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RESUMO
Este trabalho apresenta um estudo comparativo entre dois dos
mais recentes modelos de processos da engenharia de software: o RUP
(Rational Unifield Process) e o XP (Extreme Programming), podendo
servir como base de apoio e orientação aos desenvolvedores e empresas
de software na escolha de um modelo de processo mais apropriado a
seus projetos.
Na metodologia adotada para a realização deste trabalho,
utilizou-se, além da comparação analítica de conceitos, informações e
experiências, também um estudo de caso baseado numa experiência
recente do autor deste trabalho no desenvolvimento um Software
Integrado de Gestão Empresarial – ERP, realizado por uma pequena
empresa de informática incubada, contando apenas com uma equipe
reduzida de profissionais alocados ao desenvolvimento, onde foi aplicado
com êxito o método XP.
Palavras chave: Engenharia de Software; Modelos de Processo,
Extreme Programming (XP); Processo Unificado de Desenvolvimento (RUP);
Sistema Integrado de Gestão Empresarial (ERP).
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ABSTRACT
This work presents a comparative study between two of the most
recent methods of the Software Engineering: RUP (Rational Unified
Process) and XP (Extreme Programming), which can guide the
developers and software companies in the choice of a process model
more adapted to its projects.
In the methodology adopted for this work, it was used, besides the
analytic comparison of concepts, information and experiences, also a
case study based on a recent experience of the author of this work in the
development of a Integrated Software ERP (Enterprise Resource
Planning), accomplished by a small incubated software company, just
working with a reduced team of IT professionals, where it was applied
with success the method XP.
Key words: Software Engineering; Software Process Model; Extreme
Programming (XP); Rational Unified Process (RUP); Enterprise Resource
Planning (ERP).
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Capitulo 1
1 INTRODUÇÃO
Este trabalho busca fornecer através de um estudo comparativo
entre dois dos mais recentes modelos de processos da engenharia de
software,

conceitos, informações e experiências, as quais poderão

servir como base de apoio e orientação aos desenvolvedores e
empresas de software na escolha de um modelo de processo mais
apropriado a seus projetos.
A partir da conceituação de processo e sua importância no
desenvolvimento e na qualidade de software, será apresentada uma
seqüência evolutiva, dos principais métodos e modelos de processos,
partindo-se do modelo clássico em cascata até os mais utilizados
atualmente, onde se destacam o RUP (Rational Unifield Process) um
modelo de processo robusto e centrado na arquitetura, e o XP (Extreme
Programming) um modelo de processo “ágil”i, baseado numa
comunicação intensa entre os membros da equipe e usuários,
considerados peças fundamentais do desenvolvimento deste modelo.
Na seqüência será apresentado um estudo de caso baseado numa
experiência recente do autor deste trabalho, que aplicou com sucesso o
modelo XP no desenvolvimento de um Software Integrado de Gestão
Empresarial – ERP ii, projetado para ser operado 100% na Internet e ser
o produto principal de uma pequena empresa de software incubada.
E para finalizar o trabalho, será realizada uma análise comparativa
dos modelos RUP e XP, tendo-se como critérios de avaliação as
principais áreas de processo do CMMI nível 2, juntamente com outros
Processos Ágeis: Definidos no chamado Manifesto ágil assinado em fevereiro/2001 por
importantes profissionais de companhias americanas reunidos em Utah-EUA. Tem suas bases
na simplificação do processo de desenvolvimento de software. Agile Manifesto - disponível em:
<http://www.agilemanifesto.org> acesso em 21/05/2004.
i

ERP – Enterprise Resource Planning, geralmente traduzido como: Software Integrado de
Gestão Empresarial - software composto de um conjunto de módulos que suportam e integram
grande parte dos processos operacionais, administrativos e financeiros de uma organização.
ii
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critérios considerados importantes pelo autor num desenvolvimento
típico de software.
Após

cada

comparação,

será

apresentada

criticamente

a

experiência vivenciada na utilização do XP no desenvolvimento do
software ERP (estudo de caso), visando mostrar a viabilidade da
utilização deste modelo de processo em projetos software de maior
porte, e não somente no desenvolvimento de pequenos aplicativos,
como o modelo XP geralmente é conhecido no mercado.

1.1 Objetivos
Objetivo Geral:
Encontrar uma metodologia apropriada para o desenvolvimento de um
software Integrado de gestão empresarial (ERP), numa pequena
empresa de software.

 Objetivo Específico 1:
Avaliação dos métodos RUP e XP em relação as principais
Áreas de Processo (Process Areas) do CMMIiii nível 2.

 Objetivo Específico 2:
Avaliação dos métodos RUP e XP por outros critérios não
contemplados pelo CMMI nível 2.

 Objetivo Específico 3:
Apresentar criticamente a experiência vivenciada na
utilização do XP no desenvolvimento de um software
integrado de gestão empresarial (ERP) por uma pequena
empresa de software incubada.

1.2

Motivação
Watts HUMPHREY (1989) um dos lideres do movimento de

maturidade de software que participou da criação do modelo CMM
CMMI – Capability Maturity Model Integration - modelo de qualidade e maturidade de software
do SEI – Software Engineering Institute da Carnegie Mellon University (Pittsburgh, PA – USA).
iii
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(Capability Maturity Model) no SEI - Software Enginering Institute,
compara os processos de construção de um software com os processos
da

engenharia

tradicional

mostrando

que

os

projetos

de

desenvolvimento de software apresentam um desafio bastante diferente
se comparados à maioria dos projetos tradicionais, tais como os de
engenharia civil ou manufatura, por exemplo, onde se conhecem
claramente a priori todos os requisitos do projeto.

Além disto, nos

processos tradicionais, os projetos dificilmente são sujeitos a mudanças
freqüentes e é muito raro que quando uma parte do produto apresente
algum tipo de mal-funcionamento, ocorram efeitos colaterais em outros
pontos do produto que sejam de difícil diagnóstico, como ocorrem
geralmente num software.
Nas últimas décadas, na área de engenharia de software um dos
principais esforços dos pesquisadores tem sido apresentar e abstrair
modelos para que o desenvolvimento de um projeto alcance seus
objetivos propostos, quer sejam nos aspectos funcionalidades, qualidade
final do produto, prazos de desenvolvimento, custos e demais esforços
necessários.
Para se alcançar a efetividade de um projeto nestes vários
aspectos, devemos nos preocupar tanto com a Gestão do Projeto em si,
quanto com a Gestão do Processo, utilizando-se para isto, métodos de
desenvolvimentos adequados.
A Gestão do Projeto basicamente se preocupa com aspectos de
custos, prazos e recursos, e pode-se afirmar que, gerir projetos é
essencialmente gerenciar riscos (comerciais, financeiros, contratuais,
imagem da empresa, e outros).
A partir da definição de custo, equipe e outros recursos
(equipamentos, redes, softwares de apoio e instalações físicas), e tendose o escopo do software delineado, a gestão do projeto deve empenhar
seus esforços buscando-se obter no final o produto de software
esperado no custo e prazos previstos, a partir da utilização adequada
dos recursos alocados e definidos em cronogramas e contratos
estabelecidos com os respectivos usuários/clientes do projeto.

4

A Gestão do Processo por sua vez, define uma maneira ou método
de se desenvolver um produto, de tal forma que se aplicado passo a
passo repetidamente, haverá uma grande possibilidade do projeto ser
bem sucedido em todas as vezes.

Isto é, um Processo define um

conjunto de fases que devem ser seguidas e que formam a base para o
controle do desenvolvimento.
Este trabalho trata da Gestão do Processo de desenvolvimento de
software, onde o que mais importa é a otimização e o controle do
processo como um todo, para que no final do projeto seja possível
efetivamente obter-se um software implementado com qualidade e
aderência às reais necessidades dos usuários/clientes dentro do período
de tempo esperado.
Os modelos de processos buscam evitar os freqüentes problemas
que têm levado a uma alta porcentagem de projetos que não são
concluídos, e dos que chegam a seu término, não serem efetivamente
utilizados a contento devido aos mesmos não atenderem as reais
necessidades de seus usuários/clientes, quer pelo fato de falhas nas
definições de seus requisitos, quer pelas constantes e rápidas
mudanças de prioridades, foco e necessidades das empresas e
conseqüentemente dos seus usuários, fazendo com que muitos
softwares

sejam

funcionalidades.

concluídos

já

com

desatualizações

em

suas
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Capitulo 2
2 CONCEITOS TEÓRICOS
2.1 Processo
É possível conceituar o termo processo, e em particular processo
de software, através de algumas definições formuladas por
importantes

entidades,

instituições

e

autores

reconhecidos

internacionalmente, conforme apresentados a seguir:
Para o DoD – Departamento de Defesa Americano, um processo é
descrito como:
“A organização lógica de pessoas, equipamentos, ferramentas,
métodos e procedimentos em torno de uma atividade de trabalho,
destinada a produzir um resultado final específico (work product).”
DoD (1991).

Para o IEEE-Institute of Electrical and Electronics Engineers,
processo é:
“Uma seqüência de passos realizados para um determinado
propósito”.

O projeto SPICE - Software Process Improvement and Capability
dEtermination (SALVIANO, 1999), que define um framework para ser
utilizado como referência para melhoria de processos de software, que
em outubro de 2003 foi publicado como a norma ISO/IECiv 15504 Software Process Assessment, define um processo de software com os
seguintes termos:
“O processo ou um conjunto de processos, utilizados por uma
organização ou projeto para planejar, gerenciar, executar, monitorar,
controlar e melhorar as atividades relacionadas com a construção de
software”.

ISO/IEC : International Organization for Standardization / International Electrotechnical
Commission
iv
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Para o SEI – Software Engineering Institute da Carnegie Mellon
University (Pittsburgh, PA – USA) na conceituação de seu modelo de
qualidade e maturidade de software CMMi (Capability Maturity Model
Integration), em seu guia oficial publicado em 2003 (CHRISSIS, 2003),
define processo de software como:
“Um conjunto de atividades, métodos, praticas e transformações
que as pessoas utilizam para desenvolver e manter software e seus
produtos relacionados“.

Jacobson, um dos criadores da UML (Unified Modeling Language),
já considerava o termo processo em sua obra JACOBSON (1992, p.31)
no inicio da década de 90, definindo processo como uma forma natural
de se chegar a um método, conforme apresentado a seguir:
“Produzir

uma

nova

substância

química

em

laboratório difere bastante de se produzir uma nova
substância em escala industrial. No laboratório o objetivo é
encontrar um método para se produzir a substância, para
posteriormente utilizá-lo de forma apropriada e em larga
escala na industria”.
Jacobson para definir processo, parte da definição de método que
para ele descreve de forma ideal o desenvolvimento de uma primeira
versão de um sistema, e define processo como princípios ideais de
organização e gerenciamento aplicável durante todo o ciclo de vida do
sistema, incorporando também fases como de manutenção por
mudança nos requisitos e correção de erros após implantação do
sistema em produção.
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Figura 1 – Ilustração de MÉTODO segundo JACOBSON (1992),
utilizando
um típico desenvolvimento em cascata, ele descreve Método como um
projeto de desenvolvimento de uma primeira versão de um sistema.

Para Jacobson, um processo de desenvolvimento deve descrever
todas as atividades requeridas para gerenciar um produto de software
além do seu tempo de vida e essas atividades podem ser combinadas
para ser possível aplicá-las em diferentes tipos de projetos. É alguma
coisa que continua válido, não somente para um projeto especifico, mas
é válido e aplicável a qualquer desenvolvimento, diferentemente de um
projeto que possui um tempo limitado, tendo um inicio e um término
definido, ou seja um desenvolvimento especifico.

Figura 2 – Ilustração de PROCESSO segundo JACOBSON (1992),
definindo Processo como princípios ideais de organização e
gerenciamento de um sistema durante seu ciclo de vida completo.
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Para ZAHRAN (1998), processo é o elo entre pessoas, equipes,
tecnologia, estruturas organizacionais e a gestão em um todo coerente
que focaliza os objetivos e metas de um negócio.
PETERS (2001 p.593), define Processo de Software como uma
seqüência de atividades sobrepostas que produzem uma variedade de
documentos, culminando em um programa satisfatório e executável.
Cada seqüência de etapas, com seus respectivos feedbacks, resulta na
produção de artefatosv no desenvolvimento e evolução do software. É
um processo definido por atividades, métodos e práticas úteis no
desenvolvimento de um produto de software.
PRESSMAN (2002 p.17), ao definir Processo inicia fazendo
referência à visão de um economista (Howard Baetjer Jr) que sob seu
prisma descreve a engenharia de software da seguinte maneira:
“Porque o software, como tudo importante, é conhecimento
personificado, e por este conhecimento estar inicialmente disperso,
tácito, latente e incompleto na sua totalidade, o desenvolvimento
de software é um processo de aprendizado social.
O Processo é um diálogo no qual o conhecimento, que deve
ser transformado em software, é reunido e embutido no software.
O Processo provê interação entre os usuários e os projetistas,
entre os usuários e as ferramentas de desenvolvimento e entre
projetistas e ferramentas de desenvolvimento (tecnologia).
É um processo interativo no qual a própria ferramenta serve
como meio de comunicação, com cada nova rodada de diálogo
atraindo mais conhecimento útil do pessoal envolvido”.
Partindo-se desta citação, Pressman define a construção de um
software, como um processo interativo de aprendizado, onde o resultado
Artefato: Um subproduto do processo de software. Exemplos: O planejamento do sistema de
software, operações (funções ou procedimentos) e características (estruturas de resultados e
parâmetros) na descrição da interface de um módulo. PETERS (2001).
v
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é um conhecimento personificado acumulado, destilado e organizado na
medida em que o processo é conduzido.

Figura 3 - Visão Geral de Processo de Software - PRESSMAN (2002 p.22)

PRESSMAN (1995 p.32) conceitua processo de desenvolvimento
de software de forma ambígua, definindo-o como sinônimo de
paradigma de engenharia de software, e em seguida, utiliza o termo
processo como parte integrante da mesma.
Na edição de 2002 de seu livro Engenharia de Software
PRESSMAN (2002 pp.4-19), apresenta o conceito de processo como
sendo um elemento que define uma estrutura para um conjunto de áreas
chaves de processo, incorporando os critérios de maturidade de
desenvolvimento de software (Capability Maturity Model – CMM),
proposto pelo SEI - Software Engineering Institute, e mais adiante passa
a considerar modelo de processo de software PRESSMAN (2002 p.24).
Para SOMMERVILLE (2001), a engenharia de software é uma área
de conhecimento composta por teorias, métodos e conjuntos de
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ferramentas necessários à geração de um produto de software, e o
processo de desenvolvimento de software é o conjunto de atividades e
resultados associados dos quais resulta um produto de software,
definindo

quatro

atividades

fundamentais

nos

processos

de

desenvolvimento de software:
A especificação, onde as funcionalidades e restrições



devem ser identificadas;
O desenvolvimento, no fim do qual deve ser produzido um



produto que incorpore as características detalhadas na
especificação;
A validação, onde o software é testado para garantir que



corresponde ao que o usuário/cliente solicitou;
A evolução, para que o software seja adaptável às



mudanças de necessidades do usuário/cliente.

Segundo BOOCH (1998), um processo de desenvolvimento de
software possui quatro objetivos fundamentais:


Providenciar orientação sobre a seqüência de realização
das atividades envolvidas;



Especificar os modelos descritivos do sistema que devem
ser desenvolvidos;



Dirigir as tarefas dos participantes e da equipe como um
todo;



Providenciar critérios para a monitoração e avaliação dos
modelos e atividades do projeto.

HUMPHREY (1990) define processo como sendo constituído de
atividades que descrevem e obedecem a um equilíbrio entre uma
especificação puramente abstrata, que por si só, pouco pode colaborar
tecnicamente

para

o

desenvolvimento

das

atividades,

e

uma
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especificação extremamente detalhada, que pode levar a uma falta de
adaptabilidade a situações pontuais no decorrer de um processo de
desenvolvimento.
Afirma que não existem processos de desenvolvimento de software
mais ou menos corretos, mas sim processos de desenvolvimento mais
ou menos adequados à complexidade do projeto solicitado, ao ambiente
operacional e ao tipo de utilização pretendido para o produto de software
resultante.
Quando

se

seleciona

um

processo

de

desenvolvimento

inadequado, os resultados obtidos, ou seja, o produto final de software,
tenderá a possuir uma qualidade inferior do que se utilizado um modelo
de processo adequado.
O termo processo tem cada vez mais assumindo uma importância
muito maior, influenciando muitos trabalhos e tornando-se sinônimo de
engenharia de software para alguns autores.
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2.2 Modelo de Processo
PRESSMAN (2002 p.18) decompõe um modelo de processo de
software

em

camadas

consistindo

de:

processos,

métodos

e

ferramentas (tecnologia), apoiadas numa camada de qualidade, levando
o desenvolvimento a abordagens cada vez mais amadurecidas na
engenharia de software, onde a camada de processo é definida como a
camada fundamental. Isto é, segundo Pressman, o processo de
engenharia de software é o adesivo que mantém unidas as camadas de
tecnologia e permite o desenvolvimento racional e oportuno de software
para computador.

Figura 4 - Engenharia de Software e seus elementos constitutivos
segundo PRESSMAN (2002).

Para também definir modelo de processo, PRESSMAN (2002 p.18)
faz citação a Fritz Bauer (1969), que numa conferência pioneira sobre o
assunto define um modelo de processo na engenharia de software como
o estabelecimento e o uso de sólidos princípios de engenharia a fim de
se obter um software de maneira econômica, que seja confiável e que
trabalhe eficientemente em máquinas reais. Afirma que estes modelos
permitem compreender o processo de desenvolvimento dentro de um
paradigma conhecido. E aponta a existência de um modelo como um
dos primeiros passos em direção ao gerenciamento e a melhoria do
processo de software.
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HUMPHREY (1989 pp.247-263) apresenta o seguinte diagrama
para definir um modelo de processo de software:

Figura 5 – Diagrama de um processo de software - HUMPHREY (1989 p. 259)

No diagrama acima, cada célula possui as seguintes atividades
conforme apresentado na tabela a seguir:
001

Célula

- Requisitos aprovados;

ENTRADAS :

- Manutenções;
- Planos de
desenvolvimento;

SAÍDAS :

- Design e manutenções
inspecionados e
aprovados;

Feedback In :

- Design realizado;

Feedback Out :

- Requisitos realizados;

Tarefa :

- Design;

Medidas :

002
- Designs e
manutenções
inspecionados e
aprovados;
- Códigos e manutenções
inspecionados e
aprovados;
- Implementações
realizadas;
- Design e requisitos
realizados;
- Implementação,
Inspeções e testes
de unidades funcionais;

003
- Códigos e
manutenções
inspecionados e
aprovados;
Software inspecionado,
testado e aprovado;
-

- Recursos consumidos;

- Recursos consumidos;

Requisitos, Designs e
implementação realizados;
- Testes de Integração,
funcionais, sistêmicos e
de aceitação;
- Recursos consumidos;

- Requisitos alterados;

- Quantidade de
requisitos alterados;

- Quantidade de
requisitos alterados;

- Quantidade de erros;

- Quantidade de erros;

- Qtde.de Código
desenvolvido;

- Quantidade de
documentação gerada;

- Quantidade de
documentação gerada;

- Casos de Testes;

- Quantidade de erros;
- Designs desenvolvidos;
- Quantidade de
documentação gerada;

Tabela 1 – Atividades de cada célula no processo - HUMPHREY (1989 p. 259)
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2.3 A importância da Gestão do Processo
A gestão do processo de desenvolvimento de software não é uma
preocupação recente da última década, pois já nos anos 70, um relatório
do Governo Americano afirmava que somente 2% dos investimentos em
projetos de software nos Estados Unidos resultaram em software que
efetivamente atendiam plenamente os requisitos esperados pelos
usuários/clientes dos mesmos. GOVERNMENT ACCOUNTING OFFICE
(1979).
Dez anos depois, HUMPHREY (1989) afirmava que os pontos
culminantes dos fracassos no desenvolvimento de software deviam-se
as falhas de entendimento entre engenheiros de requisitos e usuários. A
introdução dessas deformidades no desenvolvimento de softwares
ocorre na maioria das vezes durante a fase de engenharia de requisitos.
Em publicação do Standish Group (1995), mostrando uma
pesquisa realizada em uma amostra de 8.000 projetos de software
Americanos, cerca de

84% dos software não terminam no prazo e

orçamento previsto, e cerca de 30% destes foram cancelados antes
mesmo de serem concluídos.
WEBER (2001) analisando a qualidade na indústria de software
brasileira sob o prisma da norma ISO 9001, reforça a importância da
gestão do processo no desenvolvimento e sugere aos desenvolvedores
um processo de melhoria com base na tabela 2 a seguir, buscando
elevar a qualidade do software brasileiro a um padrão que o mesmo
denomina de padrão de classe mundial.
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 Cultivar o hábito de medir os seus processos de software;
 Investir em métodos para a prevenção de defeitos;
 Aprender a identificar as causas dos problemas e defeitos;
 Saber agir corretiva e preventivamente para eliminar esses
problemas ou defeitos e, principalmente, a sua causa;

Tabela 2 – Medidas propostas por WEBER (2001) para a
melhoria da qualidade do software brasileiro.
A

falta

de

um

modelo

de

processo de

desenvolvimento

estabelecido e institucionalizado (seguido por todos os envolvidos no
processo), inevitavelmente implica numa baixa qualidade do processo,
podendo em muitos casos refletir na qualidade do produto final, provocar
atrasos na entrega dos softwares contratados, provocar insatisfação de
clientes e conseqüentemente prejuízos financeiros por necessidade de
re-trabalhos que poderiam ser evitados, além do desgaste da imagem da
empresa junto aos seus usuários/clientes.
Um processo estabelecido está intimamente ligado a uma melhor
qualidade, implicando em redução de Prazos, Custos, Defeitos, Retrabalhos, Insatisfação e possibilitando por outro lado um aumento da
Previsibilidade, Controle e efetividade dos Resultados.
O SW-CMMI (Software Capability Maturity Model Integration), um
método altamente consolidado e reconhecido de avaliação da qualidade
dos processos em empresas produtoras de software, classifica as
empresas de software em seus processos em maduros e imaturos
CHRISS (2003).
Baseado neste modelo de maturidade CMMI, FERNANDES (2004
p.73) apresenta uma tabela comparativa mostrando a importância do
processo que leva a classificação das empresa em maduras e imaturas.
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MEDIDA

PROCESSOS IMATUROS

Papéis e
responsabilidades

Tratamento de
mudanças

Reação e problemas

Confiabilidade

Recompensas às
equipes

Previsibilidade

Não são bem definidos. Cada
pessoa assume seu papel, o
que traz problemas à definição
de responsabilidades e
conflitos.

PROCESSOS MADUROS
Bem definidos, com metas e
medições. Relacionamentos e
responsabilidades são
claramente definidos.

Pessoas diferentes
trabalham de forma
diferente e inventam sua
própria forma de trabalhar.

Pessoas seguem um
processo planejado,
compartilham e aprendem
com a experiência e seguem
um processo de forma
consistente.

O caos reina, apagar
incêndios é normal, e todos
reclamam para si atos de
heroísmo.

Problemas são analisados e
tratados com base em
conhecimento do processo;
profissionalismo é a regra.

Estimativas não realistas;
geralmente o prazo de
entrega e o orçamento são
ultrapassados.

Estimativas são exatas e o
escopo do projeto é controlado
e gerenciado; metas são
atingidas de forma
consistente.

Recompensas vão para os
que apagam incêndios; se
você faz certo da primeira
vez, você é invisível, e este
é seu trabalho; faça errado
e conserte mais tarde, e
você será um herói.

Recompensas vão para as
equipes que produzem
produtos de alta qualidade,
que satisfazem aos requisitos
com quase nenhuma falha;
prevenção de incêndios é
recompensada, ao contrário
de apagar incêndios.

Você nunca sabe ao certo
como está indo o
desenvolvimento ou o que
pode dar errado; a
qualidade é variável e
depende de pessoas;
cronogramas e orçamentos
não são baseados na
experiência passada.

O progresso do projeto é
previsível, assim como a
qualidade dos produtos;
cronogramas são baseados no
desempenho passado e são
realistas.

Tabela 3 – Processos Maduros e Imaturos – adaptado de FERNANDES (2004, p.73)

Watts S. HUMPHREY (1990), analisando a indústria de software
frente às indústrias tradicionais afirma:
“Para que a industria de software contribua de forma
construtiva para a sociedade, precisamos aprender a entregar
produtos com qualidade, no prazo estabelecido e com os custos
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planejados. E isto não é impossível. Outras industrias, à medida
que amadureceram, atingiram este nível de desempenho. Não há
razão para que isto não seja possível para o software. As questões
chaves são:
i)

Qual é a atual cultura de software ?

ii)

Quais são os problemas causados por esta
cultura ?

Um

iii)

Como deve ser a nova cultura ?

iv)

Como podemos chegar lá ?”

processo

de

desenvolvimento

de

software

segundo

JACOBSON (1999), é um conjunto de etapas, métodos, técnicas e
práticas que empregam pessoas para o desenvolvimento e manutenção
de um software e seus artefatos associados (planos, documentos,
modelos, código, casos de testes, manuais, e outros). É composto de
boas

práticas

da

engenharia

de

software

que

conduzem

ao

desenvolvimento, reduzindo os riscos e aumentando a confiabilidade.
Um processo é sustentado por vários conceitos e a notação é
responsável por expressar estes conceitos. A notação é apenas uma
linguagem que deve ser utilizada em conjunto com um processo. O uso
de uma notação provê uma linguagem padronizada e organizada que
facilita o entendimento entre usuários, gerentes e desenvolvedores.
Entre os objetivos principais de qualquer modelo de processo de
desenvolvimento de software deve estar o controle e a melhoria da
qualidade do processo em todas as suas etapas, para que a qualidade
também seja alcançada no produto final, isto é, a qualidade de um
sistema de software é altamente influenciada pela qualidade do
processo (maturidade) utilizada para seu desenvolvimento. Estabelecer
e adotar um processo e ter um método definido, seguido e gerenciado
através

de

ferramentas

adequadas,

certamente

aumentará

a

possibilidade de se desenvolver produtos cada vez melhores, atendendo
às necessidades e expectativas de seus usuários/clientes, possibilitando
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a execução do projeto de acordo com o planejado e poder reconhecer e
corrigir eventuais desvios antecipadamente.
Um modelo de processo eficiente deve ser capaz de medir e
controlar cada etapa do processo para se atingir a qualidade final do
software como um todo, cumprindo assim as metas estabelecidas no
escopo definido.
A

implantação

de

qualquer

modelo

de

processo

de

desenvolvimento numa empresa nem sempre será bem sucedida sem o
conhecimento profundo da equipe e das exigências dos projetos a
serem desenvolvidos, e deve ser uma tarefa de médio a longo prazo,
pois

necessariamente

demanda

uma

mudança

na

cultura

da

organização e do pessoal envolvido.
Geralmente cabe a direção da empresa, e em particular ao gerente
do projeto, decidir qual a metodologia mais adequada à organização e a
que melhor se adapta a um determinado perfil de equipe e projeto,
visando obter os resultados desejados e reduzir os investimentos
necessários aos desenvolvimentos.
Um bom modelo de processo deve possibilitar o atingimento de um
bom controle das atividades e do fluxo de trabalho como um todo, e
deve ser um guia confiável que levará o projeto ao seu destino final,
evitando surpresas desagradáveis, eliminando as “pedras” do caminho
para o atingimento dos objetivos propostos. Porém, qualquer que seja o
modelo de processo, este nunca deverá ter uma rigidez absoluta, tal
como fazer com que seja deixado de se tomar ações importantes no
desenvolvimento para paradas para se pedir “a benção” a uma de suas
regras, portanto torna-se importante que, qualquer que seja o modelo de
processo adotado, que o mesmo seja adaptado a cada empresa, equipe,
e às vezes até mesmo a um projeto especifico que poderá possuir
características exclusivas. Isto é, um modelo de processo jamais deverá
ser “engessado”. Deve ser seguido, porém deve ter uma certa
flexibilidade para ser aplicado a diversos tipos de projetos, com equipes
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muito grandes, médias ou reduzidas, projetos complexos, médios ou
simples, e outras características específicas.
A gestão de processo implica necessariamente na delegação de
atividades, e um modelo de processo pode ser comparado a um
“empacotamento” de um determinado conjunto de atividades, exigindo
uma seqüência de ações e pontos de controle ao longo do tempo.
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2.4 Principais Modelos de Processo
A

seguir

serão

apresentados

os

principais

conceitos

e

características de cada um dos principais modelos de processos de
desenvolvimento de software numa seqüência histórica, onde partimos
do chamado modelo clássico, linear ou em cascata de ciclo de vida,
passando pela prototipação, modelos iterativos/evolucionários, em
espiral, incremental e baseado em componentes, para chegarmos ao
RUP (Rational Unifield Process) que reúne e sintetiza as melhores
práticas desta escala evolutiva e representa o que há de mais completo
atualmente entre os chamados métodos robustos.
Em

seguida

será

apresentado

o

método

XP

(Extreme

Programming) cujo modelo de processo motivou este trabalho, tendo
sido aplicado com sucesso pelo autor no desenvolvimento de um
Software Integrado de Gestão Empresarial - ERP, que será o estudo de
caso apresentado neste trabalho.
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2.5 Fases clássicas - Modelo em Cascata ou Linear
As fases clássicas do processo de desenvolvimento de
software, também conhecidas como modelo em cascata, linear ou
seqüencial, é o mais antigo de todos os modelos de processo (PETERS
2001 pg.40). Este modelo foi proposto no ano de 1970 por Winston
Royce, conforme PRESSMAN (2002). É um método composto por fases
estanques, onde no final de cada fase é realizada uma validação,
permitindo assim que o processo prossiga para a fase seguinte.

Figura 6 - Modelo em Cascata ou Linear adaptado de SOMMERVILLE (2001)

Este modelo de processo também chamado de Ciclo de Vida do
Software ou Modelo Seqüencial Linear SOMMERVILLE (2001), é composto
pelas seguintes fases:


Definição dos requisitos, onde as características, restrições,
e objetivos do produto de software a ser desenvolvido, são
estabelecidos de forma inteligível, tanto pelos clientes/usuários
finais, como pela equipe técnica de desenvolvimento.



Projeto do Sistema (Design), nesta fase é estabelecida uma
arquitetura global para o sistema, sendo elaborado um
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desenho inicial do produto de software dividindo-o por
funcionalidades que podem orientar a implementação através
de módulos que se integram para formar o sistema;


Implementação e teste de unidades, onde de acordo com as
definições assumidas na fase anterior, são implementados os
programas e módulos. Cada módulo deve ser testado para
verificação da aderência às especificações;



Integração e teste do sistema, na qual os módulos e
programas individuais são integrados e testados em conjunto
para certificação do cumprimento dos requisitos iniciais, para
liberação do software ao cliente final;



Operação e manutenção, onde o software é instalado e
disponibilizado

aos

usuários/clientes

no

ambiente

de

produção. A manutenção envolve eventuais correções e
ajustes de problemas não detectados nas fases anteriores,
bem como eventuais melhorias do sistema através da
otimização dos módulos e programas que o compõe, bem
como

desenvolvimento melhorias e novas funcionalidades

solicitadas pelos usuários/clientes.
Este modelo de processo exige que o usuário/cliente exprima de
uma forma completa os requisitos e suas necessidades, o que na prática
dificilmente acontece, pois somente após a quarta fase do processo é
que o cliente recebe uma primeira versão do produto. PRESSMAN
(1995).
Outro problema que também pode ocorrer, é que se as diferentes
fases do processo forem desenvolvidas por equipes distintas, poderá
haver paradas para a espera da conclusão de fases anteriores ainda
não concluídas por outras equipes.
Tradicionalmente, quando se utiliza processo de desenvolvimento
baseado no modelo em cascata, a gestão do processo é feita baseada
nas seguintes práticas BEHFOROOZ (1996):
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Congelamento dos requisitos antes da fase de projeto
(design);



Proibição da geração de código antes da existência de
um projeto detalhado;



Utilização uma linguagem de programação de alto nível;



Completar os testes das unidades constituintes do
sistema antes de se iniciar a integração dos módulos;



Manter uma rastreabilidade detalhada entre todos os
componentes do processo;



Documentar extensivamente cada fase do projeto;



Verificar

a

qualidade

através

de

uma

equipe

independente;


Planejar tudo previamente e com a maior precisão
possível;



Controlar o código fonte.

O Modelo Cascata por ser o mais antigo e ainda utilizado até os
dias de hoje, é o que possui uma melhor documentação e estabilidade.
O conteúdo dos documentos e seus critérios de revisão são bem
definidos,

e

favorecem

uma

abordagem

“top-down”,

uma

boa

padronização e uma abordagem razoável quando seja possível ter os
requisitos bem definidos a priori.
Por

outro

lado,

possui

determinados

problemas

inerentes,

conforme apresentados a seguir:


Os projetos reais raramente têm um encadeamento
seqüencial, o que dificulta uma aderência a este
modelo linear e seqüencial;



Na prática, as mudanças e adaptações geralmente
são

freqüentes,

devido

às

dificuldades

dos

desenvolvedores e usuários/clientes em definir desde
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o inicio, todos os requisitos necessários ao sistema
(incerteza dos requerimentos);


Os Produtos a serem apresentados aos usuários, são
disponibilizados tardiamente, fazendo com que o
usuário/cliente tenha que esperar pacientemente o
resultado até a conclusão do projeto;



Erros graves dificilmente são detectados nas fases
iniciais, o que pode trazer resultados desastrosos ao
projeto;



Por ser um processo linear, não há concorrência na
execução das diferentes etapas, aumentando o tempo
total do desenvolvimento;

O termo cascata para se referir a este método, pode ser ilustrado
imaginando-se uma queda d’água no topo de uma montanha. Uma vez
que a água flui sobre a encosta do topo e tenha começado a sua
jornada, ela não pode retornar. Isso é o que descreve o processo de
desenvolvimento em cascata SOMMERVILLE (2001).
Na primeira vez que uma fase de desenvolvimento é completada, o
desenvolvimento prossegue para a próxima fase e não há retorno. A
vantagem do desenvolvimento cascata é que ele permite um controle
departamental e gerencial.

Um planejamento pode ser atribuído com

prazo final para cada estágio de desenvolvimento e um produto pode
prosseguir no processo de desenvolvimento e teoricamente ser entregue
no prazo. O desenvolvimento parte do conceito, através do projeto
(design), implementação, teste, instalação, descoberta de defeitos e
termina com a operação e manutenção. Cada fase de desenvolvimento
prossegue numa ordem estrita, sem qualquer sobreposição ou passos
iterativos.
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A desvantagem do desenvolvimento em cascata é que ele não
permite muita reflexão ou revisão. Uma vez que uma aplicação esteja
em estágio de teste, é muito difícil retornar e mudar alguma coisa que
não foi bem pensada no estágio conceitual inicial.
A

vantagem

associada

a

esta

abordagem

diz

respeito

principalmente a gerenciabilidade do projeto: o projeto é decomposto em
diferentes etapas para as quais um cuidadoso planejamento pode ser
realizado SOMMERVILLE (2001).
Em intervalos regulares (milestones), o gerenciamento pode avaliar
o progresso do projeto e tomar ações corretivas se necessário. O
objetivo é identificado sem ambigüidade no início do projeto e um
detalhado design precede a implementação.

Como tal, autoridades e

responsabilidades podem ser claramente definidas. A documentação é
atualizada durante todas as fases.

Esta abordagem de engenharia é

entendida para resultar em controle de custos, respeito ao planejamento
e obtenção dos objetivos de qualidade” GREMBERGEN (1994).
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2.6 Prototipação (Prototyping)
Durante a década de 80, as experiências negativas com o modelo
cascata levaram ao desenvolvimento de um modelo completamente
diferente: o modelo iterativo (também conhecido como abordagem de
prototipação). Esta estratégia alternativa começa com a premissa que o
desenvolvimento de um sistema pode iniciar-se com informações
incompletas, que através de um processo cíclico e dialético de reações
do usuário no protótipo, vão se completando PRESMANN (2002).
O importante desta abordagem é que o ponto de vista orientado ao
projeto torna-se enriquecido com o aumento do interesse e participação
do usuário final.
É freqüente um cliente especificar apenas um subconjunto dos
requisitos e objetivos, e não detalhar questões como, por exemplo, a
forma da apresentação visual do sistema. Pode também ocorrer que a
equipe de desenvolvimento não tenha a certeza absoluta sobre qual
algoritmo utilizar, e se o mesmo é o mais adequado ao problema a ser
resolvido PRESSMAN (2002 p.28).

Figura 7- O Paradigma de Prototipação. Adaptado de PRESSMAN
(2002 p.29)

Nestes casos, é recomendável que o processo de desenvolvimento
do software se faça de uma forma evolucionária.
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No início do processo, o usuário/cliente especifica os requisitos
conhecidos e define os objetivos gerais do sistema.
É gerada então, uma implementação inicial, ou protótipo dos
aspectos visíveis aos usuários, principalmente as abordagens de
entradas e formatos de saídas do sistema PRESSMAN (1995), as quais
não contemplam todos os requisitos, mas pode ser apresentado ao
cliente de tal forma que o mesmo possa interagir e visualizar claramente
suas funcionalidades através de telas, menus e outros componentes
(entradas e saídas), para que o protótipo possa ser validado
confirmando ou não os requisitos levantados inicialmente, bem como
propor a incorporação de sugestões.
Desta forma é criado um processo de refinamentos sucessivos até
a obtenção de uma solução final, que satisfaçam os requisitos do
usuário/cliente.
Posteriormente, é necessário gerar o produto a partir das
informações obtidas nos diversos protótipos.
Um protótipo é uma versão muito simplificada do produto final de
software, servindo como um mecanismo para uma melhor identificação
dos requisitos funcionais do sistema a ser desenvolvido, dando base
para a construção e o aperfeiçoamento do produto propriamente dito,
sendo um excelente ponto de partida para um desenvolvimento
tradicional.
As principais fases deste modelo de processo são:
Fase 1: Requisitos do usuário/cliente:
Definição dos requisitos conhecidos e identificação
de aspectos necessários para uma melhor definição
na fase seguinte.
Fase 2: Construção e Revisão do protótipo:
Escolha dos requisitos definidos na fase anterior e
dos aspectos do software que deverão ser visíveis
ao usuário/cliente.
Fase 3: Teste e validação do protótipo pelo usuário/cliente:
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Repetição cíclica das fases (iterações) até o
protótipo

satisfazer

as

necessidades

do

usuário/cliente, para a partir daí desenvolver o
produto de software completo.
O protótipo traz consigo alguns problemas inerentes ao processo,
como criar falsas ilusões para o usuário/cliente que tende a confundir o
protótipo com o produto final, gerando expectativas no sentido de tentar
interromper o processo de desenvolvimento querendo ficar apenas com o
protótipo que normalmente é apenas uma combinação frágil de
componentes, deixando de entender que existe entre o protótipo e o
produto final, ainda um caminho freqüentemente complexo a ser trilhado
PRESSMAN (1995).
BEHFOROOZ

(1996

p.40)

recomenda

a

prototipagem

para

problemas com requisitos incompletos ou ambíguos, afirmando que “se
não se sabe o que fazer, como poderá se saber onde se quer chegar”, o
que coloca a prototipação como excelente ferramenta para determinação
de requisitos, sendo recomendável para os seguintes cenários:


O cliente não sabe exatamente o que pretende;



Os analistas não conhecem bem o domínio do
problema;



Há

dificuldade

de

comunicação

entre

os

intervenientes no processo de realização do sistema
(desenvolvedores e usuários/clientes).
A chave para o sucesso num processo de prototipação está na
definição clara das regras do jogo, onde os usuários/clientes e os
desenvolvedores concordam desde o inicio qual deve ser o papel do
protótipo.
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2.7 Modelos Iterativos ou Evolucionários
Os modelos de processos iterativos ou evolucionários partem do
principio que alterações possam surgir durante o desenvolvimento de um
software e definem mecanismos para o desenvolvimento de iterações
sucessivamente mais completas, indo ao encontro da natureza evolutiva do
software, não previsto nos modelos clássicos e de prototipagem, tais como:


Mudanças dos requisitos do negócio e do produto são
freqüentes;



A competitividade do negócio do cliente impõe prazos
cada vez menores;



É melhor entregar uma versão limitada do que não
entregar nada;



O conjunto dos requisitos fundamentais é conhecido,
mas os detalhes do produto não estão definidos;

A utilização de processos iterativos, por si só, não garante
necessariamente menos trabalho ou um tempo de desenvolvimento
menor KRUTCHEN (2000), mas pode garantir uma maior previsibilidade
nos resultados e nos prazos, assim como produzir softwares com maior
qualidade satisfazendo os requisitos do cliente. A gestão de processo
baseada no modelo em cascata é mais simples, mas o trabalho da
equipe de desenvolvimento normalmente é maior, ao contrário do
desenvolvimento iterativo que facilita o trabalho da equipe, mas
acrescenta

uma

maior

complexidade

à

gestão

do

projeto

SOMMERVILLE (2001).
No

modelo

de

desenvolvimento

de

software

Iterativo,

o

planejamento e o processo de desenvolvimento heurístico são aplicados
para a implementação de sistemas em pequenas seções que são
denominadas iterações.

Cada iteração é revisada e criticada pela

equipe de software em conjunto com os usuários finais em potencial. O
Modelo de dados ou diagramas de seqüências, são freqüentemente
mapeados para iterações, mantendo o acompanhamento dos processos
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de tentativas, aprovados e descartados que, eventualmente, servem
como uma espécie de projeto para o produto final.

O desafio no

desenvolvimento iterativo é se ter a certeza que todas as iterações são
compatíveis.

Como cada nova iteração é aprovada, desenvolvedores

podem aplicar uma técnica conhecida como engenharia reversa, a qual
é uma revisão sistemática e procedimento de verificação para certificar
que cada iteração é compatível com a anterior.
A vantagem de se usar desenvolvimento iterativo é que o usuário
final é envolvido no processo de desenvolvimento, ao invés de se
aguardar até que a aplicação torne-se um produto final, onde geralmente
já não é possível se fazer alterações facilmente. No modelo iterativo os
problemas podem ser identificados e resolvidos em cada estágio de
desenvolvimento.

Figura 8 - Desenvolvimento iterativo, Circular ou evolucionário.
JACOBSON (1992)

O

Desenvolvimento

iterativo

é

também

conhecido

como

desenvolvimento circular ou evolucionário, e seus principais modelos
são o Incremental e o em Espiral, que serão apresentados a seguir.
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2.7.1.Modelo Incremental
O modelo Incremental combina a iteração do modelo de
prototipagem com a eficiência do Modelo Linear Seqüencial, tendo como
principais características:


O produto final resulta de uma seqüência de incrementos
(iterações);



Cada incremento tem mais funcionalidades que o incremento
anterior;



O primeiro incremento é a base do produto de software;



Cada incremento é produzido com base no modelo linear
seqüencial e constitui um produto operacional (não somente
um protótipo), podendo ser usado em produção pelo
usuário/cliente, e também servir como uma plataforma de
validação;

Os primeiros incrementos podem ser feitos por equipes pequenas,
porém é necessário se tomar cuidado com o planejamento dos

vários incrementos de funcionalidade PRESSMAN (2002 pp.32-33).
Segundo PETERS (2001 p.41), o modelo de processo incremental
foi proposto pela European Space Agency em 1991 e possui certa
semelhança com o modelo cascata.
Os requisitos e conceitos de software e sistema são inicialmente
identificados e, em seguida, as demais atividades do desenvolvimento
de software são repetidas cada vez que haja uma nova versão do
software.
O modelo incremental parte do princípio irreal de que o sistema,
bem como os requisitos de software, permanecem estáveis. Porém, os
requisitos tendem a evoluir devido a mudanças na tecnologia e
experiência (feedback relativo a uma versão operacional do sistema).
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Figura 9 - Ilustração do Método Incremental. PRESSMAN (2002 p.33)

Na prática o desenvolvimento de software através do modelo
incremental significa que é possível se desenvolver o sistema em partes,
e

estas

podem

usuário/cliente.

corresponder

aos

serviços

requisitados

pelo
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2.7.2.Modelo em Espiral
O modelo em espiral foi proposto por BOEHM (1988), e constitui-se
de um modelo genérico de processo de desenvolvimento de software
que incorpora a noção de análise de risco.

Figura 10 – Modelo Espiral de Boehm. Adaptado de SOMMERVILLE (2001 p.54)

Este modelo incorpora as características do modelo de protótipos
(como a geração de soluções não finais ao longo de várias iterações) e
também as características do modelo em cascata ou linear, como o
controle e a sistematização do processo de desenvolvimento.
Este modelo é um gerador de modelos de processos segundo
BOEHM (1990), podendo ser classificado como um meta-modelo. O
modelo toma a forma de uma espiral, que em cada volta representa uma
etapa do processo.
Neste modelo não existem fases fixas, o que implica que aquelas
que são mostradas na figura anterior constituem apenas um exemplo
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demonstrativo. Cabe a gestão do processo decidir quais serão
efetivamente suas fases.
O processo se inicia no interior da espiral e vai caminhando no
sentido horário para o exterior.
Cada uma das voltas da espiral, ou seja, cada uma das fases está
dividida em quatro setores SOMMERVILLE (2001):
a) Estabelecimento de objetivos:
Neste setor são definidos os objetivos para cada
fase do processo, conjuntamente com as restrições
ao produto e ao processo.
É feito, um plano detalhado de gestão e delineado o
plano alternativo, caso sejam necessário.
b) Identificação e avaliação de riscos:
Neste setor é realizada uma análise detalhada para
cada risco técnico e/ou de gestão identificados, com
o objetivo de tomar as ações necessárias para
minimizá-los.
c) Desenvolvimento e validação:
É escolhido o tipo de modelo de desenvolvimento de
software de acordo com as análises de riscos. Por
exemplo, se houver maiores riscos somente com
relação a interface do usuário, em princípio, escolhese o modelo de protótipos, ao passo que, se o
sistema for de missão critica, a escolha do modelo
de

desenvolvimento

deverá

ser

baseada

em

modelos formais. Nesta atividade são construídos
uma ou mais representações da aplicação;
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d) Planejamento:
Onde são efetuadas as revisões do projeto e a
verificação se é ou não necessário à execução de
um novo ciclo. Se este for o caso, deverá ser feito
um plano para o próximo ciclo.
Nesta atividade, são também definidos os recursos,
prazos e cronograma.
Este modelo permite ainda que em cada uma das fases se adote
um modelo distinto de desenvolvimento. Em cada fase (volta na espiral)
deve-se fazer uma avaliação dos riscos contendo os seguintes pontos
de análise PRESSMAN (2002):


Objetivos: Os propósitos da análise;



Restrições: Os fatores que limitam as possibilidades;



Alternativas: Os modos alternativos para atingir os
objetivos propostos;



Riscos: As incertezas possíveis para as alternativas
identificadas;



Gestão de riscos: As estratégias utilizadas para redução
dos riscos identificados;



Resultados:

As

conseqüências

das

estratégias

de

resolução de riscos;


Planos: As estratégias relativas à forma de abordar a
próxima fase da análise;



Compromissos: As decisões da gerência sobre como
continuar o processo.

Para o sucesso de um desenvolvimento de software utilizando este
modelo, é necessário um conhecimento aprofundado de como realizar
as análises de riscos e estimar-se o tempo necessário para realizá-las.
A seguinte metodologia pode ser utilizada para a determinação do
modelo mais apropriado a ser adotado num projeto, utilizando-se o
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modelo em espiral como gerador do modelo de processo para um
projeto específico BOEHM (1990):


Determinar os objetivos e as restrições do processo;



Identificar as alternativas de modelos de processos que
possam ser utilizados (incluindo os modelos que resultem da
combinação de outros modelos de processos);



Avaliar as vantagens e as desvantagens que cada alternativa
de modelo de processo fornece em relação aos objetivos e
restrições, e identificar os riscos de cada alternativa;



Avaliar os riscos;



Decidir qual o modelo de processo mais adequado que deve
ser utilizado.

A quantidade de ciclos (iterações) na espiral vai depender do tipo de
projeto.
Planning
Planejamento

Risk
Analysis
Análise
de Risco

Customer
Comunicação
Communication
com o cliente

Engineering
Engenharia

Eixo de pontos
de entrada
no projecto
Customer
Avaliação
Evaluation
pelo cliente

Construction
Release
Construção e &
entrega

Figura 11 – Outra representação do Modelo Espiral. PRESSMAN (2002 p.35).

O produto final de cada iteração pode ser um relatório, um
protótipo, um sistema operacional ou uma nova versão (release) de um
software. A espiral pode permanecer operacional ao longo de todo o
ciclo de vida do software.
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Principais características do modelo em espiral:


Mantém uma aproximação sistemática, tal como existe no
modelo clássico, contudo inserida num ambiente iterativo,
mais próximo das características dos projetos reais;



Requer uma gestão de riscos em todos os níveis, que se
adequada permitirá reduzir os riscos antes destes se tornarem
problemáticos;



São utilizados protótipos em qualquer fase do processo, como
mecanismo de redução de riscos, permitindo a utilização de
protótipos



Indicado, principalmente para projetos de médio e grande
porte;



Atualmente uma das abordagens mais realistas para o
desenvolvimento de software em grande escala;

Vantagens:


Custos e cronogramas são adaptados com base nas
respostas dos usuários/clientes a cada entrega;



Permite uma rápida determinação e reação aos riscos
em cada etapa evolutiva;

Desvantagens:


O cliente poderá ter resistência a versões (releases);



Requer uma grande capacidade de gestão de riscos
(protótipos);

O modelo Espiral capacita o desenvolvedor e o cliente, a entender
e

reagir aos

riscos em

realísticamente o mundo real.

cada

fase

evolutiva,

refletindo

mais
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2.8 Modelo baseado em Componentes
Este modelo é também conhecido como Component-Based
Software

Engineering

(CBSE)

ou

simplesmente

Componentware

segundo BROWN (1997 p.112). O modelo promove a reutilização de
software, facilitando a reutilização de códigos que já foram previamente
especificados, construídos e testados, onde se espera uma significativa
redução na duração do processo de desenvolvimento, bem como uma
redução dos custos e um aumento do índice de produtividade FOWLER
(1997).

A chave para o sucesso deste modelo está na robustez de

uma biblioteca de componentes para a utilização nos projetos seguintes.

Figura 12 – Orientação a Objetos unificando a hierarquia de Dados
e a hierarquia de Procedimentos – RUMBAUGH (1991)

As principais características do paradigma da orientação a objetos
são as seguintes:


Paradigma uniforme aplicável à análise e à programação;



Um objeto encapsula dados e algoritmos que manipulam
os dados;
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Um objeto é definido através de uma classe;



Uma classe constitui o padrão para a criação dos objetos
que são suas instâncias;



Uma classe pode herdar as definições de outras classes
(reutilização);


As

O trabalho consiste na criação de classes de objetos.

Classes

de

Objetos,

se

devidamente

projetadas

e

implementadas, são reutilizáveis em diferentes aplicações e arquiteturas
de sistemas baseados em computadores. As aplicações são compostas
a partir de componentes de software já existentes numa biblioteca de
componentes (classes). O desenvolvimento baseado em componentes
incorpora as seguintes características do Modelo em Espiral:


Natureza Evolutiva e



Abordagem Iterativa

na criação do software, onde cada componente é uma Classe ou um
conjunto de Classes.
A figura a seguir ilustra este modelo de processo:

Figura 13 - Desenvolvimento baseado em Componentes. PRESSMAN (2002 p.40)

O desenvolvimento baseado em componentes é uma abordagem
que vem ganhando muito destaque na comunidade de engenharia de
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software SZYPERSKI (1998). A disponibilidade de mecanismos de
interconexão

de

componentes,

como

OMG

CORBA,

Microsoft

COM/DCOM e Sun JavaBeans, é um dos principais estímulos ao
desenvolvimento baseado em componentes.
O desenvolvimento de aplicações torna-se um processo de
seleção, adaptação e composição de componentes.
Existem muitas definições de componentes de software, mas de
forma muito genérica e informal, um componente é um pacote
desenvolvido e testado separadamente e distribuído como uma unidade
que pode ser incorporada a outros componentes para construir algo com
maior funcionalidade. SZYPERSKI (1998).
PRESSMAN (2002 p.39), por sua vez, não define claramente o que
seja um componente, e se restringe a dizer que o modelo de
desenvolvimento baseado em componentes utiliza o paradigma de
orientação a objetos baseando-se em uma classe como código
reutilizável, ou seja, o componente.
Em orientação a objetos uma classe encapsula dados e algoritmos
e este último também pode ser usado para manipular os dados.
Em sua explanação PRESSMAN (2002 p.40) caracteriza esse
modelo como incorporador do modelo espiral com uma abordagem
iterativa para a criação de software.
Através desta abordagem uma biblioteca de classes é construída
com as classes identificadas no desenvolvimento do software e a partir
de então toda iteração da espiral deverá verificar o conteúdo da
biblioteca que pode ser reutilizado ou identificar se novas classes devem
ser inseridas na biblioteca para posterior re-utilização.
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Capitulo 3
3 O PROCESSO UNIFICADO RATIONAL (RUP)
O Processo Unificado Rational (RUPvi) é um dos modelos de
processo mais modernos e utilizados atualmente na indústria de
software, tendo sido criado pela Rational Software Corporationvii, para
adaptar-se a qualquer tipo de projeto, devido a sua ampla abrangência
definindo

atividades

e

processos

que

contemplam,

desde

o

planejamento inicial de um projeto, até os processos de construção,
teste, gerência de configuração mudanças e ambiente e entrega do
software (Deployment).
Como um modelo de processo aplicado à engenharia de software,
tem como principais características o desenvolvimento iterativo e
incremental, orientação a objetos, é baseado em componentes e tem
seu foco na criação de uma arquitetura robusta (SCOTT, 2001), análise
de riscos e utilização de casos de uso (Use Cases) para o
desenvolvimento. JACOBSON (1999).
Utiliza a linguagem UML (Unified Modeling Language) ao longo de
todo o processo, através de seus diversos diagramas, gerando uma
documentação precisa dos componentes, estruturas e suas relações nas
diversas

fases

ambigüidades,

do

projeto,

que

pode

numa
ser

representação
compreendida

formal
tanto

sem
pelos

desenvolvedores, quanto pelos usuários/clientes nos diversos momentos
do ciclo de desenvolvimento.
A informação contida nos requisitos do usuário/cliente propaga-se
através das várias fases do processo de desenvolvimento, sofrendo
transformações essencialmente na sua forma e não no conteúdo, o que
conduz a um processo capaz de gerar um produto de software que
esteja de acordo com suas especificações iniciais, garantindo-se deste
modo, a qualidade do produto de software.
vi

RUP –Sigla criada a partir das iniciais de: Rational Unified Process.

Companhia Americana Rational Software Corporation http://www.rational.com,
atualmente a companhia foi adquirida pela IBM, denominando-se: IBM Rational.
vii

42

No RUP os processos são organizados em um conjunto de
disciplinas para posteriormente definirem os fluxos de trabalho e outros
elementos do processo. BOOCH (1999)
Uma disciplina é uma coleção de atividades relacionadas que estão
relacionadas a uma área de interesse dentro do processo (KRUCHTEN
2003). As disciplinas do RUP são descritas através de workflows que
mostram uma seqüência significativa de grupos de atividades que
produzem um determinado resultado. Os grupos de atividades são
descritos através de diagramas detalhando os fluxos de trabalho,
mostrando todas as atividades do grupo, os artefatos de entrada e saída
e os diversos papéis envolvidos no processo.
O RUP descreve os papéis e as atividades que cada membro da
equipe

de

projeto

deve

desempenhar

ao

longo

do

ciclo

de

desenvolvimento do software, e quais os artefatos que devem ser
gerados como resultados destas atividades e dos fluxos de trabalho
(workflows). BOOCH (1999)
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3.1 As Dimensões Estática e Temporal do RUP
O RUP pode ser descrito através de duas dimensões distintas
(KRUCHTEN 2003):

3.1.1.A Dimensão Estática do RUP:
A Dimensão Estática do RUP engloba as atividades,
artefatos, equipe de desenvolvimento, e outros elementos do processo.
Nesta dimensão não são descritos os comportamentos dependentes do
tempo, mas apenas os conceitos referentes ao produto e à sua
implementação. A visão das classes e suas relações, tais como
associação, generalização e seus vários tipos de dependência,
formalizados

através

dos

diagramas

de

classes,

são

produtos

importantes desta dimensão estática do RUP.
Exemplo:

Figura 14 – Diagrama de Classes (exemplo da dimensão estática do
RUP).
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3.1.2.A Dimensão Temporal do RUP:
A Dimensão Temporal do RUP engloba os aspectos
dinâmicos do processo, que é expresso em termos de ciclos, onde em
cada ciclo é disponibilizada uma nova versão do produto. RUP (2002)
Portanto, o ciclo de vida do RUP é uma repetição de ciclos, onde
cada um é concluído com o lançamento de uma nova versão do
software, e o processo continua até que uma versão produzida satisfaça
plenamente os requisitos do usuário/cliente (RUP, 2002).
Dentro de cada ciclo, o RUP considera quatro fases
distintas, cada uma possuindo um objetivo especifico, indicando a
maturidade do sistema e concluindo com um milestone (marco de
controle) bem definido.
Estas

fases

são

denominadas:

Concepção,

Elaboração,

Construção e Transição. RUP (2002)

Figura 15– Quatro Fases de um Ciclo no processo RUP – adaptado
de RUP (2002)

No final destas quatro fases, concluídas com um milestone do
projeto,

são tomadas

as decisões

críticas

e se

verificam

os
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cumprimentos de todos os objetivos intermediários, tais como a
produção de determinados documentos e modelos e demais artefatos.
Em cada uma destas fases existem subdivisões, que também são
controladas e orientadas aos objetivos do milestone (marco de controle)
da fase correspondente, e auxiliam o refinamento da fase onde estão
inseridas.
O produto final de cada fase do RUP é composto não só pelo
código do software, mas também pelo conjunto de todos os artefatos
gerados na fase, tais como: requisitos, casos de uso, especificações não
funcionais, plataformas de testes e outros elementos, ou seja, o produto
final é composto por tudo o que é necessário para o inicio da fase
seguinte. SCOTT (2001)
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A seguir serão descritas cada uma das quatro fases do RUP:

3.1.2.1.

Fase de Concepção:
A fase de Concepção marca o início do
desenvolvimento, onde são preparados os ambientes de apoio
ao projeto, estabelecem-se as regras de negócios, delimitando
o escopo e limites do projeto, determinam-se os cenários e
casos de uso (Use Cases). Nesta fase demonstram-se
arquiteturas alternativas diante de alguns cenários primários, e
também a viabilidade econômica (estimativas de custo) e
identificação e eliminação de riscos potenciais do projeto. RUP
(2002)
Nesta fase também é comum a criação de protótipos
para facilitar o entendimento e refinar os requisitos do projeto.
Os artefatos típicos obtidos no final desta fase são:


Documento de visão dos requisitos fundamentais do
projeto;



Glossário ou modelo do domínio do projeto;



Características principais do projeto;



Restrições existentes;



Modelo dos principais casos de uso;



Análise de mercado ou perspectivas de negócio;



Estimativa inicial dos riscos envolvidos;



Plano do projeto com as fases e iterações
necessárias;



Um ou mais protótipos.

No final desta fase de concepção, ocorre o primeiro
milestone, marco de controle denominado: Objetivos do Ciclo
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de Vida (Life Cycle Objective Milestone), onde devem ser
analisados os seguintes itens:


Análise dos gastos planejados e realizados;



Revisão das estimativas de custos, prioridades e
riscos;



Avaliação dos protótipos desenvolvidos.
A análise dos itens acima neste milestone serve para

avaliar a viabilidade técnica e econômica, e se o projeto deve ter
ser continuado ou não, ou ser alterado de forma significativa.
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3.1.2.2.

Fase de Elaboração:
A fase de Elaboração tem como objetivo a
análise do domínio do problema, a eliminação dos principais
riscos e estabelecer uma arquitetura mais estável do sistema,
a partir da qual o desenvolvimento possa evoluir. Trata
também da definição, análise e design, estabelecendo um
plano de projeto. RUP (2002)
Os artefatos típicos obtidos no final desta fase são:


Modelo de casos de uso com cerca de 80%
completados

e

contendo

todos

os

atores

identificados;


Levantamento

completo

dos

requisitos

não

funcionais e de outros não relacionados aos casos
de uso;


Descrição da arquitetura do software;



Protótipo executável, já contendo os aspectos
arquiteturais incorporados;



Revisão dos riscos e análise do negócio;



Plano de desenvolvimento para o projeto;



Plano de iterações e os critérios de avaliação de
cada iteração;



Manual do usuário preliminar;

No final desta fase de elaboração, ocorre o segundo
milestone, marco de controle denominado: Arquitetura do
Ciclo de Vida (Life Cycle Architecture Milestone), onde
devem ser analisados os seguintes itens:


Estabilidade da visão do produto;



Estabilidade da arquitetura definida;



Verificação da eliminação de riscos após a liberação
do protótipo executável.
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O plano para a Fase de Construção já foi concluído
e detalhado suficientemente, e está baseado em
parâmetros de estimativas confiáveis?



A relação entre os custos planejados e realizados
são aceitáveis e viáveis?

A análise dos itens acima neste milestone, assim como no final
da fase anterior, serve para avaliar a viabilidade ‘técnica e
econômica, e se o projeto deve ter ser continuado ou não, ou
ser alterado de forma significativa.

50

3.1.2.3.

Fase de Construção:
A fase de Construção é responsável pela
codificação de todos os componentes e demais características
da aplicação, isto é, são implementadas as funcionalidades do
sistema e um produto de software completo é desenvolvido de
maneira iterativa até que esteja pronto para ser entregue aos
usuários/clientes do projeto.

Esta fase também deve se

preocupar com a minimização dos custos de desenvolvimento,
com a qualidade necessária na produção do código e
obtenção de versões exaustivas de testes. RUP (2002)
Esta é a primeira fase de produção de código,
pois as fases anteriores estavam principalmente voltadas ao
desenvolvimento de conceitos.

No final desta fase deverá

ser obtido um produto pronto para ser entregue aos
usuários/clientes, incluindo:


Produto de software integrado na plataforma proposta;



Manuais dos Usuários;



Descrição da versão atual;
No final desta fase ocorre o terceiro milestone, marco de

controle denominado: Capacidade Inicial de Operação (Initial
Operational Capability Milestone) ou simplesmente BETA de
acordo com a nomenclatura RUP (2002), onde se deve decidir se
o software está pronto para se disponibilizado na produção.
A avaliação deste milestone envolve a análise dos seguintes
itens:


O Produto está suficientemente estável para ser
disponibilizado aos usuários?



Os

custos

aceitáveis?

planejados

e

realizados

continuam
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No caso de avaliação negativa deste milestone, a próxima fase
deverá ser adiada até que um novo ciclo ocorra, gerando uma
nova versão do software.
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3.1.2.4.

Fase de Transição:
Na fase de transição o produto completo de
software é entregue aos usuários e uma versão beta-teste do
software é disponibilizada no ambiente de produção. No final
da

transição

pode

ser

iniciado

um

novo

ciclo

de

desenvolvimento (iteração) para a evolução do produto, o que
caso ocorra, envolve a execução de todas as quatro fases
novamente.
Esta fase é responsável pela obtenção da
independência do usuário/cliente com relação a equipe de
desenvolvimento, obtenção da concordância dos principais
envolvidos para que os milestones da implantação sejam
alcançados e estejam consistentes com os critérios de
avaliações definidos. RUP (2002)
Neste final da fase de transição, ocorre o quarto milestone,
marco de controle denominado: Liberação do Produto
(Product Release Milestone), onde devem ser disponibilizados
os seguintes itens:


Testes Beta para validar o novo software com as
expectativas dos usuários/clientes;



Operação paralela com os sistemas legados, os
quais deverá substituir;



Conversão das bases de dados operacionais;



Treinamento dos usuários;



Treinamento dos administradores e responsáveis
pela manutenção do novo software;



Entrega

do

produto

às

equipas

marketing e distribuição, se for o caso;

de

vendas,
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Podem ocorrer nesta fase, outras iterações e o lançamento de
novas versões para correção de erros e para melhoria de
desempenho (performance) do sistema.
Ainda nesta fase, torna-se extremamente importante obter-se
um feedback e sugestões dos usuários finais, administradores
de bancos de dados, administradores e demais envolvidos na
operação do sistema, buscando-se sugestões para melhorias
nas novas versões a serem desenvolvidas. Também deve ser
realizada uma pesquisa quanto a satisfação dos usuários, e
também um balanço financeiro dos custos realizados em
relação aos planeados.

Cada fase pode demandar várias iterações e cada iteração, por
sua vez é organizada em fluxos de trabalho (workflows), que descrevem
o que deve ser feito em termos de atividades, quem são os responsáveis
e quais artefatos devem ser gerados.

54

A figura abaixo ilustra a dimensão estática do RUP e a dimensão
dinâmica composta das quatro fases descritas anteriormente:

Figura 16 - Diagrama geral do RUP (2 dimensões: FASES x ATIVIDADES)
adaptado do Rational Unifield Process 2002 05 00 da Rational Corporation

3.2 Milestone de Iteração
Cada iteração, analogamente as fases, também são finalizadas
com milestones (marcos de controle), onde se devem ser avaliados se
os mesmos foram ou não cumpridos, considerando os objetivos
estabelecidos para a referida iteração.
Para exemplificar um milestone (marco de controle) de final de
iteração, podemos citar como exemplo, a implementação de código para
um determinado grupo de casos de uso.
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3.3 As nove Atividades (workflows) do RUP
No RUP (RUP, 2002), são definidas nove atividades ou fluxos de
trabalhos (workkflows). Destas nove atividades, seis são voltadas à
engenharia de software, e três são voltadas às atividades de suporte.
Estas atividades se realizam em cada uma das fases do projeto,
conforme apresentadas abaixo:

Figura 17 - As nove Atividades do RUP - baseado em (RUP, 2002).

3.3.1.Modelagem do Negócio (Business Modeling):
Envolve o entendimento da estrutura e a dinâmica da
organização

cliente

para

a

qual

será

realizado

o

desenvolvimento, visando garantir uma mesma visão da
empresa e seus processos de negócio, a todos os
envolvidos

(usuários

desenvolvimento).

e

pessoal

da

equipe

de
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Os

principais

Documento

de

artefatos

Visão,

desta

Glossário,

atividade

são:

Especificação

de

requisitos, Casos de Uso.

3.3.2.Análise de Requisitos (Requirements):
Envolve entender e gerenciar o contexto do sistema,
através do levantamento dos requisitos, bem como
gerenciar o escopo e eventuais mudanças nos requisitos.
Utilizam-se estudos de casos através de Use Cases com o
grau de detalhamento necessário ao entendimento dos
desenvolvedores e usuários, tomando-se os devidos
cuidados para não ser redundante e não consumir tempo
desnecessário da equipe de desenvolvimento.
Os principais artefatos desta atividade são: Modelo de
casos de Uso, Especificação de Requisitos de Software,
Controle de Requisitos.

3.3.3.Análise e Projeto (Analysis and Design):
Envolve a tradução dos requisitos levantados no fluxo
de trabalho anterior, para uma especificação que possa
descrever como será implementado o software.
Modelos de análise e projetos são gerados através da
linguagem de representação UML (Unified Modeling
Language).
Os principais artefatos desta atividade são: Plano de
Projeto, Proposta Técnica, Controle de riscos, Fluxo de
Comunicação do Projeto, Critérios de aceitação do
Produto.

3.3.4.Implementação (Implementation):
Envolve efetivamente o desenvolvimento de código:
classes, objetos e outros componentes, a partir das
especificações do projeto. Também envolve atividades de
testes de unidades e de integração. A estratégia da
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implementação é desenvolver o sistema em camadas,
particionando-o

em

subsistemas

para

facilitar

o

desenvolvimento.

3.3.5.Testes (Tests):
Envolve a validação do sistema como um todo,
através de caos de testes elaborados para verificar a
conformidade do sistema com os requisitos especificados;

3.3.6.Distribuição (Deployment):
Esta atividade é responsável pelo “empacotamento”
do

produto

treinamento

de
aos

software,
usuários,

instalação,
e

distribuição,

planejamento

e

acompanhamento dos beta-testes disponibilizados aos
usuários/clientes;
As atividades de suporte compreendem as ações necessárias para
a execução dos fluxos de trabalhos (workflows), orientados a engenharia
do projeto, e são as seguintes: Gestão de Configuração e Mudanças,
Gestão de Projetos e Configuração de Ambiente, as quais são
apresentadas a seguir:

3.3.7.Gestão de Configuração e Mudanças
(Configuration and Change Management):
Envolve o gerenciamento das tarefas relacionadas
com a gerência de versões dos artefatos gerados durante
todo o ciclo de desenvolvimento, releases e mudanças de
requisitos, planejando as atividades de configuração de
software, identificando e tornando disponíveis os artefatos
que devem ter suas versões controladas para eventuais
rastreamentos de suas alterações (versionamento), bem
como o pessoal e grupos envolvidos sobre as baselinesviii.

Baseline: Um artefato que foi formalmente revisto e indicado como base para um
desenvolvimento posterior e que só pode ser alterado através de procedimentos formais de
controle de mudança.
viii

58

O controle de configuração de software concentra-se
na gestão das mudanças que venham ocorrer nos artefatos
que compõe a baseline (PETERS 2001 p.69).
A tabela a seguir, adaptada de PETERS (2001 p.67),
resume as atividades da gestão de configuração conforme
o padrão IEEE 1042-1987:
Atividades da Gestão de Configuração:
1. Estabelecer as baselines:
1.1 Atribuir um identificador exclusivo Item de Configuração (IC).
Exemplos de Itens de Configuração:
(plano de projeto, diretrizes de engenharia de software de
projeto, relatório de necessidades, descrição de requisitos,
descrição arquitetônica, código-fonte, plano de testes);
2. Identificar diferentes versões internas (isto é, as variantes
sucessivas da mesma baseline do produto);
3. Garantir documentação técnica completa e atualizada do
produto;
4. Exigir padrões;
Garantia de qualidade do software.
5. Usar a Gestão de Configuração de Software para promover
cada Item de Configuração de uma fase de desenvolvimento
ou de teste para outra;
6. Usar a Gestão de Configuração para identificar o
doGestão
cliente de
nasConfiguração.
baselines (dePETERS
desenvolvimento)
Tabela 4 envolvimento
– Atividades da
(2001 p.67)
internas.

A definição de uma baseline também é considerada
um artefato, e assinala a conclusão de uma atividade e o
inicio de outra, durante um processo de desenvolvimento
utilizando-se o método RUP. SCOTT (2001).

3.3.8.Gestão de Projetos (Project Management):
Envolve o planejamento e monitoramento do projeto.
Nesta atividade é elaborado o plano de desenvolvimento do
software, é realizado o planejamento da próxima iteração,
o acompanhamento e controle do projeto, e ainda o
gerenciamento das iterações.
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3.3.9.Configuração do ambiente (Environment):
Envolve a adaptação e organização do ambiente de
trabalho para a equipe de desenvolvimento do projeto.
Nesta etapa são selecionadas as ferramentas (softwares
de apoio, linguagens de programação, gerenciadores de
banco

de

dados,

e

outras)

necessárias

ao

desenvolvimento;

3.4 Diagramas de atividades do RUP
Os Diagramas de Atividades são os fluxos de trabalho
(workflows) entre as atividades definidas pelo RUP. RUP (2002)

Figura 18 – Diagrama de Atividades do RUP.
(Adaptado do Rational Unifield Process Tutorial - Versão 2002 05 00)

Estes fluxos definem uma série de regras e tarefas que se
distribuem entre cada um dos integrantes do projeto, descrevendo
uma seqüência de atividades que devem produzir algum resultado
(Artefatos), mostrando as iterações entre os membros da equipe,
como por exemplo, o fluxo de gerência e o fluxo de desenvolvimento.
O RUP se baseia em casos de uso para descrever as
funcionalidades que se espera do software e está extremamente
orientado para a arquitetura do sistema, documentando-se aos
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mínimos

detalhes

utilizando-se

a

representação

UML

como

ferramenta principal. BOOCH (1999)
Por ser um processo formal genérico e robusto, o RUP
necessita de ser amplamente compreendido por toda a equipe ,e se
necessário, ser adaptado para cada empresa e até mesmo
especificamente a cada projeto, antes de ser efetivamente utilizado
como um método de desenvolvimento.
Ë um modelo de processo altamente recomendado para grandes
equipes e grandes projetos, pois sua disciplina rigorosa, bem
documentada e organizada possibilita cobrir todas as fases do
desenvolvimento de um produto de software, sendo um modelo de
processo suficientemente abstrato e abrangente para capaz de lidar
com a heterogeneidade de projetos de grande complexidade e porte,
racionalizando e controlando eficientemente os recursos necessários.
O RUP (RUP, 2002), potencializa a produtividade das equipes
envolvidas com os requisitos, design, teste e gestão do projeto,
fornecendo linguagem, visões e processos comuns. A produção de
documentação num projeto, tarefa tradicionalmente consumidora de
recursos, é simplificada pela utilização de modelos (templates), que
proporcionam representações semanticamente ricas do produto em
desenvolvimento.

61

Capitulo 4
4 EXTREME PROGRAMMING ( XP )
4.1 O XP e o Manifesto Ágil
A virada para o século XXI marca a consolidação da Internet
como importante meio para a realização de transações comerciais,
financeiras,

industriais,

telecomunicações,

relacionamento

com

governos, entretenimento, e toda uma gama enorme de outras
aplicações, exigindo cada vez mais agilidade e efetividade nos
softwares demandados por todos os setores da economia, acirrando a
concorrência entre as empresas, onde quem chega mais rápido,
aumenta as chances de conquista de maiores fatias de mercado.
Neste contexto, um grupo de profissionais de grandes corporações
americanas, se reuniu para

lançar um manifesto denominado

“Manifesto ágil” (agile manifesto) procurando mudar os paradigmas do
desenvolvimento de software.
O “Manifesto Ágil” estabelece como sua premissa principal “a
necessidade de se abraçar as mudanças”, o que pode ser entendido
como: “toda mudança nos requisitos se necessária para atender as reais
necessidades dos usuários, deve ser efetuada mesmo em fases tardias
do processo de desenvolvimento, agregando maior valor ao projeto”.
O “manifesto ágil” foi assinado por: Kent Beck, Mike Beedle, Arie
Bennekun, Alistair Cockburn, Ward Cunningham, Martin Fowler, James
Grenning, Jim Highsmith, Andrew Hunt, Ron Jeffries, Jon Kern, Brian
Marick, Robert Martin, Steve Mellor, Ken Schwaber, Jeff Sutherland e
Dave Thomas.
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Em outro ponto do manifesto, encontramos o seguinte texto:
“Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver
software fazendo-o nós mesmos e ajudando outros a fazê-lo
através da valorização de:


Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas;



Software em funcionamento mais que documentação
abrangente;



Colaboração com o cliente mais que negociação e
contratos;



Responder a mudanças mais que seguir um plano;

Ou seja, mesmo dando valor aos itens à direita, valorizamos
mais os itens à esquerda”.
Neste contexto “’agil” surgiram diversos modelos de processo de
desenvolvimento de software, onde o Extreme Programming ou
simplesmente XP, conquistou um maior destaque.
O XP tem como principio, eliminar um problema fundamental da
construção de software: O Risco envolvido no desenvolvimento. (BECK,
2000 p.3).
KENT BECK (2000), um dos idealizadores do XP, afirma:
“O desenvolvimento de software na maioria das vezes falha nos prazos
de entrega, e falhando, conseqüentemente também falha na entrega
dos valores associados a utilização deste software que não foi
entregue, causando um gigantesco impacto na economia e nas
relações humanas. Nós necessitamos, portanto encontrar uma nova
maneira de desenvolver software”.
A diferença fundamental entre os chamados métodos “robustos” e
os “ágeis ou leves” está no fato de que, enquanto os métodos “robustos”
visam atingir seus objetivos através de uma seqüência bem determinada
de trabalho e intensa documentação, os chamados métodos “ágeis ou
leves” têm como seus principais objetivos a melhoria da qualidade final
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do software através de uma comunicação mais direta e imediata entre a
equipe e os usuários/clientes envolvidos no projeto.

4.2 Histórico do XP
O XP teve sua origem num grupo de profissionais liderado por
KENT BECK (2000), alocados no projeto de desenvolvimento de
software denominado G3 da indústria automobilística Daimler-Chrysler
nos EUA no final dos anos 90.
Este modelo de processo ganhou notoriedade a partir da
OOPSLA’2000

(ACM

Anual

Conference

On

Object-Oriented

Programming, Systems, Languages and Applications) evento realizado
no ano 2000 em Minneapolis, Minnesota-USA.
Tendo-se como ponto de partida, o fato de que é humanamente
impossível planejar e prever tudo em detalhes com antecedência, o
fator mudança em XP adquire uma grande prioridade, visando
atender

da

melhor

maneira

possível

as

expectativas

dos

usuários/clientes, num processo desenvolvimento de software.
BECK (2000) apresenta uma suposição da engenharia de software,
de

que

o

custo

da

mudança

de

um

sistema

cresce

exponencialmente ao logo do tempo (Figura 19), e tenta modificar
esta curva sugerindo, antecipar o máximo possível, as mudanças, o
que segundo BECK pode achatar esta curva (Figura 20).

Figura 19 – Custo da mudança num desenvolvimento
tradicional cresce exponencialmente ao
longo do ciclo de vida (BECK 2000 p.21).
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Figura 20 – O Custo da mudança não deve crescer
dramaticamente ao longo do tempo (BECK 2000 p.21)
O modelo de processo XP é altamente recomendável para
desenvolvimentos onde os requisitos de certa forma não são muito
bem definidos ou são mutantes, devido ao usuário/cliente não
conhecer

claramente

suas

necessidades,

tal

como

um

desenvolvimento em paralelo a uma mudança estrutural numa
organização que busca ganhar competitividade diante de seus
concorrentes..
Para o XP o fator mais importante de um software é a aderência de
suas funcionalidades às necessidades de seus usuários/clientes.
O método está focado nas pessoas que compõem o processo de
desenvolvimento, principalmente a figura do desenvolvedor e do
representante do usuário/cliente, visando reduzir a complexidade do
projeto através de um trabalho orientado diretamente ao objetivo final,
baseado nas relações interpessoais e na velocidade das respostas
obtidas destas relações, não deixando para depois, eventuais dúvidas,
redefinições ou até mesmo grandes alterações dos requisitos do projeto
em desenvolvimento em qualquer etapa do projeto, não se preocupando
em cumprir um ritual rígido e pré-estabelecido.
A experiência tem mostrado que o maior problema de um gerente
de projeto de software, está na incerteza dos requerimentos do projeto,
que por mais que sejam exaustivamente levantados, utilizando-se os
mais sofisticados métodos, ainda acabam serem muito “fluidos” e
incertos.
Acredita-se que as rápidas e freqüentes iterações e versões de
software, podem ser melhor administradas pelas práticas XP, que

65

possibilita um ágil contorno dos problemas devido às suas iterações
curtas ( de poucas semanas), colocando à tona o mais rapidamente
possível, eventuais problemas ocorridos durante todo o ciclo de
desenvolvimento do software.
O XP é uma disciplina de desenvolvimento de software, que
procura envolver todo o time (desenvolvedores e usuário) num trabalho
de equipe, utilizando práticas simples, com uma comunicação intensa e
imediata para se obter feedback constante a cada momento,
convergindo suas práticas para a obtenção de uma solução eficaz e
completa. JEFFRIES (2001).

4.3 Os Quatro Valores do XP
O XP segue um conjunto de valores, princípios e regras
buscando alcançar uma maior eficiência e efetividade no processo de
desenvolvimento de software. São quatro seus principais valores
(BECK, 2000 pp.29-35):

Figura 21 – Os Quatro Valores do XP. BECK (2000).
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Nestes valores, estão fundamentados alguns princípios básicos do
XP, os quais serão apresentados a seguir:

4.3.1.Primeiro valor: COMUNICAÇÃO:
A comunicação entre os integrantes da equipe e usuário é o
primeiro grande valor definido pelo método XP, e esta comunicação
não deve ser limitada apenas aos processos formais. BECK (2000).
Numa escala de prioridade, deve-se dar preferência a uma
conversa informal, e-mail ou um “bate-papo” (Chat).
Em XP, um simples diagrama poderá ser mais elucidativo do
que um conjunto de artefatos em UML, e em alguns casos, o
próprio código que deve ser simples e auto-explicativo, ou as
estórias escritas pelo usuário podem tornar-se poderosos meios de
comunicação.
Trabalhar numa mesma sala, ao invés de ambientes isolados,
e desenvolver / revisar código em duplas, contribuem para uma
melhor comunicação e conseqüentemente para uma melhor
qualidade final do software a ser desenvolvido.

Figura 22 – A Comunicação em XP. JEFFRIES (2001)
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JEFFRIES (2001), um dos profissionais que assinaram o
“Manifesto Ágil”, enfatiza a importância da comunicação durante
todo o ciclo de desenvolvimento em XP.

4.3.2.Segundo valor: SIMPLICIDADE:
Em XP, um grande objetivo é simplificar continuamente o
software,

reduzindo-se

toda

e

qualquer

complexidade,

decompondo-o em unidades funcionais menores e mais simples
possíveis, mantendo um mínimo de funcionalidade para que
possa ser implementada e disponibilizada rapidamente aos
seus usuários.
A simplicidade é um dos fatores que sustenta a premissa
de extremo do método, e segundo BECK (2000), simplicidade e
comunicação estão diretamente relacionados, e quanto maior
for a comunicação, mais claro ficarão os objetivos do projeto e o
que realmente necessita ser feito e o que não precisa ser feito,
tornando-se mais simples o software a ser desenvolvido.

4.3.3.Terceiro valor: FEEDBACK
Todo problema deve ser evidenciado o mais cedo possível
para que também possa ser corrigido o mais rapidamente
possível.
Da mesma forma, toda oportunidade deve ser descoberta
o mais rapidamente possível, para que também possa ser
aproveitado o mais rápido possível. BECK (2001).
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4.3.4.Quarto valor: CORAGEM
Este quarto valor do XP tem muito peso quando
combinado com os três primeiros valores. BECK (2000).
É necessária coragem para apontar problemas no projeto,
pedir ajuda quando necessário, simplificar um código que já
esteja funcionando, expor ao usuário/cliente quando um prazo
estimado para implementar determinado requisito não for
suficiente.
Da mesma forma, também é necessário coragem para
realizar

alterações

e

ajustes

no

próprio

processo

de

desenvolvimento.
Ou seja, ter a coragem de fazer a coisa certa mesmo que
não pareça o mais sensato naquele momento.
A base que sustenta este valor do XP está na prática do
desenvolvimento dos casos de testes antes própria codificação
do programa, no trabalho em duplas, no refinamento constante
do design e da arquitetura do sistema, na integração contínua e
na elaboração de código simples e auto-documentado, o que
em XP vai proporcionar uma maior segurança e efetividade ao
desenvolvimento,

aumentando

a

confiança

dos

desenvolvedores e realimentando a coragem para:


Descartar partes de código desnecessário;



Melhorar a qualidade do código, mesmo que esteja
funcionando, tornando-o ainda mais simples;



Pedir ajuda aos pares e integrantes mais experientes
na equipe;



Investir tempo no desenvolvimento de casos de testes;



Alterar o design mesmo em estágios avançados, para
melhoria da arquitetura, aumento de performance
(melhoria de tempos de resposta) e simplificação de
interfaces dos usuários;



Abandonar toda a burocracia desnecessária;



Deixar o código, o mais documentado possível;
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Conseguir dizer ao usuário que um determinado
requisito não poderá ser implementado no prazo;

A partir destes quatro valores ou princípios, o XP adota um
conjunto de doze práticas, que serão apresentadas a seguir.

4.4 As Doze Práticas do XP:

Figura 23 – As 12 Práticas do XP. BECK (2000).

4.4.1.Jogo de Planejamento (Planning Game):
Conforme BECK (2000 p.86), um jogo de planejamento deve
reunir intencionalmente representantes (especialistas) voltados ao
negócio

do

usuário,

juntamente

com

a

equipe

de

desenvolvedores, de forma a tentar eliminar possíveis fatores
emocionais, consensando o lado técnico com o lado negocial.
O planejamento inicia-se com a escrita por um representante
do usuário/cliente, das chamadas Estórias do Usuário (User
Stories), uma espécie de casos de uso (Use Cases) da linguagem
UML.

70

O representante do usuário/cliente escreve suas estórias
que retratam alguma funcionalidade do sistema que será
desenvolvido, evitando-se utilizar qualquer terminologia técnica
nesta etapa.
Em conjunto com os desenvolvedores, o tempo de
desenvolvimento de cada estória é estimado. Caso o tempo
estimado ultrapasse a três semanas, a estória é subdivida em
outras menores, de forma a obter-se iterações curtas.
Nesta etapa do planejamento, além da análise de requisitos
através das estórias do usuário, também é realizado o
gerenciamento do escopo do projeto, onde são definidas as
prioridades pelos usuários/clientes em função dos negócios da
empresa contratante, e a estimativa do esforço e tempo pelos
desenvolvedores. São estabelecidos os cronogramas, onde para
cada estimativa obtêm-se um feedback imediato da equipe e
também do usuário ou seu representante.
JEFRIES

(2001)

define

três

etapas

importantes

no

planejamento de iterações:


O cliente apresenta suas estórias (User Stories);



A equipe de desenvolvedores e o representante do
usuário realizam um brainstorming das tarefas;



Um programador estima o esforço necessário.
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A figura abaixo ilustra uma iteração em XP:

Figura 24 – Planejamento de Iteração em XP. WELLS (2001).

O foco do planejamento sempre deve estar voltado para as
prioridades do negócio da empresa cliente, devendo ser
acompanhado e atualizado permanentemente ao longo de ciclo
de vida do desenvolvimento.

4.4.2.Pequenas Versões (Small releases):
Em XP as iterações devem ser curtas (de 1 a 3 semanas),
para agilizar a disponibilização das mesmas ao usuário,
permitindo rápido feedback e agregando valor ao usuário/cliente o
mais rápido possível, dando ritmo ao projeto.
Como uma versão liberada numa iteração disponibiliza
efetivamente uma parte do software 100% funcional, temos como
vantagens os seguintes aspectos:


Menor risco, pois mesmo que o sistema como um
todo

seja descontinuado,

partes

do mesmo

poderão ser utilizadas em produção, sem a
necessidade de se esperar o término total do
projeto;
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O usuário/cliente poderá por si próprio, avaliar o
quanto do software já está concluído e poderá
fornecer um feedback, permitindo que eventuais
problemas possam ser identificados e corrigidos
nas próximas iterações;



Cada versão (iteração) possui as funcionalidades
prioritárias que foram definidas em conjunto pelo
representante

do

usuário/cliente

e

desenvolvedores na fase de planejamento.

4.4.3.Metáforas (System Metaphor):
As metáforas visam promover um melhor entendimento
sobre

o

funcionamento

do

sistema

e

são

instrumentos

importantes de comunicação entre os desenvolvedores e o
representante do usuário/cliente alocado ao projeto.
A utilização de metáforas ocorre ao longo de todo o
desenvolvimento, fornecendo nomes simples e significativos aos
objetos e funções que compõem o sistema.
Estes nomes devem ser de fácil memorização por todos os
envolvidos, identificando suas funções e importância no contexto
do sistema e também no negócio da empresa a qual passará a
atender.
No projeto C3 que deu origem ao XP na Daimler-Chrysler,
todos os objetos estavam associados aos nomes utilizados na
linha de montagem dos veículos. BECK (2000).

4.4.4.Projeto simples (Simple design):
A quarta prática adotada pelo XP, visa a simplificação
extrema do projeto, para que o mesmo venha funcionar o mais
rápido possível, e no futuro caso haja mudança, estas possam ser
implementas com facilidade e a baixo custo. JEFFRIES (2001
p.75).
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Caso haja mais de uma opção para uma determinada
tomada de decisão quanto ao design e arquitetura, deve-se
sempre procurar escolher a opção mais simples de todas, e toda
e qualquer complexidade identificada deve ser removida assim
que for detectada.
.O sistema deve ser projetado para ser o mais simples
possível, porém antes de tudo deve satisfazer a todos os
requisitos definidos nas estórias do usuário.
Deve ser evitada a todo custo a implementação de possíveis
necessidades futuras não necessárias no momento, que somente
pode aumentar a complexidade do projeto sem, contudo agregar
efetivamente valor. Ao se deparar com alguma estrutura
complexa, esta deve ser substituída imediatamente por outras
mais simples, tendo-se em mente que estruturas complexas
tendem a se tornar cada vez mais caras e difíceis de se manter.

4.4.5.Testes (Test-Driven Development ):
Em XP a implementação do código é conduzida pelos casos
de testes, isto é, para cada estória do usuário escrita, a primeira
tarefa é a elaboração dos casos de testes necessários para a
mesma, ficando para a etapa seguinte a geração do código.
Isto induz o desenvolvedor a refletir sobre a funcionalidade e
papel da estória no contexto do negócio do usuário, de tal forma
que o mesmo venha efetivamente entender melhor a necessidade
do usuário.
Caso haja dúvidas, a presença do representante do usuário
na equipe, as esclarecem imediatamente, efetuam os ajustes
necessários nas mesmas ou as encaminham a outro usuário com
um maior conhecimento no domínio da área envolvida.
O teste em XP é uma das práticas mais facilmente
incorporadas pelas equipes, e tem como principio testar tudo que
possa quebrar a integridade de um programa.
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Se realizado com a disciplina e rigor necessário, poderá ser
obtida uma cobertura próxima dos 100% nos testes unitários.
Alguns requisitos não funcionais, também devem ser
testados

sempre

que

possível,

tais

como

os

testes

de

desempenho e de segurança da aplicação.
Uma máxima freqüentemente utilizada em XP é que “todo
teste falha pelo menos uma vez, a primeira”.
Os casos de testes utilizados devem fazer parte da base de
código do projeto, e todos casos de testes devem ser também
utilizados nos testes de regressão, impondo uma disciplina ao
desenvolvimento.
O teste também contribui para dar uma maior segurança e
coragem a equipe.
Os usuários/Clientes cna fase de aceitação das unidades
funcionais, elaboram na escrita dos testes para validar se os
requisitos estão sendo adequadamente atendidos.
Os testes realizados em XP são dos seguintes tipos:


Testes de Unidades (Unit Tests): São escritos
pelos

desenvolvedores

para

testar

cada

componente do software. As unidades funcionais
do software devem estar funcionando 100% antes
de serem liberadas para os testes de integração
das funcionalidades. Para isto os testes devem
realizados diversas vezes ao dia, e se possível
devem

ser

executados

automaticamente

no

período noturno, para se obter no dia seguinte os
resultados dos mesmos.


Testes de Funcionalidades ou de Aceitação
(Customer Tests):
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São escritos pelo representante do usuário, que deve
estar alocado ao projeto, e servem para testar cada
funcionalidade geralmente obtida de uma estória do
usuário.
Os testes devem evoluir cumulativamente ao longo do
desenvolvimento, crescendo de 0 a 100%, e quando
executados com 100% de sucesso, indicam que a unidade
funcional

do

software

está

concluída

e

testada

adequadamente, podendo ser disponibilizada na produção.
Os testes devem ser re-executados sempre que uma
nova iteração seja completada.

4.4.6.Refinamento do Design (Refactoring):
Em XP não existe uma etapa isolada de design. O
refinamento do design e da arquitetura do sistema são
atividades diárias, buscando-se uma melhoria constante do
projeto.
Na prática de refinamento do design (FOWLER, 2000),
nenhuma alteração de funcionalidades deve ser realizada.
Procura-se apenas alterar e otimizar as estruturas e
componentes internos da implementação, tais como a
remoção de código desnecessário ou em duplicidade,
melhoria

da

legibilidade

dos

programas,

adicionar

flexibilidade para suporte a eventuais mudanças futuras,
combinando ou separando classes, transformando blocos de
código

em

variáveis,

métodos,
classes

re-nomeando
e

métodos,

significativos, simples e inteligíveis.

identificadores
tornando-os

de
mais
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4.4.7.Programação em Duplas(Pair Programming):
Todo código produzido em XP é desenvolvido em duplas de
programadores (Pair Programming), isto é, dois desenvolvedores
trabalhando juntos no mesmo programa.
Neste modelo de programação, parte-se do principio de que,
caso um erro seja cometido por um desenvolvedor, o mesmo seja
imediatamente detectado e corrigido pelo outro.
Acredita-se que o maior custo despendido na geração do
código pelas duplas, é compensando no custo final do projeto
pela redução de re-trabalhos desnecessários e pela maior
qualidade do código gerado.
Esta prática também induz a geração de uma grande
diversidade

de

idéias,

algoritmos

e

técnicas,

pelos

desenvolvedores, pois enquanto um programador escreve o
código, o outro pensa em contra-exemplos e na eficiência do
código.
Também tenta inibir a possibilidade da escrita de um código
mal estruturado ou deselegante na frente do parceiro.

4.4.8.Propriedade Coletiva do Código

(Colletive

Code

Ownership):
A propriedade coletiva do código em XP, é uma prática que
possibilita qualquer integrante da equipe poder, a qualquer
momento, ser capaz de modificar qualquer código-fonte do
sistema, sem problema algum de entendimento.
As duplas de trabalho devem se alternar freqüentemente,
fazendo com que os desenvolvedores possam compartilhar
seus conhecimentos mais facilmente com todos os integrantes
da equipe.
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Esta prática apresenta as seguintes vantagens:
Não é necessário se esperar pelo “dono” do



programa para se realizar qualquer mudança no
sistema;
Ninguém poderá culpar o “dono” do programa,



qualquer que seja o motivo;


Promove um aumento da comunicação na equipe;



O treinamento técnico da equipe ocorre de forma
“on the job”.

Com esta prática, todo o código passa a pertencer a equipe
como um todo, diferentemente dos modelos tradicionais onde
geralmente só o autor de um programa pode alterá-lo sem
dificuldades.

4.4.9.Integração contínua (Continuous integration):
No XP Integra-se e se constrói o sistema ao longo de todo o
ciclo de desenvolvimento. A principio, pelo menos uma vez por dia
deve ser realizada uma integração do software, o que traz como
vantagens os seguintes pontos:


Evita-se realizar toda a integração de uma única
vez e apenas numa determinada fase do projeto;



Menos arquivos e artefatos são necessários para
serem gerenciados;



Dificulta a perda de sincronismo;



Reduz o risco de perda de arquivos e mudanças;



Reduz risco de se acumular tarefas voltadas à
integração;
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4.4.10.Ritmo sustentável (40-hour week):
A prática XP do ritmo sustentável recomenda que não se
deve trabalhar acima de 40 horas semanais, e está baseada na
experiência de que desenvolvedores exaustos cometem mais
erros..
Portanto, os projetos em XP devem ser dimensionados para
uma carga semanal adequada.
Caso um desenvolvedor sinta-se compelido a continuar
trabalhando além deste limite, recomenda-se que o mesmo
abandone a codificação e concentre-se em outras atividades, tais
como documentação ou planejamento, por exemplo.

4.4.11.Cliente dedicado (On-site customer):
Um cliente dedicado ao projeto em XP, implica que o
cliente/usuário, ou alguém que possa representá-lo deve integrar
a equipe de desenvolvimento.
Este representante do usuário/cliente deverá conhecer o
domínio da aplicação e ter poder para tomada de decisão em
nome do usuário/cliente ou, caso não seja possível, ter fácil idade
de acesso a quem possua o conhecimento e poder para decidir
questões importantes relacionadas ao desenvolvimento.
O

representante

do

usuário/cliente

deve

estar

permanentemente disponível para tirar dúvidas, acompanhar,
negociar escopo, participar de demonstrações, definir prioridades,
fornecer dados para teste, escrever testes funcionais de aceitação
do software ou partes funcionais destes, participar do jogo de
planejamento das iterações e releases, exercer o papel de
“contador de estórias” (definição de requisitos).
Estas tarefas justificam a necessidade do representante do
usuário/cliente ser um especialista no domínio da aplicação.
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Como “aceitadores” do software, o representante do
usuário/cliente deve garantir que os testes de aceitação são
efetivamente executados com 100% de sucesso, passando por
todas as avaliações necessárias.
A equipes XP têm o “cliente real”, disponível durante todo o
ciclo de desenvolvimento do software, determinando e ajustando
os

requisitos,

atribuindo

prioridades

e

respondendo

imediatamente as dúvidas dos desenvolvedores.
Em

domínios

específicos

do

desenvolvimento,

o

usuário/cliente pode ser eventualmente representado por um
desenvolvedor ou pelo gerente do projeto, desde que possua um
profundo conhecimento no domínio e a experiência necessária
para desempenhando tal papel.

4.4.12.Código padrão (Coding standards):
Esta prática XP visa uniformizar a equipe para escrever o
código usando uma mesma padronização e convenções de
formatação, nomes, identação, comentários e demais padrões
que visam assegurar uma maior clareza e comunicação através
do código gerado.
A equipe deve concordar com os Coding Standards que serão
utilizados, e estes devem estar baseados em experiências
anteriores de comprovado sucesso. WELLS (2002)
Algumas considerações desta pratica em XP:


Documentação sob demanda:
o O código é a melhor documentação: a mais fiel;
o Documentação externa somente deverá ser gerada
para algumas necessidades especificas;
o Deve-se documentar o que foi feito, não o que foi
imaginado que seria feito;
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o Documentar na forma mais simples: evitando-se
dependência de ferramentas;


Código resultante deve ser claro e simples:
o Identificadores de métodos, variáveis e descritivos,
código devem ser legíveis;
o Classes devem ser pequenas, se possível com
apenas uma responsabilidade por classe;
o Métodos devem ser pequenos se possível contendo
apenas uma função por método.

Desta forma, independentemente do desenvolvedor que escreveu
o código, o mesmo tornar-se-á familiar e de simples entendimento
por qualquer integrante da equipe.
Na figura seguinte, é apresentado um resumo das doze práticas
adotadas pelo XP:

Figura 25 – Resumo das interações das XP práticas do XP. BECK (2000).
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4.5 Colaboração entre as doze Práticas do XP
A grande maioria das regras pode causar polêmica à primeira vista,
e muitas delas não fazem sentido se aplicadas isoladamente. BECK
(2000).

É a sinergia de seu conjunto que sustenta o processo XP,

encabeçando uma verdadeira revolução nas metodologias ágeis. Na
figura a seguir, é apresentado um diagrama que representa a
colaboração entre estas dozes práticas do XP.

Figura 26 - Colaboração entre as práticas. Adaptado de BECK (2000).

Cada prática é uma regra bastante simples. A riqueza está na
interação das partes. No diagrama, cada linha de ligação entre as
práticas significa que uma dá suporte a outra. BECK (2000).
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4.6 Modelo Dinâmico do XP
O diagrama abaixo representa um modelo dinâmico do
XP, ilustrando e resumindo as práticas apresentadas neste
capitulo.

Figura 27 – Uma modelagem dinâmica do eXtreme Programming (XP)
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Capitulo 5
5 ESTUDO DE CASO
Apresentamos um estudo de caso baseado numa experiência
recente do autor, utilizando o modelo de processo EXTREME
PROGRAMMING (XP) para o desenvolvimento de um Software
integrado de Gestão Empresarial–(ERP) desenvolvido para ser o
produto principal de uma pequena empresa de software incubada
pelo

mesmo

(denominada

W3PRO

S/A

PROFESSIONAL

SOFTWARE SOLUTIONS) dentro da incubadora de empresas do
Instituto de Tecnologia de Software de São Paulo a partir de janeiro
de 2003.
O software desenvolvido seguindo o modelo de processo XP, e
batizado

como

“W3PRO-ERP”,

foi

desenvolvido,

testado,

homologado e disponibilizado no ambiente de produção num
período de apenas oito meses, e a cerca de um ano encontra-se
em plena produção, tendo já sido comercializado pela empresa
incubada, para 10 empresas clientes de médio porte que atuam
nas áreas industrial, comercial e de prestação de serviços.
Sendo o produto principal da empresa incubada, este software
concorre no mercado com outros ERPs de portes equivalentes, e vem
tendo boa aceitação pelos atuais clientes e prospects da W3PRO,
devido aos seus diferenciais inovadores tais como:



Facilidade

de

operação,

customização,

e

treinamento.

Comparado aos ERPs concorrentes que geralmente demandam
meses para ser implantado, o software “W3PRO-ERP” pode ser
customizado e entrar efetivamente implantado em produção num
curto período de tempo (3 a 4 semanas em média);



Não necessita de infra-estrutura de servidores e suporte técnico
local, pois sendo operado 100% na Internet, é disponibilizado pela
W3PRO através da modalidade ASP (Application Service
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Provider) a partir de Data Center de grande porte, com total
segurança e contrato SLA (Service Level Agreement) garantindo
a disponibilidade e performance da rede conforme parâmetros
negociados e compatíveis com as necessidades dos clientes,
sendo monitorado e suportado pela equipe de suporte técnico da
W3PRO. Esta modalidade de disponibilização do software reduz
significativamente o custo de manutenção e investimentos por
parte das empresas clientes com relação a equipamentos
servidores e softwares de apoio (sistemas de rede, banco de
dados e outros), além da não necessidade de suporte local,
realização de backups (que são realizados no Data Center) e
outras atividades que são compartilhas pelos diversos clientes da
incubada, fazendo com que os usuários/clientes concentrem seus
trabalhos no core-business de suas empresas, não tendo que se
preocupar com a infra-estrutura de TIix.

Figura 28 – Principais Funcionalidades do Software W3PRO-ERP.

ix

TI – Tecnologia da Informação.
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Entre as principais funcionalidades do software “W3PRO-ERP”,
destacam-se os seguintes módulos:


Cadastros básicos;



Gestão de Relacionamento com Clientes (CRM);



Gestão de Projetos;



Apoio ao RH;



Gestão de Compras;



Gestão de Vendas;



Planejamento e Controle da Produção;



Gestão de Materiais;



Faturamento e Expedição;



Finanças;



Contabilidade;



Orçamentos;



Apoio a Decisão;

No inicio do desenvolvimento, a incubada W3PRO, por se tratar de
uma empresa “start-up” e não contar com muitos recursos financeiros e
conseqüentemente poder contar apenas uma equipe de 5 profissionais
mais o autor deste trabalho, que coordenou e também atuou
tecnicamente no desenvolvimento do software, tinha como metas para o
desenvolvimento do ERP, os seguintes parâmetros e características:


Necessidade de se desenvolver um Software Integrado de
Gestão Empresarial (ERP) para ser oferecido pela incubada
W3PRO ao mercado como alternativa aos já existentes,
devendo o software possuir características inovadoras para
ser competitivo no segmento das pequenas e médias
empresas;



O software deveria ser o mais completo possível e ter suas
funcionalidades mais próximas das reais necessidades dos
usuários/clientes de empresas dos segmentos de mercado
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estabelecidos (áreas de Prestação de Serviços, Comércio e
Industria);


Suas interfaces deveriam ser bastante amigáveis (limpas,
simples e de fácil operação);



Necessitar de baixíssima customização e infra-estrutura no
ambiente de produção;



Poder ser operado 100% na Internet;



Ser multi-empresas, multi-filiais, multi-departamentos, multimoedas, além de prover suporte a idiomas diferentes (multiidiomas);



Ter seu prazo reduzido para ser o produto principal da
empresa de software incubada recém constituída;



Ser desenvolvido por uma equipe reduzida devido ao sponsor
do projeto ser uma empresa com poucos recursos financeiros
(start-up).

Neste contexto, foram analisadas as alternativas existentes em
termos de modelos de processo para o desenvolvimento, tendo como
base, além do cenário acima definido, também a experiência anterior do
autor, que tem atuado na área de desenvolvimento de software por mais
de 20 anos, tendo utilizado diversas metodologias, e nos últimos anos
trabalhado em projetos de grande porte utilizando o método RUP.
Quando da constituição da empresa incubada, analisou-se as
várias alternativas de modelos de processo para o desenvolvimento,
considerando suas diversas características, seus pontos fortes e fracos
e aderência em relação ao cenário e necessidades estabelecidos,
tendo-se optado pela adoção do modelo de processo Extreme
Programming (XP), o qual apresentou grande aderência ao contexto e
necessidades especificas da incubada, através de suas práticas mais
leves e por ser orientado a resultado e atendimento das necessidades
dos usuários/clientes, representados pelo mercado a ser conquistado
pela empresa recém criada.
A adoção do XP como modelo de processo para o projeto de
desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão Empresarial - ERP da
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incubada, efetivamente possibilitou se alcançar os resultados desejados
num prazo relativamente pequeno e a um custo compatível com as
expectativas e orçamento da empresa sponsor do desenvolvimento,
mostrando que esta experiência com o método pode ser replicada para
outras empresas desenvolvedoras de software, não somente para
aplicações de muito pequeno porte, como atualmente é apregoado a
utilização do XP, mas também para projetos de portes maiores utilizando
esta disciplina.
Para avaliação dos pontos fortes e fracos do modelo XP, serão
apresentados no próximo capitulo, os resultados obtidos neste estudo de
caso, através de comparativos entre o método XP e o RUP (o qual
atualmente representa uma síntese das melhores práticas de uma
seqüência evolutiva de modelos de processos), juntamente com análises
da experiência em XP no desenvolvimento tratado neste trabalho,
considerando os diversos aspectos e critérios importantes que devem
ser avaliados na escolha de um modelo de processo.
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Capitulo 6
6 RESULTADOS
Como resultados deste trabalho, foi elaborado um resumo das
principais características dos modelos de processo RUP e XP, para em
seguida ser apresentado um conjunto de tabelas comparativas dos métodos
e análises baseadas na experiência adquirida e vivenciada no estudo de
caso utilizando-se XP, onde foram avaliados os modelos em relação às
principais PAs (Process Areas)x do CMMI (Capability Maturity Model
Integration) nível 2 (representação por estágios):

 Gerência de Requisitos (REQM);
 Planejamento de Projeto (PP);
 Monitoração e Controle do Projeto (PMC);
 Medições e Análise (MA):
 Garantia da Qualidade (PPQA):
 Gerência de configuração (CG).
A Área de Processo (Process Area), Gerência de Acordo com
Fornecedores (SAM) não será contemplada neste trabalho, pois no estudo de
caso apresentado não houve terceirização do desenvolvimento para outra
empresa de software, que é o escopo tratado por esta área de processo do
CMMI Nível 2.

Além das áreas de processo do CMMI nível 2 acima, também serão
considerados nas análises comparativas dos métodos, outros critérios
considerados relevantes pelo autor, na escolha de um modelo de processo.

PA (Process Areas) – Áreas de Processo que na avaliação CMMI por estágios, Nível 2 são:
REQM (Gerência de Requisitos), PP (Planejamento de Projeto), PMC(Monitoramento e Controle
de Projeto), SAM (Gerenciamento de Acordos com fornecedores), PPQA (Qualidade do
Processo e Produto), MA (Medição e Análise) e CM (Gerência de Configuração).
x
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Os critérios adicionais para as análises e comparativos serão os
seguintes:

 Quanto a Arquitetura e Design;
 Quanto ao Esforço Necessário (Carga de Trabalho);
 Quanto ao porte de Projetos e Equipes;
 Quanto ao relacionamento com Usuário/Cliente;


Quanto a Implementação;

 Quanto ao Código fonte.
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6.1 Resumo das Principais Características do RUP e XP:

RUP

XP



Foco na Tecnologia e
Arquitetura interna do sistema;



Foco em atributos externos look and feel e qualidade das
iterações;



Requisitos funcionais
baseados em casos de uso
(use cases);



Requisitos funcionais baseados
em estórias do usuário (user
stories);



Rigoroso e robusto com
extensa documentação formal;



Leve e ágil, pouca
documentação externa.
Documentação centrada no
código;



Baseado em componentes;



Componentes podem ou não
ser utilizados;



Incremental e Iterativo;



Incremental e Iterativo;



Processo muito organizado e
formal;



A organização formal do
processo é mínima;



Comunicação formal com
equipe e usuário/cliente nos
milestones;



Forte comunicação informal
entre equipe e usuários /
clientes (presentes na
equipe através de seus
representantes),



Recomendado para médias e
grandes equipes;



Recomendado para pequenas
e médias equipes
(aproximadamente até 10
integrantes);



Contribuições individuais de
cada integrante da equipe.



Equipe de trabalho
multidisciplinar, envolvendo
cliente, usuários e
especialistas.

Tabela 5 – Principais características dos modelos RUP e XP.
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6.2

Comparativo quanto a gerência de requisitos:

RUP
O RUP utiliza casos de uso (use cases)

XP
No XP o usuário/cliente ou seu representante,

descrevendo os requerimentos da aplicação deve compor a equipe de desenvolvimento, e
sob o ponto de vista dos usuários/clientes, passa a ser o responsável por escrever as
definindo os requisitos necessários do projeto “estórias do usuário” (user stories), as quais
com a abstração necessária, sem se preocupar representam

o

principal

artefato

para

o

com os detalhes da implementação, o que levantamento e especificação de requisitos do
auxilia o entendimento tanto do usuário/cliente, modelo XP.
quanto da equipe técnica de desenvolvimento.

Os

requisitos

em

XP

podem

ser

Também utiliza documentos de visão dos constantemente revisados e ajustados através
requisitos, glossários, modelos do domínio do das reuniões de feedback com usuário,
projeto, restrições, e se necessário, utiliza avaliações das unidades funcionais geradas
ainda o desenvolvimento de protótipos para em iterações curtas, dos testes de aceitação e
elucidar determinados processos que não do processo intenso de comunicação visando
sejam de fácil definição ou compreensão por adequar cada unidade funcional do sistema às
parte

dos

usuários

ou

da

equipe

de reais necessidades de seus usuários/clientes.

desenvolvimento.

Tabela 6 – Comparativo quanto à gerência de requisitos

6.2.1

Experiência vivenciada, em XP no estudo caso, para este item:

A gerência de requisitos no estudo de caso utilizando-se XP
iniciou-se a partir de um documento de definição do escopo do
projeto, elaborado na fase de planejamento inicial, baseando-se
em uma pesquisa realizada pela empresa incubada (sponsor do
desenvolvimento) junto a algumas organizações usuárias de
softwares de gestão empresarial (ERP). Isto possibilitou identificar
em

termos

gerais,

as

principais

necessidades

a

serem

implementadas e eventuais problemas enfrentados na utilização
dos softwares ERPs utilizados nestas empresas pesquisadas.
A partir do documento de escopo, foram elaborados WBS
(Work Breakdown Structure) definindo-se os principais módulos a
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serem desenvolvidos, agrupando-os e organizando-os por grupos
de funcionalidades.
A incubada selecionou duas empresas parceiras (uma
indústria de médio porte e uma prestadora de serviços), com as
quais assinou compromisso formal para que as mesmas
passassem a desempenhar o papel de usuárias piloto do software
ERP a ser desenvolvido e auxiliar nas especificações através da
alocação de funcionários “especialistas” (para desempenhar o
papel de representantes do usuário, segundo a prática XP), nas
áreas de negócio e gestão contempladas pelos módulos que iriam
compor o software ERP (tais como: gestão de compras, vendas,
finanças, contabilidade, orçamento e outros).
Os especialistas indicados pelas empresas piloto (um
profissional para cada módulo do sistema), foram alocados
conforme

o

decorrer

do

desenvolvimento

e

cronogramas

estabelecidos, junto à equipe técnica, tendo os mesmos
participado presencialmente das atividades numa média de dois
dias por semana, escrevendo as estórias do usuário, participando
da elaboração dos casos de testes, fornecendo feedback,
realizando testes de funcionalidades para aceitação das unidades
funcionais, e finalmente dando o aceite das versões concluídas e
disponibilizadas no ambiente de produção das empresas piloto.
Para alguns módulos do software ERP, tais como Controle
de Acesso e Apoio a Decisão, o papel de representante do
usuário foi desempenhado pelo próprio coordenador do projeto,
autor deste trabalho e sponsor do desenvolvimento, já que havia
por parte deste, conhecimentos necessários nestes domínios.
Os critérios para a escolha e prioridade das estórias do
usuário, foram de tal forma que, cada estória pudesse dar origem
a uma pequena unidade funcional de software que pudesse ser
disponibilizada em produção imediatamente após sua conclusão.
Um artefato adotado que auxiliou o desenvolvimento, apesar
de não fazer parte explicita do XP, foi a elaboração de um
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glossário de termos, descrevendo os principais conceitos e termos
utilizados nos diversos processos de negócio do cliente, bem
como

alguns

termos

desenvolvimento,

técnicos

agilizando

a

utilizados

pela

comunicação

equipe

de

todos

os

de

participantes do processo.
O glossário também serviu para registrar metáforas (uma das
práticas do XP). Para ilustrar a utilização de metáforas na
comunicação, apresentamos um exemplo utilizado no estudo de
caso: “caderninho on-line” significando para a equipe um
componente interno de auditoria do sistema ERP, que tinha como
função, validar a consistência das bases de dados, detalhando e
possibilitando rastrear os movimentos envolvidos nas operações
de vendas, compras, pagamentos e recebimentos.
Para facilitar a comunicação de todos os envolvidos, foi
criado na parede da sala principal de trabalho, um mural onde
foram afixados o glossário, WBS, cronogramas e outros artefatos,
facilitando o acesso, e a atualização dos mesmos.
Durante o desenvolvimento, quando alguma mudança nos
requisitos se fazia necessária, quer por definição incompleta, quer
pelo aprendizado do usuário no decorrer do desenvolvimento ou
qualquer outro motivo, estas alterações passaram a ser
registradas manualmente na própria estória do usuário original a
qual pertencia. Neste momento também eram registrados os
motivos, responsável pela solicitação de mudança, riscos
envolvidos, datas, prioridade e aproveitava-se para atualizar e
revisar todos os casos de testes relacionados à mesma.
A utilização das práticas XP se mostrou bastante eficiente,
possibilitando a obtenção de uma razoável rastreabilidade
bidirecional dos requisitos e códigos fonte correspondentes, o que
auxiliou na gerência de configuração e mudanças.
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A seguir apresentamos um exemplo de uma estória do
usuário utilizada no estudo de caso:

Figura 29 – Exemplo de estória do usuário (fonte: autor no
desenvolvimento do Software ERP, utilizando XP).
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6.3

Comparativo quanto ao planejamento, monitoração
e controle do projeto:

RUP
No RUP o planejamento é realizado com todo
formalismo, gerando diversos artefatos
suportando esta atividade, tais como:
 Cronogramas detalhados;
 Plano de projeto com as fases e
iterações necessárias;
 Análise de mercado ou perspectivas
de negócio;
 Modelos dos principais casos de uso;
 Modelos dos domínios do projeto;
O acompanhamento é realizado através dos
cronogramas definidos, bem como pelos
principais marcos de controle (milestones), que
no RUP acontecem no final das quatro fases
principais.
- No final da primeira fase (Concepção) ocorre
o milestone “Objetivo do Ciclo de vida”;

XP
O planejamento em XP é realizado através do
chamado jogo de planejamento, que reúnem
representantes do usuário (especialistas nos
domínios abordados pelo sistema), em
conjunto com os desenvolvedores, juntando-se
uma visão negocial com uma visão técnica,
gerando-se um planejando conjunto.
Este planejamento é realizado em três etapas:



O cliente apresenta suas estórias;



Equipe de desenvolvedores junto com
representante do usuário, realizam um
brainstorming das tarefas;



Um programador experiente estima o
esforço necessário, que é consensado
e define-se um cronograma de
trabalho.

- No final da segunda fase (Elaboração) ocorre Além do jogo de planejamento, em XP o
o milestone “Arquitetura do Ciclo de vida”;
planejamento é um processo continuo e diário,
ocorrendo nas reuniões e comunicações do
- No final da terceira fase (Construção) ocorre dia-a-dia, nas
reuniões
semanais de
o milestone “Capacidade Inicial
sincronização da equipe e nos trabalhos de
de Operação”;
refinamento. Como o desenvolvimento ocorre
através de iterações curtas, a cada liberação o
- No final da quarta fase (Transição) ocorre
plano de iterações é revisto e atualizado.
o milestone “Liberação do Produto”;
Pode-se dizer que, em XP o formalismo do
planejamento é substituído por uma disciplina
rigorosa da equipe.

Tabela 7 – Comparativo quanto ao planejamento, monitoração
e controle do projeto

6.3.1

Experiência vivenciada, em XP no estudo caso, para este item:

O planejamento, monitoração e acompanhamento do projeto no
estudo de caso utilizando-se XP, iniciou-se com a elaboração de
um documento de escopo do projeto, elaborado com base numa
pesquisa realizada pela empresa incubada (desenvolvedora do
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software), junto a algumas empresas já usuárias de softwares
ERP.
A partir deste documento foram gerados WBS (Work
Breakdown Structure), definindo os principais módulos a serem
desenvolvidos,

organizando-os

e

agrupando-os

por

funcionalidades.
Estes documentos passaram a compor um grande mural na
parede da sala dos desenvolvedores, onde os trabalhos de
desenvolvimento foram iniciados.
Os representantes do usuário (especialistas nas áreas de
compras, vendas, faturamento, contabilidade, recursos humanos,
finanças e outros) das duas empresas piloto (parceiras da
incubada), foram convocados um a um (módulo a módulo) e
passaram a compor a equipe, permanecendo presencialmente
junto a equipe de desenvolvimento, em média 16 horas por
semana.
No inicio de cada módulo, após as reuniões iniciais de
planejamento, os representantes do usuário escreviam suas
estórias baseadas nas funcionalidades a serem implementas.
Para cada conjunto de estórias escritas, eram realizadas
sessões de jogo de planejamento (conforme prática XP), onde o
representante do usuário e equipe técnica se reuniam para
entendimento dos requisitos, sendo estas sessões seguidas de
brainstorming, discutindo-se as estratégias de implementação,
design, modelagens, casos de testes, interfaces e arquitetura.
Nestas sessões eram definidos e ajustados os respectivos
cronogramas e atualizado um grande diagrama contendo a
arquitetura principal do software ERP, que também era afixado no
grande mural da sala de desenvolvimento.
Para auxiliar o desenvolvimento e documentar a estrutura e
design do sistema, foram gerados diagramas auxiliares, tais
como: fluxo de dados (DFD) para mapear as principais
funcionalidades a serem implementadas, modelos de entidade-
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relacionamento para documentar as estruturas básicas do banco
de dados, bem como, planos de versões e de iterações, os quais
semanalmente eram atualizados e revisados pela equipe.
A comunicação intensa e direta entre desenvolvedores e
representante do usuário possibilitou um acompanhamento do
projeto sem grandes dificuldades, possibilitando a tomada de
decisões sempre que algum desvio era identificado.
Também como atividade de planejamento, eram realizadas
diariamente, pelo menos duas reuniões rápidas (de 10 a 15
minutos cada), uma no inicio e outra no final do expediente, para
a sincronização da equipe, planejando-se o dia que era iniciado
(na parte da manhã), e fazendo-se um balanço do dia e
planejando-se o dia seguinte, no final da tarde.
Semanalmente, às sextas-feiras, uma reunião semanal era
realizada com a equipe para acompanhamento e ajustes dos
cronogramas.
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6.4

Comparativo quanto a arquitetura e design:

RUP
O RUP procura reduzir a complexidade do
software a ser produzido através de um
planejamento intenso, estabelecendo, a
partir do levantamento completo dos
requisitos funcionais e não funcionais, as
regras do negócio que deverão ser
contempladas na arquitetura e design do
projeto, delimitando assim o escopo do
sistema e determinando os cenários de
casos de uso.
A partir de então, elabora-se um conjunto
de arquiteturas alternativas diante dos
cenários primários.

XP
Como uma das preocupações fundamentais do
XP é o desenvolvimento de um software que
venha a ter uma grande aderência às
necessidades do usuário/cliente, encorajando
desenvolvedores
e
clientes
a
encarar
positivamente as mudanças e implementá-las o
mais rápido possível, mesmo em etapas tardias
do ciclo de desenvolvimento.

O design e a arquitetura são continuamente
refinados (refactoring) buscando-se obter um
software efetivamente adequado quanto ao
desempenho, interface, operação e integração
entre seus componentes e com outras eventuais
A arquitetura estável do projeto é definida interfaces externas.
na fase de elaboração (segunda fase
dinâmica do RUP), sendo marcada pelo A prática de trabalho em duplas, a elaboração de
milestone denominado “Arquitetura do Ciclo testes antecipando a implementação, a
de Vida” onde se tem a visão do produto e a comunicação e feedback rápido do usuário
arquitetura do software bem definida e presente na equipe também auxiliam a obtenção
de uma arquitetura e design mais adequados.
estabilizada.

Tabela 8 – Comparativo quanto a arquitetura e design

6.4.1

Experiência vivenciada, em XP no estudo caso, para este item:

A arquitetura e design do Software desenvolvido em XP no
estudo de caso foram iniciados a partir do documento de escopo do
projeto e do WBS elaborado na fase inicial do desenvolvimento,
seguindo-se dos jogos de planejamento, a partir dos quais foram
elaborados diagramas e estruturas de dados para o software a ser
desenvolvido.
A partir daí, através da adoção das praticas XP, de trabalho
em

duplas, estórias e feedback do usuário, iterações rápidas,

e refinamentos (refatoring), foram efetuadas diversas revisões para
aprimoramento do design e arquitetura do projeto.
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A prática de refatoring aplicada no desenvolvimento do software ERP foi
realizada principalmente nos seguintes momentos:


Nos períodos em que os desenvolvedores aguardavam feedback ou
revisões de estórias do usuário, onde passavam a realizar
refinamentos de design. E como definido pelo XP, durante os
refinamentos nenhuma funcionalidade era modificada, apenas as
estruturas e componentes internos do software eram otimizados.



Quinzenalmente, nos finais de semana, parte da equipe (sempre em
esquemas de rodízio de pessoal) se reuniam na incubada para
trabalhar exclusivamente no refinamento da arquitetura e design
(refactoring) do sistema ERP. Estes refinamentos também consistiam
de ajustes e melhorias nas estruturas internas do sistema, porém
sem nenhuma alteração de funcionalidade no software. Os
refinamentos consistiam de atividades tais como: eliminação de
código desnecessário ou em duplicidade, simplificação de classes e
métodos, padronização de nomes de variáveis classes, tabelas e
atributos das bases de dados, otimização de algoritmos e outras
atividades de melhorias, tais como revisão e padronização das telas
e relatórios do projeto. Após cada etapa de refinamento, os testes
eram novamente executados para garantir as funcionalidades já
implementadas e otimizadas pelos refinamentos.
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6.5

Comparativo quanto ao esforço necessário:

RUP
O

RUP

está

XP

baseado

numa

vasta O XP como um processo ágil, prevê os devidos

documentação, fluxos de trabalhos e um cuidados para não introduzir excesso de tarefas
grande número de atividades, exigindo para a e geração de documentação pesada, tais como:
construção

do

projeto

uma

grande grande quantidade de modelagens e outras,

quantidade de documentos e artefatos, e substitui estes artefatos pela presença de um
somente a partir daí, iniciar a implementação representante do usuário/cliente na equipe de
(programação) do software, tornando grande desenvolvimento;
a

carga

de

desenvolvimento,

trabalho
se

necessário
comparada

chamados processos ágeis.

Sendo

orientado

ao resultados, o XP prioriza a implementação e os
aos testes

desde

as

fases

iniciais

do

desenvolvimento, reduzindo, portanto, o esforço
e a carga total de trabalho necessário.

Tabela 9 – Comparativo quanto ao esforço necessário (carga de trabalho)

6.5.1

aos

Experiência vivenciada, em XP no estudo caso, para este item:

Pela experiência vivenciada no estudo de caso utilizando-se XP,
e pelas experiências anteriores em outros projetos desenvolvidos pelo
autor utilizando-se outras metodologias, inclusive o RUP, é possível
afirmar que o esforço total de um desenvolvimento de software
aplicando-se XP é significativamente menor se comparado, por
exemplo ao RUP, devido ao mínimo de formalismo e documentação
necessários em XP, os quais são compensados por uma grande
disciplina de trabalho na equipe.
Cabe enfatizar neste momento, a importância da escolha do
pessoal na criação de uma equipe de desenvolvimento para trabalhar
utilizando-se o modelo XP, onde torna-se importante definir os critérios
para seleção do perfil de cada profissional.

101

Um perfil adequado inclui a capacidade do profissional em
enfrentar desafios, possuir boa disciplina e um grande senso de
responsabilidade.
Com relação a prática XP limitando o trabalho em 40 horas
semanais e eliminação de horas-extras, no estudo caso apresentado isto
não foi rigorosamente cumprido. Pois no decorrer do desenvolvimento
houve a necessidade de trabalho em alguns finais de semana (em média
a cada 15 dias), onde a equipe se reunia para trabalhar no que foi
convencionado na equipe de “grandes refinamentos do design e
arquitetura”.
Nestes finais de semana eram realizadas grandes revisões do
projeto, com relação a performance, padronização de interfaces,
estruturas internas, modelagem do banco de dados e otimização de
classes, algoritmos e códigos.
Estas atividades de refinamento (refactoring), embora praticadas no
dia-a-dia

durante

a

semana

normal

de

trabalho,

mostrou-se

extremamente produtivas e eficientes nestas sessões concentradas
realizadas quinzenalmente nos finais de semana.
As horas trabalhadas nestes refinamentos concentrados eram
compensadas pela equipe de forma a escalonada, através de descanso
remunerado nos dias úteis que se seguiam após cada “mutirão” de fimde-semana.
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6.6

Comparativo quanto ao relacionamento com usuário:

RUP

XP

No RUP, os relacionamentos com os
usuários/clientes
ocorrem

são

geralmente

bastante
através

formais
de

O XP podendo contar na equipe a presença

e de um representante do usuário/cliente, torna o

reuniões relacionamento com o usuário uma tarefa

programadas e agendadas nos milestones de bastante amistosa e produtiva, eliminando-se
cada

fase,

bem

como

nas

visitas

de as diferenças e eventuais conflitos, os quais

levantamentos e especificações de requisitos, poderiam tornar-se evidentes somente após a
e ainda nas apresentações de modelos, conclusão de etapas especificas do processo.
diagramas e protótipos e nas negociações dos
cronogramas.

O representante do usuário/cliente presente na

No final de cada fase do processo de equipe,

escrevendo

estórias,

validando

desenvolvimento, os respectivos artefatos da iterações, definindo testes de aceitação, e
fase são apresentados aos usuários em estando continuamente sendo informado da
reuniões formais onde sofrem avaliações e as situação

do

projeto,

podendo

interagir

decisões são tomadas para a fase seguinte, rapidamente caso o desenvolvimento não
realizando-se as devidas análises de riscos, esteja caminhando para atender suas reais
definindo-se planos de iterações, aceitação e necessidades, torna o item relacionamento
outras

atividades

necessárias,

sempre com o cliente um ponto extremamente forte no

documentadas em atas e outros documentos modelo de processo XP.
formais.

Tabela 10 – Comparativo quanto ao relacionamento com o usuário

6.6.1

Experiência vivenciada, em XP no estudo caso, para este item:

O XP sendo um método orientado aos resultados, e primando
pela qualidade final do produto a ser desenvolvido, buscando a
obtenção de uma solução que efetivamente venha atender as reais
necessidades de seus usuários/clientes, combinado com a prática de
trazer para junto da equipe de desenvolvimento, o usuário/cliente ou um
representante do mesmo que tenha o conhecimento do domínio da
aplicação a ser desenvolvida, faz do relacionamento com usuário um
ponto muito positivo do modelo XP.
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6.7

Comparativo quanto a implementação:

RUP

XP

O RUP como um modelo de processo

A implementação em XP também tem sua

centrado na arquitetura, define grande parte base no processo iterativo e incremental,
de suas atividades voltadas a implementação porém, o grande diferencial está no tamanho
como obrigatórias, embora sem que seja reduzido
definido

completamente

atividades

devem

alguma

liberdade

ser
para

como

realizadas,
a

de

cada

incremento

(unidade

estas funcional) e no prazo curto do ciclo de iterações
dando (medidos em dias e semanas).

realização

de

avaliações nas diversas etapas do projeto.

Contando com a presença constante de um
representante do usuário/cliente na equipe, o

Gera após cada iteração, novas versões de feedback é imediato possibilitando a realização
artefatos, não se limitando apenas a versões de correções de rumo e ajustes muito ágeis.
de código, mas também de documentação e
demais
iterativo,

artefatos.

incremental

componentes,
camadas

Sendo

particiona
visando

desenvolvimento

e

A implementação do código e a realização de

um

processo: testes em duplas também contribuem para uma
baseado em maior eficácia da implementação, assim como

e
o

sistema

facilitar
permitindo

em as atividades de refinamento do design e
seu arquitetura, que geralmente são realizados em
uma momentos diferentes da implementação do

aproximação gradual da melhor solução sem código, onde são realizadas otimizações de
a necessidade de se envolver em componentes internos, interfaces, e estruturas
emaranhados detalhes.
do banco de dados, porém sem alterações nas
funcionalidades já desenvolvidas e testadas.

Tabela 11 – Comparativo quanto a implementação

6.7.1

Experiência vivenciada, em XP no estudo caso, para este item:

O processo de implementação do estudo de caso utilizandose as práticas XP, se mostrou eficiente, porém foi necessário
efetuar um pequeno ajuste no método quanto a prática de
trabalho em duplas por um determinado período de tempo
durante a implementação de alguns módulos.
O ajuste foi motivado devido a pressão dos cronogramas e
limitação da quantidade de profissionais alocados ao projeto, e
consistiu de: ao invés de dois programadores trabalhando
simultaneamente num mesmo programa, um programador iniciava
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a implementação do código até certo ponto, passava o código
gerado para um segundo programador, o qual analisava a
implementação até aquele ponto, revisava o código e continuava
a codificação a partir dali.
Dependendo da complexidade do programa, o código era
passado a um terceiro programador que também revisava o que
havia sido codificado e dava continuidade até o término do
programa, ou eventualmente retornava ao primeiro programador
para novas revisões e testes do mesmo (testes de unidade
funcional).
Trabalhando-se em duplas simultaneamente num mesmo
programa, ou da maneira adaptada no estudo de caso durante um
certo período de tempo, o trabalho em duplas efetivamente trouxe
para a equipe um considerável conhecimento do software e do
código em grande profundidade, o que possibilitou a realização de
ajustes, refinamentos de design e arquitetura, e sobretudo,
antecipar a correção de eventuais falhas, reduzindo-se bastante a
necessidade

de

re-trabalhos

nos

diversos

estágios

do

desenvolvimento.
A experiência vivenciada mostrou que o XP é um modelo de
processo eficiente e bastante indicado para ser utilizado
principalmente em pequenas empresas desenvolvedoras de
software, onde se torna mais fácil manter uma disciplina de
trabalho e um maior controle sobre as diversas variáveis
envolvidas no processo.
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6.8

Comparativo quanto ao código fonte:
RUP
No

RUP

a

XP

“propriedade”

e

o

O XP define entre suas 12 práticas, o

conhecimento do código fica restrito ao compartilhamento do código fonte entre todos os
programador

que

o

escreveu.

Isto integrantes da equipe, e é coerente, portanto, com

geralmente faz com que os programas e o fato do XP ter sido projetado pensando-se em
componentes

mais

complexos,

tenham equipes reduzidas de profissionais, e estes

uma grande dependência das pessoas que trabalhando em duplas e constantemente se
os desenvolveram, e no RUP isto não é comunicando e obtendo respostas imediatas.
diferente.

Quanto a qualidade do código, o XP define em
Quanto a qualidade do código, o RUP não suas praticas, a necessidade da padronização
explicita qualquer prática ou padronização visando um aumento da qualidade do código, e
especifica.
também suprir a falta de documentação externa.

Tabela 12 – Comparativo quanto ao código fonte
6.8.1

Experiência vivenciada, em XP no estudo caso, para este item:

No estudo de caso, o código fonte foi padronizado através
de critérios estabelecidos, nos quais houve a participação de
todos os integrantes da equipe técnica de desenvolvimento.
No

decorrer

dos

trabalhos

houve

alguns

ajustes

da

padronização, a qual foi adotada para todo o desenvolvimento do
projeto.
A prática do XP através do trabalho em duplas e a
padronização adotada no estudo de caso, possibilitou conseguir
um código bem documentado (porém sem exageros), com linhas
de comentários sucintos, claros e precisos, utilizando uma
identação adequada do código, uso e definição de nomes curtos
e auto-explicativos nos programas, classes, métodos, tabelas e
atributos do banco de dados e demais artefatos, o que contribuiu
bastante para compensar a documentação externa reduzida
praticada no modelo de processo XP.
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6.9

Comparativo quanto ao porte do projeto e equipe:

RUP

XP

O RUP por ser um modelo de processo
centrado

na

arquitetura,

formalizando

O XP por um ser um método mais leve, com

e menos formalismo e orientado aos resultados,

exigindo um grande número de atividades, baseando-se principalmente nas relações interfluxos de trabalhos e artefatos durante todo o pessoais da equipe técnica e usuário, é
ciclo de desenvolvimento, torna o modelo de altamente recomendado para equipes pequenas
processo

altamente

recomendado

para (de até 10 integrantes em média). Para o

projetos de grande porte e equipes com um desenvolvimento de projetos maiores, onde o
numero elevado de integrantes, permitindo porte da equipe geralmente também é maior,
um controle efetivo e metódico de todas as uma possível viabilização do método ocorre
fases do processo de desenvolvimento e do pela divisão do projeto em módulos menores,
gerenciamento do projeto.

cada qual desenvolvido por uma equipe XP
especifica trabalhando de forma independente.

Tabela 13 – Comparativo quanto ao porte do projeto e equipe

6.9.1

Experiência vivenciada, em XP no estudo caso, para este item:

No desenvolvimento do estudo de caso, o XP se
mostrou

bastante

adequado, possibilitando

o projeto

ser

concluído com êxito em apenas oito meses, contando com uma
equipe formada apenas pelo autor deste trabalho e mais cinco
desenvolvedores, numa pequena empresa de software incubada.
O porte reduzido da equipe facilitou a comunicação e o
entrosamento da equipe, possibilitando uma boa convivência,
feedback e manter uma disciplina rigorosa de trabalho,
superando desta forma, o pouco formalismo do modelo de
processo adotado.
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6.10 Comparativo quanto a medições e análise:

RUP

XP

As medições e análise no RUP são realizadas ao
longo do processo em todos os fluxos de trabalho,
sendo as principais medições definidas ao final de
cada uma das quatro grandes fases do RUP, onde
são definidos milestones, que marcam o final da
fase, onde são analisados e verificados o
cumprimento de todos os objetivos intermediários
(produção de determinados documentos, modelos
e outros artefatos), e onde também são tomadas
as decisões criticas de continuidade do processo.
Os Os milestones de fase são os seguintes:
- No final da primeira fase (fase de Concepção)
ocorre o milestone “Objetivo do Ciclo de vida”;
- No final da segunda fase (fase de Elaboração)
ocorre o milestone “Arquitetura do Ciclo
de vida”;
- No final da terceira fase (fase de Construção)
ocorre o milestone “Capacidade Inicial
de Operação”;
- No final da quarta fase (fase de Transição)
ocorre o milestone “Liberação do Produto”.

O XP por ser um processo de
desenvolvimento mais leve, não possui uma
prática especifica que define um conjunto de
artefatos para medições e análise.
JEFFRIES (2001) aponta algumas sugestões
que poderiam ser utilizadas em XP para
medições, porém, sem defini-las como uma
pratica corrente deste modelo de processo.
Apresentamos a seguir,
sugestões de JEFFRIES:

algumas

 Quantidade de estórias escritas versus




implementadas, testadas e liberadas aos
usuários;
Número de testes realizados na semana
versus Número de testes bem sucedidos;
Quantidade de estórias alteradas na
semana;
Quantidade de defeitos por estória ao
longo do tempo;

Tabela 14 – Comparativo quanto medições e análise
6.10.1

Experiência vivenciada, em XP no estudo caso, para este item:

No desenvolvimento do estudo de caso apresentado,
as

medições

realizadas

foram

apenas

as

estritamente

necessárias, se restringindo a alguns gráficos e tabelas que eram
elaborados e atualizados semanalmente após as reuniões de
sincronização da equipe que ocorriam nas sextas-feiras. Estes
gráficos e tabelas retratavam a evolução do desenvolvimento do
software

em

termos

de

módulos

concluídos

e

testados,

quantidade de estórias de usuários integrantes de cada módulo
comparadas com as concluídas, modificadas e liberadas para o
ambiente de produção.

das
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6.11 Comparativo quanto a garantia da qualidade:

RUP

XP

A garantia da qualidade em RUP não é uma
A garantia da qualidade do processo XP não
atividade específica, mas deve ocorrer ao se baseia em documentações formais, mas em
longo de todo o ciclo de desenvolvimento.
controles próprios e uma comunicação intensa
e feedback entre os membros da equipe e o
Está baseada na verificação da qualidade
representante do usuário/cliente no projeto.
dos produtos de trabalho e demais artefatos
Também é assegurada pela grande disciplina
frente às metas estabelecidas para o projeto.
de trabalho da equipe na execução das
Nos principais milestones das fases, a
atividades, apoiadas pelo trabalho em duplas,
qualidade é assegurada através da análise de
pela produção dos testes antes mesmo da
riscos, revisões dos e produtos do trabalho, geração do código, pelas revisões e
testes de unidades, funcionalidade e aceitação
refinamentos de design (refatoring), ainda pela
e verificações de conformidades do projeto
integração
contínua
do
sistema,
pela
com os requisitos especificados.
padronização e conhecimento do código por
A qualidade dos artefatos gerados é testada todos os desenvolvedores do projeto.
durante todo o ciclo de vida do projeto através
Os testes realizados em XP também
de diferentes avaliações de qualidade, tais contribuem para a qualidade, e contemplam: os
como revisões, auditorias periódicas, testes, testes
de
unidades
escritos
pelos
planos de desenvolvimento, planos de desenvolvedores e os testes de funcionalidade
Iterações, planos de qualidade, e outros.
ou de aceitação, escritos pelo representante do
As atividades de qualidade e testes devem
ser
realizadas
por
equipes
alocadas
especialmente para estas atividades, devendose evitar, por exemplo, que o mesmo
programador que escreveu o código realize os
testes do programa desenvolvido pelo mesmo.

usuário na equipe.

Cada versão, mesmo parcial do software,
somente deve ser disponibilizada e entregue ao
usuário/cliente, quando 100% dos testes
tiverem sido aprovados.

Tabela 15 – Comparativo quanto a garantia da qualidade
6.11.1

Experiência vivenciada, em XP no estudo caso, para este item:

No estudo de caso, a qualidade foi assegurada através das
práticas XP conforme tabela 15 acima, e também através da
terceirização dos testes dos módulos individuais e do sistema
ERP como um todo, tendo-se contratado o Centro de Qualidade e
Testes do Instituto de Tecnologia de Software de São Paulo,
instituição

onde

a

empresa

desenvolvedora

encontrava-se

incubada na época.
A realização dos testes por uma entidade externa possibilitou
obter uma maior independência e isenção desta atividade,
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possibilitando assegurar uma melhor qualidade ao software ERP
desenvolvido pela empresa incubada.
Os testes eram contratados sempre no final de cada
conclusão de módulo e também no término do desenvolvimento,
onde foram realizados testes completos no software ERP.
Após cada bateria de testes, o Centro de Qualidade e Testes,
fornecia para a incubada, laudos parciais das não conformidades
que eram

corrigidas

pela

equipe

de desenvolvimento,

e

juntamente a estas, eram fornecidas algumas sugestões de
melhorias, as quais geralmente eram implementadas no software.
Novos testes de aceitação eram realizados após cada
correção de uma não conformidade ou implementação de
melhorias, onde o módulo corrigido e/ou alterado era novamente
enviado ao Centro de Testes para reavaliação (re-teste).
O processo continuava até que a quantidade de não
conformidades fosse zerada ou reduzida ao mínimo.
Acreditamos que os testes funcionais realizados por uma
entidade

independente

de

qualidade

de

software,

muito

contribuíram para a obtenção de um software ERP de boa
qualidade e preparado para comercialização, de acordo com as
metas estabelecidas pela empresa incubada.
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6.12 Comparativo quanto a gerência de configuração:

RUP
No RUP a gerência de configuração é uma
etapa bem definida fazendo parte das nove
atividades, estando localizada nos workflows de
suporte.
Estabelece as baselines para identificar as
versões dos artefatos que foram selecionados
como itens de configuração, visando garantir o
código, documentação técnica completa e
outros artefatos, mantendo-os atualizados e
controlando seus versionamentos.
Objetiva suportar eventuais mudanças de
requisitos durante o desenvolvimento e após a
implantação em produção, e deve suportar e
facilitar um rastreamento bidirecional entre
códigos, requisitos e seus artefatos associados.
Esse controle implica que as versões das
representações do software devem ser
armazenadas em repositórios adequados e
possíveis de serem recuperados a qualquer
momento.

XP
No XP a gerência de configuração é facilitada
pelas liberações de pequenas versões dentro de
um curto período de tempo, e pelo grande
conhecimento coletivo do código.
Uma prática comum em XP é a elaboração de
uma documentação que define as dependências
dos módulos entre si e de outras bibliotecas,
geralmente utilizando-se os próprios scripts de
build do projeto.
Trabalhando-se com equipes reduzidas, o
problema é minimizado e geralmente suprido pelo
gerente de projeto, que através de uma
organização adequada, arquivando, nomeando e
etiquetando convenientemente as estórias do
usuário, associando-as ao código gerado e outros
artefatos, possibilita eventuais rastreamentos
bidirecionais entre o código, requisitos (estórias
do usuário), e solicitações de mudanças.
Somente as classes e programas 100%
aprovados nos testes de unidade devem ser
versionados, compondo uma baseline para ir ao
repositório.(AUER, 2002).

Tabela 16 – Comparativo quanto a gerência de configuração
6.12.1

Experiência vivenciada, em XP no estudo caso, para este item:

No estudo de caso, a gerência de configuração foi implementada
através de algumas adaptações do modelo de processo XP, onde foram
adotadas as seguintes práticas:
 Toda e qualquer mudança nos requisitos foram documentadas
manualmente nas próprias estórias do usuário, possibilitando um
rastreamento completo de cada requisito, desde sua versão
inicial até a última alteração ocorrida nos mesmos;
 Cada estória do usuário passou a conter o mesmo identificador
utilizado no programa desenvolvido para implementá-la.
 O versionamento do código, tabelas e componentes do banco de
dados foram realizados através do software livre CVS utilizandose estruturas de labels para identificação das baselines.
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7 CONCLUSÃO
Neste trabalho foi apresentada uma seqüência evolutiva dos
principais modelos de processo de desenvolvimento de software,
partindo-se dos modelos clássicos de ciclo de vida até se chegar ao
RUP, um método rigoroso e completo, muito utilizado nos dias de hoje, e
que de certa forma sintetiza as principais características e as melhores
práticas dos modelos anteriores. Em seguida foi apresentado o modelo
de processo XP, com suas práticas leves, pouco formalismo, mas
altamente orientado aos resultados e ao atendimento das reais
necessidades dos usuários/clientes, bem como capaz de possibilitar um
significativo aumento de produtividade no desenvolvimento de software.
Na seqüência foi realizado um estudo comparativo dos modelos
RUP e XP, utilizando-se como critérios as principais áreas de processo
do CMMI nível 2 e também outros critérios considerados importantes
pelo autor, num típico desenvolvimento de software. Para cada um dos
critérios, além da análise comparativa, também foi apresentada a
experiência vivenciada pelo autor, considerando como estudo de caso, o
desenvolvimento de um Software Integrado de Gestão Empresarial
(ERP), desenvolvido numa pequena empresa de software incubada,
onde se aplicou o modelo de processo XP.
Através da comparação dos dois modelos, concluiu-se que para
uma

pequena

empresa

desenvolvedora

de

software,

que

conseqüentemente pode contar apenas com uma pequena equipe de
profissionais, o modelo de processo XP, com suas práticas inovadoras,
leves e disciplinada, é o modelo de processo mais adequado.
No estudo de caso relatando o desenvolvimento do software ERP,
onde

o

XP

foi

aplicado,

verificou-se

através

dos

resultados

apresentados, que este modelo de processo foi de grande aderência ao
perfil reduzido da equipe e ao atendimento das necessidades da
pequena empresa incubada, que tinha como principal objetivo a
obtenção de um software competitivo, diferenciado e o mais completo
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possível, para concorrer com outros softwares de mesmo porte, já
estabelecidos e conhecidos no mercado.
No

aspecto

de

se

imprimir

uma

maior

velocidade

ao

desenvolvimento, observou-se que a adoção do modelo XP possibilitou
uma redução significativa das atividades periféricas inerentes a outros
métodos, e ao RUP em particular, tais como excesso de formalismo,
documentação

e

atividades

externas de apoio

(diversidade

de

diagramas, reuniões formais nos ambientes do usuário, e outras
atividades e artefatos diversos), substituindo-se boa parte destas tarefas
por uma disciplina mais rigorosa e adequada na equipe, e pelas práticas
XP, tais como: desenvolvimento em duplas (reduzindo-se e evitando-se
re-trabalhos), presença física de um representante do usuário/cliente
junto aos desenvolvedores, padronização de código, elaboração de
casos de testes antes da própria implementação, e sobretudo, uma
comunicação intensa e imediata entre os integrantes da equipe, o que
contribuiu para que o software ERP fosse concluído num prazo bastante
reduzido de apenas oito meses, o que certamente seria impossível se
fosse adotado o RUP, por exemplo.
No aspecto efetividade do projeto e qualidade final das interfaces,
funcionalidades e desempenho (performance), o XP com sua prática de
constante Refinamento do Design e Arquitetura (Refactoring), também
se mostrou bastante adequado, contribuindo efetivamente para o
cumprimento destes objetivos, pois no decorrer de todo o ciclo de
desenvolvimento, a equipe passou a alocar parte de seu tempo no
processo de refinamento do projeto, eliminando código redundante ou
desnecessário, otimizando algoritmos, padronizando interfaces, dividindo
ou agrupando classes e métodos, e realizando diversos outros
refinamentos necessários, sem qualquer alteração de funcionalidade
durante estas atividades, somente ajustando e melhorando o design e a
arquitetura do projeto, sempre refazendo e re-executando os casos de
testes após cada etapa de refinamento.
Portanto, concluímos e recomendamos para uma pequena empresa
produtora de software, que pode contar apenas com uma equipe reduzida
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de desenvolvedores, a utilização do modelo de processo Extreme
Programming - XP.
Cabe ressaltar que atualmente a empresa incubada, objeto do
estudo de caso apresentado, continua utilizando com sucesso o modelo
de processo XP (com as devidas adaptações e ajustes conforme fora
apresentado no Capitulo 6 deste trabalho), em seus novos projetos,
estando a mesma em processo de implantação do CMMI nível 2, onde
participa de um projeto cooperativo CMMI, promovido pelo Instituto de
Tecnologia de Software de São Paulo, SOFTEX e FINEP, onde a
incubada define seus planos de qualidade e seus processos de
desenvolvimento, tendo-se como base as práticas XP que têm se
mostrado aderente a este modelo de maturidade.
Como proposta para o desenvolvimento de atividades futuras
relacionadas com a presente dissertação, recomendamos prever e incluir
estudos de aderência do XP em relação aos demais níveis do modelo
CMMI.
Certamente é impossível existir um único modelo de processo de
desenvolvimento

de

software

capaz

de

atender

a

todas

as

necessidades, e ser aplicável a qualquer espécie de software e perfis de
equipes.
Cabe a cada empresa desenvolvedora, escolher, adaptar, ou
até mesmo criar novos métodos para seu perfil ou até para projetos
específicos, buscando atingir suas metas da melhor maneira possível,
tanto sob o ponto de vista técnico, quanto comercial e atendimento das
necessidades de seus usuários/clientes.
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