análise em questão também visaria a checar
os riscos identificados e relatados no documento de testes com as respectivas
soluções.
Para os testes integrados, esse roteiro indicaria a utilização do documento contendo
os casos de testes elaborados na etapa quatro durante a análise completa do
Backlog, documento esse que poderia sofrer alteração nas duas análises focadas
realizadas posteriormente. O objetivo seria constatar que os riscos e soluções
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levantados durante a fase de inicialização e os resultados esperados estariam
refletidos no código-fonte desenvolvido do CCDC. Em vista disso, os seguintes
testes seriam realizados:
1. Cenário de teste não funcional: realizar uma carga de dados no servidor
NAS contendo um arquivo com 30.000 registros, conforme volumetria
levantada na análise arquitetural.
Resultado esperado: armazenamento realizado com êxito para a capacidade
de armazenamento de 3 TB.
Resultado que seria obtido: o servidor armazenou sem falhas os registros.
A conexão entre o driver Centralizador do Canal e o CCDC foi realizada com
êxito.
Evidência

de

teste

coletada:

log

da

aplicação

que

registrou

o

processamento realizado com êxito.
2. Cenário de teste não funcional: realizar uma carga de dados no servidor
NAS contendo um arquivo com 60.000 registros. O objetivo consiste em
simular o acúmulo da carga dos dados a serem enviados do driver
Centralizador do Canal para o CCDC por uma questão de indisponibilidade
dos componentes.
Resultado esperado: armazenamento não realizado, pois a capacidade de
armazenamento necessária é de 6TB.
Resultado obtido: o

servidor armazenou

sem falhas

os registros

acumulados. A conexão entre o driver Centralizador do Canal e o CCDC foi
realizada com êxito.
Evidência

de

teste

coletada:

log

da

aplicação

que

registrou

o

processamento realizado com êxito.
3. Cenário de teste não funcional: simular a indisponibilidade do servidor
principal de armazenamento de dados temporários, o NAS.
Resultado esperado: em tese, o servidor backup NAS assume o
armazenamento dos dados em até um segundo após a indisponibilidade do
servidor principal, e o Controlador do Canal envia novamente os arquivos que
não foram recepcionados com êxito pelo NAS.
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Resultado obtido: em teoria, o servidor backup NAS assume o controle do
armazenamento dos dados no tempo esperado (um segundo) e o Controlador
do Canal envia novamente os arquivos que não foram recepcionados.
Evidência

de

teste

coletada:

log

da

aplicação

que

registrou

o

processamento realizado com falha do servidor principal do NAS, o
acionamento do servidor backup, e o reprocessamento dos dados.
4. Cenário de teste não funcional: simulação da indisponibilidade do servidor
Central.
Resultado esperado: cabe ao servidor backup Principal assumir o
processamento dos dados em até um segundo após a indisponibilidade do
servidor principal e verificar se deixou de processar algum arquivo pela
metade. Nesse caso, reprocessaria esses arquivos.
Resultado obtido: é tarefa do servidor backup Principal assumir o controle
do processamento dos dados no tempo esperado (um segundo) e
reprocessar os dados interrompidos devido à indisponibilidade do outro
servidor.
Evidência

de

teste

coletada:

log

da

aplicação

que

registrou

o

processamento realizado com falha do servidor principal, o acionamento do
servidor backup, e o reprocessamento dos dados.
5. Cenário de teste não funcional: Simular a indisponibilidade do servidor SQL
Resultado

esperado:

o

servidor

backup

SQL

deverá

assumir

o

armazenamento dos dados em até um segundo após a indisponibilidade do
servidor.
Resultado obtido: em tese, o servidor backup SQL assume o controle do
armazenamento dos dados no tempo esperado (um segundo).
Evidência

de

teste

coletada:

log

da

aplicação

que

registrou

o

processamento realizado com falha do servidor principal, o acionamento do
servidor backup, e o reprocessamento dos dados.
6. Cenário de teste não funcional: realizar uma carga de dados no servidor
SQL consumindo mais que 500 GB da capacidade de armazenamento
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Resultado esperado: o servidor SQL deverá assumir o armazenamento dos
logs.
Resultado obtido: o servidor SQL não possui espaço para armazenar a
quantidade de log enviados, rejeitando os registros excedentes à sua
capacidade.
Evidência de teste coletada: log da aplicação que registrou a falha do
servidor SQL.
O resultado dos testes, se aplicados ao contexto proposto nesta pesquisa, mostraria
por meio de um relatório elaborado pelo arquiteto a constatação dos riscos
levantados para o projeto, mas no projeto atual deixariam de ser evidenciados por
causa da ausência da aplicação deste roteiro, e só seriam descobertos quando o
software estivesse em produção.
4.3.1. Terceira Análise Focada – Implantação da Análise da abordagem arquitetural
Considerando que o monitoramento seria realizado sobre o software sem a
aplicação do roteiro proposto nesta pesquisa, os problemas relacionados no próximo
capítulo seriam encontrados após sua implantação no ambiente de produção
aplicando o roteiro proposto.
4.4.

Resultado da aplicação do método.

A análise arquitetural aplicada ao projeto implantado que não utilizou o roteiro
proposto na presente investigação teria previsto os riscos mencionados a seguir,
que se verificaram na análise completa feita no Backlog na fase de inicialização do
ciclo de desenvolvimento do software. Segue-se a descrição.
O empecilho inicial consistiria na impossibilidade de o servidor NAS armazenar os
arquivos ICP acumulados no ambiente do Controlador do Canal por problemas que
surgiriam depois, referentes à comunicação entre os drivers, em dez minutos. Com
isso se comprometeu o escopo do projeto, pois para a área de negócios, não foi
possível realizar a consulta dos arquivos IDC no tempo predeterminado, ou seja,
cinco minutos após a comunicação do cliente com o canal da instituição.
O outro problema residiu na indisponibilidade do servidor principal SQL. Devido à
inexistência de um backup para assumir o armazenamento dos logs e à presença de

58

inconsistências, durante duas horas, foi perdida a rastreabilidade decorrente do
processamento do CCDC.
O terceiro problema encontrou-se no não armazenamento dos arquivos recebidos do
Controlador do Canal, o arquivo ICP, em uma base histórica. Essa necessidade
surgiu quando a auditoria precisou rastrear a relação entre os arquivos ICP (entrada)
e IDC (saída).
A utilização da análise arquitetural completa e focada nas fases do ciclo de
desenvolvimento

de

software

possibilitaria

a

realização,

nesta

fase,

do

acompanhamento dos riscos identificados, tratados ou assumidos nas etapas
anteriores pela equipe participante, evitando assim, o comprometimento da
qualidade do projeto.
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5

CONCLUSÃO

5.1. Resultados Obtidos
Com a aplicação do roteiro proposto nesta pesquisa a um projeto implantado,
constatou-se que, quando utilizado a fim de realizar a análise arquitetural em dois
níveis, a saber, completa e focada, para projetos que utilizam a metodologia de
desenvolvimento de software ágil SCRUM, pode contribuir positivamente para a
identificação e o tratamento dos riscos arquiteturais referentes aos requisitos não
funcionais, proporcionando visibilidade dos riscos e antecipação das discussões
antes da construção do software.
5.2. Evolução da Pesquisa
Utilização desse roteiro em trabalhos futuros relacionando o conceito de dívidas
técnicas que são levadas adiante em projeto por motivos evidenciados nos estudos
em andamento.
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