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RESUMO
O processo de ciclo de vida de um software é, sumariamente, composto pelas etapas
de análise de requisitos, projeto, construção e testes. No desenvolvimento ágil essas
etapas são apoiadas por um conjunto de práticas e técnicas de desenvolvimento que
auxiliam as equipes a responderem de forma rápida às mudanças de escopo. Dentre
as técnicas ágeis existentes destaca-se o BDD (Behavior-Driven Development), que
propõe a integração da escrita de especificações guiadas por exemplos com o uso
da linguagem Gherkin, juntamente com o TDD (Test-Driven Development) e os
testes de aceitação automatizados. Esta pesquisa apresenta uma investigação
empírica que objetiva avaliar como o BDD é utilizado pelas empresas brasileiras.
Para atingir esse objetivo, inicialmente, foi realizada uma revisão sistemática da
literatura. Um estudo de caso múltiplo com seis empresas foi realizado por meio de
entrevistadas. Uma comparação entre a teoria e a prática revelou o BDD como uma
técnica dependente dos métodos ágeis, porém flexível e que pode ser aplicada em
todas as etapas do ciclo de desenvolvimento. As atividades do BDD podem ser
utilizadas na criação, evolução e manutenção de um software. Seus benefícios se
manifestam por meio da geração de um software de qualidade, criação de uma
documentação viva e melhorias na comunicação entre usuário e time de
desenvolvimento. O aculturamento empresarial acerca dos reais benefícios do BDD,
as complexidades na montagem de seu ferramental e a falta de preparo das pessoas
leigas para escrever o Gherkin se apresentam como principais dificuldades.
Baseando-se nesses aspectos, uma análise detalhada foi realizada e apontadas as
recomendações de pesquisas futuras. Desse modo, outros pesquisadores podem
explorá-las. Uma reflexão é oferecida aos profissionais que desejam utilizar o BDD.
Palavras-chave: Behavior-driven development; Ciclo de desenvolvimento de
software; Métodos ágeis; Engenharia de software.

ABSTRACT

The adoption of the BDD (Behavior-Driven Development) in the software
development of the national companies: a multiple case study
The software development life cycle process is summarily constituted by steps of
requirement analysis, designing, constructing and testing. These steps are, in the
agile development, sustained by a set of developmental practices and techniques
that works as an ancillary for the teams, so they may respond promptly to scope
changes. Among the current agile techniques, we may highlight the Behavior-Driven
Development (BDD), which proposes the integration of guided specifications by
examples using Gherkin syntax, herewith the Test-Driven Development (TDD), and
automated acceptance tests. This research presents an empirical study that aims to
evaluate how BDD is used by Brazilian companies. In order to achieve this objective,
initially conducted a systematic literature review, then a multiple case study with six
companies was carried out through interviews and a comparison between theory and
practice, which revealed that BDD, as a dependent technique of the agile methods,
yet flexible, can be applied at all stages of the development cycle. BDD activities may
be used in a software creation, evolution and maintenance. Its benefits manifest
themselves through the production of a quality software, the creation and
maintenance of a living documentation, and the improvements in communication
between the user and the development team. Corporate acculturation regarding true
BDD benefits, the assemblage tooling complexity, and lack of preparation of nontechnical people to write the Gherkin, appears to be their main difficulties. Based on
these aspects a set of practical results and recommendations of future research are
pointed out. Thus, other researchers may explore them and a reflection is offered to
the professionals who desire to use BDD.
Keywords: Behavior-driven development; Software development life cycle; Agile
methods; Software Engineering.
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1

INTRODUÇÃO

Esta seção apresenta uma visão dos aspectos introdutórios desta pesquisa. A
seção 1.1 descreve o contexto, a motivação e a problemática. A seção 1.2 expõe os
objetivos que a pesquisa se propõe a atender. A seção 1.3 apresenta as principais
contribuições e, por fim, a seção 1.4 apresenta como esta pesquisa está organizada.

1.1

Contexto e motivação

Recentemente, a adoção dos métodos ágeis vem crescendo frente a outros
meios de desenvolvimento. O percentual de sucesso de projetos que utilizam os
métodos ágeis tem aumentado nos últimos anos em relação aos demais (LYNCH,
2015). Os métodos ágeis podem adotar diversas técnicas de desenvolvimento, uma
delas é o Behavior-Driven Development (BDD). O BDD contribui para o sucesso do
desenvolvimento, pois permite a criação de especificações baseadas em exemplos e
de testes de aceitação automatizados, em uma linguagem padronizada que possibilita
a escrita de requisitos de forma clara e objetiva. (RAHMAN; GAO, 2015).
Dan North, em 2003, criou o BDD em resposta às dificuldades encontradas por
ele na utilização do Test-Driven Development (TDD), para ser uma técnica ágil voltada
ao desenvolvimento de software e capaz de criar os testes das unidades de código.
Dessa forma, uma visão isolada do desenvolvedor pode se sobressair à visão das
necessidades do usuário. Sendo assim, muitas vezes, cria-se um software de boa
qualidade no código que, todavia, não satisfaz às necessidades do usuário.
Outra dificuldade encontrada por North (2006) está relacionada à comunicação
entre o desenvolvedor e o usuário. Como o TDD é voltado para a codificação, a
linguagem de comunicação do desenvolvedor não é compreensível ao usuário, devido
aos jargões técnicos. Ao contrário do TDD, o BDD é voltado para a verificação do
comportamento do software pela descrição de requisitos do usuário, escritos por meio
da linguagem Gherkin. Essa linguagem estabelece uma boa comunicação entre o
usuário e o desenvolvedor, pois seu padrão de escrita visa facilitar o entendimento
dos requisitos por parte do usuário e facilita a visualização antecipada do
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comportamento esperado do software e permite a associação dos requisitos ao código
de software, gerando testes de aceitação automatizados. (SMART, 2014).
O BDD se apresenta como um conjunto de atividades de desenvolvimento de
software que transformam as necessidades de negócio em software pronto para uso.
(RAHMAN; GAO, 2015). O processo de transformação dos requisitos do usuário em
um software testável e executável é denominado Software Development Life Cycle
(SDLC), ou Ciclo de Desenvolvimento de Software. (SWEBOK, 2014). A motivação
desta pesquisa é descobrir os diversos aspectos teóricos do BDD dentro SDLC e, a
partir desses, verificar como o BDD é utilizado em empresas nacionais. Desta forma,
será possível aos interessados avaliar como é sua utilização, seus benefícios e
dificuldades.

1.2 Objetivo geral e específico

O objetivo geral desta pesquisa é avaliar como o BDD é utilizado pelas
empresas nacionais. Para isso, foi realizado um estudo de caso múltiplo, a partir de
uma revisão sistemática da literatura sobre BDD.
A confirmação da existência, ou não, de semelhanças entre os aspectos
teóricos e práticos foi a forma encontrada para validar tal objetivo. Na identificação e
no detalhamento das evidências de que existem similaridades, reside a riqueza desta
pesquisa.
O objetivo específico desta pesquisa, é responder às seguintes questões:


QP1. Como se define o BDD e em qual contexto ele pode ser utilizado?



QP2. Como o BDD está organizado?



QP3. Quais atividades estão contidas na organização do BDD?



QP4. Quais são as principais ferramentas do apoio as atividades do BDD?



QP5. Quais são os principais benefícios e dificuldades encontrados na
utilização do BDD?
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1.3 Contribuições

Uma avaliação apresentando como o BDD é utilizado pelas empresas
nacionais e seus profissionais é a principal contribuição desta pesquisa. A verificação
de possíveis descolamentos entre os aspectos teóricos e práticos se tornam
contribuições indiretas que engrandecem esta pesquisa.
Os resultados deste trabalho são importantes tanto para a academia quanto
para a indústria, pois, por intermédio deles, os profissionais poderão atentar para os
diversos aspectos do BDD e, assim, superar os desafios de sua adoção.

1.4

Método de trabalho

O método de trabalho utilizado nesta pesquisa é um estudo de caso múltiplo,
criado à luz de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), em BDD. Um modelo
teórico serve como base de comparação com os resultados do estudo de caso. As
seguintes atividades foram realizadas: i) revisão bibliográfica; ii) preparação para o
estudo de caso; iii) execução do estudo de caso; iv) análise dos resultados e
conclusão. A Figura 1, apresenta essas atividades.
Figura 1 ― Atividades realizadas nesta pesquisa.

Fonte: Elaborada pelo autor.

A revisão bibliográfica tem como finalidade pesquisar o estado da arte em BDD
e descrever os fundamentos da técnica. Um modelo teórico foi criado a fim de gerar
insumos para o estudo de caso. Essa seção está dividida em duas partes, na primeira
parte são apresentados os principais conceitos relacionados ao BDD e, na segunda,
que é exposta uma RSL em BDD.
Com base no modelo teórico resultado da RSL, foi elaborado o roteiro das
entrevistas que foram realizadas durante o estudo de caso.
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Neste trabalho o estudo de caso consiste em entrevistar profissionais de seis
empresas nacionais que utilizam o BDD, com o objetivo de avaliar como as empresas
o utilizam e conhecer os principais benefícios e dificuldades encontrados por eles.
Foram estudadas cinco empresas de grande porte e uma de médio porte. A maioria
das empresas tem sua atividade principal voltada para o desenvolvimento de software.
Foram

coletadas

informações

por

meio

de

dezoito

entrevistas

semiestruturadas, realizadas com base em um roteiro pré-definido. Adicionalmente,
permitiu-se a cada entrevistado expor livremente os aspectos que lhe pareciam
importantes. Objetiva-se, assim, apresentar as principais dificuldades encontradas na
utilização do BDD.
Finalmente, na avaliação dos resultados, são realizadas uma análise crítica e
uma categorização dos dados coletados durante as entrevistas, com foco na
organização, na operacionalização e nas principais causas de sucesso e insucesso
do BDD. Um cruzamento entre a literatura e a prática foi realizado, com o objetivo de
destacar os possíveis pontos não cobertos pela literatura, além de permitir a definição
dos critérios de classificação de sucesso e insucesso na utilização do BDD. O devido
cuidado para evitar generalizações foi tomado nesta atividade, pois, entende-se que,
cada empresa, projeto, equipe e tecnologia são diferentes e podem ser únicos na
análise dos casos.

1.5 Organização do trabalho
Este trabalho está dividido em 5 sessões, a saber: a seção 2, “Revisão
Bibliográfica”, apresenta o estado da arte em BDD, descrevendo os principais
conceitos, literaturas e um modelo teórico sobre o BDD.
A seção 3, “Preparação para o Estudo de Caso”, apresenta como foi criado o
roteiro de entrevistas.
A seção 4, “Execução do Estudo de Caso”, apresenta as etapas para a
condução do estudo de caso e realização das entrevistas.
A seção 5, “Análise dos Resultados”, apresenta a análise dos resultados
obtidos por meio das entrevistas realizadas.
A seção 6, “Considerações Finais”, encerra o trabalho apresentando suas
limitações, conclusões e as recomendações de pesquisas futuras.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Esta seção apresenta, inicialmente, os conceitos fundamentais para o
entendimento do BDD e, na sequência, a RSL sobre esse assunto.

2.1

Conceitos relacionados

O objetivo aqui é apresentar conceitos importantes, diretamente ligados ao
BDD como: os modelos do ciclo de desenvolvimento de software, os métodos ágeis,
as histórias de usuários, o TDD e suas limitações e finalidade, assim como descrever
a especificação baseada em exemplos ou Specification by Example (SBE);
desenvolvimento guiado por testes de aceitação ou Acceptance-Test Driven
Development (ATDD); planejamento guiado por testes de aceitação ou AcceptanceTest Driven Planning (ATDP); projeto orientado ao domínio ou Domain-Driven Design
(DDD) e; por fim, a linguagem Gherkin.

2.1.1 Modelos de SDLC

Os modelos de SDLC (Software Development Life Cycle) estão na base do
processo primário de desenvolvimento de software. Eles podem ser preditivos ou
adaptativos. Os modelos preditivos são caracterizados pelo detalhamento inicial dos
requisitos de software e pela elaboração de um plano detalhado das atividades, suas
fases e iterações, antes do início da etapa de construção.
Já os modelos adaptativos não realizam tal detalhamento antes do início da
etapa de construção, seu planejamento, fases e iterações são ajustados de acordo
com o andamento e a evolução da etapa de construção, que é realizada de forma
incremental. Define-se ciclo de desenvolvimento de software como um conjunto de
etapas inter-relacionadas que transformam os insumos de entrada seguindo critérios
estabelecidos em um produto de software. (SWEBOK, 2014).
Para ambos os modelos (preditivos ou adaptativos) o ciclo de desenvolvimento
é composto pelas etapas de requisitos, projeto, construção e testes. Nos modelos
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preditivos, essas etapas devem ser executadas em ordem sequencial e nos modelos
adaptativos, podem ser executadas em ordem aleatória. (SWEBOK, 2014).
A etapa de requisitos se concentra na captura, análise, especificação e
validação das necessidades dos usuários, bem como no gerenciamento das
necessidades durante o ciclo de desenvolvimento de software. A etapa de projeto de
software foca na definição da arquitetura, de seus componentes e integrações. Tratase de uma etapa em que é feita uma análise da estrutura interna do software.
A etapa de construção refere-se à criação detalhada de software, por meio de
uma combinação de codificação, verificação, teste unitário, testes de integração e
depuração. A etapa de testes consiste em uma verificação dinâmica, na qual um
programa fornece os comportamentos esperados para um conjunto finito de casos de
testes, que devem ser, adequadamente, selecionados com base no domínio de
execução. O termo dinâmico é considerado, uma vez que testar um software exige
uma série de valores de entrada. O termo finito é considerado, pois, mesmo que um
software simples seja testado, teoricamente, é impossível testá-lo para todos os casos
possíveis. (SWEBOK, 2014).
Vale destacar que o BDD está inserido no contexto de desenvolvimento
adaptativo, como um representante dos métodos ágeis. Ao contrário de construir um
software, seguindo um plano detalhado visando a uma grande entrega final, os
métodos ágeis proveem pequenas entregas de forma incremental, por meio de
pequenas partes prontas, para utilização pelo usuário. O BDD herdou essa
característica dos métodos ágeis, dispensando formalismos e proporcionando uma
comunicação fácil e rápida entre o usuário e o desenvolvedor (CARTER; GARDNER,
2016; ALHAJ; ARBEZ; PEYTON, 2017). A Figura 2, a seguir, ilustra essa afirmação.
Figura 2 ― Contextualização do BDD dentro do ciclo de desenvolvimento de software.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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2.1.2 Métodos ágeis

Os métodos ágeis se apresentam como maneiras de desenvolver softwares,
que se esforçam para implementar os valores delineados em um manifesto ágil.
(CARTER; GARDNER, 2016). Tais valores são: valorizar indivíduos e interações, mais
que processos e ferramentas; software em funcionamento, mais que documentação
abrangente; colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos; e
responder a mudanças, mais que seguir um plano. (BECK et al., 2001).
Os métodos ágeis, tipicamente, têm como característica a habilidade de se
adaptar às mudanças, independentemente, da fase em que se encontra um projeto
de software, sem incorrer em sobrecarga excessiva de trabalho. São times
multifuncionais que trabalham de forma colaborativa e produzem entregas contínuas
de formas incrementais, antecipadas e frequentes (CARTER; GARDNER, 2016).
Para Alhaj, Arbez e Peyton (2017) ao contrário de uma grande entrega final de
um software, os métodos ágeis propõem entregas em pequenas partes. Existem
diversos exemplos de metodologias ágeis de desenvolvimento, as mais importantes
são o eXtreme Programming (XP) e o Scrum.
Os métodos ágeis são importantes para o BDD, pois suas atividades estão,
diretamente, ligadas ao contexto ágil, uma vez que é difícil definir todos os requisitos
no início de um projeto de software e também testá-los, antecipadamente. Entendese no BDD que os requisitos e seus testes evoluem à medida em que o time de
desenvolvimento, juntamente com o usuário, aprende mais sobre o software que está
sendo construído (SMART, 2014).

2.1.3 Histórias de usuários

Cohn (2004) destaca que as histórias de usuários são artefatos que descrevem
as funcionalidades de um software que geram valor para o cliente e para o próprio
usuário. O mesmo autor enfatiza que as histórias de usuários expressam, de forma
resumida, as necessidades de se implementar funcionalidades dentro de um software.
Elas possuem como característica uma descrição breve, que auxilia o planejamento e
a obtenção de detalhes suficientes para determinar a completude do programa.
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Uma história pode ser escrita em um cartão denominado story card. Trata-se
de um cartão pequeno, cujo objetivo é armazenar, de forma sucinta, a necessidade
de um usuário, além de auxiliar os times ágeis no planejamento de suas entregas. O
cartão de história é a mais visível manifestação da necessidade de um usuário de
software, ele deve representar os requisitos desse usuário e não documentá-los
(COHN, 2004).
Para Solis e Xiaofeng (2011) as histórias proporcionam a contextualização clara
acerca das funcionalidades que serão entregues pelo sistema. Elas são orientadas
aos usuários e descrevem suas interações com o software. Segundo o autor, elas
devem esclarecer três questões: qual papel do usuário? Qual funcionalidade será
entregue? Qual benefício será gerado com a implementação?
Cohn (2004) reforça que boas histórias, necessariamente, devem conter seis
atributos principais: ser independentes, negociáveis, trazer valor para os clientes e
usuários, estimáveis, pequenas e testáveis. Conforme as seguintes definições:


independentes, pois as dependências entre as histórias podem ocasionar
problemas na priorização e no planejamento, de tal forma que, uma história
pequena e de pouco valor pode vir a impossibilitar a entrega de uma outra
de maior valor para o usuário;



negociáveis, pois elas não são contratos e devem estimular a comunicação
entre o usuário do software e o time de desenvolvimento, o cartão de
histórias auxilia o usuário e o time a lembrar de detalhes e a negociar sobre
eles no momento da discussão;



trazer valor para os clientes e usuários, pois elas devem facilitar as rotinas
dos usuários e agregar valor ao produto ou serviço prestado pelo pagador
de um software.



estimáveis, pois é importante que o time de desenvolvimento consiga ler a
história e estimar o quanto de esforço será necessário para que ela seja
implementada e isso afeta o planejamento das entregas;



pequenas, pois as histórias grandes são difíceis de estimar. No
desenvolvimento ágil as histórias maiores denominam-se épicos, que são
itens que demandam maior carga desenvolvimento ou, ainda, representam
a ideia do projeto construído como um todo, criando, a partir dele, outras
pequenas histórias de usuário; e
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testáveis, pois uma história que não é testável, não é executável. Ela deve
ter critérios de aceitação compreensíveis e implementáveis por um time de
desenvolvimento ou mesmo por um testador de sistema.

As histórias são importantes para o conceito de desenvolvimento ágil e,
consequentemente, para o BDD, pois nelas se inicia o entendimento e o planejamento
das entregas de um software, elas estimulam a comunicação entre o usuário e o time
de desenvolvimento e podem se transformar em cenários de teste, utilizados como
critérios de aceitação. (SOLIS; XIAOFENG, 2011).

2.1.4 TDD

Kent Beck, considerado o descobridor da técnica, declarou que o TDD encoraja
o desenvolvimento simples e inspira confiança. (BECK, 2003). Trata-se de uma
técnica ágil de desenvolvimento que consiste em escrever e testar, unitariamente,
pequenas partes do código em pequenas iterações. Isso ocorre antes mesmo do
software estar totalmente pronto para ser testado integralmente por um usuário
(JANZEN, 2005 apud HILTON et al., 2015).
Segundo Hilton et al. (2015), o TDD não é uma técnica de testes, mas sim uma
maneira ágil de se desenvolver softwares com qualidade. Trata-se de um processo
iterativo composto por múltiplos ciclos, em que cada ciclo é composto por três fases,
identificadas por vermelha, verde e azul. Na fase vermelha o desenvolvedor escreve
o código de teste com o objetivo de que, no momento da sua compilação, ele falhe.
Na fase verde o desenvolvedor escreve o código de produção com o objetivo de que,
no momento de sua compilação, ele passe. Opcionalmente, na fase azul o
desenvolvedor aprimora o código de teste ou no código de produção.
O foco do TDD está na parte interna, no código, e não na parte externa, no
comportamento esperado do software (SMART, 2014).
O BDD foi criado em resposta a uma das principais dificuldades do TDD
(NORTH, 2006), essa dificuldade se manifesta na falta de ligação entre o que o
software necessita fazer, tanto sob a perspectiva do usuário quanto do desenvolvedor,
causando um problema de comunicação entre essas partes que pode resultar em um
código bem feito que, muitas vezes, não atende às expectativas dos usuários.
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As duas técnicas de desenvolvimento, tanto o TDD quanto o BDD, utilizam o
princípio Test First (do inglês: testar primeiro) que prega que os testes devem ser
elaborados e executados antes do programa estar pronto. Tal abordagem visa
proporcionar qualidade na entrega do software. No BDD, o princípio do Test First é
aplicado ao serem escritos os testes de aceitação do usuário, já no TDD são
executados testes unitários do desenvolvedor. Isso pode ser visualizado na Figura 3.
O quadro, à esquerda, mostra o TDD e a execução dos testes unitários, bem como a
perspectiva do desenvolvedor e a necessidade de cobrir o comportamento isolado dos
códigos contidos nos componentes. O quadro, à direita, mostra o BDD e a execução
dos testes de aceitação, bem como a perspectiva do usuário, interessado em cobrir
as funcionalidades do software e seu comportamento. No BDD, ao se testar uma
funcionalidade, é possível testar diversos componentes de código (AMODEO, 2015).
Figura 3 ― Técnica Test First TDD versus BDD.

Fonte: Adaptado de Amodeo (2015).

A execução dos testes de aceitação, por meio do BDD ou dos testes unitários
do TDD, não garante que todas as funcionalidades, componentes e sua codificação
estarão cobertos. Assim, a fim de garantir melhor cobertura, entende-se que são
necessários o planejamento dos testes e a utilização das duas técnicas de forma
complementar, se possível (PYSHKIN; MOSGOVOY; GLUKHLKH, 2012).
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2.1.5 Abordagens de desenvolvimento que influenciaram o BDD

Acceptance-Test-Driven Development (ATDD) - desenvolvimento orientado
aos testes de aceitação - é uma prática amplamente utilizada na Specification by
Example (SBE) - especificação por exemplo. Ela já existe desde o início dos anos 90.
Kent Beck e Martin Fowler observavam esse conceito em 2000, embora notassem as
dificuldades em utilizar critérios de aceitação na forma de testes de unidade. (SMART,
2014).
Está pressuposta no contexto da SBE uma participação ativa dos usuários e da
equipe de desenvolvimento, sejam desenvolvedores, testadores e analistas. (ADZIC,
2011). O ATDD também envolve colaboração dos usuários nos testes de aceitação,
antes da escrita do código. (CHELIMSKY, 2010).
Acceptance Test-Driven Planning (ATDP) - planejamento guiado por teste de
aceitação - busca definir critérios de aceitação para uma funcionalidade com o
propósito de conduzir uma melhor estimativa de um projeto de software. (SMART,
2014).
A diferença entre ATDD e ATDP é que o ATDD determina que os testes de
aceitação sejam escritos antes do código. Já o ATDP define que eles devem ser
escritos, durante ou antes, mas não depois do desenvolvimento. (CHELIMSKY, 2010).
Evans (2003) ressalta que o Domain-Driven Design (DDD), ou projeto orientado
ao domínio, busca promover uma linguagem ubíqua que enfatiza a comunicação por
meio de uma sintaxe própria. Denominada como Devman, essa linguagem busca o
alinhamento do projeto de software com a linguagem do negócio.
No DDD os termos de conversas ocorridas entre os usuários do negócio e os
times de desenvolvimento são refletidos em códigos de software. A linguagem ubíqua
possibilita que os usuários e as equipe de desenvolvimento utilizem os mesmos
termos com a finalidade de evitar ambiguidades. (SOLIS; XIAOFENG, 2011).
Para Smart (2014), na SBE considerar a existência de critérios de aceitação
executados de forma manual para um código de software alterado, pode ser uma
tarefa custosa, demorada e ineficiente, uma vez que pode ocasionar demora de
feedback e, por consequência, lentidão na entrega dos produtos. É comum observar
equipes transformando esses critérios de aceitação em testes de aceitação de
software automatizados ou, mais precisamente, especificações executáveis. Na SBE,
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os requisitos, as especificações e os testes de aceitação funcionais são a mesma
coisa. (ADZIC, 2011).
Adzic (2011) ressalta que, a SBE tem as seguintes características:


origem nas metas do negócio: a equipe de desenvolvimento entende as
metas do cliente. Depois, a equipe colabora para definir as funcionalidades,
que permitam ao cliente atingi-las. A equipe trabalha para implementar as
funcionalidades de forma mais rápida, mais barata e mais fácil para o
cliente;



especificação coletiva: a linguagem de domínio, o conhecimento e a
experiência de toda a equipe servem como base para a criação de uma
especificação compartilhada, permitindo que todos se envolvam na entrega
da especificação;



utilização de exemplos e ilustrações: são usados exemplos chaves e, na
maioria das vezes, reais mostrando o que o software deve fazer;



especificações refinadas: são removidas as informações desnecessárias
para o teste de desenvolvimento do software, o que resulta em critérios de
aceitação assertivos; e



documentação validada e atualizada de forma automatizada: o processo
de atualização e validação dos requisitos é feito de forma automática, a fim
de evitar problemas de regressão funcional.

Para Adzic (2011), a SBE propõe mini workshops por meio de uma “reunião
dos três amigos”, sempre com a participação ativa de um desenvolvedor, um testador
e um analista de negócios. Tal abordagem tem se mostrado suficiente para se obter
uma visão sob diferentes perspectivas. É importante destacar que a utilização da SBE
depende da maturidade da equipe e do produto que será projetado. Isso se reflete em
um alto domínio de conhecimento do negócio e disponibilidade do usuário.
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2.1.6 Linguagem Gherkin

O Gherkin é uma linguagem universal, que promove a comunicação do time de
desenvolvimento com o usuário, por meio de uma sintaxe própria. Nesse contexto, o
BDD faz dessa linguagem uma das suas principais referências. De acordo com Evans
(2003 apud FURKAN; OVATMAN, 2016), ela permite estabelecer um vocabulário
comum entre o desenvolvedor e o especialista do domínio, permitindo melhor
entendimento das regras do negócio e, consequentemente, melhor comunicação
entre as partes envolvidas. Ela também permite capturar o comportamento do
software antes do início de sua codificação e dos ciclos de testes unitários e de
aceitação.
O Gherkin é uma linguagem específica de domínio (ou em inglês: DomainSpecific Language - DSL) dedicada a um problema em particular. Trata-se de uma
linguagem natural, que descreve o comportamento esperado do software. Em muitos
casos de sucesso, os próprios usuários especialistas conseguem escrever suas
necessidades. O Gherkin suporta diversas línguas, atualmente são mais de quarenta,
inclusive, a língua portuguesa (AMODEO, 2015). A Figura 4 exemplifica uma
funcionalidade de transferência entre contas correntes utilizando a sintaxe típica do
Gherkin.
Figura 4 ― Sintaxe utilizando Gherkin.
Funcionalidade: Transferindo dinheiro entre contas correntes
A fim de eu quero gerenciar meu dinheiro de maneira eficiente
Como um cliente de um banco que tem diversas contas
Eu quero transferir dinheiro entre minhas contas sempre que eu precisar
Cenário: Transferindo dinheiro para conta poupança
Dado que eu tenho na minha conta corrente R$ 1000,00 e tenho R$ 2000,00 na conta poupança
Quando eu transferir R$ 500,00 da minha conta corrente para minha conta poupança
Então eu deveria ter R$ 500,00 em minha conta corrente e R$ 2.500,00 em minha conta
poupança

Fonte : Adaptado de Smart (2014).

Destacadas na Figura 4 observam-se as palavras mandatórias e uma divisão
em duas partes. A primeira parte está relacionada à funcionalidade, que será criada
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(Funcionalidade ou Feature: Transferindo dinheiro entre contas). Destacam-se
palavras mandatórias dentro dessa primeira parte. A fim de ou do inglês In order to,
que indica o objetivo do negócio, bem como o benefício que será atingido. Como um,
ou do inglês As a, que designa o papel ou usuário beneficiado. Eu quero, do inglês I
want to, indica a funcionalidade que será criada. Na segunda parte, relacionadas ao
cenário que será criado para validar a funcionalidade mencionada anteriormente,
destacam-se as palavras mandatórias. Dado do inglês Given, que estabelece a
condição inicial. Quando, do inglês When, que indica a ação que será executada.
Então, do inglês Then, que indica o resultado esperado após a execução da ação.
(SOLIS; XIAOFENG, 2011).

2.2

Revisão sistemática da literatura (RSL) em BDD

A RSL é um método de pesquisa que tem como objetivo identificar, analisar e
interpretar as evidências disponíveis na literatura relacionadas a um tópico particular
de pesquisa ou fenômeno de interesse. (FELIZARDO et al., 2017).
Esta seção apresenta a RSL em BDD. Primeiramente, o método de pesquisa é
apresentado e, na sequência, discorre-se sobre a própria RSL em BDD. Como
resultado final, as respostas às questões de pesquisa são respondidas e um modelo
conceitual é detalhado.
Três etapas foram executadas para definir a RSL desta pesquisa: pesquisa
exploratória; elaboração das questões de pesquisa e, por fim, a aplicação do método
de RSL.

2.2.1 Pesquisa exploratória

A fim de buscar mais conhecimento acerca do BDD, um processo de leitura
informal de referências de conhecimento geral relacionadas ao tema foi realizado.
Essa leitura, também conhecida como pesquisa exploratória, baseou-se em três
referências importantes: Smart (2014), Adzic (2011) e Solis e Xiaofeng (2011) que
ajudaram a delinear a ideia geral desta pesquisa, permitindo a definição das questões
de pesquisa.
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Smart (2014) foi a primeira leitura que despertou o interesse e a necessidade
de observar uma definição inicial sobre BDD, seu contexto de utilização e sua
organização. Solis e Xiaofeng (2011) incluíram o interesse em observar as atividades
contidas na organização do BDD, pois o autor apresenta uma espécie de
decomposição do BDD em partes, além de destacar a importância das ferramentas
em sua operação. Adzic (2011) detalha, por meio de casos reais, os principais
benefícios da utilização de exemplos em BDD.
Com base nas referências as questões de pesquisa foram definidas. A Figura
5, resume o entendimento e a próxima seção, expõe as questões desta pesquisa.
Figura 5 ― Principais contribuições da pesquisa exploratória.

Fonte : Elaborada pelo autor.

2.2.2 Definição das questões de pesquisa da RSL

Segundo Felizardo et al. (2017), a definição das questões para a realização de
uma pesquisa é uma das primeiras atividades da RSL, uma vez que elas direcionam
a seleção de autores e textos. Uma questão de pesquisa pode ser estruturada
inicialmente, por meio de uma pesquisa exploratória e, juntamente a essa, deve seguir
um conjunto de critérios conhecidos como PICO. Esses critérios são derivados da
Medicina e adaptados para área de Engenharia de Software (PAI et al., 2004). O
significado de PICO se dá pelo acrônimo de P (do inglês population), população a
quem se destina a pesquisa; I (do inglês intervetion), área de conhecimento em que a
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pesquisa é aplicada; C (do inglês criteria), critérios comparativos acerca do tema da
pesquisa e, por fim, porém não menos importante O (do inglês outcome) - o resultado
da pesquisa.
Baseado nos critérios PICO, descritos no Apêndice A e, por meio de uma
pesquisa exploratória, foram definidas as questões desta pesquisa. Elas podem ser
observadas na seção 1.2 (objetivo específico) e serão utilizadas em diversas partes
desta pesquisa.

2.2.3 Resultados da RSL

A RSL, ou simplesmente a Revisão Sistemática (RS) é um dos principais meios
usados para planejar, selecionar, aceitar e sumarizar evidências de pesquisa.
(FELIZARDO et al., 2017).
Segundo Kitchenman, Dyba e Jorgensen (2004) para reduzir a possibilidade de
um viés do pesquisador, um protocolo pré-definido de RS deve ser desenvolvido e
aplicado. O protocolo de RS deve, obrigatoriamente, ser dividido nas seguintes
etapas: análise da necessidade de uma RS, definição das fontes de pesquisa ou
máquinas de busca, definição de uma string de busca, definição de critérios de
inclusão e exclusão de referências e definição de critérios de extração de conteúdo
das referências. Isso, com objetivo de responder às questões de pesquisa. O protocolo
desta RS encontra-se no Apêndice A.
Importante destacar que, no caso desta pesquisa, foi utilizado o software Start
ou State of the Art Through Systematic Review para auxiliar na organização das
informações utilizadas em cada etapa da RS (START TOOL, 2018).
Com relação a aplicação do método de RS desta pesquisa, após a execução
das etapas de definição e aplicação dos critérios, chegou-se a um número de 35
referências, que serviram de base para a extração e sintetização dos dados, que
auxiliaram nas respostas às questões de pesquisa.
As referências foram classificadas a fim de possibilitar uma organização e a
priorização por relevância. As classificações foram determinadas de acordo com a
aderência dos textos nas respostas às questões de pesquisa e à quantidade de
questões respondidas. Os critérios estabelecidos para a classificações foram: alta,
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média, baixa e muito baixa, (conforme descrito no Quadro 17 do APÊNDICE B), onde
também se encontra a lista das referências.
Após a etapa de classificação e extração foi necessário sintetizar os dados
extraídos das referências selecionadas. A atividade de síntese é essencial na RS e
seu principal objetivo é criar uma combinação clara e lógica entre todos os dados
selecionados das referências (CRUZES; DYBA, 2011).
Diferentes métodos podem ser empregados para estabelecer uma estrutura
lógica entre as referências e suas respectivas sínteses. Nesta pesquisa, foi utilizado
o método qualitativo de síntese narrativa. Segundo Felizardo et al. (2017) nesse
método, inicialmente, realiza-se uma leitura dos textos, em seguida eles são extraídos,
tabulados e agrupados por semelhanças e contribuição e, por fim, um resumo é
efetuado e transcorrido para o texto da pesquisa.
As próximas sessões apresentam as respostas às questões de pesquisa, por
meio do método de síntese narrativa. Com o objetivo de apresentar as contribuições
dos autores e, respectivamente, os seus textos extraídos, tabulados e organizados.
Essa organização pode ser consultada no Apêndice B.

2.2.3.1

QP1 - Como se define o BDD e em qual contexto ele pode ser utilizado?

O objetivo dessa questão de pesquisa é obter uma definição inicial sobre o
BDD. Tal definição servirá como base para esta pesquisa, além de identificar a
existência, ou não, de uma definição comum entre os diversos autores.
Segundo North (2006) o BDD envolve práticas ágeis e foi projetado para tornálas acessíveis e eficazes às equipes de desenvolvimento softwares. Com o tempo, o
BDD foi aperfeiçoado a fim de se tornar um conjunto de atividades que abrange todo
SDLC. Segundo o autor, a expressão máxima do BDD está na criação de
especificações executáveis, por isso a associação à palavra comportamento, do
inglês, behavior. Tais especificações são criadas, a partir da observação do
comportamento esperado do software e escritas por meio de especificações baseadas
em exemplos reais ou SBE (ADZIC, 2011).
Avaliando as 35 referências selecionadas observa-se que as definições dos
autores para o BDD são muito semelhantes. Solis e Xiaofeng (2011) e Smart (2014)
resumem a definição: o BDD é composto por um conjunto de princípios, regidos por
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uma organização, dividida em etapas e composta por um conjunto de papéis e
atividades, que são suportadas por uma ou mais ferramentas.
O conjunto de princípios que rege o BDD visa alinhá-lo com as práticas ágeis,
além de possibilitar a descrição do comportamento do software e, ao contrário da
especificação das funcionalidades, permite a implementação de partes de software
que são importantes para o usuário, e usando conversas e exemplos para explorar o
que o software deve fazer.
A organização do BDD tem como finalidade estruturar o desenvolvimento do
software de modo a possibilitar e vincular os objetivos do negócio à descrição das
funcionalidades de seus requisitos e de seus cenários e, por fim, vinculá-los ao código
e à execução dos testes de aceitação automatizados. O conjunto de atividades do
BDD ainda apoia a sua organização de forma a permitir a criação de um software com
qualidade. Suas ferramentas servem para tornar possível a aplicação prática,
estruturada e ágil das atividades.
Tal vinculação proporciona uma entrega que satisfaz os objetivos de negócio,
atende aos requisitos dos usuários e, ainda, se sobressai apresentando uma boa
documentação, com alta qualidade. Furkan e Ovatman (2016) destacam que o BDD
permite que os requisitos dos usuários e o comportamento esperado do software
sejam escritos em uma linguagem ubíqua, de entendimento simples aos usuários do
software e preparada para ser executada na forma de testes de aceitação.
Os demais autores consultados, concordam com as afirmações do parágrafo
anterior e destacam que:
 O BDD originou-se por meio de conceitos do TDD (mais fortemente o ATDD,
ATDP e DDD);
 No BDD os requisitos de software devem ser criados, com base em
exemplos reais atendendo a SBE e escritos por meio da linguagem Gherkin;
e
 No BDD os testes de aceitação devem ser automatizados.
Esses aspectos podem ser observados nos estudos de Tavares et al. (2010);
Chelimsky (2010); Millett, Blankenship e Bussa (2011); Lopes (2012); Diepenbeck et
al. (2012); Smith (2013); Zheng et al. (2014); Block (2014); Ragonha (2015); Mayer,
Pappert e Oliver (2015); Carter e Gardner (2016); Magnus (2016); Landhauber e
Genaib (2012); Morrison et al. (2013); Rahman e Gao (2015); Almeida, Cirilo e
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Barbosa (2016). No Quadro 18, do Apêndice B, encontra-se a lista dos textos
extraídos que deram origem à síntese dos parágrafos anteriores.
Um ponto de divergência entre os autores está presente na definição semântica
do que é de fato o BDD: técnica, método, prática, abordagem ou um framework. Por
exemplo, Solis e Xiaofeng (2011) entendem que o BDD é um método ágil de
desenvolvimento, Pyshkin Mosgovoy e Glukhlkh) (2012), por sua vez, o entendem
como uma prática dentre as diversas práticas ágeis. Smart (2014) o considera uma
abordagem de desenvolvimento, para Amodeo (2015) é um processo de
desenvolvimento. Furkan e Ovatman (2016) e Sivanandan e Yogeesha (2014)
consideram o BDD como um framework ou arcabouço de desenvolvimento.
Visando esclarecer o ponto de divergência apresentado no parágrafo anterior
e, assim, possibilitar a definição de um conceito unificado, esta pesquisa recorreu ao
princípio de busca e conceituação etimológica e significado das palavras. Esse
princípio auxiliou no agrupamento e definição de dois conceitos: técnica e abordagem.
Segundo Grawitz (1993), método (do grego μέθοδος ou met’hodos), que
significa “caminho para chegar a um fim”. Técnica (do grego τέχνη ou téchne), que se
significa “uma atividade ou um conjunto de atividades que tem como objetivo alcançar
um determinado resultado”. Já a palavra inglesa “Framework” (da junção das palavras
frame - estrutura e work - trabalho) aplicada à engenharia de software significa um
conjunto de conceitos utilizados para resolver um problema de um domínio específico
ou um sistema de software, que pode ser estendido e conectado a outros softwares
(SWEBOK, 2014).
Desta forma, primeiramente observa-se a semelhança entre os três conceitos.
Sendo assim, esta pesquisa propõe unificar tais conceitos e definir o BDD como um
conjunto de procedimentos que tem como objetivo o desenvolvimento de um software,
ou seja, uma técnica de desenvolvimento. Corroborando com essa informação
encontra-se uma grande concentração de artigos (15 referências).
A palavra “prática” (do grego πρακτική ou praxis), significa “a realização de uma
ação concreta”. A palavra abordagem (do francês approche), significa “a maneira de
agir em uma determinada situação” (HOLANDA, 2010). Sendo assim, devido aos dois
conceitos estarem ligados à palavra ação, propõe-se unificá-las e contextualizá-las na
engenharia de software como uma maneira de se desenvolver um software, ou seja,
a segunda definição de BDD refere-se à uma abordagem de desenvolvimento de
software.
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Concluindo este ponto de divergência e baseada nos parágrafos anteriores,
esta pesquisa tratará o BDD como uma técnica de desenvolvimento de software. O
Quadro 19, no Apêndice B, apresenta o agrupamento de divergências semânticas.
De forma complementar, destaca-se nesta seção, os diferentes tipos de
aplicação do BDD. Algumas referências contextualizam a utilização do BDD em todo
o processo de desenvolvimento de software. Smart (2014) o aplica no
desenvolvimento de um sistema web, para compra de passagens aéreas. Amodeo
(2015) aplica no desenvolvimento de um aplicativo móvel de compras de cafés,
prontos para beber. Outras referências utilizam o BDD na etapa de testes de software,
como, por exemplo, Pyshkin, Mosgovoy e Glukhlkh (2012) que aplicam algumas
atividades do BDD com o objetivo de realizar testes de aceitação, por meio de cenários
executáveis para um jogo denominado Kalah. Sivanandan e Yogeesha (2014)
propõem a criação de um robô de automação de testes de um site de compra de livros
on-line. Esse robô utiliza os conceitos do BDD como, por exemplo, a leitura automática
dos cenários escritos em Gherkin.
Wanderley e Silveira (2012) e Almeida, Cirilo e Barbosa (2016) aplicam o BDD
na etapa de especificação de requisitos de software. Esses autores propõem a criação
de cenários escritos em linguagem Gherkin, como especificação de macros feitas em
planilhas do Microsoft Excel. Cardinal (2013); Furkan e Ovatman (2016) também
propõem a aplicação do BDD na etapa de requisitos. Os autores propõem a utilização
de cenários escritos em Gherkin como requisitos de Web Services aplicando o Scrum.
Alhaj, Arbez e Peyton (2017) realizaram um estudo que utiliza os cenários Gherkin
como especificações de requisitos de sistemas embarcados. De forma complementar,
observam-se também os cenários Gherkin, sendo utilizados como especificação de
requisitos em sistemas orientados a serviços (SOA BPM) e ERP (CARVALHO;
MANHÃES; SILVA, 2010; CARVALHO et al., 2013).
Concluindo a análise do contexto de utilização do BDD é importante destacar
uma maior utilização do BDD no processo de desenvolvimento de software, seguido
do processo de testes de software. Isso pode ser observado no Quadro 20 do
Apêndice B. Nesse quadro é apresentado um agrupamento de aplicação do BDD.
Com base nas contribuições dos diferentes autores para a resposta da questão
de pesquisa número um (QP1), conclui-se que o BDD é uma técnica de
desenvolvimento de software derivada do TDD e complementada pelo ATDD, ATDP
e DDD. O BDD utiliza exemplos para expressar o comportamento esperado de um ou
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mais software, de forma que esse comportamento deve ser perceptível ao usuário
final por meio de funcionalidades e cenários escritos em Gherkin.
Isso, a fim de melhorar a comunicação entre as partes interessadas e, assim,
possibilitar uma entrega de qualidade, vinculando os requisitos do usuário ao código
de software e aos seus testes automatizados. O BDD tem aplicação prática nos
processos de desenvolvimento de software e no processo de testes de software,
porém suas atividades podem ser utilizadas, individualmente, na etapa de requisitos,
e também integrar com diversos tipos de sistemas. A Figura 6, propõe uma elucidação
dessa conclusão.
Figura 6 ― Contextualização do BDD.

Fonte : Elaborada pelo autor.

2.2.3.2

QP2 - Como o BDD está organizado?

A resposta à essa questão de pesquisa visa observar a divisão do BDD. Tal
observação serve como base para as respostas das questões de pesquisas
posteriores e auxilia na construção da estrutura inicial do modelo conceitual a ser
observado na seção 2.2.4.
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Dentre as 35 referências, inicialmente, selecionadas por meio do método de
RS, observou-se que 16 contribuem, diretamente, com insumos de texto para a
resposta dessa questão de pesquisa. A lista das referências, bem como os textos
extraídos podem ser observados no Quadro 21, do Apêndice B.
Dividir o software em partes ou features é uma das principais atividades na
organização do BDD. A feature é uma funcionalidade implementável que ajuda o
negócio a atingir seu (s) objetivo (s), ela serve como uma forma de decomposição do
software em entidades principais, sendo que cada feature deve ser decomposta em
histórias e cenários, escritos em Gherkin. Esses, por sua vez, recebem valores de
entrada esperados e geram saídas esperadas, baseadas no comportamento do
software que ainda não está pronto. Dessa forma, o BDD é organizado em features
que contribuem para as histórias e, essas, por sua vez, contribuem para os cenários
em que todos estão vinculados ao código do software e aos testes de aceitação
automatizados. Tal vinculação é possível mediante o uso de ferramentas de
modelagem de software (AMODEO, 2015).
A organização do BDD é integrada a três papéis fundamentais. O usuário traz
consigo os objetivos do negócio e auxilia na identificação das features na criação das
histórias e seus critérios de aceitação. O testador revê os critérios de aceitação e
identifica problemas nas histórias, enquadrando-as em cenários de teste. O
desenvolvedor lê os cenários e implementa o código de software, de acordo com as
regras dos cenários. Ele também vincula os cenários ao código de software e aos
códigos e resultados dos testes automatizados. (PYSHKIN; MOSGOVOY;
GLUKHLKH, 2012). A organização do BDD cria um ambiente colaborativo entre essas
ações, sendo esse um dos pontos fortes dos ambientes ágeis de desenvolvimento de
software (RAHMAN; GAO; 2015).
Adzic (2011) complementa, afirmando que a organização do BDD está centrada
na especificação do comportamento esperado do software, por meio das
especificações executáveis, na forma de cenários de teste escritos em linguagem
Gherkin. Tais especificações geram uma visão compartilhada dentro do time de
desenvolvimento e estabelece uma linguagem de domínio padronizada.
Smart (2014) ressalta que a organização do BDD não deve ser aplicada em
empresas que tenham desenvolvimento 'em silo', ou seja, nas quais as especificações
detalhadas sejam escritas por analistas de negócios e, em seguida, transferidas para
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as equipes de desenvolvimento e, ao final, para as equipes de teste verificarem a
qualidade do software.
Moraes (2016) destaca que a organização do BDD tem o objetivo de reduzir a
quantidade de documentação em todo SDLC. Adicionalmente, ela proporciona
melhoria na gestão do conhecimento e o rastreamento dos requisitos ao código e
testes. Tal rastreabilidade gera uma documentação viva e atualizada.
A separação do BDD em etapas propõe a definição de uma técnica de
desenvolvimento que engloba todo o SDLC. Porém, o ciclo do BDD é iterativo e
incremental, no final de cada iteração é possível obter um software ou uma parte de
um software perceptível ao usuário (LOPES, 2012).
Segundo Lopes (2012), o BDD é estruturado pelas etapas de análise e
especificação, implementação e testes. Tais etapas geram artefatos por meio de uma
ou mais atividades. Diepenbeck et al. (2012) reforça que as atividades do BDD
trabalham com o conceito de causa e efeito, sendo que na entrada especificam-se
requisitos, que passam por um processamento (construção) e, em sua saída, um ou
mais resultados (testes). Os autores Chelimsky (2010); Millett, Blankenship e Bussa
(2011); Solis e Xiaofeng (2011); Smith (2013); e Smart (2014), concordam com essas
afirmações. Os próximos parágrafos sintetizam a visão desses autores e detalham as
etapas e suas atividades.
Na etapa inicial de análise os três papéis (usuário, testador e desenvolvedor),
trabalham juntos na criação de uma especificação de alto nível. Primeiramente, são
identificados os objetivos do negócio que devem ser atingidos pelo software que será
construído. Depois, por meio dos objetivos, derivam-se as funcionalidades de software
ou features. O próximo passo é fazer uma análise de mais baixo nível, criando as
histórias que devem ser escritas com critérios de aceitação e baseadas em exemplos
reais. Tais histórias são decompostas em formatos estruturados, denominados de
cenários e devem expressar o comportamento do software. Tanto os cenários quanto
as features devem ser escritos em linguagem Gherkin. Nessas etapas, como resultado
final, obtém-se features, histórias e cenários.
Em alguns casos, os cenários podem ser as próprias histórias de usuários. “Os
cenários do BDD podem ser suficientes no que se refere à documentação de
requisitos” (CARTER; GARDNER, 2016, p. 250, tradução nossa).
Na etapa de implementação, o desenvolvedor vincula as features e cenários às
classes e métodos de código do software. O objetivo dessa vinculação é executar os
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testes de mais baixo nível, denominados testes unitários. Nessa atividade o próprio
TDD pode ser estendido para a organização do BDD. Porém, como mencionado na
seção 2.1.4, essa abordagem visa observar a qualidade do código do desenvolvedor
e não o comportamento do sistema que é perceptível ao usuário. Tal comportamento
pode ser observado na próxima atividade, na qual é realizada a criação dos testes de
aceitação automatizados pelo desenvolvedor.
Com objetivo de gerar esses testes o desenvolvedor também vincula as
features e os cenários aos códigos de automação e à etapa de testes de aceitação.
Os artefatos gerados nesta etapa são os próprios testes unitários e a criação dos
testes de aceitação, juntamente com o relatório de execução.
É importante destacar que essa vinculação entre as features, cenários, código
de software, código de teste e resultados dos testes é o que torna as especificações
do BDD “executáveis” (SOLIS; XIAOFENG, 2011).
Na etapa de testes todos os membros do time trabalham juntos na execução
dos testes de aceitação automatizados. Inicialmente, são executados testes que
falham e depois testes que passam. Esses testes são validados contra o resultado
esperado de cada cenário, sendo que no final da execução um relatório, contendo um
resumo dos resultados da execução, bem como a evidência dos testes é gerado e
validado pelo próprio usuário. Como resultado final desta etapa, são executados os
testes de aceitação e validação do comportamento do software por meio de um
relatório de execução.
A Figura 7 apresenta uma visão resumida da organização do BDD. O Quadro
1 sumariza os parágrafos anteriores. As atividades do BDD aqui citadas serão
detalhadas na próxima seção.
Figura 7 ― Componentes da organização do BDD.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Um ponto de divergência é observado no estudo de Magnus (2016). O autor
afirma que, em muitos casos, o BDD está organizado apenas em análise e testes. A
etapa de implementação ou codificação das funcionalidades do software não faz parte
do BDD, pois o foco está em implementar uma automação de testes. O autor afirma
que a etapa de implementação do BDD é como qualquer outra realizada na construção
de um software utilizando métodos ágeis. Em resposta a essa observação,
Landhauber e Genaib (2012) contrapõem e afirmam que é impossível criar
especificações executáveis no BDD sem a implementação de um código associado
às features, aos cenários e aos testes. A linguagem do BDD denomina-se ubíqua pois
ela está presente em todas as partes do software, e isso só pode ser feito por meio
de implementações de código. Sendo assim, a etapa de implementação existe no BDD
e é fundamental.
Quadro 1 ― Resumo dos componentes da organização do BDD.
Etapas

Papéis

Atividades

Artefatos

Elencar os objetivos do
negócio e
Usuário,
Analise

Desenvolvedor,
Testador;

decompor o software em

Features;

features;
Histórias;
Priorizar as features e
escrever histórias;

Cenários Gherkin;

Escrever os cenários em
Gherkin;

Implementação Desenvolvedor

Usuário,
Testes

Desenvolvedor,

Vincular os cenários ao

Codificação dos testes de

código de automação de

aceitação automatizados;

testes e de software;

testes unitários;

Executar testes de
aceitação e validar o

Testes de aceitação
automatizados;

comportamento do
Testador;

Fonte: Elaborado pelo autor.

software;

Relatório de execução;
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2.2.3.3 QP3 - Quais atividades estão contidas na organização do BDD?

Verificando as 35 referências selecionadas na RS, foram observadas 16
referências que contribuíram, diretamente, com essa questão de pesquisa. A lista de
referências, bem como os textos extraídos estão disponíveis no Quadro 22, do
Apêndice B.
Detalhar as atividades citadas na seção anterior é o principal objetivo da
resposta desta questão de pesquisa. Tal detalhamento servirá como insumo, para a
criação do modelo conceitual detalhado e do roteiro de entrevistas do estudo de caso
múltiplo.
Visando elucidar, será utilizado um exemplo de um aplicativo fictício de pedidos
de cafés on-line, denominado Mycafé.
Como dito na seção 2.1.6, o Gherkin é compatível com mais de quarenta
línguas, desta forma, a maioria dos exemplos desta seção estão escritos em língua
Portuguesa.
a) Elencar os objetivos de negócio e decompor o software em Features;
Feature é uma ação concreta que um usuário pode executar. Essa ação pode
mudar o estado do software em execução ou até provocar mudanças de estado em
outros softwares. A feature deve expressar a visão do usuário e não a do
desenvolvedor (AMODEO, 2015).
Para Solis e Xiaofeng (2011) features são um conjunto de funcionalidades que
vão indicar, concretamente, como os clientes irão atingir seus objetivos, além de
auxiliar na decomposição, organização e planejamento das entregas de software.
Quando as features são escritas devem ser estruturadas por meio do Gherkin, a fim
de se estabelecer um padrão de comunicação. Diepenbeck et al. (2012) complementa
dizendo que no BDD as features são arquivos individuais que contém um cenário ou
um conjunto de cenários.
A primeira atividade da organização do BDD é elencar quais objetivos do negócio a
empresa quer alcançar ou qual problema quer resolver com o software que será
construído. Geralmente, as empresas já têm seus objetivos do negócio definidos e,
por consequência, os objetivos já vêm prontos para o processo de desenvolvimento
de software. Na maioria das vezes, os objetivos estão relacionados a metas
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financeiras. É comum observar objetivos aumentando receitas ou reduzindo custos.
(SMART, 2014).
Um exemplo de objetivo de negócio pode ser:
O dono de uma famosa cafeteria tem enfrentado problemas para
vender cafés pela manhã. As filas para pedidos de café estão muito
grandes e, por consequência, as vendas estão caindo. Visando
diminuir as filas e aumentar as vendas decidiu-se criar um aplicativo
de vendas de café on-line. Dessa forma, os clientes podem solicitar,
pagar e agendar a retirada dos seus cafés sem pegar filas. (AMODEO,
2015, p. 77, tradução nossa).

Adzic (2012) apresenta uma técnica de mapeamento dos objetivos de negócio
denominada Impact Mapping. Segundo o autor, responder as questões como: Why?;
Who?; How?; What? pode ser o primeiro passo para decompor os objetivos de
negócio em features. Importante destacar que a resposta a questão Why, ou “por que”,
é o próprio objetivo de negócio. Ele deve ser o problema a ser resolvido e não a
possível causa. Ele deve ser específico, mensurável, orientado a ações, realista e
oportuno. Who, ou “quem”, são as pessoas envolvidas no objetivo. How, ou “como” é
a maneira como o objetivo será alcançado. What, ou “o que”, é a própria feature a ser
criada para atingir o objetivo.
Utilizando o exemplo do aplicativo Mycafé, as respostas aos objetivos podem
ser:


Por que? Diminuir as filas e aumentar as vendas de café;



quem? O próprio dono do café e os clientes que compram café;



como? Por meio de um aplicativo de pedidos de café on-line; e



o que? Possibilitar aos clientes efetuarem pedidos on-line.

Utilizando o exemplo do aplicativo Mycafé, a feature pode ser:


<feature> <possibilitar aos clientes efetuarem pedidos on-line>;



<a fim de> <diminuir as filas e aumentar as vendas de café>;



<como um> <dono de uma cafeteria>; e



<eu quero> <criar uma funcionalidade de pedidos de café em um
aplicativo>.

As palavras: “a fim de”, “como um” e “eu quero”, devem ser fixas e estruturadas
a fim de estabelecer um padrão de comunicação. Dessa forma, o time que trabalhará
no projeto terá uma visão clara a respeito do objetivo de negócio que será atingido,
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quem é o usuário que será atendido e o que ele quer com aquela Feature (SMART,
2014).
b) Priorizar as features e escrever as histórias;
As features devem ser priorizadas de acordo com o valor que elas podem trazer
para o negócio. Uma das técnicas de priorização utilizadas no BDD é a de feature
injection, elaborada por Matts e Adzik (2011). Ela foi apresentada na conferência ágil
de 2009. Essa técnica envolve três passos, que são: Hunt the value (procurar o valor),
ou seja, elencar dentre as diversas features quais as que geram mais valor para o
negócio; Inject feature (incluir feature), ou vincular a feature ao objetivo de negócio:
Spot de examples (criar exemplos), trata-se de uma derivação das especificações por
exemplos ou SBE, que objetiva buscar exemplos reais, que suportem as features e
auxiliem a escrita de histórias e cenários. Exemplos são intuitivos e fáceis de se
entender, eles servem como base para a criação das histórias e cenários (SMART,
2014). A Figura 8 permite observar as etapas dessa técnica.
Figura 8 ― Etapas da técnica de Feature Injection.

Fonte: Extraída de Smart (2014).

A feature é uma especificação de alto nível, que nem sempre fornece detalhes
suficientes para a estimativa e implementação de um software. Sendo assim, é
necessário dividi-la em pedaços menores e derivá-la em histórias. Isso não é uma
característica exclusiva do BDD, mas sim dos métodos ágeis (CHELIMSKY, 2010).
No exemplo utilizado nesta pesquisa, para o aplicativo Mycafé, a feature
“possibilitar aos clientes efetuarem pedidos on-line”, pode ser dividida em histórias
como: criar novo pedido, alterar pedido existente, incluir novas bebidas, mostrar
detalhes do pedido.
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No BDD as histórias podem ser escritas com mais detalhes, seguindo o mesmo
formato da feature, com as cláusulas “a fim de” (destacando o objetivo), “como um”
(destacando a parte interessada), “eu quero” (destacando o resultado esperado),
adicionalmente, a cláusula “e” pode complementar os resultados esperados. A seguir
um exemplo de história:


<história> <visualizar pedido>;



<a fim de> <ver os detalhes do meu pedido>;



<como um> <cliente>;



<eu quero> <ver a lista de itens que estão dentro do pedido>;



<e> <ver o preço total>; e



<e> <ver o valor de imposto>.

c) Escrever os cenários em Gherkin;
O cenário coloca a história em um contexto que deve estar sempre vinculado à
uma feature. (SOLIS; XIAOFENG, 2011).
Ele é composto por um conjunto de passos predefinidos, denominados
cláusulas. Uma cláusula é uma sentença que deve, necessariamente, começar com
as palavras da língua inglesa “Given, When, e Then” (GWT), sendo: “Given” (“dado
que”), representando um estado inicial; “When” (“quando”), representando uma ação
concreta; “Then” (‘então”), representando um resultado esperado. Importante destacar
que cláusulas adicionais, também oriundas da língua inglesa, como “And” (“e’), e “Or”
(“ou’) podem ser adicionadas para complementar as demais cláusulas. Todo o cenário
deve ser escrito por meio de uma linguagem específica de domínio ou Domain Specific
Language (DSL), que por ser similar à linguagem natural dos seres humanos permite
a automação dos testes de aceitação e o fácil entendimento do que foi escrito por
parte dos usuários, que irão validar os testes. (LOPES, 2012).
Segundo Pyshkin, Mosgovoy e Glukhlkh (2012) os cenários são histórias
escritas em templates predefinidos e em linguagem Gherkin, que pode ser convertida
em linguagem de programação e código de software. Rahman e Gao (2015)
complementam afirmando que, os cenários representam o comportamento do
software escritos em “passos”.
Cada “passo” é analisado e executado a fim de permitir a avaliação do estado
do software por meio de testes de aceitação automatizados, além de auxiliar na
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comunicação entre usuário, desenvolvedor e testador e permitir a melhora da
qualidade do software, compondo a “documentação viva” do BDD. Morrison et al.
(2013) conclui que os cenários só se tornam documentos vivos quando associados a
testes de aceitação automatizados e, caso contrário, se tornam simples requisitos.
Smith (2013) conclui que os cenários identificam os aspectos comportamentais do
software.
Para Cardinal (2013) os cenários devem conter uma precondição, uma ação e
uma consequência. A precondição indica um estado inicial do software, antes de
ações serem tomadas. Uma ação é algo que o software irá executar e representa o
comportamento do software, a consequência da ação, é o resultado final perceptível
ao usuário. Essa estrutura não é exclusiva do BDD, mas é uma prática comum na
criação de cenários de teste que podem ser executados de forma manual ou
automatizados. O BDD herdou essa estrutura da área de testes de software e
incorporou em suas atividades, aprimorando-a com uma linguagem padrão por meio
do Gherkin e automação.
Amodeo (2015) destaca que os nomes dos cenários devem seguir um padrão
(ROLE_ACTION_ENTITY), ou seja, estruturados, inicialmente, por “Papel” (do inglês,
Role), “Ação” (Action) e “Entidade” (Entity), ou a feature será afetada. Isso auxilia na
organização e comunicação do time. O exemplo, a seguir, ilustra um cenário escrito
em Gherkin utilizando o aplicativo Mycafé:


<cenário> <cliente_visualizar_pedido>;



<dado que> <sou um cliente e usuário do aplicativo>;



<quando> <eu clicar no botão visualizar pedido>;



<então> <o aplicativo deve me mostrar>;



<e> <pedido 26>;



<e> <preço total: R$ 5,00>;



<e> <imposto total: R$0,25>; e



<e> <data e hora da retirada: 16/02/2018: 8:30 am>.

É importante destacar também, a possibilidade de utilização de formatos
tabulares nos cenários escritos em Gherkin. Os formatos tabulares possibilitam a
inclusão de diversos valores em um mesmo cenário, dessa forma, é possível gerar
mais exemplos reais e mais combinações de resultados tanto de entrada quando de
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saída. (SMART, 2014). O exemplo, a seguir, ilustra essa situação por meio da
visualização de diversos pedidos separados por um caractere especial (uma barra | ):


<cenário> <cliente_visualizar_mais_de_um_pedido>;



<dado que> <sou um cliente e usuário do aplicativo>;



<quando> <eu clicar no botão visualizar pedido>;



<e> <eu tiver mais de um pedido>; e



<então> <o aplicativo deve me mostrar os seguintes pedidos:>.

Pedido 26 | Preço R$ 5,00 | Imposto R$ 0,25 | data e hora da retirada:
16/02/2018: 8:30 am|
Pedido 27 | Preço R$ 3,00 | Imposto R$ 0,15 | data e hora da retirada:
17/02/2018: 7:30 am|
d) Vincular os cenários ao código de automação de testes e de software;
A implementação no BDD começa com a reprodução dos cenários no decorrer
de um processo iterativo de decomposição. Os cenários são traduzidos em passos de
testes que irão guiar a codificação por meio da criação de métodos de automação.
Trata-se da definição das regras para a transformação da especificação em testes de
aceitação automatizados (SOLIS; XIAOFENG, 2011). A automação de testes de
aceitação tem início antes da implementação do código de software.
Smart (2014) complementa, definindo que o mapeamento de regras é,
essencialmente, a definição de bits de código que interpretam o que está escrito nos
arquivos de features e cenários, por meio de uma programação associativa, ligando
as etapas de cada cenário ao método de código de automação. Isso, gera uma análise
automática de cobertura dos testes do software ao código do software, pois códigos
que não estão associados a cenários, possivelmente, não estão cobertos pelos testes.
A Figura 9 elucida a associação das etapas do cenário aos métodos de código dentro
do BDD.
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Figura 9 ― Associação das etapas do cenário ao código.

Fonte: Extraída de Smart (2014).

Almeida, Cirilo e Barbosa (2016) entendem que no BDD as vinculações dos
cenários ao código têm duas propostas importantes: a automação dos testes e criação
da documentação do projeto de software.
A segunda parte da etapa de implementação do BDD são os testes unitários.
Trata-se do mapeamento de regras ao código do próprio software em uma visão mais
granular. Diferente do clássico TDD (BECK et al., 2001), no BDD os testes unitários
são como uma espécie de Stubs Methods (métodos de simulação), isto é, objetos
codificados que simulam um comportamento real e suas colaborações entre os
métodos de classes de códigos, a fim de verificar o comportamento adequado do
código (TAVARES et al., 2010). Os testes unitários associados aos cenários escritos
em Gherkin são frutos do BDD e isso o diferencia do TDD.
Para cada etapa do cenário um Stub Method deve ser criado para verificar o
estado do código por meio das cláusulas GWT. O resultado satisfatório desses testes
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credencia o código para uma nova etapa de testes de aceitação e validação dos
resultados, por parte de um usuário. O sucesso desse conjunto de testes unitários
marca a conclusão da etapa de implementação (LANDHAUBER; GENAIB, 2012).
Smart (2014) destaca que o processo de vinculação dos cenários ao código no
BDD, tanto para os testes de aceitação quanto para os testes unitários, deve ser
suportado por ferramentas. A escolha dessas ferramentas depende do tipo de
tecnologia, ambiente e o domínio do time da operacionalização dessas ferramentas.
É importante destacar que esse processo não pode ser manual.
A escolha das ferramentas deve ser uma das primeiras atividades do BDD e
não pode ser deixada para a etapa de implementação (LOPES, 2012). As ferramentas
do BDD serão discutidas na próxima seção.
e) Executar testes de aceitação e validar o comportamento do software.
Os testes de aceitação automatizados auxiliam as equipes a receber um
feedback rápido acerca do comportamento do software que gera valor na perspectiva
do usuário. O processo de criação desses testes se inicia com a vinculação das
features e cenários do BDD aos métodos de código do software e de automações de
testes que, por fim, geram relatórios de execução. Esses relatórios mostram a
especificação original (features e cenários), critérios de aceitação e o resultado dos
testes, por meio de um painel de estatísticas que indica o status de sucesso ou a falha
da execução. (SMART, 2014). Se os critérios de aceitação forem, satisfatoriamente,
executados e validados pelo usuário, o software está pronto para ser promovido para
o ambiente produtivo e ser utilizado.
A execução inicia com testes automatizados que falham, com objetivo de
validar o comportamento negativo do software. Concluído este ciclo, o time pode
escolher melhorar o comportamento do software ou iniciar um ciclo positivo de testes
(AMODEO, 2015). O BDD herdou esta característica do TDD.
A Figura 10 apresenta um exemplo de relatório de execução na ferramenta
Cucumber (2018). Nela é possível ver o percentual de acertos e falhas na execução
dos passos de teste, cenários de teste e uma visão das features. Essa visão
proporciona uma análise de cobertura dos testes de software, ou seja, é possível
avaliar se todas as funcionalidades do software foram testadas (SMART, 2014).
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Figura 10 ― Exemplo de relatório de status de execução de testes.

Fonte: Extraída de Smart (2014).

A maioria das ferramentas que suportam o BDD proveem este tipo de relatório
de status de execução. Isso não é uma característica específica de uma ou outra
ferramenta (SMART, 2014).

2.2.3.4 QP4 - Quais são as principais ferramentas do apoio às atividades do BDD?

O principal objetivo em responder essa questão da pesquisa é avaliar a
quantidade de ferramentas que suportam o BDD, além de identificar quais as
principais ferramentas utilizadas em sua operacionalização.
Dentre as 35 referências selecionadas nesta RS, 28 contribuem para a resposta
desta questão da pesquisa (QP4). Sendo que tal contribuição pode ser observada por
meio da utilização de uma ou mais ferramentas, ou apenas a citação de uma ou mais
ferramentas. Um cruzamento entre as referências e as ferramentas pode ser
visualizado no Quadro 23, do Apêndice B.
Para Solis e Xiaofeng (2011) e Pyshkin, Mosgovoy e Glukhlkh (2012) o BDD é
fortemente baseado no processo de automação de testes e vinculação dos cenários
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escritos em Gherkin ao código de testes e do software. A implementação do BDD sem
o apoio de uma ou mais ferramentas se torna arriscada e, extremamente, trabalhosa.
Solis e Xiaofeng (2011) destacam a existência de, aproximadamente, quarenta
ferramentas de apoio ao BDD. Os autores destacam que esse grande número de
ferramentas existe devido aos diferentes tipos de linguagens de programação e tipos
de tecnologia. Ambos autores concluem que as principais ferramentas são: JBehave
(2018); Cucumber (2018); Specflow (2018); RSpec (2018); StoryQ (2018) e Behave
(2018).
Morrison et al. (2013), Rahman e Gao (2015) e Carter e Gardner (2016) afirmam
que as ferramentas estão centradas nas atividades do desenvolvedor e não do
testador ou do usuário. Os autores reconhecem que, dificilmente, uma pessoa sem
conhecimentos técnicos pode operacionalizar as ferramentas do BDD. A ação do
usuário se limita a escrita do Gherkin e a validação das evidências de execução dos
testes automatizados. Para esses autores, as principais ferramentas de apoio são: o
JBehave (2018); Cucumber (2018); Behave (2018), Behat (2018), além de Fit e
Fitnesse (2018). Destaca-se nesses estudos o reconhecimento do Cucumber como a
ferramenta mais amigável aos usuários na escrita das features e cenários em Gherkin.
Adicionalmente, nas referências da RS realizada nesta pesquisa observa-se
grande contribuição do estudo de Pelosi (2018). O autor realiza uma análise de
diferentes ferramentas de automação de testes de aceitação. Devido ao BDD estar
inserido nesse contexto, também se apresentam casos reais de utilização das
ferramentas por meio da narrativa Given-When-Then. A seleção da ferramenta mais
adequada a um projeto deve considerar, além da tecnologia utilizada, a preferência
do cliente e do time de desenvolvimento, quanto ao formato de representação dos
requisitos. Sugere-se o Cucumber como ferramenta, para projetos em que existe a
preferência pelo formato de linguagem natural semiformal, no caso o Gherkin. Essa
ferramenta apresenta menor tempo de aprendizado e menor esforço em horas, para
registro dos requisitos (PELOSI, 2018).
Não obstante as observações elencadas nos parágrafos anteriores, observase que dentre as diversas ferramentas citadas ou utilizadas pelas referências desta
RS, existe uma grande concentração na utilização da ferramenta Cucumber, seguida
pelo JBehave e RSpec. Isso pode ser observado no Gráfico 1.
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Gráfico 1 ― Utilização das ferramentas versus referências da RS.
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Fonte: Derivado do Apêndice B (Quadro 23), criado pelo autor.

O Cucumber é uma ferramenta de código aberto, que suporta diversas
linguagens: Rubi, Java, JavaScript, C#, C++, Php, Lua e .NET (por meio do Specflow).
Ele utiliza o princípio de escrever especificações (features e cenários), na linguagem
Gherkin com a narrativa Given-When-Then. As especificações são armazenadas em
arquivos, com extensão .feature, que contém os requisitos do software que será
construído.
Esses arquivos podem ser executados individualmente e com usuários ou
desenvolvedores utilizando o próprio Cucumber. Isso pode ser feito sem a
necessidade de uma associação aos códigos de software que será construído, apenas
a escrita do Gherkin é suficiente para a execução desse teste. Uma codificação poderá
ser associada aos arquivos com extensão .feature e aos testes de aceitação, que
podem ser executados de forma automática. (CUCUMBER, 2018). A Figura 11
exemplifica um cenário criado no Cucumber.
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Figura 11 ― Exemplo de cenário utilizando Cucumber.

Fonte: Extraída de Cucumber (2018).

O JBehave é uma ferramenta de código aberto que suporta a linguagem de
programação Java para codificação e a linguagem Gherkin, por meio das features e
cenários com cláusulas “Given-When-Then”. Sua utilização é estruturada em cinco
atividades principais: escrever os cenários em Gherkin, associar os cenários às
classes codificadas em Java, acoplar e configurar o JBehave em software de apoio,
executar as classes Java e sua vinculação com os cenários escritos em Gherkin,
analisar os relatórios de execução e seus resultados. Essa ferramenta não suporta
apenas o BDD, mas também o TDD para a criação de testes unitários, compartilhando
ferramentas auxiliares como o JUnit (2018), Eclipse (2018). A Figura 12 exemplifica
um cenário e seus métodos por meio do JBehave.
Figura 12 ― Exemplo de implementação com JBehave.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O RSpec é uma ferramenta de software criada em 2007 com o propósito de
escrever testes. Baseada em DSL, suporta a linguagem de programação Rubi. O
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RSpec não utiliza o Gherkin na semântica das cláusulas “Given-When-Then”, mas
seus métodos de escrita são muito semelhantes ao Gherkin. Seus cenários são
escritos em linguagem natural, sendo que, inicialmente, é especificado o ator que
executa a ação no software, por meio do método Describe(). Depois é estabelecida
uma condição inicial explicitada pelo método Context(). Um resultado esperado é
escrito mediante ao método It(), e um valor comparativo mediante a utilização do
método Expectation(). Por fim, os métodos das classes são associados aos métodos
do cenário e os resultados são, automaticamente, comparados. A Figura 13,
exemplifica um cenário escrito no Rspec.
Figura 13 ― Exemplo de cenário criado no RSpec.

Fonte: Extraída de RSPEC (2018).

2.2.3.5

QP5 - Quais são os principais benefícios e dificuldades encontrados na
utilização do BDD?

O objetivo dessa questão é observar no estudo de caso múltiplo uma possível
exploração dos benefícios e dificuldades expostos pela literatura.
Dentre as 35 referências utilizadas nesta RS, observa-se que 10 referências
contribuem para a avaliação dos benefícios e dificuldades e, por consequência
respondem à questão QP5. O Quadro 24, contido no Apêndice B, lista e qualifica os
textos extraídos das referências que serviram como base para a síntese dos
benefícios e dificuldades:
a) Benefícios.
Um dos principais benefícios do BDD é permitir a melhora da comunicação
dentro do time de desenvolvimento (usuário, desenvolvedor e testador). Isso se reflete
na criação de features e cenários escritos em linguagem ubíqua que, vinculados aos
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objetivos do negócio, testes e código de software, representam o que realmente o
usuário necessita. Adicionalmente, o BDD permite estabelecer um vocabulário único
entre o time e uma familiaridade com o vocabulário de domínio do negócio, que será
suportado pelo software.
Outro benefício é que no BDD os requisitos devem ser, obrigatoriamente,
testáveis antes de sua implementação, o que gera qualidade na especificação do
requisito e facilidade na implementação do código. Um requisito que se permite testar,
se permite implementar. O propósito do BDD não é apenas ser uma técnica para o
desenvolvimento de softwares corretos, mas também softwares construídos da
maneira correta. Seu objetivo é aliar a qualidade do produto software com a
assertividade das funções perceptíveis aos usuários que as utilizam (SMART, 2014).
O BDD faz com que os usuários se sintam como parte integrante do time de
desenvolvimento. Pois eles podem escrever os requisitos sem a dependência de um
desenvolvedor ou um analista de negócios e, em alguns casos, eles mesmos podem
testá-lo antes de uma codificação ou algoritmo ser criado (MILLETT; BLANKENSHIP;
BUSSA, 2011).
A organização do BDD oferece uma visão holística para o time de
desenvolvimento. Principalmente, pelo fato dela cobrir as diversas etapas do SDLC,
fazendo com que a especificação seja parte do código. Isso torna a documentação
viva. (SOLIS; XIAOFENG, 2011). Moraes (2016) observa que o BDD reduz o número
de documentação. Adzic (2011) observa que o BDD fornece uma visão compartilhada
para o time de desenvolvimento. O desenvolvedor deixa de observar um conjunto de
códigos e componentes de software e começa a olhar para os requisitos do usuário.
O usuário consegue observar o seu requisito sendo transformado em partes de
software.
Rahman e Gao (2015) destacam que no BDD existe uma rastreabilidade do
requisito, juntamente com o código de software e os testes. Isso permite a criação de
requisitos “auditáveis”. No momento em que o usuário aprova uma evidência de teste
e, por consequência, ele observa o comportamento esperado do software, ele está
aprovando o código e suas especificações, tudo isso em um único repositório.
O BDD reduz o risco de se escrever um código desnecessário. O código está
unido

aos

requisitos

e

esses

são

testados

antes

de

sua

codificação.

Complementarmente, testes unitários são executados a fim de gerar qualidade no
código. Isso aumenta a confiança do desenvolvedor e fornece uma visão de cobertura
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de código e planejamento, pois códigos não associados a requisito talvez sejam
desnecessários e, por consequência, requisito não associado a código é requisito que
necessita ser implementado (SMITH, 2013).
Ainda sobre visão de planejamento, Almeida, Cirilo e Barbosa (2016) enfatizam
que no BDD, conforme os cenários são testados e validados pelos usuários, é possível
perceber a evolução da construção do software e o que falta para que ele esteja
pronto. Os relatórios de estatísticas gerados pelas ferramentas do BDD fornecem essa
visão. O autor comenta que é possível ter uma visão de cobertura de testes, pois a
vinculação dos testes automatizados com os cenários e features evidencia essa
cobertura.
b) Dificuldades.
Para Amodeo (2015), uma das principais dificuldades do BDD é que ele prioriza
o teste de features, ao contrário do TDD que prioriza o teste de componente de código.
Dessa forma, em ambientes complexos, quando um teste falha, a equipe sabe qual
feature falhou. Porém, não sabe qual componente falhou e necessita ser corrigido.
Sendo assim, faz-se necessário dispender tempo com depuração de código de
software para descobrir e mapear qual componente necessita ser corrigido ou até
complementar o BDD com o TDD, a fim de gerar mais qualidade no processo de
desenvolvimento.
Para softwares de pequenos e médios portes isso não é um problema, pois
esses podem ser implementados contendo entre 3 a 5 componentes por features. Já
para softwares de grande porte e complexos essa atividade pode representar um
grande risco de atraso. Para evitar esse problema, um mapeamento visual de feature
versus componente é recomendável.
Segundo Solis e Xiaofeng (2011) uma das maiores dificuldades do BDD é que
as ferramentas não suportam as atividades de planejamento, elas se limitam a fase
de implementação e cobrem a fase de análise. Além disso, as ferramentas são muito
voltadas às atividades de implementação, o que as torna incompatíveis com a
proposta do BDD que é cobrir todas as atividades de desenvolvimento de software.
Nenhuma ferramenta suporta a organização total do BDD, que é formado pela união
das metas do negócio com as features; com os cenários e com o código. Tal controle
precisa ser feito em separado, utilizando planilhas e documentos adicionais.
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Uma outra dificuldade é que as ferramentas do BDD têm uma semântica difícil.
Sendo assim, as pessoas que as operam necessitam ter conhecimentos técnicos de
desenvolvedores de software. (SOLIS; XIAOFENG, 2011).
Pyshkin, Mosgovoy e Glukhlkh (2012) apresentam as dificuldades sob a óptica
da utilização das ferramentas de suporte ao BDD. Ele destaca que a vinculação entre
o cenário e o código não é automática e, em algumas ferramentas, é fraca. Dessa
forma, se sobressai a necessidade de utilização de ferramentas adicionais para
automação dos testes, uma vez que apenas as ferramentas do BDD não são
suficientes.
Lopes (2012) observa que os modelos de escrita de cenários do BDD não
suportam requisitos não funcionais. É o caso, por exemplo, dos requisitos de
usabilidade de software e prototipação. Observa, ainda, que os artefatos do BDD não
suportam a descrição da arquitetura de sistemas. Isso deve ser feito de forma manual
pelo desenvolvedor, utilizando ferramentas adicionais. O autor também reforça que
no BDD faltam atividades e ferramentas integradas, que suportem a automação de
testes de aceitação. Ainda que os testes de aceitação automatizados sejam um dos
pilares do BDD, para executá-los faz-se necessária a utilização de diversas
ferramentas adicionais ao BDD, tornando a arquitetura e o ferramental complexos
(LOPES, 2012).
Rahman e Gao (2015) concordam com essa afirmação e complementam
informando que em ambientes de sistemas distribuídos a aplicação do BDD se torna
muito arriscada devido ao grande número de sistemas envolvidos, além das
ferramentas do próprio contexto BDD.
A manutenção da vinculação do código com os cenários é uma atividade difícil
e custosa. Ainda que, inicialmente, na fase de implementação, seja uma atividade
simples, durante a fase de manutenção de software se torna complexo fazer ajustes
pontuais no código e ter que acertar os cenários, para que esses reflitam tal
manutenção. O trabalho se torna mais complexo, quando da existência de cenários
compartilhados em diferentes classes e métodos (SMART, 2014).
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2.2.4 Modelo conceitual

Segundo a Object Management Group (OMG), um modelo pode expressar um
processo de produção de software. Esse modelo é composto por uma parte sintática,
uma semântica, uma pragmática e uma heurística. A sintática é uma linguagem
gráfica que descreve partes do processo. A semântica estabelece a conexão lógica
entre as partes do modelo. A pragmática dá significado ao modelo e estabelece o
contexto de aplicação. E, por fim, a heurística objetiva a resolução de um problema
sem a obrigação de uma implementação real. Os modelos são muito conhecidos e
utilizados no processo de produção de software, pois eles facilitam o entendimento e
a comunicação, auxiliam na padronização e apoiam a evolução e qualidade do
processo de desenvolvimento de software. A Figura 14 ilustra o modelo conceitual.
Figura 14 ― Modelo conceitual.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Seguindo esse conceito e com base no processo de síntese narrativa para as
respostas às questões de pesquisa anteriores, observa-se que o BDD é uma técnica
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de desenvolvimento de software. Tal técnica é constituída por uma organização, que
por sua vez é composta por três elementos fundamentais: etapas, atividades e papéis.
Esses elementos têm o objetivo de observar as metas do negócio, que se traduzem
em requisitos de usuários e se transformam em um software testável e executável.
Tais elementos são suportados por ferramentas e amparados pelas práticas ágeis de
desenvolvimento de software. Sendo assim, esta pesquisa propõe a criação de um
modelo conceitual com o objetivo de resumir os aspectos aqui levantados.
O Quadro 2 propõe o detalhamento do modelo conceitual. Ele apresenta as
quatro questões de pesquisa respondidas nas sessões anteriores sob a ópticas da
organização, atividades, ferramentas, benefícios e dificuldades. Importante salientar
que a primeira questão de pesquisa (QP1), relacionada a parte conceitual, não se
encontra evidente dentro do quadro, pois ele tem o objetivo de apresentar uma
definição inicial sobre BDD. Não obstante, podemos considerar que ela dá origem ao
modelo conceitual detalhado.
As três primeiras colunas do quadro, bem como a primeira linha denominada
“Organização” (QP2), e “Papéis” (QP2), mostram como os papéis se relacionam com
as etapas existentes dentro da organização do BDD. A segunda linha, denominada
“Atividades” (QP3), elenca as respectivas atividades, que são executadas pelos
respectivos papéis, dentro de cada etapa da organização do BDD. A terceira linha,
denominada “Ferramentas” (QP4), expõe as ferramentas que suportam as atividades
e os papéis dentro de cada etapa do BDD. A quarta linha, denominada “Benefícios”
(QP5), bem como a quinta linha denominada “Dificuldades” (QP5), revelam os
benefícios e as dificuldades enfrentadas pelos respectivos papéis, dentro de cada
etapa do BDD. A última coluna, denominada “Relevância para o Estudo de Caso” tem
como objetivo apresentar qual aspecto deve ser observado no roteiro de entrevistas a
ser apresentado na próxima seção. O Quadro 2 é um resumo que decompõe o BDD
em partes, permitindo uma visão concentrada dos diversos aspectos teóricos até aqui
observados.
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Quadro 2 – Visão do detalhamento do modelo conceitual.
Organização (QP2)

- Usuário;
- Desenvolvedor;
- Testador

Ferramentas
(QP4)

- Cucumber;
- JBehave;
- Rspec;

Benefícios
(QP5)

- Identificação dos Objetivos de
Negócio e seus benefícios;
- Identificação dos papéis
- Decomposição do Software;
- Identificação das Features e
cenários;
- Escrita das Histórias e (ou),
Cenários em linguagem Gherkin;

- Melhoria na comunicação e
entendimento;
- Documentação viva e reduzida;
- Requisitos rastreáveis;

Dificuldades
(QP5)

Atividades
(QP3)

Papéis
(QP2)

Analise

- Ferramentas atuais cobrem
parcialmente a fase de análise e
atividades de usuário;
- Necessidade de controles
adicionais;
- Não suporta requisitos não
funcionais;

Fonte: Elaborado pelo autor.

Relevância para Estudo
de Caso

Implementação

Testes

- Desenvolvedor

- Usuário;
- Desenvolvedor;
- Testador

Observar como as empresas dividem o
BDD em etapas e quais papéis
trabalham em cada etapa. Está refletido
no roteiro de entrevistas posterior, nas
perguntas P4, P5.

- Vinculação dos Cenários ao código
de teste e de software;
- Execução de testes unitários;
- Criação dos testes de aceitação
automatizados
- Preparação dos reports de teste;

- Execução dos testes de
Aceitação;
- Geração de Evidências
- Avaliação dos reports de teste;

Observar quais atividades as empresas
executam dentro da organização do
BDD. Está refletido no roteiro de
entrevistas posterior, na pergunta P6.

- Cucumber;
- JBehave;
- Rspec;

- Cucumber;
- JBehave;
- Rspec;

Observar quais ferramentas suportam
as atividades e consequentemente os
papeis que interagem com as
ferramentas. Está refletido no roteiro de
entrevistas posterior, na pergunta P7.

- Redução do risco de escrever código
desnecessário;
- Código vinculado ao requisito;
- Visão de cobertura de código e
planejamento;
Vinculação do código com o teste e
requisito;

- Visão de planejamento dos
testes;
- Visão de cobertura dos testes;
- Automação dos testes;
- Rastreabilidade do teste;
- Pouca documentação de teste;

Observar se os benefícios se
materializam. Está refletido no roteiro
de entrevistas posterior, na pergunta
P8.

- Muita depuração de código para
descobrir falha;
- Necessidade da criação de
mapeamento visual 'componente vs
features"
- Cenários não geram códigos
automáticos e vice-versa;
- Manutenção custosa de código;
- Arquitetura e ferramental complexos;

- Manutenção custosa de testes;
- Necessidades de ferramentas
adicionais;
- Arquitetura e ferramental
complexos;

Observar se as dificuldades se
materializam. Está refletido no roteiro
de entrevistas posterior, na pergunta
P9.
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3 PREPARAÇÃO PARA O ESTUDO DE CASO

Segundo Yin (2014), um estudo de caso se caracteriza pela coleta de
evidências. Essas, por sua vez, podem surgir de diversas fontes, uma delas é o
método de entrevistas por meio de um roteiro semiestruturado, que produz dados
qualitativos como parte das evidências de pesquisa.
Optou-se pelo método de entrevistas, pois os relatos dos entrevistados podem
proporcionar insights interessantes sobre o tema BDD e esses podem contribuir
diretamente para o objetivo desta pesquisa.

3.1 Aspectos observados

Os aspectos observados na RS da seção anterior, por meio das respostas às
questões da pesquisa e a criação de um modelo conceitual permitiram a consolidação
do embasamento teórico que subsidiou a elaboração do roteiro das entrevistas
aplicadas, neste estudo, nas empresas nacionais, com o objetivo de observar os
aspectos práticos e compará-los aos teóricos. Yin (2014) denomina essa abordagem
comparativa como validade do constructo. Trata-se de uma abordagem de pesquisa
empírica que busca diminuir julgamentos subjetivos e aumentar a credibilidade do
estudo de caso.
Dessa forma, a metodologia utilizada nesta pesquisa se caracteriza por uma
abordagem qualitativa, realizada mediante um estudo de campo, baseado pelo
método de entrevistas criado à luz de um referencial teórico. O objetivo é levantar os
aspectos práticos das empresas (fenômeno de interesse principal) e de seus
profissionais (fenômeno de interesse secundário) e, assim, possibilitar a verificação
de uma possível aderência dos aspectos práticos à teoria.

3.2 Roteiro de Entrevistas

Baseado no modelo conceitual detalhado, foi elaborado um roteiro de
entrevistas composto por duas sessões. Na primeira seção, um conjunto de cinco
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questões focam a empresa e o entrevistado. Na segunda seção, composta por nove
questões, são observados os aspectos específicos do BDD. A Figura 15 proporciona
uma visão do relacionamento entre os aspectos teóricos (modelo conceitual) e as
perguntas do roteiro de entrevistas. Esse relacionamento permite a criação de cinco
eixos temáticos que auxiliam na interpretação das entrevistas. Os eixos são formados
pelas próprias questões de pesquisa.
Figura 15 ― Relacionamento dos aspectos teóricos com os aspectos
práticos (questões de pesquisa versus 9 perguntas do
roteiro).

Fonte: Elaborada pelo autor.

Complementando a Figura 15, os Quadros 3, 4, 5 e 6 revelam o conteúdo do
roteiro que foi elaborado, bem como suas respectivas seções.
Inicialmente, o objetivo da pesquisa foi explicado aos entrevistados pelo
entrevistador. É importante citar que as entrevistas foram realizadas pelo próprio
pesquisador. Iniciou-se com a seguinte narrativa: “O estudo é focado em observar
como o BDD é utilizado, na prática, por você e para sua empresa. Queremos saber
como ele contribui para as suas atividades de desenvolvimento de software”. Após
essa introdução, um conjunto de questões contextuais foram realizadas e o Quadro
3, apresenta as questões.
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Quadro 3 ― Aspectos contextuais do roteiro de entrevistas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Após a sequência de perguntas relacionadas a identificação da empresa e do
funcionário, foi realizada outra sequência de perguntas acerca do BDD, seus
conceitos, contextos de utilização e organização. O Quadro 4, mostra essas
questões.
Quadro 4 ― Conceito, contexto e organização do BDD expressa no roteiro de entrevistas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Outra sequência de questões sobre o BDD, sua organização, atividades e
ferramentas foi realizada. O Quadro 5 expõe essas questões.
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Quadro 5 ― Organização, atividades e ferramentas do BDD expressas no roteiro de
entrevistas.

Fonte: Elaborado pelo autor

Em seguida, outra sequência de questões a respeito do BDD, seus benefícios
e dificuldades, foi realizada. O Quadro 6, mostra essas questões.
Quadro 6 ― Benefícios e dificuldades do BDD expressas no roteiro de entrevistas.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Vale salientar que apenas as perguntas contidas na primeira coluna dos quadros

foram dirigidas aos entrevistados. A segunda coluna refere-se a possibilidades de
respostas, que foram utilizadas pelo entrevistador quando o entrevistado não
demonstrou familiaridade com a pergunta inicial. Essa abordagem tem o objetivo de
evitar vieses nas respostas. Por exemplo, inicialmente, foi feito o seguinte
questionamento ao entrevistado: “Na sua empresa, quais etapas constituem o BDD?”
e, caso o entrevistado não conseguisse expressar uma opinião, o entrevistador
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poderia apresentar possibilidades de resposta de forma sutil. Exemplo: “Vocês
utilizam o BDD com objetivo de cobrir a etapa de análise de requisitos, implementação
ou codificação, testes?”. “Adicionalmente, em sua visão, o BDD cobre apenas uma
etapa isoladamente, ou todas elas?”.
Concluindo esta seção de preparação para o estudo de caso, ficou estabelecido
um roteiro de entrevistas que conecta à seção relacionada aos aspectos teóricos com
a seção que trata dos aspectos práticos.
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4 EXECUÇÃO DO ESTUDO DE CASO

Esta seção tem o objetivo de apresentar como o estudo de caso foi executado,
e suas diferentes etapas.
Os critérios para a seleção das empresas foram estipulados, por meio da
verificação do tempo de utilização do BDD em, no mínimo, um ano, com a utilização
de, pelo menos, uma das ferramentas de BDD já apresentadas na revisão
bibliográfica, bem como a utilização de um método ágil no desenvolvimento de
software. Tais critérios foram verificados, mediante às respostas às questões
contextuais do roteiro de entrevistas.
Uma segunda definição de critérios foi estabelecida, com relação às pessoas
que participaram das entrevistas. Foi estabelecido um conjunto de funções, sendo
elas: analistas, testadores, coordenadores e gerentes. Todos deveriam ter, no mínimo,
três anos de experiência no cargo e, pelo menos, um ano com BDD. O objetivo desses
critérios é alcançar uma visão completa sobre o BDD, envolvendo todos que se
relacionam com a técnica, sua utilização e resultados por ela proporcionados.

4.1

Coleta e organização dos dados

Uma das fontes de informação mais importantes para o estudo de caso
são as entrevistas, elas lembram conversas guiadas e não
investigações estruturadas. Embora, seja observada uma linha de
investigação consistente, a verdadeira corrente de questões, desse
estudo de caso, será, provavelmente, fluída e não rígida. (RUBIN;
RUBIN, 2011 apud YIN, 2014, p. 114).

Inicialmente, foram realizadas duas entrevistas piloto com praticantes do BDD.
A primeira foi realizada com um especialista em qualidade de software, com quatorze
anos de experiência no cargo e dois anos trabalhando com BDD. A segunda foi
realizada com um engenheiro de software, com dez anos de experiência no cargo e
três anos trabalhando com BDD. Ambas entrevistas tiveram a duração de,
aproximadamente, quarenta e cinco minutos e foram realizadas por meio de
audioconferência. Finalizadas as entrevistas, foi solicitada uma avaliação informal
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sobre o roteiro, a abordagem e o comportamento do entrevistador. Ambos
entrevistados sinalizaram de forma positiva para o processo como um todo.
As entrevistas piloto foram transcritas e analisadas, a fim de observar se as
respostas estavam condizentes com o que era perguntado. O objetivo das entrevistas
pilotos foi validar o processo, suas perguntas, seus relacionamentos com as
respostas, a transcrição e possíveis categorizações. Serviram, também, para
proporcionar ao entrevistador um melhor domínio sobre o instrumento de coleta e
permitiu um aprendizado na condução das entrevistas.
As demais entrevistas foram realizadas de forma presencial no ambiente da
empresa ou fora dele, por meio de audioconferências. Os relatos verbais dos
entrevistados em alguns casos foram gravados e, em outros, foram transcritos pelo
entrevistador no momento da entrevista. As entrevistas seguiram o roteiro proposto
na seção 3. Importante destacar que, com o objetivo de não influenciar as respostas
dos entrevistados, o entrevistador se mostrou ingênuo em relação ao tema.
Inicialmente, o entrevistador contextualizou a pesquisa por meio de uma carta
de apresentação fornecida pela instituição de ensino, nela, também foi exposta a linha
de pesquisa no contexto da Engenharia de Software e seus Processos de
Desenvolvimento. Essa carta de apresentação pode ser observada no Apêndice C.
Após a realização das entrevistas em até, no máximo, 24 horas era redigido um
documento denominado “Notas de Entrevista”. Esse documento foi usado para
registrar uma reflexão sobre a entrevista realizada, seus principais aspectos e o
aprendizado adquirido, além da transcrição dos principais pontos. O documento
também foi utilizado na compilação dos resultados e na montagem do banco de dados
de entrevistas.
Foram realizadas dezoito entrevistas em seis empresas diferentes, então,
observou-se uma saturação teórica nos resultados analisados, assim, optou-se pela
conclusão do processo de entrevistas. A expressão saturação teórica é utilizada na
pesquisa qualitativa e considera que quando se coletam dados, ocorre uma
transferência de significações psicoculturais de seu meio original, de indivíduos ou
grupos, para outro meio, aquele do pesquisador. Considera-se saturada a coleta de
dados, quando nenhum novo elemento é encontrado e o acréscimo de novas
informações deixa de ser necessária, pois não altera a compreensão do fenômeno
estudado (FONTENELLA; MAGDALENO JUNIOR, 2012).
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4.2

Organização e consolidação dos dados coletados

Conforme as entrevistas eram realizadas e seus insumos organizados, foi
criado um de banco de dados, com uma pasta de artefatos para cada entrevista.
Consideram-se artefatos os arquivos contendo o áudio das entrevistas e o documento
de “Notas de Entrevista”. Nesse banco foram identificadas as empresas e os
entrevistados, datas e horários da entrevista, as respostas em formato texto,
juntamente com a identificação da pasta de trabalho e a posição do áudio com as
respectivas respostas. Trata-se de uma compilação separada e ordenada de todos os
dados do estudo.
O principal objetivo dessa abordagem é permitir aos leitores acesso aos dados
brutos que levaram às conclusões do estudo e não somente à compilação narrativa
apresentada nesta pesquisa. Além de promover maior confiabilidade em todo o estudo
e facilitar sua reprodutibilidade. Esse mesmo banco, auxiliou na exportação dos dados
para as planilhas de categorização das respostas.
Após alimentado e organizado o banco de dados, cada resposta, categorizada
e separada por questões da pesquisa, bem como os aspectos observados no modelo
conceitual detalhado, foram exportados para uma planilha.
Por se tratar de uma pesquisa qualitativa a análise dos dados coletados é
chamada de interpretativa. Após a transcrição das entrevistas, foi criada uma planilha
para cada resposta, contendo as informações fornecidas pelos entrevistados. Em
seguida, elas foram categorizadas e agrupadas de acordo com as questões de
pesquisa e o modelo conceitual detalhado.
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Esta seção apresenta os resultados do estudo de caso. O item 5.1 apresenta a
caracterização dos casos, bem como dos entrevistados. O item 5.2 apresenta os
resultados referentes à primeira parte do roteiro de entrevistas. Os itens posteriores,
apresentam os resultados do estudo de caso, bem como suas contribuições para as
respostas às questões de pesquisa. A sequência dos itens será 5.3 para a questão de
pesquisa QP1; item 5.4 para QP2; item 5.5 para QP3; item 5.6 para QP4; item 5.7
para QP5.

A forma de apresentação dos resultados está organizada segundo as questões
da pesquisa e as perguntas do roteiro de entrevistas. Uma compilação narrativa,
destaca os comentários dos entrevistados, mencionando os aspectos teóricos e as
referências utilizadas na RSL.

5.1

Caracterização dos casos e seus entrevistados

A caracterização das seis empresas selecionadas será apresentada no Quadro
7 e dos dezoito profissionais entrevistados no Quadro 8.
Quadro 7 ― Caracterização dos casos.
Caso

A
B

Segmento

Des. de
Software
Des. de
Software

Porte

Grande
Grande

C

Des. de
Software

Grande

D

Des. de
Software

Médio

Especialidade

Localização
da Equipe

Tempo de
Utilização
do
BDD
(anos)

Sorocaba

2

Brasileira

São Paulo

3

Brasileira

Campinas

3

Brasileira

São Paulo

10

Nacionalidade

Des. de Software Brasileira
Testes de
Software
Des. e
Consultoria de
Software
Des. e
Consultoria para
mercado
financeiro

(Continua).
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(Conclusão).

Caso Segmento

E

Des. de
Software

F

Des. de
Software

Porte

Especialidade

Des. e
Consultoria para
Grande
mercado
financeiro
Analise de
Grande
Riscos

Nacionalidade

Localização
da Equipe

Tempo de
Utilização
do
BDD
(anos)

Brasileira

Porto Alegre

4

Brasileira

São Paulo

1

Fonte: Elaborado pelo autor.
Quadro 8 ― Caracterização dos entrevistados.
Caso

Entrevistado Idade

Cargo

Tempo Tempo
de
de
Localização
TI
BDD
(anos) (anos)

A

R1

31

Supervisor de Equipe de Testes

9

1

Sorocaba

A

R2

40

Especialista em Qualidade de
Software

18

3

Sorocaba

A

R3

36

Analista de Automação de Testes

5

2

Sorocaba

B

R4

36

Gerente de Testes

11

8

Osasco

B

R5

42

Gestor de Equipes de Testes

20

2

Osasco

B

R6

40

Engenheiro de Software

20

2

Osasco

C

R7

36

Coordenador de Automação

18

12

São Paulo

C

R8

33

Especialista em Automação

15

2

São Paulo

C

R9

30

Especialista em Qualidade de
Software

10

3

Campinas

D

R10

31

Desenvolvedor de Software

5

5

São Paulo

D

R11

30

Analista de Negócio

6

6

São Paulo

D

R12

33

Gerente de Produtos de Software

15

10

São Paulo

E

R13

40

Gerente Executivo de Tecnologia

22

2

Porto Alegre

E

R14

37

10

3

Porto Alegre

E

R15

37

20

3

Porto Alegre

F

R16

28

15

3

São Paulo

F

R17

38

10

2

Campinas

F

R18

35

15

1

São Paulo

Fonte: Elaborado pelo autor.

Especialista em Qualidade de
Software
Coordenador de Qualidade de
Software
Especialista em Qualidade de
Software
Consultor de Qualidade de
Software
Coordenador de Qualidade de
Software
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5.2 Respostas às perguntas contextuais sobre do BDD

A primeira parte do roteiro de entrevistas tem como objetivo observar o principal
fenômeno de interesse deste estudo, a empresa e o seu contexto na utilização do
BDD. Referente aos métodos ágeis utilizados, a escolha por utilizar Scrum e Kanban
foi unânime.
Com relação ao tempo de utilização do BDD, percebeu-se uma variação de
dois a três anos de utilização, sendo que apenas a empresa D o utiliza a,
aproximadamente, dez anos.
Referente à principal motivação em se utilizar o BDD, foram identificados
diversos aspectos como: a busca por mais qualidade de software, documentação
atualizada, melhoria na cobertura de testes, melhoria no conhecimento de negócio,
assertividade nas validações e eficiência na construção de software. A maioria dos
aspectos observados estão relacionados aos benefícios apresentados pelo BDD, que
serão expostos na seção 5.7, na qual será abordada a questão de pesquisa QP5.
A seguir, estão destacados os comentários dos entrevistados em relação à
principal motivação em se utilizar o BDD.
A exemplo do caso A, por meio da resposta de R1 (supervisor de testes), que
ressaltou: “A busca por mais qualidade do software”. Essa afirmação foi feita por Smart
(2014). Já o caso B por meio de R4 (gestor de equipes de testes) que afirmou:
“Eliminar a dependência de pessoas e tornar a documentação atualizada”.
Confirmando tal afirmação, Lopes (2012) e Moraes (2016) destacam que o BDD
permite uma documentação viva. O mesmo pode ser observado pelo caso C em R7
(coordenador de automação), que diz: “A eficiência que o BDD pode gerar dentro de
um fluxo de desenvolvimento e a eficiência na geração da documentação da
aplicação, reduzindo a quantidade de documentação, reduzindo a burocracia”.
Igualmente, o caso D em R12 (gerente de produtos de software), que destaca: “Criar
a validação de fórmulas de cálculo de forma automática”. Essa automação pode ser
entendida como documentação atualizada e eficiência. O caso E em R13 (gerente
executivo de tecnologia), reporta: “Enriquecer o conhecimento de negócio entre toda
equipe”. O caso F em R18 (coordenador de qualidade), afirma: “Garantir assertividade
nas validações sistêmicas de acordo com os requisitos do cliente, além de maior
motivação foi tornar os testes regressivos mais ágeis e reduzir custos”. Tais
observações corroboram com os aspectos sugeridos por Smart (2014), que destaca
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o BDD como um facilitador da comunicação e do entendimento do time de
desenvolvimento sobre o negócio.
Todos os casos, anteriormente, expostos, bem como as suas respostas,
permitem observar a grande aderência aos aspectos teóricos observados na seção 2,
por meio dos benefícios do BDD.

5.3

QP1, como se define o BDD e em qual contexto ele pode ser utilizado?

A questão de pesquisa QP1 terá os aspectos práticos observados por meio da
resposta às perguntas P1, P2 e P3 do roteiro de entrevistas. Elas têm o objetivo de
definir e contextualizar a utilização do BDD, por meio da categorização, observação e
exposição dos casos.

5.3.1 P1, na sua opinião, como você define o BDD?

O objetivo dessa pergunta foi avaliar, como o fenômeno secundário define o
BDD.
Analisando as diversas respostas dos entrevistados, observou-se que não
existe consenso. O mesmo aspecto foi identificado quando da avaliação teórica.
Alguns entrevistados definiram o BDD como uma prática ou um conjunto de práticas
de desenvolvimento. Por exemplo, R16 do caso F, define: “Uma prática de
desenvolvimento”. Da mesma forma R12 do caso D: “Um conjunto de práticas”. As
mesmas observações podem ser identificadas nos estudos de Chelimsky (2010),
Morrison et al. (2013), Smart (2014) e Moraes (2016).
Outro entrevistado define o BDD como um método. R13 do caso E, afirma:
“BDD é um método que pode servir de base para criação de um framework de
softwares”. A mesma definição pode ser observada nos estudos de Lopes (2012),
Grtner (2013); Block (2014); Carter e Gardner(2016) e Almeida, Cirilo e Barbosa
(2016).
O maior ponto de concordância entre os diversos entrevistados foi a definição
do BDD como uma técnica de desenvolvimento de software. R2 do caso A, reporta:
“Técnica de desenvolvimento de software, mas ele é totalmente dependente do
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processo, da cultura da empresa para trabalhar com método ágil”. Da mesma forma,
R3, ressalta: “O BDD é uma técnica ágil que visa integrar o negócio com a linguagem
de programação”. O entrevistado R5, do caso B, define: “Uma técnica de
desenvolvimento de software tanto para desenvolver softwares para a nossa empresa,
quanto para desenvolver softwares para os nossos clientes”. Já o entrevistado R6,
destaca: “Uma técnica de desenvolvimento que ajuda na validação de critérios de
aceite. Ajuda na validação dos requisitos, mas não é uma técnica de documentação
de requisitos”. R9, do caso C, afirma: “Técnica de documentação”. R14, do caso E,
define: “É uma técnica de entendimento entre pessoas de um time (com perfil técnico
e não técnico)”. Tais afirmações, concordam com os estudos de Garg (2010); Tavares
et al. (2010); Carvalho, Manhaes e Silva (2010); Solis e Xiaofeng (2011); Pyshkin,
Mosgovoy e Glukhlkh (2012); Diepenbeck et al. (2012); Wanderley e Silveira (2012);
e Landhauber e Genaib (2012).
Adicionalmente, observou-se um aspecto importante nas respostas dos
diversos entrevistados. Trata-se da dependência do BDD aos métodos ágeis de
desenvolvimento de software. O entrevistado R2, do caso A, afirma: “Ele (BDD), é
totalmente dependente do processo, da cultura da empresa para trabalhar com
método Ágil. BDD sem olhar para o Ágil é muito difícil”. Da mesma forma, R3 ressalta:
“O BDD é uma técnica Ágil que visa integrar o negócio com a linguagem de
programação”. R4, do caso B, destaca: “Na minha percepção ele não consegue
trabalhar sozinho dentro do ambiente Ágil, ele depende muito do Scrum”. Tais
afirmações, podem ser observadas nos estudos de Pyshkin, Mosgovoy e Glukhlkh
(2012); Lopes (2012); Morrison et al. (2013); Smart (2014); e Rahman e Gao (2015).
Analisando as respostas da pergunta P1 é possível concluir que existe
conformidade entre os aspectos práticos e teóricos. Inclusive, a mesma divergência
semântica exposta pelos diversos autores quanto à definição do BDD foi exposta
pelos entrevistados. Outra observação, foi a identificação de maior concentração na
definição do BDD como uma técnica de desenvolvimento de software.

5.3.2 P2, em qual contexto você utiliza o BDD na sua empresa?

O objetivo dessa pergunta foi observar o BDD dentro do ciclo de
desenvolvimento de software, bem como suas etapas. Na seção 2, observa-se que o
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BDD propõe, de forma adaptativa, cobrir as etapas de análise e especificação,
implementação e testes. Tal proposta, trata-se de uma herança proveniente dos
métodos ágeis (CARTER; GARDNER, 2016; ALHAJ; ARBEZ; PEYTON, 2017).
Pode-se classificar as respostas em três categorias: utilização do BDD em todo
ciclo de desenvolvimento, utilização do BDD apenas em especificação e testes e
utilização do BDD apenas em testes. O Quadro 9 associa as categorias aos casos.
Quadro 9 ― Categorização das respostas versus casos os estudados.
Categoria
Casos
Todo ciclo de desenvolvimento
Especificação e Testes
Testes

A, B, D
C
E, F

Fonte: Elaborado pelo autor.

Lopes (2012), Solis e Xiaofeng (2011), Diepenbeck et al. (2012) e Smart (2014)
reforçam que a proposta do BDD é cobrir todo o ciclo de desenvolvimento, sendo que
as etapas principais são análise, implementação e testes. Tal aspecto pode ser
observado por meio das respostas dos entrevistados. A exemplo de R2, do caso A
que ressalta: “Em todo o ciclo, desde os requisitos até ao teste regressivo”. R3, do
mesmo caso, destaca: “Trabalho apenas com a parte de testes, na automação, mas
sou envolvido desde a escrita dos objetivos de negócio por meio das features e
cenários. É importante saber do negócio, pois sem isso você não consegue
automatizar, não consegue programar a automação”. R6, do caso B, reporta: “Ele
pode ser aplicado em todo o ciclo”. R11, do caso D, afirma: “Tem um pouco de tudo
(sic), um pouco de especificação, desenvolvimento e testes. Todo ciclo”.
Wanderley e Silveira (2012); Zheng et al. (2014); Magnus (2016) e Moraes
(2016) destacam que o BDD ampara apenas as etapas de requisitos e testes. O
mesmo aspecto pode ser observado na resposta de R7, do caso C, que afirma: “Hoje
pelas experiências que eu tenho, ele está mais voltado para a escrita de requisitos de
negócio para a execução de testes automatizados e não para desenvolvimento de
software”. R8, do mesmo caso, ressalta: “O BDD transita entre as etapas de requisito
e de testes”.
Landhauber e Genaib (2012), Morrison et al. (2013), Sivanandan e Yogeesha
(2014) e Garg (2015) propõem a utilização do BDD apenas em testes de software.
Esse mesmo aspecto também pode ser observado no caso E. A exemplo de R12, que

73

afirma: “O BDD é mais intenso na garantia de qualidade do software, nos testes de
aceitação e regressão”. R13 destaca: “O BDD é utilizado apenas nos testes, como
critérios de aceite das histórias”. R15 confirma: “Aqui na empresa hoje ele é mais
orientado a testes”.
Observando as respostas da pergunta P2, conclui-se a existência de grande
aderência dos aspectos teóricos e práticos, relacionados ao contexto de utilização do
BDD, sendo que a utilização do BDD em todo ciclo de desenvolvimento foi a mais
observada.

5.3.3 P3, em que tipo de projeto você aplicou o BDD dentro da sua empresa?

Dando continuidade à contextualização da utilização do BDD, o objetivo dessa
pergunta foi observar para quais tipos de projetos de softwares os casos estudados
utilizam o BDD. Os tipos aqui apresentados podem ser divididos em softwares novos,
evolução ou manutenção. Adicionalmente, foi considerado observar as características
dos projetos de software, por exemplo: aplicações web, integração e sistemas por
meio de API (aplication program interfaces) e aplicações para dispositivos móveis.
Analisando as diversas respostas, foi possível categorizá-las em dois grupos:
BDD utilizado apenas na criação de software e BDD utilizado na criação, evolução e
manutenção de software. O Quadro 10 expõe as categorias e seus respectivos casos.
Quadro 10 ― Categorização dos tipos de projetos versus os
casos os estudados.
Categoria
Casos
Apenas na criação de software
Criação, evolução e manutenção de
software

E
A, B, C, D,
F

Fonte: Elaborado pelo autor.

R13, do caso E, destaca o BDD aplicado a criação de software: “Em todos os
projetos de softwares novos da esteira contínua (Ágil)”. R14, do mesmo caso,
confirma: “Web, mobile, e conversão de software. Isso tudo como software novo, feito
do zero”. Importante destacar, que esse aspecto não foi observado nos estudos
teóricos.
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Solis e Xiaofeng (2011), Smart (2014) e Amodeo (2015) afirmam que o BDD
pode ser utilizado na criação, evolução e manutenção de software. A maioria dos
entrevistados concordam com essa afirmação. A exemplo de R2, do caso A que diz:
“Software novo e manutenção de software, depende do cliente”. R6, do caso B,
destaca: “Software novo, substituição e evolução. Ultimamente o BDD está servindo
para automatizar processos de validação recorrente”. Da mesma forma R8, do caso
C, reporta: “O BDD é bem generalista, tanto para sistema novo, quanto para
manutenção. Você pode criar histórias evolutivas”.

Nesse contexto, um ponto

importante que deve ser observado foi o destaque dado por alguns entrevistados, para
o fato de ser mais fácil utilizar o BDD em projetos de softwares novos. Porém isso não
se traduz em utilizar o BDD apenas em softwares novos. R2, do caso A, expressa
essa afirmação ao dizer: “Quando o software é novo e você está montando um time
do zero, é mais fácil implementar a cultura ágil juntamente com a técnica de
desenvolvimento do BDD, pois as pessoas têm dificuldade em mudanças”. R4, do
caso B, confirma: “Os projetos que eu trabalhei, os mais fáceis de trabalhar com BDD
são projetos novos que trabalham com a parte web, nesses o BDD é mais aceito”.
Um segundo aspecto observado, mais voltado para as características dos
softwares construídos por meio da técnica do BDD, é a grande concentração em
sistemas web, dispositivos móveis e sistemas para integração de softwares (API aplication program interfaces). R3, do caso A, destaca: “Já trabalhei com BDD no
desenvolvimento e automação de API´s para integração de sistemas”. R7, do caso C,
confirma: “Novos softwares e softwares existentes com testes regressivos. Já
trabalhei com Web, Mobile, Desktop e API´s”. R14, do caso E, ressalta: “Sistemas
Web, Mobile, e conversão de software”. Smart (2014) e Amodeo (2015) aplicam o
BDD de forma semelhante em seus estudos.
Concluindo as observações a respeito da pergunta P3, observa-se que o BDD
pode ser aplicado em qualquer tipo de projeto de software, sejam eles novos, em
evolução ou em manutenção. Observa-se, portanto, congruência entre os aspectos
teóricos e práticos.

75

5.4

QP2, como o BDD está organizado?

A questão de pesquisa QP2 tem os aspectos práticos observados por meio das
respostas às perguntas P4 e P5 do roteiro de entrevista, que têm o objetivo de avaliar
como as empresas dividem o BDD em etapas e quais papéis trabalham em cada
etapa.

5.4.1 P4, na sua empresa, quais etapas constituem o BDD?

O objetivo desta pergunta foi observar, por meio de casos, quais etapas
constituem o BDD. Referente aos aspectos teóricos citados na Seção 2, foi possível
observar que diversos autores realizam a decomposição do software em features e
cenários e, aliado a isso, constituem as etapas de análise, implementação e testes. A
exemplo de Solis e Xiaofeng (2011); Smart (2014); Lopes (2012) e Diepenbeck et al.
(2012) que confirmam tal observação. Dessa forma, as respostas dos entrevistados
foram categorizadas e relacionadas aos casos, como mostra a Quadro 11.
Quadro 11 ― Categorização das etapas versus os casos estudados.
Categoria
Casos
Decomposição, Análise, Implementação e

A, B e D

Testes
Análise e Testes
Testes

C
EeF

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na categoria “Decomposição, análise, implementação e testes”, observou-se
que a etapa de análise é realizada por meio da decomposição do software em features
e cenários, seguida da escrita do Gherkin, e do desenvolvimento do software e da
automação dos testes funcionais.
Um aspecto observado em muitos casos foi a autossuficiência dos cenários,
frente às histórias de usuário; ou seja, não se escrevem histórias que depois são
transcritas em cenários Gherkin. Após a escrita dos cenários, manualmente a
implementação é realizada, vinculando os cenários aos códigos de software e de
testes. Por fim, é realizada a execução dos testes regressivos de maneira automática,
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e essa execução gera relatórios de status e verificação de testes. R1, do caso A,
ressalta: “Analise dos requisitos através da escrita dos cenários e cobertura dos testes
e depois a etapa de projeto e construção acoplando os cenários ao código e ao teste”.
R5, do caso B, confirma:
A concepção do projeto e definição de features, escrita dos cenários
em Gherkin, implementação do código e execução dos testes. O maior
esforço e mais importante é escrever os cenários em Gherkin com uma
estrutura correta, bem como a sua aplicação nos testes do software.

R10, do caso D, observa: “Etapas de requisitos, codificação e testes.
Atualmente, nós não temos todos os requisitos, e muitas vezes temos que iniciar o
dev (sic) com requisitos parciais, e iniciamos com a definição dos cenários do BDD”.
Esses aspectos podem ser observados nos estudos de Solis e Xiaofeng (2011),
Adzic (2011), Lopes (2012) e Smart (2014).
A categoria de “Análise e testes” observa que a etapa de análise é apenas a
constituição das features e cenários e a etapa de testes é a própria execução de testes
automatizados com a análise dos resultados. Tal aspecto é reforçado pelo comentário
de R7, do caso C: “Aqui é mais requisito e mais testes (sic)”. Destaca-se a existência
de um desenvolvimento, porém ele está associado à automação de testes. Devido a
isso, essa atividade foi categorizada como testes.
Esse aspecto pode ser observado na resposta de R9, do caso C:
Desde a concepção inicial até a final. Inicialmente, senta-se o PO com
o time de Dev (sic), e eles definem os objetivos de negócio. Nesta
reunião, escreve-se as features e os cenários do BDD (o
comportamento), depois estes cenários são desenvolvidos e
automatizados.

Magnus (2016) e Moraes (2016) confirmam este entendimento. Dessa forma,
pode-se entender que o BDD não necessita, obrigatoriamente, ser utilizado em todas
as etapas do ciclo de desenvolvimento.
Na categoria “Testes” também se observa que as histórias são os próprios
cenários do BDD, com os respectivos critérios de aceitação e sua execução. R13 do
caso E afirma: “Escrever histórias com critérios de aceite e executar a automação”.
R17 do caso F também ressalta: “Acreditamos que apenas a etapa de testes utilize
BDD, pois são os analistas que decidem o que criar de testes e como redigir o caso
de testes”.
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Um aspecto importante, já identificado na Seção 2, foi a inserção do TDD dentro
do BDD. Tal aspecto foi observado por R12 do caso D, que afirma:
Especificação, testes e no próprio controle de qualidade da
solução, além do processo de implantação. Na minha empresa
o TDD é uma ferramenta do desenvolvedor, que faz os testes
unitários e complementa o BDD. São duas categorias de testes
que são fundamentais.

Amodeo (2015), confirma tal afirmação.
Foi observado no caso B, por meio da resposta de R4, a criação de uma etapa
até agora não observada em nenhum caso ou aspectos teóricos. Trata-se de uma
etapa adicional que ocorre antes do início do projeto. O objetivo dessa etapa, é fazer
uma espécie de análise da aderência do projeto que será executado e algumas
premissas importantes do BDD, são elas: modelo de desenvolvimento (cascata ou
ágil), tipo de documentação de requisitos (histórias ou cenários), ferramentas de
automação homologadas entre outros. Nesse sentido, destaca-se o comentário do
entrevistado R4: “A primeira etapa é uma análise de risco de viabilidade para se
implementar o BDD. É preciso avaliar se o contexto permite implementá-lo”.
A resposta sobre a viabilidade de implementação do BDD em diferentes
projetos está na aderência entre os aspectos teóricos e práticos nas etapas de
decomposição, análise, implementação e testes de software. Um insight observado
foi a criação de uma etapa adicional de análise de aderência do BDD ao contexto da
empresa. É importante destacar que a pergunta P4, bem como suas respostas se
relacionam com a P2. O objetivo da existência das duas perguntas foi confirmar a
utilização do BDD dentro do ciclo de desenvolvimento de software.

5.4.2 P5, na sua empresa, quais papéis participam do BDD?

O objetivo em responder essa pergunta foi observar papéis e ações dentro das
etapas do BDD. Na Seção 2 confirmou-se a existência de três papéis fundamentais:
o usuário, desenvolvedor e o testador. Smart (2014) destaca, de forma figurada, esses
três papéis como “os três amigos”. O Quadro 12 apresenta os papéis observados,
suas ações e etapas de participação.

78
Quadro 12 ― Papéis observados nos casos.
Papel
Ações

Etapas

Casos

Usuário

Define as funcionalidades.

Análise

A, C, D, F

Product Owner

Define as funcionalidades e os

Análise

A, B, C, E, F

(PO)

objetivos de negócio.

Product Owner

Delegado pelo PO, define as

Análise

C, F

Proxy (PO Proxy)

funcionalidades.

Analista de

Define as funcionalidades e

Análise e Testes

A, B, C, D, E, F

Requisitos

entrega a visão do cliente para

Análise e Testes

A, B, C, E, F

Implementação

A, B, C, D, E, F

a equipe, escreve features,
cenários e confere resultados
dos testes.
Testador

Escreve features, cenários e
confere resultados dos testes.
Fornece uma visão de critérios
de aceitação.

Desenvolvedor

Implementa as features no
software, implementa as
automações dos testes
regressivos e executa as
automações.

Desenvolvedor de

Implementa as automações

automações

dos testes regressivos e

Implementação

A, B e F

Implementação

B

Implementação

B, F

executa as automações.
Arquiteto de

Avalia as aplicações que irão

Software

compor um framework de
automação e BDD.

Scrum Master

Define o que vai ser
automatizado.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os papéis de usuário, product owner (PO), product owner proxy (PO proxy), e
analista de negócio, executam ações semelhantes dentro do BDD. Eles trazem a visão
do negócio e suas necessidades, além de escreverem as features e os cenários em
Gherkin e validarem as evidências da execução dos testes automatizados. Porém, o
entendimento, bem como a escrita das features e cenários, na maioria das vezes, é
feita pelo analista de negócios. Dificilmente um usuário, PO ou PO Proxy escrevem
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feature e cenários, esses papéis são mais dedicados à definição e à validação. O
entrevistado R3, do caso A, destaca: “O analista de requisitos é quem entrega a visão
do cliente para a equipe do BDD”. R7, do caso C, ressalta: “Analista de negócios é
quem define o comportamento que ele quer ver. Já vi PO´s também definindo
features”. Observa-se nos estudos de Pyshkin, Mosgovoy e Glukhlkh (2012) e Smart
(2014) a figura de um usuário. Porém, a menção a um PO, PO Proxy ou analista de
requisitos não foi observada.
Pyshkin e Mosgovoy e Glukhlkh (2012) e Smart (2014) sugerem o testador
como executor da função de entender e escrever as features e cenários. R8, do caso
C, afirma: “Quem trabalha mais é o QA e o PO, porém quem escreve os bdd´s é o QA
e não o PO”. Neste caso ele define o testador como QA, que é uma sigla que denomina
quality assurance em inglês, ou a pessoa responsável pela garantia da qualidade. É
importante destacar, que mesmo o testador, tem dificuldades de escrever features e
cenários. Isso pode ser observado no comentário de R14, do caso E:
Às vezes o analista de negócio que faz o levantamento com o cliente
e traz as regras para o testador escrever as features e os cenários,
mas não é todo o testador, que consegue escrever um cenário pronto
para poder sair implementando.

Esse comentário gerou um insight interessante relacionado ao papel do
testador: suas atividades transitam entre a análise e o teste. Quando ele se aproxima
do usuário, entende o negócio e depois escreve features e cenários, ele executa um
papel de analista. Quando ele se preocupa com os critérios de aceitação, avalia
execução de testes e colhe resultados, ele executa um papel de testador.
Para o papel de desenvolvedor, observou-se que, em algumas empresas, esse
papel é dividido em dois: desenvolvedor de software, aquele que implementa as
funcionalidades definidas, além dos comportamentos escritos nos cenários e;
desenvolvedor de automação, que implementa apenas as automações dos testes
regressivos. R12, do caso D, destaca: “Aqui na empresa não definimos tantos papéis,
porém temos um analista de produtos, que é um analista de negócios e também temos
um desenvolvedor, que codifica a solução toda utilizando BDD”.
R3, do caso A, ressalta: “Desenvolvedor de automação, desenvolvedor de
software, analista de testes, analista de requisitos”. R6, do caso B, confirma: “Analista
de negócio escreve o Gherkin, desenvolvedor automatizador (sic) cria e dispara a
automação”. Pyshkin, Mosgovoy e Glukhlkh (2012) e Smart (2014) sugerem que
apenas o desenvolvedor faça parte do BDD.
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Dois papéis foram identificados, porém poucas vezes citados, são eles:
arquiteto de software e Scrum Master. Sendo que o arquiteto de software define e cria
uma espécie de instalação inicial das ferramentas do BDD. R4, do caso B, lembra:
“PO, dev, tester, arquiteto que aparamenta o ambiente BDD”. Referente ao papel de
Scrum Master, trata-se de um papel definido na metodologia Scrum. Nos casos
estudados ele define o que será automatizado e auxilia o usuário na definição das
features. Isso pode ser observado na afirmação de R5, do caso B: “Scrum master, que
define o que vai ser automatizado e suas features”. R17, do caso F, destaca: “PO,
Scrum master, analista de negócios, desenvolvedor de Automação, analista de
testes”.
Concluiu-se essa pergunta observando a diferença entre os papéis do BDD nos
aspectos teóricos e práticos. Nos aspectos teóricos observam-se apenas os papéis
de usuário, testador e desenvolvedor. Já nos aspectos práticos, observam-se papéis
adicionais como: Produc Owner, Produc Owner Proxy, analista de requisitos,
desenvolvedor de automação, arquiteto de softwares e scrum Master.

5.5

QP3, quais as atividades estão contidas na organização do BDD?

Detalhar as atividades contidas na organização do BDD é o maior objetivo
dessa questão da pesquisa. Observar aspectos novos, como atividades não
mapeadas, anteriormente, é o grande desafio. Nesse contexto, foram coletados os
dados dos entrevistados por meio da pergunta P6 do roteiro de entrevistas.

5.5.1 P6, dentro da sua empresa, quais atividades são executadas no BDD e por
quais papéis? Se possível, citar em ordem cronológica.

Observar as atividades executadas pelos papéis do BDD em uma sequência
foi o grande objetivo dessa pergunta. Esse objetivo foi atingido avaliando como as
diferentes empresas, dentro dos casos estudados, organizam as atividades do BDD.
Nos casos A, C, E e F foram encontradas semelhanças em suas atividades.
Um ponto importante, já observado, foi a aproximação da metodologia Scrum ao BDD.
As atividades do Scrum estão, diretamente, relacionadas às atividades iniciais do
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BDD. A primeira delas é uma reunião da qual participam PO ou PO Proxy, analista de
requisitos ou testador, e desenvolvedor.
Nessa reunião, denominada como grooming (do inglês, aliciamento) são
refinadas as features e uma a ordem de criação é estabelecida pelo PO ou PO Proxy,
de acordo com a importância para a empresa. Após essa reunião, as mesmas features
são escritas pelo analista de requisitos ou testador. R2, do caso A, afirma:
O PO já tem os objetivos de negócio que são refinados com o time nas
reuniões denominadas grooming do scrum entre o PO, Testador e
Desenvolvedor. A ideia destas reuniões é transformar os objetivos em
épicos, depois em histórias, tarefas, cenários e testes.

R8, do caso C, destaca: “PO e o Scrum Master vão planejar as histórias dentro
de uma sprint, o PO junto com os QA´s começam a decompor as histórias em
features”. Em outro momento, o analista de requisitos ou testador escreve os cenários
em Gherkin, individualmente, sendo que esses são revisados pelo desenvolvedor.
R15, do caso E, ressalta: “PO define os objetivos de negócios, depois o BA
desmembra isso em features e escreve as primeiras cláusulas Given, When and
Then”. “BA” (do inglês, business analyst), aqui é considerado como um analista de
requisitos. Na sequência, o desenvolvedor organiza as ferramentas de software, suas
estruturas de pastas e arquivos e inicia a implementação do código associado aos
cenários. Esse código tem característica de software e de automação. R3, do caso A,
ressalta:
Lemos o documento relacionado ao negócio, criamos as frases iniciais
e depois começamos a programação dos testes. Começamos a
colocar uma lógica de programação no mapeio dos objetos. Depois da
aplicação da lógica, a gente testa, colhe os resultados.

Concluída essa etapa, o analista de requisitos ou o testador executa os testes
automatizados e envia os resultados positivos para o usuário validar. R7, do caso C,
afirma: “No final da automação os reports de teste são extraídos e validados pelos
testadores, olhando para o que falhou. O usuário só quer saber se deu certo e a
evolução percentual”. Solis e Xiaofeng (2011); Pyshkin, Mosgovoy e Glukhlkh (2012);
Lopes (2012); Smart (2014); e Amodeo (2015) confirmam esses aspectos.
Nesses estudos são destacadas atividades, como: identificação de objetivos,
escrita de features e cenários, desenvolvimento do software e automações, além da
própria execução dos testes automatizados.
No caso B, um aspecto diferente dos demais foi observado. A primeira atividade
é uma análise de aderência do contexto da empresa ao BDD (já observado na
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pergunta P4). Estando aderente, o ciclo de atividades se torna semelhante aos demais
casos. Conforme mostra a resposta de R5:
Reuniões de definição dos objetivos, o líder (PO), passa para o time
os objetivos, e o time quebra em funcionalidades e escreve as
funcionalidades. Depois o Analista de negócios escreve os cenários,
e o desenvolvedor cria o código acoplado aos cenários. Depois é
realizada a execução e a avaliação dos resultados por todo o time.

Para o caso D, observou-se um contexto no qual o usuário é um cliente externo
que não participa das atividades do BDD. Nesse contexto, encontrou-se uma situação
de muito formalismo e a existência de um conjunto de atividades de gestão de
demandas, que antecedem ao BDD. Após a execução dessas atividades, o ciclo de
atividades do BDD se torna semelhante aos demais casos. Um insight interessante,
observado no caso D, foi a divisão dos cenários em dois tipos: cenários básicos, que
são escritos, rapidamente e, enviados ao desenvolvedor para codificação; cenários
avançados, que são refinados com o usuário e o desenvolvedor e, somente após tal
refinamento, são enviados para a codificação. Observe a resposta de R10:
Na minha equipe, se começa pela especificação e aprovação de
documentação pelo cliente, com muitas idas e voltas, até a aprovação
final. Enquanto isso, já vamos escrevendo os cenários e
desenvolvendo, pois, a aprovação pode demorar bastante. Depois, os
cenários de teste são criados com base na especificação, sendo que
o analista cria inicialmente um cenário básico, depois um cenário mais
avançado. Depois o dev (sic) começa a codificar com base nestes
cenários.

Concluindo essa pergunta, há semelhanças nas atividades executadas pelas
empresas. Os casos B e D se diferem dos demais apenas nas atividades antecessoras
ao BDD. Salvo esses aspectos, observam-se similaridades entre os aspectos teóricos
e práticos.

5.6

QP4, quais as principais ferramentas de apoio às atividades do BDD?

Identificar a quantidade, tipos e nomes das ferramentas que suportam o BDD,
é o principal objetivo ao se responder essa questão da pesquisa. Na Seção 2, foram
identificadas as principais ferramentas que suportam o BDD, sendo elas Cucumber,
Jbehave e Rspec (vide Quadro 23, do Apêndice B). A próxima seção destaca os
casos, as ferramentas utilizadas e o apoio às atividades do BDD.
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5.6.1 P7, na sua empresa, quais ferramentas suportam a utilização do BDD, quais
etapas e quais papéis interagem com elas?

Observar o contexto de utilização das ferramentas que suportam o BDD é o
principal objetivo ao se responder essa pergunta. Baseado nos casos e em suas
respectivas observações, optou-se por dividir as utilizações das ferramentas em
quatro categorias: ferramentas de iniciação, priorização e escrita, exclusivas de BDD,
de desenvolvimento e de automação e integração contínua. O Quadro 13 destaca as
categorizações, bem como as ferramentas e os casos relacionados.
Quadro 13 ― Casos, categorias e ferramentas.
Iniciação,
Caso

Priorização e

BDD

Automação e
Desenvolvimento

Escrita
A

B

Contínua

Jira, Swagger-

Cucumber e

Eclipse, Junit, IntelliJ

Editor

Specflow

e Visual Studio

Jira

Cucumber

Eclipse e Spring

Cucumber,
C

Não citado

Specflow e
Rspec

D

Jira, Microsoft
Excel

Integração

Eclipse, Atom e
Visual Studio

Selenium
Selenium, Appium,
Serenity e Jenkins

Selenium

Cucumber

Framework próprio

Selenium e Jenkins
Selenium e Jenkins

E

Jira, Notepad++

Cucumber

Eclipse

F

Jira

Cucumber

Eclipse, Natural

Selenium, Jenkins
e Calabash

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na categoria ferramentas de “iniciação, priorização e escrita” de histórias e
cenários, observou-se um direcionamento para a gestão das demandas dos casos. A
gestão de demandas é uma atividade que transcende o BDD, porém, é de extrema
importância. Já a priorização e escrita de histórias, features e cenários é uma das
atividades iniciais do BDD. Nessa categoria, destaca-se a utilização da ferramenta
JIRA (2018). Ela foi observada nos casos A, B, D, E e F. Essa ferramenta é utilizada
por PO, PO Proxy, usuários, analista de requisitos para priorizar e escrever as
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histórias, features e cenários iniciais. Conforme demonstram as citações dos
entrevistados, a exemplo de R1, do caso A: “PO utiliza o swagger editor e também o
JIRA para escrever as histórias e as tarefas”. R11, do caso D, reporta: “O JIRA é
utilizado pelo cliente e analista de negócio para melhorar o nosso relacionamento com
os nossos clientes”. R15, do caso E, destaca: “o BA, registra as cláusulas given when
then no nosso sistema de ticket, o JIRA, e define a história em uma descrição textual,
não tem nenhuma ferramenta específica para escrever essas cláusulas”.
R16, do caso F, cita: “Inicialmente o BDD é escrito pelo PO no JIRA”. Destacase a ferramenta adicional denominada swagger editor (SWAGGER, 2018). Trata-se
de uma ferramenta de código aberto, utilizada pelo analista de requisitos para
documentar API´s. Nessa ferramenta é possível escrever features e cenários, com
objetivo de cobrir as funcionalidades de integração de sistemas.
Da mesma forma, porém em diferentes contextos, é possível observar
ferramentas complementares sendo utilizadas pelos analistas de requisitos e
testadores, para a escrita de features e cenários. A exemplo do caso D, que utiliza o
microsoft excel. (EXCEL, 2018). R12 destaca: “Microsoft excel, como escrita e
execução de cenários em excel de forma própria, criada pela própria empresa”. A
empresa E que utiliza o notepad++ (NOTEPAD, 2018), para escrever features e
cenários. R14, ressalta: “Primeiro eu uso o notepad++ para escrever as features e
cenários, ele tem um plugin (sic) para BDD”.
Sendo assim, pode-se concluir que não é necessária uma ferramenta
específica de BDD para escrever features e cenários. Essa categorização ou esses
tipos de ferramentas não foram identificadas nos aspectos teóricos.
Na categoria “ferramentas exclusivas de BDD” é importante destacar que em
todos os casos a utilização do Cucumber (2018) foi observada. Ele faz uma espécie
de integração entre os cenários escritos em Gherkin pelos analistas de requisitos e
analistas de testes, com a codificação escrita pelos desenvolvedores. Tal integração
pode ser com um código de software ou de automação. R1, do caso A, destaca: “O
testador e o desenvolvedor utilizam o Cucumber com Java, por meio do Eclipse e
IntelliJ, sendo o Cucumber para escrever as histórias e os outros para desenvolver”.
R4, do caso B, reporta: “Cucumber foi o mais utilizado, JBehave quase nunca é
utilizado. Cucumber era mais fácil e prático para o dev (sic), pois atendia rubi e java”.
R7, do caso C, concorda: “Eclipse com os plug-ins do Cucumber. Jbehave ficou bem
para traz (sic), e não é mais utilizado”. R12, do caso D, informa: “Cucumber para
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integrar com a nossa solução de BDD, para gerar os cenários na linguagem do Given
When Then”. R14, do caso E, evidencia: “Salvo um arquivo em feature, e os devs (sic)
utilizam o Cucumber e JUNIT e integramos com o Jenkins”. R16, do caso F, finaliza
as observações acerca da ferramenta Cucumber (2018): “O BDD serve como
documentação da história e para os testes manuais e testes automatizados com
Cucumber e Calabash, na linguagem Ruby”.
Ainda, nesta categoria de ferramentas exclusivas de BDD, é importante
destacar que alguns casos também utilizam outras ferramentas, como Specflow
(2018) e Rspec (2018). O Cucumber (2018) é mais voltado para linguagem de
programação Java, enquanto as demais ferramentas podem suportar outras
linguagens, sendo o Specflow (2018) para linguagem Microsoft .NET, e o RSpec para
a linguagem Ruby. R2, do caso A, destaca: “Maior utilização do Cucumber e do
Specflow. Sendo que o Cucumber geralmente é apoiado pelo JUnit, e o JUnit se
conecta com o Selenium e com as demais ferramentas”. R7, do caso C, afirma:
“Eclipse com os plug-ins do Cucumber e o Visual Studio com plug-ins para o Specflow
e o RSpec para o Ruby”.
Nessa categoria, como ferramentas exclusivas de BDD, diversos estudos
confirmam a utilização da ferramenta Cucumber a exemplo de Chelimsky (2010), Solis
e Xiaofeng (2011) e Almeida, Cirilo e Barbosa (2016).
Na categoria “ferramentas de desenvolvimento”, observa-se a utilização de um
conjunto diferenciado de ferramentas para apoiar o desenvolvedor. Tratam-se de
ferramentas

mais

comumente

denominadas,

como

integrated

development

environment (IDE), ou seja, um ambiente integrado de desenvolvimento que
proporciona ao desenvolvedor um conjunto de facilidades para criar, editar, depurar e
compilar códigos de software (SWEBOK, 2014).
Adicionalmente, ao mencionar esse conjunto de ferramentas, os entrevistados
o autodenominavam como Framework de BDD. A exemplo do caso A que tem sua
base de desenvolvimento nas ferramentas Eclipse (2018), Junit (2018) e Intellij (2018).
Isso pode ser observado nos comentários de R1: “Desenvolvedor utiliza o Cucumber
com Java por meio do Eclipse e IntelliJ, sendo o Cucumber para escrever as histórias
e os outros para desenvolver”. Já o caso B utiliza Spring (2018) e Eclipse (2018),
observe a afirmação de R5: “Temos um Framework com Cucumber, Serenity e
Spring”. O caso C constitui seu desenvolvimento por meio das ferramentas Atom
(2018), Eclipse (2018) e o Microsoft Visual Studio (2018). Nesse contexto, R7 destaca:
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“Atom, Eclipse com os plug-ins para o Cucumber e o Visual Studio com plug-ins para
o Specflow e o Rspec para Rubi”. O caso D preferiu não mencionar as ferramentas,
apenas citou que, a empresa tem um framework próprio. O caso E utiliza,
exclusivamente, Eclipse (2018). R15 cita: “No dev (sic), tudo feito no JAVA com
Eclipse”. Por fim, o caso F também utiliza o Eclipse (2018), adicionalmente, uma
ferramenta de desenvolvimento denominada Natural (2018), para automatizar
programas de quarta geração escritos em linguagem Cobol (2018), para softwares de
alta plataforma. O comentário de R18 destaca esses aspectos: “Utilizamos Cucumber,
Selenium, Eclipse, Natural e Java”.
Referente às “ferramentas de automação e integração contínua”, mais voltadas
para os papéis de desenvolvedor de software e de automação, observou-se a
utilização de duas importantes ferramentas. Inicialmente, o Selenium (2018) para
automação de testes de aceitação e o Jenkins (2018) para a auxiliar na realização da
integração contínua de produção de software.
Importante destacar que a integração contínua é um conjunto de atividades que
se encontram dentro da área de conhecimento, denominada como gerência de
configuração de software, ou software configuration manager (SCM), que se
caracteriza pela automação das etapas de construção, testes e implantação do
software (SWEBOK, 2014). Outras ferramentas observadas, mais utilizadas na
atividade de automação de testes, são as ferramentas Appium (2018); Serenity (2018)
e Calabash (2018). R2, do caso A, destaca essas ferramentas: “O Cucumber
geralmente é apoiado pelo Junit, e esse se conecta com o Selenium e com as demais
ferramentas”. R6, do caso B, ressalta:
Eu tenho que ter uma linguagem de automação na parte de
implementação e código, e no caso utilizamos o Java, e na ponta eu
tenho que ter um driver de execução automatizada, aí entra o
Selenium, Apium e no final o Serenity para a geração de relatórios.

R12, do caso D, destaca a integração contínua: “Jenkins é fundamental para
Integração contínua, e Cucumber para integrar com a nossa solução de BDD para
gerar os cenários na linguagem do Cucumber (GWT) e testes de tela”.
Por fim, R16, do caso A, afirma: “O BDD serve como documentação da história
e para os testes automatizados com Cucumber e Calabash na linguagem Rubi”.
A Figura 16 resume os aspectos observados, destacando as categorias, casos,
ferramentas e papéis.
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Figura 16 ― Categorias, ferramentas e papéis.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Concluindo essa questão, pode-se afirmar que apenas a categoria ferramentas
de BDD foram observadas na teoria e na prática. O Cucumber (2018) é a ferramenta
mais utilizada. Adicionalmente, observa-se um alto número de ferramentas, sendo que
elas não estão centradas nas atividades de usuários.

5.7

QP5, quais são os principais benefícios e dificuldades encontrados na utilização
do BDD?

O principal objetivo ao responder essa questão da pesquisa é trazer à luz os
benefícios e dificuldades ao se utilizar o BDD. As próximas seções abordam os
aspectos práticos, por meio das respostas às perguntas P8 e P9 dos roteiros de
entrevistas.

5.7.1 P8, na sua visão e, considerando a experiência da sua empresa, quais os
benefícios na utilização do BDD?

Observando as respostas dos entrevistados, cinco categorias foram
consideradas: melhoria na comunicação e entendimento do negócio, documentação
viva e requisitos rastreáveis, melhoria na qualidade do software, facilidade de
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manutenção software e melhoria na cobertura dos testes. O Quadro 14 destaca essas
categorias, bem como os casos relacionados. Para essa pergunta, considera-se que
uma mesma resposta de um mesmo entrevistado pode estar contemplada em
diferentes categorias.
Quadro 14 ― Categorização dos benefícios associados aos casos estudados.
Categorização P8
Casos
Melhoria na comunicação e

A, B, C, D e E

entendimento do negócio
Documentação viva e Requisitos

A, C e F

rastreáveis
Melhoria na qualidade do software
Facilidade de manutenção do

A, B e F
A, B, E e F

software
Melhoria na cobertura dos testes

CeD

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na categoria “Melhoria da comunicação e entendimento do negócio”, Solis e
Xiaofeng (2011) e Smart (2014) afirmam que devido ao BDD ser apoiado por uma
linguagem padronizada e integrada a diversos papéis, ele proporciona melhor
comunicação e entendimento a respeito dos requisitos. Esses aspectos foram
observados na maioria dos casos. R3, do caso A, afirma:
O BDD auxilia no entendimento das pessoas não técnicas, pois as
pessoas não técnicas começam a ter uma visão da composição do
software. As pessoas conseguem abstrair o que está por trás das telas
do software. Da mesma forma, as pessoas técnicas conseguem
entender a visão de produto, de negócio. Outro ponto é a comunicação
dentro da equipe. O BDD ajuda muito na comunicação.

R4, do caso B, destaca: “Aproximação das equipes de dev (sic), testes e
usuários. O time entendeu e conseguiu visualizar o negócio. Isso é tipo uma melhoria
de comunicação”. R9, do caso C, complementa:
Comunicação mais clara com todos os envolvidos no projeto. Todos
têm clareza sobre o que o desenvolvedor sabe o que o cliente pediu,
e o QA também e o cliente consegue ver o que está sendo
desenvolvido e se identificar no que está sendo desenvolvido.

R11, do caso D, confirma:
Eu vejo o BDD como uma cultura, que traz maior acuracidade (sic)
naquilo que a gente desenvolve. Se eu tenho um entendimento mais
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claro daquilo que é necessário e se aquele que me demanda participa
do meu processo, também entende o que deve ser feito, eu consigo
ter um resultado melhor.

R15, do caso E, afirma: “Com o BDD e a construção de cenários, você acaba
reduzindo a possibilidade de interpretações subjetivas, por meio de exemplos práticos
para clarear o desenvolvimento. Isso melhora a comunicação”.
Sobre a categoria “Documentação viva e requisitos rastreáveis”, Rahman e Gao
(2015) e Moraes (2016) afirmam que os cenários do BDD devem ser vinculados às
classes de código, de automação e relatórios de testes. Obrigatoriamente, esses
artefatos devem estar sempre atualizados e as mudanças refletidas em todos eles.
Essa vinculação, representa uma espécie de documentação atualizada do software,
com os requisitos rastreáveis. Nesse contexto, R2, do caso A, destaca: “Cria uma
documentação viva e atualizada, gerando uma melhoria na documentação e no código
também, pois eles estão sempre ligados”. R4, do caso B, afirma: “Um documento vivo,
dentro de um mesmo repositório onde tudo está amarrado e rastreável (sic) e com
indicadores de evolução”. R9, do caso C, confirma: “Documentação viva, pois este
BDD está atrelado a uma automação, e esta automação está sendo executada
frequentemente. Atualizando a documentação, você atualiza o código de automação”.
R16, do caso F, reporta: “Podemos produzir cenários de testes, como se
estivessem codificando a regra de negócio”.
Sobre a categoria “Melhoria na qualidade do software”, Smith (2013), Rahman
e Gao (2015) e Smart (2014) lembram que as atividades do BDD auxiliam seus papéis
a evitar que os defeitos de software aconteçam. Porém, caso eles aconteçam, as
mesmas atividades auxiliam na descoberta e correção dos defeitos. Isso pode ser feito
por meio da criação dos cenários, associação às features, especificação baseada em
exemplos, associação dos cenários ao código e às evidências de teste.
Dessa forma, R2, do caso A, destaca: “Auxilia na automação de testes em todas
as fases e também ajuda na regressão, para identificar se alguma coisa que foi
alterada no software ou na documentação, está afetando o software”. R6, do caso B,
observa: “Maior grau de cobertura com pouco esforço de teste”. R16, do caso F,
reporta: “Produzir cenários de testes como se estivesse codificando a regra de
negócio, gerando qualidade no software”.
Na categoria “Facilidade de manutenção do software” observou-se, por meio
das respostas, que devido ao BDD produzir uma especificação associada ao código,
no momento em que seja necessária uma manutenção neste código um
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desenvolvedor poderá, facilmente, observar o código e a especificação por meio dos
cenários e, assim, efetuar uma manutenção e sem o auxílio de documentação
adicional. R3, do caso A, reporta: “Como trabalhamos com frases, frases que
expressam as features, quando dá erro no código, já sabemos qual é a frase e através
dela conseguimos nos expressar melhor e conversar sobre onde está dando erro”.
R15, do caso E, diz: “Auxiliar a manutenção do código, é fundamental pois
trabalhamos na qualidade na construção e na manutenção. Isso facilita o
entendimento e as manutenções”. R16, do caso F, afirma: “Permite entregar releases
mais confiáveis do software e manutenção”.
Nesse contexto, os aspectos teóricos apontam o contrário. Pyshkin, Mosgovoy
e Glukhlkh (2012) destaca a dificuldade em se localizar, manualmente, os métodos e
seus respectivos cenários quando da necessidade de uma alteração. Amodeo (2015)
destaca que uma das principais desvantagens do BDD é que ele é voltado para o teste
de features ao contrário do TDD, que é voltado para o teste de componente de código.
Por isso, o BDD e o TDD são complementares. Dessa forma, quando um teste falha
a equipe sabe qual feature falhou porém, não sabe qual componente falhou. O autor
afirma ser necessário dispender tempo com depuração de código de software para
descobrir e mapear qual componente necessita ser corrigido. Smart (2014) expõe que
é difícil manter um software de BDD, pois ao alterar um código é necessário alterar
um conjunto de artefatos e as alterações não são automáticas.
Sobre a categoria “Melhoria na cobertura dos testes”, Solis e Xiaofeng (2011)
e Adzic (2011) admitem que o BDD permite uma visão holística do desenvolvimento
de software por meio da vinculação das funcionalidades ao código e aos testes, além
de proporcionar uma visão de planejamento e evolução do projeto de software. R9,
do caso C, ressalta: “Se o BDD está no início do projeto, o BDD lhe dá a visão de
evolução do projeto. Um status do que está funcionando e não está funcionando”.
R10, do caso C, também ressalta:
Garante a cobertura do comportamento de ponta a ponta, porém numa
visão mais externa. Isso é bom, pois ele cobre o ciclo como um todo,
desde a especificação até o teste final da regressão, e eu consigo ver
isso como um desenvolvedor.

R12, do caso D, afirma: “Nos auxilia deste a implementação até a regressão”.
Concluindo essa pergunta observando que apenas o benefício relacionado à
facilidade de manutenção não foi observado nos aspectos teóricos. A teoria e a prática
discordam sobre esse aspecto. Porém, foram observados os aspectos sobre
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melhorias na comunicação e entendimento do negócio, documentação viva e
requisitos rastreáveis, na qualidade do software e na cobertura dos testes.

5.7.2 P9, na sua visão e considerando a experiência na sua empresa, quais são as
dificuldades na utilização do BDD?

Observando as respostas dos entrevistados, quatro categorias foram
identificadas: resistência do time, problemas de cultura e entendimento, dificuldades
na escrita do Gherkin, arquitetura e ferramental complexos. O Quadro 15 destaca as
categorias e os casos. Uma mesma resposta de um mesmo entrevistado pode ser
considerada em diferentes categorias.
Quadro 15 ― Categorização das dificuldades associadas aos
casos estudados.
Categorização P9
Casos
Resistência do time
Dificuldades na cultura e

AeF
A, B, C, D, E e F

entendimento
Dificuldades na escrita do Gherkin
Arquitetura e ferramental complexos

BeC
A, B, D, E e F

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na categoria “resistência do time”, observou-se que, principalmente, os
desenvolvedores não se adaptam ao modelo e sequência das atividades do BDD.
Quando da necessidade de se criar uma feature e um cenário e vinculá-los aos
métodos de código, observou-se certa rejeição a essas atividades por parte dos
desenvolvedores. R1, do caso A, ressalta:
Há resistência dos desenvolvedores, pois eles não gostam de
executar os testes de aceitação, criar features. Por eles, fariam tudo
em Java, através dos testes unitários. Seria mais fácil para eles, ao
invés de escrever as features, fazer um código sem escrever aquela
linguagem. Isso, pois ainda dependemos dos devs (sic) para executar
os testes de aceitação.

Sobre a categoria “dificuldades na cultura e entendimento do BDD”. É possível
dividir as dificuldades em duas partes, sendo a primeira relacionada ao convencimento
da alta gerência sobre os benefícios de se utilizar o BDD e a segunda aos usuários e
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testadores. R14, do caso D, afirma: “É difícil vender o BDD”. O mesmo aspecto pode
ser observado no comentário de R2, do caso A que expõe: “Difícil implementar uma
cultura. As pessoas não conseguem ver valor no BDD e é muito importante que o time
BDD, time ágil, a gerência da empresa veja valor”. R5, da empresa B, reporta: “Provar
que o modelo vai beneficiar o cliente (financeiramente), provar para o cliente que o
BDD vai gerar valor para ele. Muito difícil mudar a cultura do pessoal de operação e
gestão”. R12, do caso D, confirma: “Dificuldade em convencer e explicar para a
camada executiva os benefícios do BDD”. R15, do caso E, ressalta:
A maior dificuldade é o tempo investido na construção dos BDDs. É
comum a empresa não ver valor no BDD e não querer pagar estas
horas investidas na melhoria do entendimento. Como convencer um
executivo de que o tempo investido agora, é um tempo que será
recuperado lá na frente.

Com relação aos usuários e testadores, observou-se a dificuldade em
convencer que um simples cenário pode se traduzir em bons requisitos funcionais de
um software. A resposta de R6, da empresa B, ressalta esse aspecto:
As pessoas não confiam que a escrita simples de um cenário pode
expressar o que o sistema deve fazer. Na visão das pessoas (testador
e os usuários), tem que se escrever muito para testar e cobrir um
software. Não é possível que uma coisa tão simples dá certo (sic).

Na categoria “dificuldades na escrita do Gherkin” observou-se que essa
linguagem não é tão simples para as pessoas não técnicas. R5, da empresa B, afirma:
“A maior dificuldade é ensinar a maneira correta de se escrever o cenário. Uma coisa
é escrever, outra coisa é escrever da maneira certa (sic)”. R7, da empresa C, destaca:
“A maior dificuldade está em áreas que não são técnicas, áreas de negócio, seguir os
padrões do BDD e começarem a escrever os cenários em Gherkin. Eles não deveriam
delegar isso para o Analista, mas sim escrever diretamente”. Ao contrário, Furkan e
Ovatman (2016) afirmam que no BDD o comportamento esperado do software é
escrito em uma linguagem de entendimento simples aos usuários.
Sobre a categoria “arquitetura e ferramental complexos”, Solis e Xiaofeng
(2011), Pyshkin, Mosgovoy e Glukhlkh (2012) e Lopes (2012) afirmam existir uma
complexidade arquitetural relacionada às ferramentas do BDD. O mesmo aspecto foi
observado pelos casos estudados, sendo que na visão dos entrevistados, a
quantidade de ferramentas para se operar o BDD é muito grande e complexa. R2, da
empresa A, destaca:
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Difícil quando envolve profissionais com conhecimento em tecnologias
diferentes. A unificação de diversos tipos de linguagens prejudica.
Deve-se fazer um mapeio (sic) inicial das diferentes linguagens,
ferramentas de apoio antes de se iniciar o BDD.

R3, da empresa A, confirma:
Tem muita configuração, muita ferramenta e problemas com
ferramentas novas que devem ser acrescentadas. Basicamente, para
se criar um framework do zero (sic), é muito código que precisa ser
escrito e isso é muito trabalhoso e custoso. Depois de tudo isso, aí fica
mais tranquilo e esse setup inicial pode ser bem reaproveitado depois
para outros projetos.

R6, da empresa B, destaca:
Dificuldade em consolidar diversas ferramentas para rodar (sic) um
BDD de uma forma simples. A pilha (sic) tecnológica para operar um
BDD, é muito grande. Você tem que instalar diversas ferramentas e
bibliotecas. O Setup de um ambiente de automação em BDD é
complicado.

Destaca-se nessa pergunta que apenas a categoria “dificuldades relacionadas
à arquitetura e ferramental complexos” foram observadas nos aspectos práticos e
teóricos. Ao contrário, as categorias resistência do time, problemas de cultura e
entendimento e dificuldades na escrita do Gherkin não foram observados.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta seção apresenta o encerramento desta pesquisa. O item 6.1 destaca as
limitações encontradas. O item 6.2 ressalta as conclusões do estudo baseadas nas
questões de pesquisa. Por fim, o item 6.3 aponta as recomendações de pesquisas
futuras.

6.1 Limitações

Esta pesquisa limitou-se ao estudo de seis casos dentro de um contexto de
empresas nacionais. Também existem limitações sobre o método de coleta de dados,
as entrevistas. Essas, obtêm relatos verbais de seus respondentes, por meio de suas
perspectivas, pensamentos e conclusões. Mesmo assim, é possível que seus relatos
sejam infiéis à realidade de suas atividades dentro das empresas. Adicionalmente,
existem limitações por parte do pesquisador, seu conhecimento e experiência a
respeito do tema desta pesquisa. Desta forma, buscou-se embasamento teórico para
melhorar a interpretação dos resultados e suas categorizações, por meio de uma RSL.

6.2 Conclusões

A literatura revelou vinte e sete aspectos acerca do BDD, sendo que esses
foram observados em pelo menos um dos casos estudados. No entanto, dez aspectos
adicionais não observados na literatura foram identificados em pelo menos um dos
casos estudados. O Quadro 16, a seguir, resume esses aspectos. Nesse quadro é
possível observar as questões de pesquisa, respectivamente às perguntas dos
questionários, os aspectos observados e um cruzamento entre a teoria e a prática. Os
pontos com hachuras destacam as concordâncias e os pontos sem hachuras as
discordâncias.
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Quadro 16 ― Relacionamento dos aspectos teóricos e práticos.

Definição de BDD como conjunto de práticas
Definição de BDD como um método
Definição de BDD como uma técnica
Dependencia do BDD aos metódos Ágeis
Utilização em todo ciclo
Utilização em especificação e testes
Utilização em testes
Apenas Criação de Software
Criação, evolução e manutenção de software
Decomposição, análise, implementação e testes
Decomposição, análise e testes
Decomposição e testes
Inserção do TDD dentro do BDD
Análise de aderência inicial
Papel de usuário
Papel de PO
Papel de PO proxy
Papel de analista de requisitos
Papel de testador
Papel de desenvolvedor
Papel de desenvolvedor de automação
Papel de arquiteto de software
Papel de Scrum master
Escrever objetivos, features, cenários, executar testes
Gestão de demandas
Cucumber
Specflow
Rspec
Melhoria na comunicação e entendimento
Documentação viva e requisitos rastreáveis
Melhoria na qualidade do software
Facilidade de manutenção do software
Melhoria na cobertura do software
Resistência do time
Dificuldades na cultura e entendimento
Dificuldades na escrita do Gherkin
Arquitetura e ferramental complexos

Fonte: Elaborado pelo autor.
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6.2.1 QP1, como se define o BDD e qual contexto ele pode ser utilizado?

A teoria e a prática revelam o BDD como uma técnica de desenvolvimento de
software, totalmente dependente dos métodos ágeis. Dessa forma, observaram-se
dificuldades em aplicá-la fora de um ambiente ágil. Os casos A, B e C, juntamente
com quinze referências, concordam com essa definição. Observou-se, também, o
BDD como uma prática ágil de desenvolvimento de software. Os casos D e F,
juntamente com quatro referências ratificam essa definição. Isoladamente, no caso E,
notou-se o BDD como um método ágil de desenvolvimento de software. Esse caso e
é apoiado por cinco referências. Refletindo a respeito desses aspectos iniciais, não
foram observados nos casos, a relevância sobre a definição do BDD como técnica,
prática ou método. Esses conceitos estão mais presentes nos aspectos teóricos.
Referente ao contexto de utilização do BDD, em primeiro lugar observou-se
que, na maioria dos casos, ele está presente em todo o ciclo de desenvolvimento de
software. Os casos A, B e D concordam com a maioria das referências (onze, ao todo).
Em segundo lugar, atentou-se para a utilização do BDD apenas em testes de software.
Os casos E, e F destacam esse aspecto e são apoiados por quatro referências. Por
fim, observou-se a utilização do BDD nas etapas de especificação e testes. O caso C,
respaldado por oito referências, destaca esse aspecto.
Com relação ao tipo de projeto, a maioria dos casos observados aplicam o
BDD na criação, evolução e manutenção de software. Os casos A, B, C, D e F utilizam
o BDD dessa forma. Três referências corroboram com os aspectos observados
nesses casos. Um aspecto isolado, observado apenas no caso E, foi a utilização do
BDD apenas para a criação de software. Adicionalmente, observou-se aplicabilidade
do BDD em sistemas web, integração de sistemas e dispositivos móveis.

6.2.2 QP2, como o BDD está organizado?

Os casos estudados revelaram a organização do BDD por meio das etapas de
decomposição, análise, implementação e testes. Essas etapas não são exclusivas do
BDD, mas derivam do ciclo de desenvolvimento de software apresentado pela
Engenharia de Software. No BDD as etapas de decomposição e análise são
realizadas pela separação do software em features e cenários. Observou-se que não
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é obrigatória a escrita de histórias de usuário no BDD. O próprio cenário escrito em
Gherkin é suficiente para suportar a construção, evolução e manutenção de um
software.
A implementação é feita pela vinculação manual dos cenários ao código de
software e também ao código de automação de testes. Codificar um software e
codificar uma automação de testes, são coisas diferentes no BDD. Os testes, são
necessariamente regressivos e automatizados. Esses, por fim, geram relatórios
evidenciando sua própria execução e, também, mostrando por meio de relatórios o
que falhou e o que não falhou. Tais aspectos foram observados nos casos A, B e D e
são suportados por doze referências de pesquisa.
Observou-se, que o BDD pode isoladamente suportar apenas a execução de
testes regressivos de um software já existente. Avaliando as funcionalidades, podese decompor o software em features e cenários escritos em Gherkin. Esses, por sua
vez, podem ser associados ao código de automação de testes regressivos e
representam uma espécie de especificação de software. Tais aspectos foram
observados nos casos C, E e F e são respaldados por duas referências.
Notou-se a inserção do TDD dentro do BDD. São técnicas ágeis
complementares que trazem qualidade à etapa de implementação. A prática expõe
esse aspecto por meio do caso D e ele é apoiado pela teoria.
A prática revelou um insight interessante por intermédio do caso B. Observouse a necessidade de se criar uma atividade antecessora a todas as atividades do BDD.
Denominada como “análise de aderência”, essa atividade propõe avaliar se o contexto
da empresa permite a implementação da técnica, ou não.
A teoria revelou que apenas os papéis de usuário, testador e desenvolvedor
participam do BDD. Porém, a prática trouxe à luz a existência de papéis adicionais,
como product owner, product owner proxy e analista de requisitos. Esses mais
envolvidos nas etapas de análise e testes. Os papéis adicionais de desenvolvedor de
automação, arquiteto de software e scrum master são mais envolvidos na etapa de
implementação. Em todos os casos foi possível observar a participação de, ao menos
um, desses papéis adicionais.
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6.2.3 QP3, quais as atividades estão contidas na organização do BDD?

Como complemento à questão anterior, observou-se que os seis casos
estudados concordam com os aspectos apresentados pela teoria. Por sua vez, a teoria
apresentou dezesseis referências de pesquisa que respaldam as atividades do BDD.
Product owners escrevem e explicam os objetivos de negócio ao time, aqui
denominado como “time BDD”. Usuários, product owners, analistas de requisitos e
testadores, desmembram os objetivos em funcionalidades de software. Analistas de
requisitos e testadores escrevem cenários em Gherkin, sendo que esses cenários
devem, obrigatoriamente, conter as cláusulas “Given, When e Then” e seus critérios
de aceitação. Desenvolvedores, arquitetos de software organizam as ferramentas e
pastas onde serão armazenados os artefatos de texto e de código. Desenvolvedores
iniciam suas implementações de código das features vinculando seus códigos às
features e cenários, anteriormente, escritos. Desenvolvedores de testes de
automação realizam a mesma vinculação, porém com as classes de código de testes.
Analistas de requisitos e testadores executam os testes regressivos de forma
automatizada e observam acertos e falhas. Considerando os testes como positivos,
as evidências são enviadas aos product owners e usuários, que as aceitam ou
rejeitam.
No caso D, um aspecto observado descolou-se da teoria. Trata-se da existência
de atividades de gestão de demandas que transcendem as atividades do BDD. Como
o usuário e o product owner eram pessoas externas, a gestão de demandas trouxe o
formalismo necessário a essa situação. Porém, as demais atividades do BDD foram
executadas corretamente e não foram prejudicadas.

6.2.4 QP4, quais são as principais ferramentas do apoio as atividades do BDD?

Considerando as ferramentas de BDD, constatou-se por meio dos casos
estudados, que Cucumber, Specflow e Rspec foram as ferramentas mais utilizadas.
O Cucumber foi utilizado em todos os casos e, também, citado em vinte e duas
referências de pesquisa. Esse forte relacionamento entre teoria e a prática credencia
o Cucumber a ser uma ferramenta recomendável para suportar o BDD. Deve-se
atentar para a linguagem Java (2018) como base para sua utilização.
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Specflow também foi utilizado nos casos A e C, tendo como respaldo a sua
citação em nove referências de pesquisa. Observou-se que a linguagem Microsoft
.NET é a base para utilização do Specflow. Por fim, Rspec foi utilizado apenas pelo
caso C, porém, foi citado em sete referências de pesquisa. Destaca-se a linguagem
Ruby como sendo primordial para a utilização do Rspec.
Um insight observado, foi o grande número de ferramentas para suportar o
BDD. Nesse contexto, esta pesquisa dividiu as ferramentas em quatro categorias.
Sendo a primeira, ferramentas de iniciação, priorização e escrita, com quatro
ferramentas (Jira, Notepad++, Excel e Swagger Editor) utilizadas pelo product owner,
usuário e analista de requisitos. A segunda categoria, ferramentas de BDD, destacou
três ferramentas (Cucumber, Specflow e Rspec), sendo que apenas analistas de
requisitos, desenvolvedores e testadores conseguiram utilizar essas ferramentas. Em
nenhum caso foram evidenciados os papéis de usuários ou product owners utilizando
as ferramentas de BDD.
A terceira categoria, ferramentas de desenvolvimento, atentou para a utilização
de sete ferramentas (Eclipse, Junit, IntelliJ, Visual Studio, Spring, Atom), utilizadas por
desenvolvedores de software. O grande número de ferramentas nessa categoria
explica-se como consequência dos diferentes tipos de linguagem. A quarta e última
categoria, ferramentas de automação e integração contínua, abrange cinco
ferramentas (Selenium, Appium, Serenity, Jenkins, Calabash) utilizadas pelo papel de
desenvolvedor de automação.

6.2.5 QP5, quais são os principais benefícios e dificuldades encontrados na
utilização do BDD?

Com base nos casos estudados foi possível observar que as principais
motivações em se utilizar o BDD foram a busca por mais qualidade no
desenvolvimento de software e a criação de uma documentação reduzida e
atualizada. A teoria destaca essas motivações como benefícios e a prática os
materializa por meio de alguns casos. A melhoria na comunicação e o entendimento
do negócio foram observados em todos os casos. Como apoio, a teoria expõe duas
referências importantes a respeito desse benefício.
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Dessa forma, pode se considerar que o BDD sugere real melhoria na
comunicação entre seus papéis. Documentação viva e requisitos rastreáveis, foram
observados em cinco dos seis casos (exceto E). Duas referências de pesquisa
destacam esse benefício. Com relação à melhoria na qualidade do software, três
casos apresentaram esse benefício (A, B e F) e três referencias dão respaldo. Com
relação à melhoria na cobertura de teste do software, constatou-se que os casos C, D
e F atingiram esse benefício e uma referência concordou com esses casos. Por fim,
um ponto de divergência entre a teoria e a prática foi o benefício de facilidade na
manutenção do software. A prática destacou esse benefício em quatro casos (A, B, E
e F), porém a teoria o reconheceu como uma dificuldade.
Ainda, no contexto de dificuldades, constatou-se que, em todos os casos, a
cultura e o entendimento inicial trazem grandes ameaças ao sucesso do BDD. A alta
gerência tem a dificuldade de entender para que ele serve e as pessoas que desejam
implementa-lo têm a dificuldade de tornar seus benefícios tangíveis.
Por outro lado, observou-se que usuários e testadores, inicialmente,
desacreditam que simples cenários escritos em Gherkin e a utilização de exemplos
reais podem representar os requisitos funcionais de um software. Sendo assim,
inicialmente, existe resistência em utilizar o BDD. A teoria corrobora com a prática ao
apresentar um segundo aspecto de dificuldade. Trata-se da necessidade de muitas
ferramentas para se operacionalizar o BDD. Esta pesquisa categorizou essa
dificuldade como “arquitetura e ferramental complexos”. Cinco dos seis casos se
reportaram a essa dificuldade (exceto C) e três referências concordam com eles. Por
fim, a prática discorda da teoria ao observar dificuldades na escrita da linguagem
Gherkin. Essa linguagem, não é tão simples para os papéis não técnicos do BDD.
Sendo assim, apenas analistas de requisitos, testadores e desenvolvedores se
encarregam de escrever os cenários em Gherkin.

6.3 Recomendações de pesquisas futuras

Considerando os resultados desta pesquisa, foram identificadas oportunidades
de pesquisas futuras. Dentre elas, recomenda-se: a redução do número de
ferramentas por meio da criação de arcabouços enxutos em BDD, a formulação de
um conjunto de recomendações para instanciar Scrum ao BDD, uma técnica para se
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medir os benefícios tangíveis do BDD, um método de análise de aderência de
contextos empresariais para utilização do BDD e, por fim, a aplicação de atividades
do BDD no contexto educacional.
Devido às dificuldades apontadas pelos entrevistados relacionadas à
arquitetura e ferramental complexos. Destacam-se observações dos autores também
relacionadas a esse aspecto. Recomenda-se a realização de uma pesquisa futura
propondo a “redução do número de ferramentas, por meio da criação de arcabouços
enxutos em BDD”.
Nesta pesquisa, foi evidenciada, por meio dos aspectos teóricos e práticos a
dependência do BDD aos métodos ágeis de desenvolvimento de software, mais
especificamente ao Scrum. Sendo assim, recomenda-se a realização de pesquisas
futuras demonstrando como as práticas ágeis podem se relacionar com as atividades
do BDD. Propõe-se uma “formulação de um conjunto de recomendações para
instanciar Scrum ao BDD”.
Foram expostas, pelos entrevistados, as dificuldades no convencimento da alta
gerência sobre os benefícios financeiros trazidos pela implantação do BDD. Nesse
contexto, identificou-se como oportunidade de pesquisa futura uma investigação sobre
“técnicas para se medir os benefícios tangíveis do BDD”. Tal medição, pode-se
traduzir em horas de trabalho e valores financeiros.
A prática revelou a necessidade de avaliar previamente o contexto empresarial
antes de decidir pela utilização do BDD. Nesse contexto, recomenda-se a elaboração
de “um método de análise de aderência de contextos empresariais para utilização do
BDD”. Um estudo de caso pode ser elaborado por meio da aplicação do método.
A teoria e a prática concordam que o BDD auxilia a comunicação e
entendimento do time de desenvolvimento com o usuário do software. Isso, devido ao
alinhamento entre os objetivos do negócio, associado à criação de features e cenários
escritos em uma linguagem padrão denominada Gherkin. O desenvolvedor e o
testador entendem mais do negócio e o usuário mais do sistema.
Nesse sentido, propõe-se a aplicação das atividades de mapeamento dos
objetivos, escrita de features e cenários em Gherkin e a utilização de exemplos reais
na transmissão de conhecimento entre professor e alunos com déficit de atenção.
Considera-se que se o BDD pode melhorar a comunicação de um time de
desenvolvimento com um usuário, vale experimentar se a mesma melhora é
perceptível quando aplicadas às atividades do BDD em alunos com déficit de atenção.
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Nesse contexto propõe-se “a utilização de algumas atividades do BDD em contexto
educacional”.
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APÊNDICE A - PROTOCOLO DE PESQUISA

Objetivo

O objetivo geral deste trabalho é avaliar de forma prática como, e por que o
BDD é utilizado pelas empresas nacionais. Para atingir esse objetivo, será
utilizado o método de estudo de caso construído com base em um referencial
bibliográfico e critérios estabelecidos a fim de observar a maneira como o
BDD está organizado, suas principais técnicas, ferramentas, dificuldades
encontradas e o relacionamento desses aspectos às etapas de requisitos,
projeto, construção e testes do SDLC

Questões
de
Pesquisa

QP1. Como se define o BDD, e qual contexto ele pode ser utilizado?
QP2. Como o BDD está organizado?
QP3. Quais atividades estão contidas na organização do BDD?
QP4. Quais são as principais ferramentas do apoio as atividades do BDD?
QP5. Quais são os principais benefícios e dificuldades encontrados na
utilização do BDD?

Palavras
Chaves

Behavior-driven development; Ciclo de desenvolvimento de software;
Métodos ágeis; Engenharia de software.

Critérios
de Busca

Os documentos devem estar disponíveis na Web.; Estudos conceituais em
Engenharia de Software baseados em evidências.; As publicações
apresentam palavras da string de busca no seu título ou em um resumo.;
Publicações feitas nos últimos 6 anos (2010 até o final de 2016).

Linguagem
dos
estudos

Inglês e Português

String
Busca

de ("Document Title":BDD OR "Document Title":BEHAVIOR DRIVEN
DEVELOPMENT) AND (p_Abstract:BDD OR "Abstract":BEHAVIOR DRIVEN
DEVELOPMENT));

Máquinas
de Busca

ACM, IEEE, Google Academic, Manual.

Critérios
de Inclusão
(I),
e
Critérios
de
Exclusão
(E)

(I) Referências publicadas APÓS o ano de 2010; (E) Referência não está
associado ao tema proposto; (E) Referencia publicados ANTES do ano de
2010; (I) Referência em Português; (I) Referência em Inglês; (I). Referência
científica; (E) White Paper; (E) Publicidade de Produtos; (I) Referencia está
associada ao tema proposto; (E) Não é um estudo primário.

Tipos
de Qualitativos, Estudos de Caso e Experimentos.
Estudos
Seleção
Inicial

Buscar títulos, abstracts e palavras chaves aplicando os critérios de busca,
inclusão e exclusão definidos inicialmente; os artigos serão selecionados e
descartados baseado na leitura do abstract; os artigos selecionados serão
avaliados com base na leitura dos artigos completos pela ótica das respostas
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as questões de pesquisa, sendo que devem demonstrar etapa ou técnicas
ou ferramentas;
Critérios
de
Extração

Os critérios de extração visam responder as questões de pesquisa. São eles:
etapas do Processo de Desenvolvimento de Software (Exemplo: Iniciação,
Especificação, Desenvolvimento, Testes); Técnicas do Behavior Driven
Development (Exemplo: Features, Scenarios, Gherkin) ; Ferramentas de
suporte às técnicas do Behavior Driven Development (Exemplo: RSpec,
Specflow, Cucumber, JBehave); Principais dificuldades encontradas na
utilização do BDD.

Seleção
Final

Leitura completa das referências e extração das informações importantes
que respondem as questões de pesquisa seguindo os critérios de extração
definidos.
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Continuação do Apêndice A – Protocolo de Pesquisa
Critérios
PICO

População

Pesquisadores, desenvolvedores e equipes que estudam,
trabalham e se interessam pela técnica de
desenvolvimento ágil Behavior Driven Development
(BDD).

Intervenção

Processos de desenvolvimento de software que utilizam a
técnica de desenvolvimento de software guiado por
comportamento (BDD), bem como suas técnicas e
ferramentas.

Comparação Não se aplica
Resultado

Revisão bibliográfica da literatura sobre o BDD
apresentando as atividades contidas na organização do
BDD, as técnicas aplicadas em cada fase bem como as
ferramentas que suportam as técnicas, as principais
dificuldades encontradas em sua utilização, e também um
estudo de caso para avaliar como o BDD é utilizado na
prática.
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APÊNDICE B – TEXTOS EXTRAÍDOS
Critérios de classificação, lista das referências utilizadas e textos extraídos

Critérios de Classificação

i)

Alta. Pois a referência avaliada provia insumos de texto que respondem a
todas as questões de pesquisa;

ii)

Média. Pois a referência avaliada provia insumos de texto que respondem
a quatro questões de pesquisa;

iii)

Baixa. Pois a referência avaliada provia insumos de texto que respondem
de duas a três questões de pesquisa;

iv)

Muito Baixa. Pois a referência avaliada provia insumos de texto que
respondiam a, no mínimo, umas perguntas de pesquisa. Adicionalmente,
essa resposta também poderia ser uma simples citação, sem muitos
detalhes;

Quadro 17 – Lista de referências utilizadas na RS.
#

Referência

Ano

Tipo

Fonte

QP1

QP2

QP3

QP4 QP5 Classificação

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Solis
Smart
Amodeo
Pyshkin
Lopes
Rahman
Smith
Adzic
Morrison
Diepenbeck
Carter
Chelimsky
Landhauber
Moraes
Almeida
Magnus
Cardinal

2011
2014
2015
2012
2012
2015
2013
2011
2013
2012
2016
2010
2012
2016
2016
2016
2013

Artigo
Livro
Livro
Artigo
Tese
Artigo
Livro
Livro
Artigo
Artigo
Artigo
Livro
Artigo
Tese
Artigo
Artigo
Livro

IEEE
GOOGLE
ACM
Manual
Manual
ACM
GOOGLE
Manual
ACM
IEEE
IEEE
Manual
GOOGLE
Manual
ACM
Manual
ACM











































































































































































Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Média
Média
Média
Média
Média
Média
Média
Média
Baixa
Baixa
(Continua).
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(Conclusão).
# Referência

Ano

Tipo Fonte

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

2010
2016
2012
2011
2012
2015
2014
2012
2014
2015
2010
2015
2014
2017
2010
2013
2012
2011

Artigo
Artigo
Artigo
Livro
Livro
Livro
Artigo
Livro
Livro
Artigo
Artigo
Livro
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Livro
Artigo

Tavares
Furkan
Wanderley
Millett
Grtner
Garg
Zheng
Sacks
Block
Mayer
Lapolli
Ragonha
Sivanandan
Alhaj
Carvalho
Carvalho
Bigg
Borg

Fonte: Elaborado pelo autor.

GOOGLE
Manual
GOOGLE
GOOGLE
ACM
ACM
GOOGLE
GOOGLE
GOOGLE
Manual
GOOGLE
ACM
IEEE
IEEE
GOOGLE
GOOGLE
ACM
ACM

QP1QP2 QP3 QP4QP5Classificação































































































Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Muito Baixa
Muito Baixa
Muito Baixa
Muito Baixa
Muito Baixa
Muito Baixa
Muito Baixa
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Quadro 18 ― Lista de textos extraídos para resposta da QP1.
#

Ano

Referência

1

2011

Solis

2

2014

Smart

3

2015

Amodeo

Definição dos autores sobre o
que é o BDD (QP1)
É uma técnica de
desenvolvimento ágil, derivada
de outras técnicas denominadas
TDD e ATDD. O TDD verifica o
estado do código sistema,
enquanto o BDD verifica o
Estudo sobre as
comportamento esperado, por
principais
meio de especificações
características do BDD executáveis. No BDD, o código
no contexto de
de software está acoplado ao
Processos de
comportamento esperado do
Desenvolvimento de
sistema por meio de uma
Software.
linguagem ubíqua denominada
Gherkin. Esse acoplamento
auxilia na rastreabilidade do
código aos requisitos do usuário.
Tal acoplamento no BDD é
denominado de especificação
executável.
É um conjunto de práticas de
engenharia de software
projetadas para ajudar as
equipes a construírem e
Livro sobre a aplicação
entregarem um software mais
dos principais
valioso, de alta qualidade e mais
conceitos sobre o BDD
rápido. Baseia-se em práticas
no contexto de
ágeis enxutas, incluindo, em
Processos de
particular o TDD e DDD. O BDD
Desenvolvimento de
fornece uma linguagem baseada
Software.
em frases simples e estruturadas
que facilitam a comunicação
entre os membros da equipe do
projeto e as partes interessadas
Não é uma abordagem de teste,
mas sim, uma abordagem para
Livro técnico sobre a
capturar os requisitos de
aplicação do BDD em
negócio, requisitos de sistema e
programação Java no
transformá-los em código de
contexto de Processo
software e testes executáveis. O
de Desenvolvimento.
principal objetivo é fazer que o
usuário e o desenvolvedor se
entendam.
(Continua).
Contexto
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(Continuação).
#

4

5

6

7

8

Ano

2012

2012

2015

2013

2013

Referência

Contexto

Pyshkin

Estudo sobre as
principais ferramentas
de apoio ao BDD no
Processo de
Desenvolvimento de
Software.

Lopes

Estudo sobre a
aplicação do BDD no
Processo de
Desenvolvimento de
Software e uma
comparação com a
metodologia UP

Rahman

Estudo sobre a
aplicação do BDD no
processo de
Automação de Testes
de Micro Serviços.

Morrison

Estudo sobre a
aplicação do BDD no
processo de testes de
sistemas
regulamentados.

Cardinal

Guia para a elicitação
de requisitos utilizando
as técnicas ágeis e
SCRUM.

Definição dos autores sobre o
que é o BDD (QP1)
É uma das técnicas ágeis de
desenvolvimento de software
que liga as classes de código
(entendidas pelo desenvolvedor),
com as histórias de usuário ou
cenários de testes (entendidas
pelo usuário), com os testes de
aceitação automatizados.
É um método ágil de
desenvolvimento de software
baseado no TDD e ATDD, que
tem como premissa descrever o
comportamento esperado do
software sob a ótica do usuário.
É um processo de
desenvolvimento de software ágil
frequentemente utilizado na
metodologia XP que utiliza uma
linguagem de domínio específica
denominada Gherkin para
descrever o comportamento do
software.
É uma prática de
desenvolvimento de software
que organiza
esforço de desenvolvimento em
torno da criação de cenários que
ilustram o comportamento
desejado do software em
considerando um vocabulário
usado pelas partes interessadas.
É uma técnica ágil de
desenvolvimento de software na
qual os testes são voltados para
o negócio e expressos por meio
de cenários criados a partir de
uma linguagem natural que os
não programadores podem ler e
entender.
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(Continuação).
#

Ano

Referência

9

2012

Diepenbeck

10

2016

Carter

11

2013

Smith

12

2012

Wanderley

Definição dos autores sobre o
que é o BDD (QP1)
É uma extensão da técnica ágil
TDD, em que os casos de teste
são escritos em linguagem
natural que possibilita uma boa
Estudo que aplica o
discussão dos requisitos de
BDD no design de
negócio com as partes
circuitos de hardwares.
interessadas sem a necessidade
de uma avaliação e
entendimento do código de
software.
É um método ágil que nasceu
dos princípios do TDD (vinculo
das histórias com as classes),
Estudo sobre a união
DDD (utilização da linguagem
de um método formal
ubíqua), ATDD (utilização dos
(BMethd) versus um
testes de aceitação
método ágil (BDD)
automatizados). Esses princípios
utilizando linguagem
visam facilitar a percepção do
Python
desenvolvedor acerca das
necessidades do usuário e a
percepção do usuário sobre o
software que está sendo criado.
É uma técnica ágil que evoluiu
dos conceitos do TDD a fim de
avaliar o comportamento do
Livro sobre a criação
software com base nas
de estruturas de testes
necessidades do usuário e não
em contextos ágeis
mais com base no
comportamento técnico e isolado
dos componentes de software.
Estudo sobre a criação É uma técnica de especificação
de um framework que
que visa garantir que todos os
vincula um mapa
requisitos funcionais estejam
mental das
vinculados a um código fonte,
necessidades do
conectando os requisitos ao
usuário versus as
código e também aos testes
classes de software
automatizados, com base em
vinculadas por meio do uma linguagem comum entre
Gherkin e técnicas do
especialista do negócio e o
BDD.
desenvolvedor.
Contexto
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(Continuação).
#

Ano

Referência

14

2010

Chelimsky

15

16

17

18

19

2016

2012

2010

2010

2012

Almeida

Grtner

Definição dos autores sobre o
que é o BDD (QP1)
É uma prática derivada do TDD,
que foca em observar o que os
objetos de software fazem ao
invés de observar o que eles
são. O foco do BDD está no
Livro sobre a aplicação
comportamento externo e não na
do BDD por meio da
estrutura interna. A descrição
ferramenta RSPEC.
deste comportamento externo
por meio de uma linguagem
compreensível aos usuários
auxilia a comunicação dos times
ágeis.
Contexto

Estudo sobre a
adaptação do BDD
para a especificação e
execução de
desenvolvimento e
testes em planilhas.

É um método de engenharia
para apoiar a entrega de
software, melhorando a
comunicação entre partes
interessadas, desenvolvedores e
testadores.

É um método que descreve o
comportamento das
Livro sobre conceitos e
funcionalidades de um software
aplicações do ATDD.
por meio de uma sintaxe
particular denominada Gherkin.

Garg

Livro sobre a utilização
da ferramenta
Cucumber para
implementação de BDD
e automação de testes.

É uma técnica de
desenvolvimento de software
que auxilia no mapeamento das
funcionalidades de um software
visando à descrição do seu
comportamento.

Tavares

Estudo que propõe
umas ferramentas para
suportar o uso do BDD
em linguagem de
programação Python.

É
uma
técnica
de
desenvolvimento
ágil
que
incentiva a colaboração entre
desenvolvedores, setores de
qualidade e pessoal de negócios
em um projeto de software.

Landhauber

Estudo que propõe
construir uma ontologia
de base do código para
vincular as histórias de
usuários
aos
respectivos
testes
funcionais.

É
uma
técnica
de
desenvolvimento ágil que se
concentra em descrever o
comportamento desejado do
novo software, conforme definido
pelas partes interessadas em
linguagem natural.
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(Continuação).
#

20

21

22

23

24

25

26

Ano

2014

2015

2014

2017

2010

2013

2012

Referência

Zheng

Ragonha

Sivanandan

Contexto

Definição dos autores sobre o
que é o BDD (QP1)

Estudo propõe um
framework baseado em
BDD para a escrita de
especificações de
Cyber-Physical System
(CPS), ou Sistemas de
Veículos Autônomos.

É uma técnica que foi criada
para esclarecer mal-entendidos
comuns do TDD. Esses malentendidos estão relacionados
ao que testar, o que não testar,
quanto testar e como entender
por que um teste falha.

Livro técnico sobre um
framework de BDD
denominado Jasmine

É uma técnica que repensa os
problemas do TDD propondo
histórias de usuário com critérios
de aceitação que se traduzem
em testes de unidade e testes de
usuário de forma automatizada.

Estudo que explora a
automação do Model
É um framework ágil para
Based Testing (MTB)
automatizar a escrita de
usando os conceitos do requisitos e de testes.
BDD.
Estudo que propõe a
utilização do BDD em
sistemas embarcados
(Hardware/Software codesign)

É uma abordagem ágil de
desenvolvimento de software que
estimula a colaboração de partes
interessadas do projeto para
garantir o software certo é
desenvolvido para atender às
suas necessidades.

Estudo que propõe a
integração do BDD
com a linguagem
BPMN.

É uma técnica de especificação
que certifica, automaticamente,
que todos os requisitos funcionais
são tratados corretamente por um
código-fonte.

Carvalho

Estudo que propõe a
utilização do BDD com
sistemas ERP.

É uma técnica de especificação
que certifica, automaticamente,
que todos os requisitos
funcionais são tratados
corretamente por um códigofonte

Sacks

Livro que mostra
técnicas ágeis para a
implementações de
DevOps. O BDD é uma
delas.

É uma técnica de
desenvolvimento ágil que
incorpora histórias de usuários
no processo de
desenvolvimento, facilitando o
rastreamento entre a história, o
código e teste de aceitação.

Alhaj

Carvalho
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(Continuação).
#

27

28

30

Ano

2010

2014

2015

Contexto

Definição dos autores sobre o
que é o BDD (QP1)

Estudo que propõe a
adaptação do BDD no
desenvolvimento de
Objetos de
Aprendizagem
Pedagógica.

É um processo ágil de
desenvolvimento de software
que engloba desde a análise de
requisitos até o desenvolvimento
do código.

Block

Livro que propõe
técnicas de
documentação e
design de API’s.

É um método de
desenvolvimento orientado a
testes (TDD) que se concentra
na verificação do comportamento
do sistema, enquanto o TDD
tradicional se concentra na
implementação de diferentes
componentes. No BDD, os
requisitos, geralmente, são
escritos por um especialista em
negócios de uma forma que
pode ser executada pelo
desenvolvedor.

Mayer

Estudo propõe a
criação de uma
linguagem natural com
os conceitos do BDD
para sistemas de
logística.

É uma abordagem de
desenvolvimento baseada no
TDD com foco em envolver os
membros da equipe de
desenvolvimento para entregar
um software que alcance os
objetivos de negócio.

Referência

Lapolli

31

2016

Magnus

32

2016

Moraes

Estudo que visa
comprovar se o
Gherkin realmente
melhora a
comunicação dos
membros de um time
em um projeto ágil.

É uma técnica de
desenvolvimento de software
baseada no TDD e no ATDD que
tem como objetivo melhorar a
comunicação entre o usuário,
desenvolvedor e testador em
projetos ágeis.
É um conjunto de práticas de
Estudo que visa avaliar
engenharia de software
a contribuição do BDD
projetado para auxiliar equipes a
para a disciplina de
construir e entregar software
Engenharia de
como maior qualidade e maior
Requisitos.
valor.
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(Conclusão).
#

33

Ano

Referência

2016

Furkan

Contexto

Estudo que propõe a
utilização do BDD na
especificação de Web
Services.

Definição dos autores sobre o
que é o BDD (QP1)
É
um
processo
de
desenvolvimento de software, no
qual
os
requisitos
e
o
comportamento esperado do
sistema são escritos em uma
linguagem legível para humanos
e onipresente no código e nos
testes do software

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 19 - Agrupamento de divergências semânticas QP1.
Entendimento

Nome das Referências

Quantidade de
Referências

1

Técnica

Garg (2010), Tavares (2010), Carvalho
(2010), Solis (2011), Pyshkin (2012),
Diepenbeck (2012), Wanderley (2012),
Landhauber 2012), Sacks (2012),
Cardinal (2013), Smith (2013), Carvalho
(2013), Zheng (2014), Ragonha (2015),
Magnus (2016)

15

2

Método

Lopes (2012), Grtner (2012), Block
(2014), Carter (2016), Almeida (2016)

5

3

Prática

4

Abordagem

5

Processo

6

Framework

#

Fonte: Elaborado pelo autor.

Chelimsky (2010), Morrison (2013),
Smart (2014), Moraes (2016)
Amodeo (2015), Mayer (2015), Alhaj
(2017)
Lapolli (2010), Rahman (2015), Furkan
(2016)
Sivanandan (2014)
TOTAL

4
3
3
1
31
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Quadro 20 - Agrupamento de contextos de utilização do BDD.

#

1

Contexto

Chelimsky (2010), Tavares (2010),
Solis (2011), Pyshkin (2012), Lopes
Processo de Desenvolvimento (2012), Grtner (2012), Smart (2014),
Amodeo (2015), Rahman (2015),
Ragonha (2015),

4

Especificação de Requisitos
de Software

2

Processo de Testes

3

Práticas em Métodos Ágeis

5
6
7

Nome das Referências

10

Wanderley (2012), Zheng (2014),
Block (2014), Mayer (2015),
Almeida (2016), Magnus (2016),
Moraes (2016), Furkan (2016)

8

Garg (2010), Landhauber (2012),
Morrison (2013), Sivanandan (2014)

4

Sacks (2012), Cardinal (2013),
Smith (2013), Carter (2016)

4

Especificação de Requisitos
Diepenbeck (2012), Alhaj (2017)
de Hardware
Aprendizagem Pedagógica
Lapolli (2010)
Integração com diferentes
Carvalho (2010), Carvalho (2013)
Linguagens e Sistemas
TOTAL

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quantidade
de
Referências

2
1
2
31
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Quadro 21 - Lista de textos extraídos para resposta da QP2.
#

Ano

Referência

Contribuição

1

2011

Solis

Organização

2

2014

Smart

Organização

3

2015

Amodeo

Atividades

Texto
A proposta do BDD é organizar as
atividades de desenvolvimento em análise,
implementação e testes. A atividade inicial
de analise contempla os requisitos de
negócio que devem estar ligados às metas
de negócio. Os requisitos de negócio são
decompostos em um conjunto de
funcionalidades e cenários baseados em
exemplos reais que expressam o
comportamento do software. Além disso,
essa especificação se torna parte integral
da atividade de implementação e testes,
sendo que nessas atividades a codificação
e os testes de aceitação automatizados são
criados e associados aos cenários por meio
da linguagem ubíqua, por isso denomina-se
especificações executáveis
Os profissionais do BDD gostam de
começar por identificar os objetivos de
negócios procurando recursos que ajudarão
a atingir esses objetivos. Colaborando com
o usuário, eles usam
exemplos concretos para ilustrar esses
recursos. Sempre que possível, esses
exemplos são automatizados sob a forma
de
Especificações executáveis, que validam o
software e fornecem informações técnicas
geradas automaticamente e servem como
uma
Documentação funcional. Os princípios
BDD também são usados no nível de
codificação, no qual eles ajudam os
desenvolvedores a escrever o código. Isso
é de maior qualidade, melhor teste, melhor
documentação, fácil de usar e manter.
Dividir as histórias de usuário em
características (do inglês features), é uma
das atividades chaves na organização do
BDD. Elas servem como uma forma de
decomposição do software em entidades
principais, sendo que cada funcionalidade
deve ser decomposta em cenários, que
recebem valores de entrada esperados e
geram saídas esperadas. Seguindo esse
raciocínio, o BDD é organizado em
histórias, que contribuem para as features e
também para os cenários de teste. Esses
últimos, por sua vez, são vinculados ao
código que será criado e executado usando
testes de aceitação automatizados.
(Continua).
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#

Ano

Referência

Contribuição

4

2012

Pyshkin

Papéis

5

2012

Lopes

Etapas

6

2015

Rahman

Papéis

7

2013

Morrison

Etapas

8

2012

Diepenbeck

Etapas

9

2016

Carter

Atividades

10

2013

Smith

Organização

Texto
A organização do BDD é composta por três
papéis fundamentais, sendo eles: a) o
usuário que identifica as histórias e os
critérios de aceitação e as escreve em
linguagem ubíqua; b) o testador que revê
os critérios de aceitação e identifica
problemas nas histórias, enquadrando-as
em cenários para testes; c) O
desenvolvedor que implementa o código
seguindo os cenários de testes e os
vinculando ao código do software e também
aos testes automatizados.
Separar a organização do BDD em etapas
propõe o BDD como uma técnica de
desenvolvimento que se enquadra no ciclo
de desenvolvimento de software (SDLC).
Porém, o ciclo do BDD é iterativo e no final
de cada iteração é possível obter um
software testável e executável.
A organização do BDD cria um ambiente
colaborativo entre os papéis. Isso é um dos
pontos fortes dos ambientes ágeis de
desenvolvimento de software.
A organização do BDD é composta pelas
etapas de: i) identificação de requisitos; ii)
desenvolvimento de cenários e automação
de cenários.
As atividades do BDD trabalham com o
conceito humano de causa e efeito por
meio de entrada de requisitos (analise),
processamento de software (execução de
testes), saída de resultados (avaliação dos
testes)
Os cenários podem ser as próprias história
de usuários, desde que sejam mais enxutas
e estruturadas.
Para garantir que estamos construindo o
software correto, inicialmente, escrevemos
as Features. Depois os cenários são
escritos por meio de uma linguagem
estruturada. Os cenários devem expressar
o que o software deve fazer e como deve
fazer (behavior). Depois um código é
escrito e associado aos cenários. Este
código serve para o teste de aceitação.
Depois os resultados dos testes são
executados.
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(Conclusão).
#

Ano

Referência

Contribuição

11

2011

Millett

Organização

12

2010

Chelimsky

Organização

13

2012

Landhauber

Atividades

14

2016

Magnus

Atividades

15

2016

Moraes

Organização

16

2011

Adzic

Atividades

Texto
O primeiro passo do BDD é escrever
Features e Cenários. Eles devem ser
escritos em linguagem natural. Isso permite
que as partes interessadas e outros não
desenvolvedores entendam. O
desenvolvimento se concentra nos critérios
de aceitação definidos nos cenários e são
escritos e vinculados ao código. A partir dos
recursos e critérios definidos pelas partes
interessadas, você dirige o design e o
testes do seu software.
A organização do BDD passa por um
conjunto de atividades que visam vincular
os objetivos de negócio às suas
características, cenários, codificação e
testes. Todas as atividades são guiadas por
exemplos e escritas em linguagem ubíqua.
Não se cria especificações executáveis no
BDD sem a implementação de um código
associado as features, cenários e testes.
Por isso a linguagem do BDD denomina-se
ubíqua, pois ela está presente em todas as
partes do software, inclusive no código de
implementação
O BDD está organizado em Analise
(Especificação) e Testes (unitários e de
aceitação). A codificação do BDD não é de
um software, mas sim de uma automação
dos testes. O autor afirma que a etapa de
implementação do BDD é como qualquer
outra realizada na construção de software
por meio dos métodos ágeis.
A organização do BDD tem objetivo de
reduzir a documentação na etapa de
especificação de requisitos.
A organização do BDD está centrada na
especificação do comportamento esperado
do sistema por meio das especificações
executáveis em forma de cenários de teste.
Tais especificações geram uma visão
compartilhada dentro do time ágil.
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Quadro 22 - Lista de textos extraídos para resposta da QP3.
#

Ano

Referência

Contribuição

1

2014

Smart

Objetivos de
Negócio

2

2015

Amodeo

Features

Texto
A primeira atividade da organização do BDD,
é elencar qual ou quais objetivos de negócio a
empresa quer alcançar, ou qual problema ela
quer resolver com o software que será
construído. Geralmente, as empresas já têm
seus objetivos de negócio definidos e por
consequência, os objetivos já vêm prontos
para o processo de desenvolvimento de
software. Na maioria das vezes os objetivos
estão relacionados a valores financeiros. É
comum observar objetivos aumentando
receitas ou reduzindo custos.
As palavras, In order to, As a, I want devem
ser fixas e estruturadas a fim de estabelecer
um padrão de comunicação. Desta forma, o
time que trabalhará no projeto terá uma visão
clara a respeito do objetivo de negócio que
será atingido com aquela funcionalidade
Um exemplo de objetivo de um business case
contendo um objetivo de negócio pode ser: “O
dono de uma grande cafeteria tem enfrentado
problemas para vender cafés pela manhã. As
filas para pedidos de café estão muito grandes
e por consequência as vendas estão caindo.
Visando diminuir as filas e aumentar as
vendas, decidiu-se criar um aplicativo de
vendas de café on-line. Desta forma, os
clientes podem solicitar, pagar e agendar a
retirada dos seus cafés”.
Feature é uma ação concreta que um usuário
pode executar. Essa ação pode mudar o
estado do software em execução, ou até
provocar mudanças de estado em outros
softwares. A feature deve expressar a visão
do usuário e não a do desenvolvedor
(Continua).
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#

Ano

Referência

Contribuição

3

2011

Adzic

Objetivos de
Negócio

4

2011

Solis

Features

5

2012

Diepenbeck

Features

6

2010

Chelimsky

Features

7

2016

Carter

Cenários

Texto
Técnica de mapeamento dos objetivos de
negócio denominada Impact Mapping.
Segundo o autor, responder as questões
como Why?, Who?, How?, What?, pode ser o
primeiro passo para decompor os objetivos de
negócio em features. Importante destacar,
que a resposta a questão Why, ou “por que”, é
o próprio objetivo de negócio. Ele deve ser o
problema que deve ser resolvido e não a
causa. Ele deve ser específico, mensurável,
orientado a ações, realista e oportuno. Who,
ou “quem”, seriam as pessoas envolvidas no
objetivo. How, ou “como”, seria a maneira
como o objetivo será alcançado. What, ou “o
que”, é a própria feature que a ser criada para
atingir o objetivo
Features são um conjunto de funcionalidades
que vão indicar concretamente como os
clientes irão atingir seus objetivos, além de
auxiliar na decomposição, organização e
planejamento das entregas de software.
Quando as features são escritas, elas devem
ser estruturadas por meio da linguagem
ubíqua Gherkin a fim de se estabelecer um
padrão de comunicação.
“no BDD as features são arquivos individuais
que contém um cenário ou um conjunto de
cenários”
A feature é uma especificação de alto nível,
nem sempre ela fornece detalhes suficientes
para a estimativa e implementação de um
software. Sendo assim, é necessário dividi-la
em pedaços menores, e deriva-las em
histórias. Isso não é uma característica
exclusiva do BDD, mas sim dos métodos
ágeis
“As histórias podem ser os próprios cenários
do BDD”
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(Continuação).
#

Ano

Referência

Contribuição

8

2012

Lopes

Cenários

9

2012

Pyshkin

Cenários

10

2013

Morrison

Cenários

11

2013

Smith

Cenários

Texto
O cenário, deve estar sempre vinculado a
uma feature. Ele é composto por um conjunto
de passos predefinidos, denominados
cláusulas. Uma cláusula é uma sentença que
deve necessariamente começar com as
palavras derivadas da língua inglesa Given,
When, Then (GWT), sendo que: i) Given
(significa dado que), representando um estado
inicial; i) When (significa quando),
representando uma ação concreta; iii) Then
(significa então), representando um resultado
esperado. Importante destacar que cláusulas
adicionais também derivadas da língua
inglesa, como And (significa e), e Or (significa
ou), podem ser adicionadas para
complementar as demais clausulas. Todo o
cenário deve ser escrito por meio de uma
Linguagem Específica de Domínio, ou Domain
Specific Language (DSL), similar a linguagem
natural dos humanos, que permite a
automação dos testes de aceitação e também
o fácil entendimento do que foi escrito por
parte dos usuários que irão validar os testes
Os cenários são histórias escritas em
templates pré-definidos e linguagem natural
denominada Gherkin, que podem ser
convertidos em linguagem de programação e
código de software. Rahman (2015),
complementa afirmando que os cenários
representam o comportamento do software
escritos em forma de “passos”. Sendo que,
cada passo é analisado e executado a fim de
permitir a avaliação do estado do software por
meio de testes de aceitação automatizados,
além de auxiliar na comunicação entre
usuário, desenvolvedor e testador e permitir a
melhora da qualidade do software. “Isso é a
documentação viva do BDD”
Os cenários só se tornam documentos vivos
quando associados a testes de aceitação
automatizados e caso contrário, são simples
requisitos
Os cenários identificam os aspectos
comportamentais do software.
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(Conclusão).
#

Ano

12

2013

13

2016

14

2010

15

2012

16

2015

Referência

Texto
Os cenários devem conter uma pré-condição,
que indica um estado inicial do software antes
de ações serem tomadas. Uma ação, ou algo
que o software irá executar, e isso representa
o comportamento do software. E uma
consequência da ação, ou resultado que o
software deve promover. Essa estrutura não é
Cardinal
Cenários
exclusiva do BDD, mas sim uma prática
comum na criação de cenários de teste que
podem ser executados de forma manual ou
automatizado. O BDD, herdou essa estrutura
da área de conhecimento de testes de
software e incorporou em suas atividades,
aprimorando com uma linguagem padrão por
meio do Gherkin e automação
No BDD, a vinculação dos cenários ao código
tem duas propostas importantes, sendo elas a
Almeida
Implementação
automação de testes e documentação do
projeto de software.
A segunda parte da etapa de implementação
do BDD e testes unitários. Trata-se do
mapeamento de regras ao código do próprio
software numa visão mais granular. Diferente
do clássico TDD (Beck et al., 2003), no BDD
os testes unitários são como uma espécie de
Tavares
Implementação
Stubs Methods (métodos de simulação), ou
seja, objetos codificados que simulam um
comportamento real e suas colaborações
entre os métodos de classes de códigos a fim
de verificar o comportamento adequado do
código
Para cada etapa do cenário um Stub Method
deve ser criado para verificar o estado do
código por meio das cláusulas GWT. O
resultado satisfatório destes testes credencia
Landhauber
Testes
o código para uma nova etapa de testes de
aceitação e validação dos resultados por parte
de um usuário. O sucesso deste conjunto de
testes unitários e de aceitação marcam a
conclusão da etapa de implementação
os cenários representam o comportamento do
software escritos em forma de “passos”.
Sendo que, cada passo é analisado e
executado a fim de permitir a avaliação do
estado do software por meio de testes de
Rahman
Testes
aceitação automatizados, além de auxiliar na
comunicação entre usuário, desenvolvedor e
testador e permitir a melhora da qualidade do
software. “Isso é a documentação viva do
BDD

Fonte: Elaborado pelo autor.

Contribuição
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Quadro 23 - Lista de ferramentas utilizadas para resposta da QP4.
Cucumbe
r

JBehav
e

RSpe
c

Chelimsky
Solis
Millett
Bigg
Borg
Adzic
Pyshkin
Lopes
Diepenbeck

X
X

X

X
X

X
X
X

X

2012

Wanderley

X

X

2012

Grtner

X

2012

Landhauber

2012

Sacks

X

2013

Morrison

X

2013

Cardinal

X

2013

Smith

X

2014

Zheng

X

2014

Block

2014

Smart

X

2015

Amodeo

X

2015

Rahman

X

2015

Garg

X

2015

Mayer

X

2016

Carter

X

2016

Almeida

X

2016

Magnus

X

2016

Moraes

X

2016

Furkan

#

Ano

Referência

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8

2010
2011
2011
2012
2011
2011
2012
2012
2012

TOTAL

SpecFlo
w

Behav
e

X
X

X

FIT

Fitness
e

Story
Q

Beha
t

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

21

Fonte: Elaborado pelo autor.

8

8

6

5

4

3

2

2
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Quadro 24 - Lista de textos extraídos para resposta da QP5.
#

Referência Ano Contribuição

Texto
Benefícios: A linguagem ubíqua facilita a
comunicação e permite ao desenvolvedor e
ao usuário falarem uma mesma língua sem
ambiguidades. Estabelece um vocabulário
padrão para o time de desenvolvimento.
Cenários no BDD servem como critérios de
aceitação.
A organização do BDD oferece uma visão
holística para o time.
Analise de cobertura automática, pois
códigos não associados a cenários não
estão cobertos.

1

Solis

Benefícios e
2011
Dificuldades

2

Adzic

2011 Benefícios

3

Pyshkin

2012 Dificuldades

Dificuldades : As ferramentas suportam a
criação de um vocabulário voltados para
requisitos criados na fase de especificação.
Elas não suportam o vocabulário de projeto,
criado nas demais etapas (implementação e
testes)
As ferramentas não suportam todo o
processo iterativo de decomposição do
BDD, ou as etapas de sua organização.
As ferramentas JBehave, NBehave,
Specflow e Cucumber tem templates
diferentes para a linguagem ubíqua.
As ferramentas suportam muito mais as
etapas de análise e implementação. A
etapa de testes necessita de ferramentas
adicionais. As ferramentas não suportam a
criação automática de cenários em classes
e métodos de código
A organização do BDD fornece uma visão
compartilhada para o time de
desenvolvimento e uma linguagem de
domínio padronizada
Dificuldade de se localizar manualmente os
métodos e seus respectivos cenários
quando da necessidade de uma alteração.
Algumas ferramentas não são apropriadas
para o a utilização de usuários de negócio,
apenas o Cucumber é mais business user
friendly.
As ferramentas não suportam a transição
automática do plain text stories (cenários),
para a criação das classes. As mudanças
nos cenários não refletem mudanças no
código e vice-versa. Isso não é automático
(Continua).
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#

Referência Ano Contribuição

4

Lopes

2012 Dificuldades

5

Smith

2013 Benefícios

6

Smart

2014 Benefícios

Texto
A montagem do ambiente inicial de
software para se utilizar o BDD é muito
demorada. Isso, devido a necessidade de
vários sistemas auxiliares para se utilizar o
BDD, o que faz a sua arquitetura de
sistemas complexa.
O BDD reduz o risco de que como
desenvolvedores, escrevermos códigos
desnecessários. Isso, pois o código é
escrito com base em um teste que olha
para o requisito do usuário e os testes
unitários executados em conjunto com o
BDD aumenta a confiança do
desenvolvedor.
O BDD facilita a comunicação do time de
desenvolvimento, pois ele trabalha por meio
de exemplos reais que são transformados
em uma linguagem padrão que se reflete no
código e no teste do software. “O propósito
do BDD não é apenas ser uma técnica para
a construção de software corretos, mas
também softwares construídos da maneira
correta”
Dificuldade
Não funciona em empresas que trabalham
em Silo
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#

Referência Ano Contribuição

7

Amodeo

2015 Dificuldades

8

Rahman

2015 Benefícios

9

Moraes

2016 Benefícios

10

Almeida

2016 Benefícios

Fonte: Elaborado pelo autor.

Texto
Uma das principais desvantagens do BDD é
que ele é voltado para o teste de features
ao contrário do TDD que é voltado para o
teste de componente de código. Desta
forma, quando um teste falha, a equipe
sabe qual feature falhou, porém não sabe
qual componente falhou e necessita ser
corrigido. Sendo assim, faz se necessário
dispender tempo com depuração de código
de software para descobrir e mapear qual
componente necessita ser corrigido. Para
software pequeno e médio porte, isso não é
um problema, pois os mesmos podem ser
implementados contendo entre 3 a 5
componentes por features. Já softwares de
grande porte, essa atividade pode
representar um grande risco de atraso.
Para evitar esse problema, um
mapeamento visual de feature versus
componente é recomendável. Segundo o
autor, um outro problema do BDD é que ele
só funciona em ambiente ágeis. Pois a
chave do BDD é uma interação frequente
entre usuários e analistas e isso só
funciona em ambientes ágeis, pois os
analistas devem ter livre acesso as pessoas
de negócio.
O BDD permite que os testes de aceitação
automatizados sejam auditáveis, pois estão
conectados aos requisitos e ao código.
Reduz o número de documentação e
também gera uma documentação viva,
atualizada
Cria uma documentação de projeto e não
somente de software, pois ela transmite
uma visão de benefício, escopo, risco e
planejamento de entregas
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