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Abstract. All software development requires that tests will be done as a pratice
to increase the end product quality. Agile methodologies use unit testing to
ensure that every code snippet has an associated test to verify and validate its
behavior through their automatic execution, there is a tendency for resistance
and difficulties in its practice. This paper proposes to use the BDD technique to
optimize writing and test automation in the Scrum framework using the natural
“Given-When-Then” language. The paper also demonstrates the feasibility of
the proposal provided by conducting a case study using the Spock framework.

Resumo. Todo desenvolvimento de software requer que testes sejam feitos como
uma forma de aumentar a qualidade do produto final. As metodologias ágeis
utilizam testes de unidade para garantir que todo trecho de código tenha um
teste associado a fim de verificar e validar o seu comportamento por meio da
execução automática deles, porém há uma tendência de resistência e dificul-
dades na sua prática. Este artigo propõe a utilização da técnica BDD para
otimizar a escrita e automação de testes no framework Scrum fazendo uso da
linguagem natural “Dado-Quando-Então”. O trabalho também demonstra a
viabilidade da proposta realizando um estudo de caso com o uso framework
Spock.

1. Introdução e Motivação
A Engenharia de Software pode ser descrita, segundo [Pressman 2009], como uma área
da computação que tem como propósito suportar o desenvolvimento eficiente e confiável
de software por meio da adoção de ferramentas, métodos e processos, desta forma, tendo
foco na qualidade do produto de software durante todo o seu respectivo ciclo de vida, isto
é, desde sua concepção até a sua entrega e manutenção.

Partindo do princípio de que a Engenharia de Software também deve evoluir à
medida que o cenário de produção de software se transforma, no ano de 2001 houve o
surgimento do Manifesto Ágil, sendo uma declaração criada por um grupo de profissi-
onais da área de desenvolvimento, que estabelecia um conjunto de valores e princípios
para trazer agilidade ao desenvolvimento de software. Nas palavras de [Beck et al. 2001],
autores dessa declaração, são descritos como valores para o desenvolvimento ágil os se-
guintes itens abaixo:

• Indivíduos e interações ao invés de processos e ferramentas;
• Software em funcionamento ao invés de documentação abrangente;
• Colaboração com o cliente ao invés de negociação de contratos;



• Responder a mudanças ao invés de seguir um plano.

Desta forma, as metodologias ágeis surgiram propondo um modelo de desenvol-
vimento iterativo, incremental e comunicativo de software, no qual há entregas contínuas
de valor agregado ao negócio do cliente. O autor [Pressman 2009] também afirma que
há uma constante e crescente cobrança por qualidade no desenvolvimento, visto que o
mercado de software se encontra em uma realidade altamente modernizada, acelerada e
competitiva. Tal mercado espera por entregas rápidas, mas funcionais, sendo esse um
fator que pode ser verificado e validado por meio da execução de testes de software.

De acordo com [Sommerville 2011], o teste de software é um processo utilizado
com o objetivo de demonstrar se um programa desenvolvido faz o que era esperado por
ele, ou seja, validar se tal programa atende seus requisitos e também descobrir situa-
ções em que o programa possa se comportar de forma incorreta a fim de identificar seus
possíveis defeitos de desenvolvimento antes do seu uso final. Visando ganhos na pro-
dutividade com a redução do envolvimento humano em atividades manuais, os autores
[Myers et al. 2011] recomenda que seja feita automação de testes.

O framework Scrum, baseado nos princípios ágeis, prescreve testes de unidade
para garantir a qualidade do código que está sendo desenvolvido. No entanto, conforme
dados coletados no questionário aplicado e presente na Seção 2 deste artigo, muitas equi-
pes tendem demonstrar resistência à prática dessa atividade, resistência às vezes atrelada
ao nível de capacitação técnica, a maturidade do time ou ainda por causa do processo de
teste de software. Desta forma, é importante auxiliar as equipes na compreensão da im-
portância dos testes, além de ajudá-las no processo de criação e execução de bons testes.

Portanto, em busca de melhorias para as atividades de testes de software no pro-
cesso ágil de desenvolvimento, o presente artigo apresenta uma proposta de uso da técnica
de Desenvolvimento Orientado por Comportamento, do inglês Behavior Driven Develop-
ment (BDD) para otimizar a escrita de testes de unidade durante o ciclo de desenvolvi-
mento no framework Scrum por meio do padrão definido pela linguagem natural “Dado-
Quando-Então”. Além disso, visando demonstrar a viabilidade da proposta fornecida, foi
utilizado o framework Spock em um estudo de caso aplicando tal método proposto para a
escrita e automação de testes.

Este artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2 é apresentado o ques-
tionário e seus resultados que serviram como argumentação para este trabalho; enquanto
na Seção 3 é apontado os trabalhos correlatos; na Seção 4 é mostrado quais os recursos
utilizados para o trabalho; a Seção 5 contém o referencial teórico; na Seção 6 é apresen-
tado o desenvolvimento do trabalho; por fim, na Seção 7 são descritas as conclusões e os
possíveis trabalhos futuros.

2. Questionário Realizado
Esta Seção apresenta o questionário elaborado e enviado para coleta de dados para argu-
mentar a justificativa deste trabalho. Tal questionário foi composto por quatro seções com
os seguintes propósitos:

1. Informações Gerais: identificar o perfil e a variedade da amostragem de partici-
pantes por meio de questões referentes a faixa etária, gênero e tempo de carreira
na área de Tecnologia da Informação (TI) caso aplicável.



2. Capacitações Técnicas: identificar em quais áreas de TI houve atuação ao longo
da carreira, quais métodos ágeis foram utilizados, se houve experiência com téc-
nicas de desenvolvimento e na área de teste de software em específico.

3. Experiência com Teste de Software: identificar como foi a experiência e impor-
tância atribuída as práticas de teste de software a partir de questões respondidas
em escala Likert (o grau de concordância para cada afirmação varia em uma es-
cala de 1 à 5), bem como a utilização de frameworks para testes e se houve alguma
experiência com a técnica BDD em específico.

4. Experiência com BDD: identificar o quão satisfatória foi a experiência ao utilizar
a técnica de desenvolvimento BDD a partir de questões respondidas também em
escala Likert.

Foram coletadas respostas para o questionário durante um período de aproximada-
mente duas semanas, com um total de vinte e dois respondentes. Dentre os participantes,
68.2% deles tiveram experiência em específico na área de testes de software e apenas
33.3% desses tiveram alguma experiência no uso da técnica BDD.

De acordo com a pesquisa, 47% dos respondentes atuando como testador se mos-
traram indiferentes quando questionados sobre a dificuldade em saber o que e como testar
(Figura 1) contra 13% que concordaram que tem dificuldades. A Figura 2 mostra que a
maioria dos respondentes na área de testes de software acreditam que a comunicação e
entendimento dos requisitos são fundamentais para realização dos testes. Esses fatores
devem ser assegurados por meio do uso da técnica BDD segundo o autor [Smart 2014].

Figura 1. Afirmação
acerca as dificuldades
encontradas por um
testador

Figura 2. Afirmação
acerca o impacto da
comunicação e entendi-
mento dos requisitos na
realização de testes

Além de ser fundamental o conhecimento dos requisitos na etapa de testes assim
como saber o que e como testar, foi identificado no gráfico presente na Figura 3 que o
conhecimento acerca técnicas e ferramentas para a execução das atividades de teste de
software também se faz necessário. A maioria dos respondentes opinaram que o desco-
nhecimento de técnicas e ferramentas podem trazer resistência a prática de testes.

A pesquisa também mostrou que a maioria dos respondentes que utilizaram o
BDD consideraram a técnica satisfatória (60%). Dos 40% que se mostraram indiferentes
(Figura 4), notou-se que um não havia utilizado nenhum tipo de framework relacionado
ao BDD, relação que foi identificada em uma pergunta do questionário sobre o uso de
frameworks para testes contendo uma listagem de frameworks para BDD e também per-
mitindo a adição de outros, caso aplicável.



Figura 3. Afirmação
acerca a necessidade de
técnicas e ferramentas
para a prática de testes

Figura 4. Afirmação
acerca ao grau de satis-
fação na experiência com
BDD

3. Trabalhos Correlatos

Esta Seção demonstra alguns trabalhos que possuem sinergia com a proposta mencionada
neste artigo.

(a) A monografia desenvolvida por [Anderle 2015] teve como objetivo apresentar re-
sultados e conclusões acerca o uso da técnica BDD e de Histórias de Usuário
como melhoria no processo de desenvolvimento de um projeto que utilizava o
framework Scrum. Desta forma, utilizou-se do método Pesquisa-Ação como me-
todologia de pesquisa, realizou a coleta de dados via questionários e sua análise.
Como resultado, foi possível observar que a aplicação do BDD como uma me-
lhoria de processo foi significativa e positiva, tendo como destaque as seguintes
melhorias: os membros do projeto conseguiram identificar o valor e vantagens no
uso do BDD; aumento da qualidade no desenvolvimento em razão do melhor deta-
lhamento do que deveria ser feito a partir dos cenários, assim identificando melhor
o que era esperado para tal projeto e; o entendimento acerca o que era requisitado
para o projeto foi melhor compartilhado e assertivo.

(b) O artigo elaborado pelos autores [Cavalcante and Sales 2019] teve como proposta
descrever como a técnica BDD foi utilizada para verificar a qualidade de desenvol-
vimento do software “Meu Campeão”, um software no qual tinha como objetivo
ser uma espécie de canal para o investimento privado no esporte brasileiro. O
BDD foi aplicado no desenvolvimento com a criação de cenários para definir o
comportamento esperado pelas funcionalidades do software por meio do padrão
proposto por tal técnica. Foi usado o framework JUnit para definir e executar os
casos de teste a partir dos cenários elaborados em conjunto de um framework de-
dicado à técnica BDD chamado de JBehave. Como resultado, foi identificado que
a automatização de testes de software por meio da técnica BDD para o processo
de verificação e validação de qualidade tornou-se mais eficiente em questões de
tempo de execução.

(c) O trabalho realizado por [Lenka et al. 2018] descreve as principais vantagens e
falhas do Test-Driven Development (TDD), esse sendo um processo contínuo de
escrita, execução de testes e refatoração de código, que levaram ao desenvolvi-
mento da técnica BDD e de várias ferramentas, juntamente com suas característi-
cas e à comparação de suas funcionalidades. As ferramentas para BDD analisadas
neste artigo foram: Cucumber, Concordion, JBehave, FitNesse e SpecFlow. Foi



demonstrado que por mais que existam algumas semelhanças entre ambas as téc-
nicas TDD e BDD, as quais também possuem diferenças notórias, mas que quando
utilizadas em conjunto são capazes de fornecer melhores resultados do que indi-
vidualmente, visto que ambas podem complementar suas respectivas vantagens e
desvantagens.

4. Métodos e Materiais

Para a elaboração deste artigo, foi realizado um levantamento bibliográfico de trabalhos
correlatos e fundamentações teóricas por meio das plataformas Google Scholar, CAPES
e IEEE Xplore acerca os principais temas retratados, tais como: engenharia de software,
qualidade de software, teste de software, framework Scrum e técnicas de desenvolvimento
como BDD e TDD.

A nova proposta da aplicabilidade da técnica BDD no framework Scrum foi reali-
zada a partir de um estudo teórico acerca ambas tecnologias, assim identificando possíveis
pontos que o BDD demonstrou ser aplicável no Scrum e levando a proposta de um novo
framework que visa uma melhoria de processo a partir desta união. A fim de demonstrar
a viabilidade da proposta fornecida, foi utilizado o framework Spock para a realização de
um estudo de caso aplicando os novos aspectos definidos para a escrita e automação de
testes.

5. Referencial Teórico

5.1. Framework Scrum

De acordo com os autores [Schwaber and Sutherland 2017] e responsáveis pela criação
do “Scrum Guide”, o framework Scrum é dedicado ao gerenciamento e desenvolvimento
de produtos complexos de forma iterativa e incremental a fim de maximizar resultados
e aperfeiçoar a previsibilidade de riscos ao longo de desenvolvimento, sendo assim um
framework leve, simples de entender, mas difícil de dominar. Em suma, o Scrum é com-
posto por times com papéis associados a eles, eventos, artefatos e regras, as quais são
responsáveis por administrar toda a relação e interação existente entre esses conceitos.

O Scrum é fundamentado de forma empírica, isto é, o refinamento do uso do
framework é resultado da vivência e tomada de decisões oferecidas pelo mesmo. Deste
modo, o Scrum também define três pilares (transparência, inspeção e adaptação) para
sustentar o seu respectivo empirismo, a fim de garantir o funcionamento e eficiência do
Scrum como um todo.

Além dos pilares, também são definidos um conjunto de valores (comprometi-
mento, coragem, foco, transparência e respeito) que, quando introduzidos e experiencia-
dos pelos membros do Time Scrum, os pilares mencionados passam a ser naturais e con-
sistentes ao ponto de sustentar tanto o framework quanto a confiança entre os envolvidos
no processo empírico do Scrum.

A Figura 5 ilustra uma esquematização com tradução adaptada do framework
Scrum, na qual consta os principais elementos, isto é, eventos e artefatos do Scrum. A
seguir um breve detalhamento de cada elemento presente nessa figura:



Figura 5. Esquematização com tradução adaptada do framework Scrum
[Scrum.org 2019]

• Backlog do Produto: é onde são listados os itens desejados, priorizados e cons-
tantemente refinados. O Backlog do Produto é um artefato vivo. Os itens
do Backlog são geralmente descritos no formato de Histórias de Usuário, téc-
nica originada da metodologia ágil eXtreme Programming (XP) dos autores
[Beck and Gamma 2000]. Para cada História de usuário há Critérios de Aceitação
estabelecidos. Segundo [Audy 2015], os Critérios de Aceitação são descrições das
possíveis situações esperadas como comportamento de uma funcionalidade, esses
critérios devem ser validados por meio de testes ao longo do desenvolvimento para
que o PO possa aceitar o Incremento do Produto gerado ao final da Sprint.

• Planejamento da Sprint: é o evento utilizado para definir o que será entregue
como incremento ao final de uma Sprint a partir dos itens do Backlog do Produto,
assim formando um Backlog da Sprint, bem como a definição de um objetivo para
essa a fim de resultar em um incremento funcional ao stakeholder.

• Backlog da Sprint: é um conjunto de itens do Backlog do Produto selecionados
para serem desenvolvidos ao longo da Iteração de Sprint, visando a entrega de um
incremento funcional para atingir o objetivo proposto para tal Sprint.

• Iteração de Sprint: ou apenas Sprint, é um período com duração de duas ao
máximo de quatro semanas dedicadas ao desenvolvimento dos itens listados no
Backlog da Sprint, assim resultando no final um incremento funcional do produto
para o stakeholder. Cada Sprint possui um objetivo, o qual contribui para orientar
todos do Scrum no que deve ser feito para o desenvolvimento e entrega de um
incremento que agregue valor ao negócio do cliente.

• Reunião Diária: são as reuniões ágeis feitas diariamente durante a iteração de
uma Sprint pelo time de desenvolvimento. Tal reunião tem como propósito inspe-
cionar o progresso da Sprint em relação ao objetivo dela, assim cada membro do
time pode responder as seguintes questões: o que foi realizado no dia anterior para
atingir objetivo da Sprint; o que será feito na presente data para atingir o objetivo
da Sprint e; se houve ou há algum impedimento que prejudique o desenvolvimento
da Sprint e o atingimento da meta definida para ela.

• Revisão da Sprint: é uma reunião realizada no final de cada Sprint junto com



a parte interessada pelo produto para inspecionar o incremento desenvolvido e
adaptar o Backlog do Produto caso necessário. O objetivo principal desta reunião
é fornecer feedbacks para o Backlog do Produto a fim de atender novas oportunida-
des e esclarecer os requisitos esperados para uma próxima entrega de incremento
em uma próxima Sprint de acordo com aquilo que agregue valor ao negócio do
stakeholder.

• Retrospectiva da Sprint: é uma reunião realizada após ter sido feita a Revisão
da Sprint. O objetivo desta reunião é elaborar um plano de melhorias para a pró-
xima Sprint baseando-se nas oportunidades identificadas pelos membros do Time
Scrum durante o período da última Sprint realizada. Dentre os pontos inspecio-
nados durante a Retrospectiva da Sprint, tem como propósito: observar toda inte-
ração entre a última Sprint e o Time Scrum, processos, ferramentas e; identificar
principais lições aprendidas para o Time Scrum.

• Incremento do Produto: é a soma de todo o esforço aplicado em cima dos itens
do Backlog do Produto durante a realização das Sprints. Tal incremento funcional
será entregue e utilizado pelo stakeholder no intuito de identificar novos pontos
de desenvolvimento, melhorias ou correções, assim ajustando e refinando o Bac-
klog do Produto de acordo com as suas necessidades alinhadas ao valor do seu
respectivo negócio.

Conforme observado no “Scrum Guide”, o Time Scrum consiste em papéis e res-
ponsabilidades específicas para cada um deles, além de ser um time com características
autogerenciáveis, multidisciplinares e pequenos (de 5 a 7 pessoas). O tamanho do time
é um aspecto importante, visto que isso contribui na agilidade, flexibilidade e adapta-
bilidade dos membros do time ao longo do ciclo de desenvolvimento de novos produ-
tos complexos. Os papéis existentes em um Time Scrum podem ser definidos conforme
abaixo:

• Product Owner (PO): também conhecido como “dono do produto”, papel que
tem como responsabilidade maximizar o valor do produto gerado pelo esforço re-
alizado pelo Time de Desenvolvimento, sendo então responsável por gerenciar e
priorizar o Backlog do Produto a fim de representar as necessidades dos stakehol-
ders (parte interessada pelo produto, isto é, o cliente) dentro do Time Scrum;

• Time de Desenvolvimento (Dev Team): são os profissionais (geralmente seni-
ores) responsáveis tanto pela estimativa quanto pelo esforço aplicado nas tarefas
que compõem o Backlog do Produto, as quais quando completas resultam em en-
tregas de incrementos funcionais com valor agregado ao negócio do stakeholder
no final de cada Sprint.

• Scrum Master (SM): é responsável por promover e suportar as teorias, práticas
e regras acerca o framework Scrum dentro do Time, ou seja, atua como espécie
de facilitador dentro do Scrum, sendo um servo-líder tanto para as necessidades
específicas tanto do PO quanto do Dev Team.

5.2. Desenvolvimento Orientado por Comportamento

A técnica BDD foi concebida por [North 2006] em resposta aos problemas encontra-
dos por ele enquanto utilizava e lecionava sobre as práticas da técnica TDD do autor
[Beck 2003]. Tais problemas partiam do desentendimento na comunicação e compreen-
são entre as partes envolvidas no desenvolvimento de software, bem como a dificuldade



de definir “o que”, “quando” e “como” deve ser testado. Deste modo, para diferenciar me-
lhor a técnica BDD do TDD, o autor [North 2012] publicou um artigo trazendo consigo a
seguinte afirmação: “O BDD é o mesmo que o TDD? Sim. Se você é um programador, e
toda a sua equipe é programadora, e todos os seus stakeholders são programadores e você
tem um único especialista no assunto incorporado na equipe”.

Observando a afirmação feita pelo autor, pode ser dito que enquanto o TDD
preocupa-se com o código e os codificadores, isto é, perfis técnicos, o BDD por sua vez
visa a comunicação e colaboração com todas as partes envolvidas no desenvolvimento
sejam essas técnicas ou não.

Diante desse cenário, a técnica BDD define uma linguagem natural, expressão ori-
ginada da técnica Domain Driven-Design (DDD) [Evans and Fowler 2004]. A linguagem
natural definida para o BDD é comumente chamada de Gherkin, a qual faz uso de uma
estrutura conhecida como “Given-When-Then” do inglês e traduzida para o português
como “Dado-Quando-Então”.

Tal estrutura visa facilitar o processo de levantamento de requisitos a partir das es-
pecificações fornecidas pelos stakeholders. Desta forma, a linguagem Gherkin tem como
propósito melhorar a comunicação e entendimento em todo o time de desenvolvimento e
as partes envolvidas com menor conhecimento técnico de codificação (como testadores,
especialistas de qualidade, analistas de negócios, gerentes de projeto e as próprias partes
interessadas), levando a uma compreensão mútua do progresso de desenvolvimento. O
foco passa a ser o comportamento e resultados esperados das funcionalidades que agre-
guem valor ao negócio e não mais apenas o código.

Segundo [Smart 2014], os principais benefícios ao utilizar a técnica BDD são:

• Redução de Desperdícios: o BDD concentra seu esforço de desenvolvimento
na identificação e entrega de funcionalidades que agreguem valor ao negócio dos
stakeholders. Quando desenvolvidas funcionalidades que não estejam alinhadas
aos objetivos do negócio, tal esforço aplicado nessas é desperdiçado, bem como
quando a funcionalidade desenvolvida está de acordo com o objetivo de negócio,
mas sua utilização não está com o formato esperado, assim gerando mais des-
perdícios e levando ao retrabalho dessas. Consequentemente, o BDD contribui
na contínua comunicação direcionada ao objetivo do negócio, tendo assim feed-
backs mais precisos e frequentes das partes interessadas ao ponto de contribuir
para ajustes quando necessários.

• Redução de Custos: ao reduzir desperdícios por consequência há redução dos
custos envolvidos no desenvolvimento. Quando o foco passa a ser em funcio-
nalidades de valor agregado ao negócio e alinhadas ao objetivo do mesmo, sem
desperdiçar esforço em funcionalidades de pouco valor, entende-se que pode ser
reduzido o custo de entrega de um produto aplicável à parte interessada. Por ou-
tro lado, quando o desenvolvimento do software está de acordo com o esperado,
implica-se que a qualidade dele vem sendo garantida, logo, há também uma redu-
ção dos custos relacionados a correções de defeitos e os possíveis atrasos gerados
por eles.

• Mudanças Facilitadas e Seguras: o BDD permite facilitar o processo de mu-
dança e expansão de um projeto de software em razão dos elementos propostos
por ele, como por exemplo as especificações geradas a partir da linguagem Gher-



kin fornece um conjunto abrangente de casos de testes, os quais podem ser au-
tomatizados e por consequência reduzir o risco de regressão causadas por novas
alterações no desenvolvimento.

• Aumento na Velocidade de Entregas: visto que o BDD descreve um conjunto
abrangente de testes automatizados, os testadores deixam de aplicar esforço ma-
nual repetitivo para cada nova entrega.

5.3. Linguagem Gherkin e Histórias do BDD
O modelo de histórias do BDD proposto por [North 2007] faz uso da técnica de Histórias
de Usuário para sua composição. No entanto, as Histórias de Usuário são compreendidas
como narrativas dentro de uma história do BDD e são utilizadas para descrever um ponto
de partida a fim de elaborar possíveis cenários aplicáveis a elas, conforme ilustrados na
Figura 6.

Figura 6. Exemplo de história do BDD com cenários elaborados em linguagem
Gherkin [Carvalho and Marques 2019]

A elaboração de cenários fazendo uso da linguagem Gherkin ocorre da seguinte
maneira: primeiramente é definido o verbo “Dado”, esse sendo responsável por definir as
pré-condições de ocorrência de um cenário; em seguida o advérbio “Quando”, utilizado
para descrever qualquer ação de interação com o sistema quando o cenário for executado
e; por fim o advérbio “Então”, no qual é descrito os resultados esperados caso o cenário
tenha sido executado com sucesso. Simplificando, os cenários são utilizados para explicar
como uma determinada funcionalidade deve se comportar em situações diferentes ou com
diferentes parâmetros de entrada.

Desta forma, os cenários formulados em linguagem Gherkin podem ser melhor
compreendidos entre os domínios de tecnologia e de negócio, visto que o seu formato se
aproxima muito da comunicação humana. Esses cenários além de serem utilizados como
especificações executáveis, também podem ser aproveitados como documentações vivas,
afinal, são capazes de serem aproveitadas ao longo de todo o processo de desenvolvi-
mento, segundo o autor [Smart 2014]. Tais especificações executáveis, isto é, os cenários
desenvolvidos em Gherkin podem ser automatizados por meio do uso de frameworks que
utilizem a técnica BDD, assim executando casos de testes de forma automática a fim de
garantir o comportamento da funcionalidade desenvolvida ou até mesmo um componente,
algo também ressaltado pelo autor [Smart 2014].



6. Desenvolvimento do Trabalho
Nas subseções a seguir será apresentado o desenvolvimento do trabalho, incluindo a nova
proposta da técnica BDD no framework Scrum e a demonstração da sua aplicabilidade
utilizando o framework Spock.

6.1. Nova Proposta
Após o estudo feito acerca a aplicação da técnica BDD no framework Scrum, se propôs
um novo framework, conforme ilustrado na Figura 7. Essa proposta tem como base o
framework oficial proposto por [Scrum.org 2019]. Nota-se que a técnica BDD é capaz de
atuar em diferentes pontos ao ser utilizada em conjunto com o framework Scrum.

Abaixo do novo framework proposto é descrito os pontos de conexão identificados
nesta união:

Figura 7. Nova proposta do framework Scrum com aspectos da técnica BDD
[Carvalho and Marques 2019]

• Backlog de Produto: para este artefato é definido um novo formato para a escrita
das Histórias de Usuário utilizando BDD (Figura 7, identificado pelo número 1).
As histórias serão acrescidas dos Critérios de Aceitação escritos em linguagem
natural seguindo o padrão “Dado-Quando-Então”;

• Iteração da Sprint: nesta cerimônia há duas formas de utilização do BDD. A
princípio deve ser utilizado para criação e execução de testes de unidade com fra-
meworks BDD (Figura 7, identificado pelo número 2). Os cenários definidos para
as Histórias de Usuário podem ser transformados em especificações executáveis,
tornando-se assim casos de teste para cada trecho da funcionalidade desenvolvida.
Outra forma de utilização do BDD é na identificação de novos cenários durante o
desenvolvimento (Figura 7, identificado pelo número 3), visto que durante a Sprint
ocorre o processo de refinamento e torna-se aplicável identificar novos cenários
tanto para a realização de novos testes, quanto para uma melhor interpretação do
que se trata tal funcionalidade durante o próprio ciclo de desenvolvimento.

• Revisão da Sprint: nesta cerimônia também é possível uma mudança, os testes
de aceitação podem ser escritos em linguagem natural, assim facilitando sua com-
preensão e clareza a partir dos Critérios de Aceitação descritos como cenários



para uma História de Usuário (Figura 7, identificado pelo número 4), seguindo o
novo padrão proposto quando utilizado a técnica BDD conforme mencionado nos
pontos anteriores.

A subseção seguinte tem como objetivo demonstrar como ocorre a aplicação do
BDD no Scrum de forma prática a partir de um estudo de caso. Vale ressaltar que, este
estudo de caso não conta com a participação de stakeholders reais.

6.2. Aplicando o BDD no Scrum

Para demonstrar a aplicação da técnica BDD no framework Scrum foi realizado um estudo
de caso acerca de um projeto de uma calculadora. Os requisitos principais especificavam
a execução de operações simples (adição, subtração, multiplicação e divisão) e complexas
(fórmula de Bhaskara). Nas subseções a seguir serão demostrados os processos e artefatos
no estudo de caso.

6.2.1. Backlog do Produto

Neste artefato é onde ocorre a primeira proposta feita conforme exibido no Item 1 da
Figura 7 onde a técnica BDD atua na composição do Backlog de Produto para auxiliar no
detalhamento dos itens. Os requisitos foram mapeados em histórias de usuários formando
o Backlog de Produto. No total foram escritas 5 histórias, cada uma associada a uma
operação da calculadora.

Supõe-se que as Histórias de Usuário formuladas no padrão proposto pelo BDD
contemplam o uso de sua linguagem natural, a qual demonstra contribuir para uma me-
lhor compreensão e interpretação do que se trata aquela história, bem como para uma
colaboração mais ativa por parte do stakeholder.

A Figura 8 ilustra a diferença do formato tradicional utilizado para formular His-
tórias de Usuário em relação ao novo formato proposto. A História de Usuário, em seu
formato tradicional, leva o padrão “como <tipo de usuário> - quero <objetivo> - para
<atingir a uma necessidade>”. Nota-se que os Critérios de Aceitação não são obrigató-
rios neste artefato e muitas vezes são definidos somente no Backlog da Sprint. Na proposta
fornecida, a História do Usuário terá além da narrativa tradicional, a inclusão do padrão
“Dado-Quando-Então”, que indicará os cenários de testes possíveis. Esses cenários são
equivalentes aos Critérios de Aceitação.

Figura 8. Comparação do formato tradicional de História de Usuário para o novo
formato proposto ao utilizar a técnica BDD [Carvalho and Marques 2019]



A Tabela 1 exemplifica uma das Histórias de Usuário intitulada de "Realizando
operações de adição", em BDD, pertencentes a primeira Sprint.

6.2.2. Planejamento e Backlog da Sprint

Quando os itens do Backlog de Produto estão formulados em BDD, a realização do Pla-
nejamento da Sprint pode se tornar mais clara, visto que o novo formato das Histórias de
Usuário facilita a compreensão uma vez que o próprio detalhamento ocorre sob a perspec-
tiva e necessidades do stakeholder com participação do PO. O Planejamento da Sprint,
conforme mencionado, busca definir o Backlog da Sprint e seu objetivo.

Após priorização, foi planejado duas Sprints para o projeto com os seguintes itens:
(i) quatro histórias com o objetivo de implementar as operações simples da calculadora; e
(ii) uma única história relacionada a operação complexa da calculadora.

Tabela 1. História de Usuário para a criação da operação de adição da calcula-
dora e seu respectivo cenário possível [Carvalho and Marques 2019]

Sprint #01 - Operações Simples
Criação do módulo de operações simples para a calculadora

Backlog da Sprint
Título Realizando operações de adição

Narrativa
Como usuário da calculadora
Quero realizar uma operação simples de adição
Para visualizar o resultado da operação de adição

Item #01
Cenário Possível

Dado que a calculadora seja inicializada
E que seja informado dois números
Quando informar o primeiro número com valor 5
E informar o segundo número com valor 15
Então o resultado da adição deve ser 20

6.2.3. Iteração da Sprint

Nesta cerimônia se propõe dois usos da utilização do BDD no modelo conforme identifi-
cado pelos Itens 2 e 3 da Figura 7.

Após implementação das histórias contidas no Backlog da primeira Sprint foram
criados casos de teste em linguagem natural a partir dos “Cenários Possíveis” descritos
nas próprias histórias. Essa atividade é responsabilidade do Dev Team.

Os testes criados tiveram sua execução automatizada pelo framework Spock, dos
desenvolvedores [Niederwieser and Daley 2008], o qual faz uso dos aspectos da técnica
BDD. Tais testes, escritos em linguagem natural, foram utilizados para verificar e validar
as unidades presentes na primeira Sprint (Item 2 da Figura 7). Considera-se que haverá
um potencial de legibilidade dos testes pelo uso da linguagem natural específica.

A Figura 9 ilustra uma classe desenvolvida em linguagem Java com a implemen-
tação das Histórias de Usuário da primeira Sprint. Na Figura 10 é demonstrada uma classe
em linguagem Groovy com a implementação de um teste de unidade elaborado em lin-
guagem natural para o Item #01 conforme observado na Tabela 1. O uso da técnica BDD
na Figura 10 para a escrita de testes é detalhada a seguir:



• Linhas 3 a 4: são importadas as bibliotecas utilizadas pelo framework Spock para
a criação de testes;

• Linhas 6 a 10: é utilizada uma anotação do framework Spock para descrever
a narrativa do BDD, ou seja, a História de Usuário a qual espera-se verificar e
validar sua funcionalidade. A proposta é que essa parte esteja pronta no Backlog
do Produto;

• Linha 11: é definido o nome da classe;
• Linha 13: é o nome do método que executará o teste, é equivalente com o título

do cenário que está sendo testado;
• Linhas 14 a 24: são utilizadas algumas marcações do framework Spock que equi-

valem ao padrão “Dado-Quando-Então”, assim descrevendo o que é necessário
para aquele teste e em seguida implementando essa necessidade, por exemplo: na
linha 14 é dito como pré-condição a necessidade de inicializar a calculadora para
a execução do teste e em seguida na linha 15 a classe da calculadora é inicializada;

• Linhas 26 a 31: o framework Spock permite criar massa de dados diferentes para
o mesmo cenário de testes identificado para uma única unidade testada (linha 24)
de forma facilitada. Dessa forma, é expandida a cobertura de testes a partir do
“Cenário Possível” definido na História de Usuário feita em BDD

Figura 9. Classe Java com
a implementação das fun-
cionalidades identificadas
nas Histórias de Usuário

Figura 10. Classe Groovy
com a implementação do
teste de unidade escrito
em linguagem natural

Em suma, o “Cenário Possível” trata-se de um comportamento esperado para
aquela funcionalidade, em que a partir dele é possível definir outros novos comporta-
mentos esperados, conforme necessário, a fim de validar se tal funcionalidade desenvol-
vida está de acordo com o especificado e alinhado ao objetivo do negócio, sendo então
comumente conhecidos no Scrum como Critérios de Aceitação.

Ao longo da Iteração da Sprint, conforme o grau da compreensão dos requisitos
e seus respectivos “Cenários Possíveis” há a possibilidade de se identificar e adicionar
novos cenários (Item 3 da Figura 7). Tal processo de identificação de novos cenários é algo
contínuo e não está atrelado somente durante a Interação da Sprint, pois, até mesmo na
realização da Revisão da Sprint isso se torna possível com auxílio do próprio stakeholder.



6.2.4. Revisão da Sprint

No término de uma Sprint deve ocorrer a cerimônia de realização da Revisão da Sprint em
conjunto dos stakeholders, nesse momento é dever do Time Scrum demonstrar o Incre-
mento de Produto produzido. Quando realizado testes em linguagem natural, os mesmos
tornam-se uma documentação viva do projeto e podem ser utilizados durante todo o ciclo
de desenvolvimento. Tal “documento” também pode ser mostrado em formato de rela-
tórios para os stakeholders a fim de relatar o sucesso do desenvolvimento, destacando
novamente que a linguagem tende a ser compreendida por todos.

A Figura 11 exibe um relatório em formato página do HTML gerado pelo fra-
mework Spock. Neste relatório é possível observar, de forma bem estruturada e clara a
partir das suas seções, como foram as execuções dos testes de unidade realizado e seus
respectivos resultados. Vale ressaltar que no contexto deste estudo de caso, o desenvolvi-
mento de uma calculadora, os testes de unidade ganharam um destaque maior e justamente
por isso foi definido como viável ilustrar os mesmos em um relatório.

Figura 11. Demonstração do relatório de testes em página do HTML gerado pelo
framework Spock

O relatório gerado em HTML também traz informações úteis caso um teste falhe
durante sua execução. Um exemplo de teste com falha pode ser observado na Figura 12.
Neste exemplo, houve uma falha ao executar testes para a funcionalidade desenvolvida
na segunda Sprint deste estudo de caso, sendo essa a operação complexa da fórmula de
Bhaskara (a única História de Usuário desenvolvida na segunda Sprint).

Para verificar e validar o comportamento da funcionalidade da fórmula de Bhas-
kara, foi elaborado um teste de integração, visto que a própria operação faz uso de outras
unidades do sistema para o seu cálculo final, conforme ilustrado nas Figuras 13 e 14.

A falha do teste ocorre em razão de uma implementação inválida presente na li-
nha 9 do método calcularDelta da Figura 13 que em vez de ter sido utilizada a unidade



subtrairNumeros (linha 9 a 11 da Figura 9), por engano foi utilizada a unidade somarNu-
meros (linha 5 a 7 da Figura 9) do módulo simples da calculadora. Além disso, partindo
do formato em que foi escrito o teste de integração mencionado, esse mesmo formato
supõe-se aplicável de ser reaproveitado para o usuário final como um teste de aceitação
(Item 4 da Figura 7).

Figura 12. Relatório com testes que tiveram sua execução sem sucesso no fra-
mework Spock

Figura 13. Classe Java
com a implementação da
operação da fórmula de
Bhaskara

Figura 14. Classe Groovy
a implementação do teste
de integração

7. Conclusões e Trabalhos Futuros
O objetivo deste artigo foi fornecer uma proposta que viabilize o uso da técnica BDD junto
ao framework Scrum. A partir da proposta fornecida e estudo de caso feito, conclui-se que



foi possível identificar que a aplicação de uma linguagem natural, neste caso o padrão
“Dado-Quando-Então”, aspecto da técnica BDD, foi aplicável para a criação e execução
de testes utilizando frameworks que suportem tal técnica no ciclo de desenvolvimento do
Scrum.

No entanto, o BDD diz respeito à colaboração e comunicação durante o desenvol-
vimento, que são facilitados por meio do uso de uma linguagem natural, algo que neste
contexto não poderia ser comprovado, visto que foi um estudo de caso isolado sem a par-
ticipação real de stakeholders. Contudo, o Scrum também foca em iteração, pessoas e
no contato com o cliente, o que supomos que a linguagem natural possa contribuir neste
aspecto.

Também foi possível notar que o grau de detalhamento para cada cenário de uma
funcionalidade está atrelado ao nível de testes em específico, isto é, quanto menor for o
detalhamento (como feito na primeira Sprint do estudo de caso) tratam-se de testes de
unidade e enquanto no maior grau de detalhamento tratam-se de testes de integração e
aceitação (como proposto na funcionalidade da fórmula de Bhaskara da segunda Sprint
do estudo de caso).

Um outro importante aspecto observado foi facilidade de leitura e interpretação
ganha nos testes quando formulados em BDD com o framework Spock (das Figuras 10
e 14) ao comparar com os testes escritos com o framework JUnit, dos desenvolvedores
[Beck et al. 1998], sem o uso de alguma linguagem natural, conforme a Figura 15. O
ganho do entendimento dos testes está presente no uso da linguagem natural, visto que
o seu formato aproxima-se muito da comunicação humana e não são apenas trechos de
códigos como no JUnit, logo, supõe-se que tal técnica pode ser relevante para novos
desenvolvedores de um projeto serem capazes de compreender do que se trata tal teste em
si de forma facilitada.

Figura 15. Classe Java com a implementação do teste de unidade escrito em
JUnit

Conclui-se também que a proposta feita demanda um tempo maior para a escrita
das Histórias de Usuário durante o Backlog do Produto, porém acredita-se que o benefício
ao projeto em termos de entendimento de negócio compense essa demanda.

Como trabalho futuro, pode-se avaliar que a escrita no padrão BDD ocorra durante
o Planejamento da Sprint. Outra sugestão seria aplicar a proposta fornecida em projetos
reais a fim de validar sua viabilidade por um time, bem como o uso do BDD e a linguagem
natural “Dado-Quando-Então” para a elaboração de testes.



Em relação aos trabalhos correlatos, pode-se concluir que o trabalho proposto é
viável, porém só após uma aplicação prática em projeto real seria possível fazer uma
comparação real aos trabalhos citados. Este trabalho apresentou uma nova forma de se
escrever as histórias, apontou onde poderia haver ganhos dentro do Scrum e ainda utilizou
o framework Spock para viabilidade da proposta, todas essas características acrescentam
aspectos aos trabalhos pesquisados.

Por fim, durante a realização deste estudo, foi possível adquirir novos conheci-
mentos acerca a prática de testes de software, bem como técnicas e ferramentas para a
execução dos mesmos. Além disso, ao longo deste projeto foram articuladas as discipli-
nas de Engenharia de Software, Qualidade de Software e Linguagem de Programação que
compõem a grade curricular do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo,
Câmpus Hortolândia.
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