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1. RESUMO 

O avanço tecnológico em projetos de software está cada vez mais 

perceptível nos dias atuais, porém o fluxo no processo de desenvolvimento é 

composto por algumas fases, como especificação de requisitos, desenvolvimento 

e testes. Segundo Pressman (2011), a especificação de requisitos, é 

considerada uma das principais fases da criação de um software, pois é nesta 

fase que será definida as necessidades do negócio, e as funcionalidades do 

sistema. 

 Este trabalho, apresenta e explora um estudo sobre o ciclo de 

desenvolvimento de aplicações utilizando a metodologia de desenvolvimento 

guiado a comportamento (BDD). Uma técnica que pode ser utilizada no ciclo e 

processo de desenvolvimento ágil, que traz benefícios, como melhor elicitação 

de requisitos, definição de critérios de aceite, comunicação entre os membros de 

uma equipe, e aumentar a qualidade do software. 

 

2. INTRODUÇÃO 
Quando utilizado frameworks ágeis em projetos de desenvolvimento de 

software, percebe-se que o projeto tende a sofrer diversas mudanças ao longo de 

seu ciclo de vida, o que cria uma necessidade cada vez maior de documentação e 

especificação eficiente, além de um envolvimento e comunicação maior entre os 

membros da equipe e o cliente. A ausência de comunicação é um grande problema 

que pode levar diversos projetos ao fracasso (PRESSMAN,2011). 

Um estudo realizado pela Standish Group em  2013 mostra que 43% dos 

softwares não funcionam  como o esperado, e que nunca serão usados. 

 
2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Sucesso 34% 29% 35% 32% 37% 39% 

Não funciona como planejado 51% 53% 46% 44% 42% 43% 

Falhou 15% 18% 19% 24% 21% 18% 

           Fonte: CHAOS Manifest 2013 

Uma equipe de desenvolvimento por mais capaz, eficiente e auto-organizada 

que seja, pode possuir limitações se a especificação for superficial ou incompleta, 

possivelmente o resultado será um software de má qualidade, que não atenderá as 

expectativas do usuário. 



Um dos maiores problemas encontrados entre os membros de uma equipe, 

consiste nos conceitos e terminologias sobre o que deve ser desenvolvido, diferindo-

se entre as diferentes áreas como desenvolvimento, teste, qualidade e requisitos, o 

que pode gerar focos de confusão e possíveis defeitos no software. 

O desenvolvimento guiado a comportamento tem como seu principal conceito 

a Ubiquitous Language (UL), uma linguagem que servirá para descrever o 

comportamento do sistema, de alcance a todos os membros da equipe e cliente, 

para que sejam capazes de entender e minimizar a falta de comunicação (SMART, 

2015). 

 

3. OBJETIVOS 
 Este artigo tem como objetivo demonstrar os conceitos do desenvolvimento 

guiado a comportamento, e um estudo de caso em equipe de desenvolvimento de 

software utilizando BDD, com o objetivo de demonstrar os benefícios alcançados por 

meio dessa técnica utilizando um framework ágil. . 

 

4. METODOLOGIA 
 Para o desenvolvimento deste trabalho, foram definidas  as seguintes etapas:  

1. Uma pesquisa de caráter exploratório, onde foi realizado um 

levantamento bibliográfico sobre o tema, estudando os principais 

conceitos. 

2. Uma pesquisa de caráter prático, explorando um estudo de caso onde 

será descrito a aplicabilidade dos conceito. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Desenvolvimento guiado a comportamento, comumente chamado de BDD, é 

uma metodologia ágil, criada em 2003 por Dan North (Smart, 2015). 

Utilizando-se dos conceitos de linguagem ubíqua, proposta em 2004 por Evans, que 

propõe o conceito de uma visão unificada e compartilhada do software entre todos 

os envolvidos no desenvolvimento do software.  

 Essa técnica, se estende as várias atividades presentes em desenvolvimento 

de um software, como levantamento de requisitos, design, documentação, 

verificação e validação, e tem como princípio básico o comportamento do software, 

portanto, tudo é um comportamento (Smart, 2015). 



  Segundo Smart (2015), BDD direciona o desenvolvimento de software de 

fora para dentro (Outside-In), onde o ciclo de desenvolvimento inicia-se nos 

requisitos e na visão do cliente. A sequência de passos descritos do Outside-In são 

definidas como: 

• Escrever uma especificação do comportamento esperado; 

• Escrever código suficiente para implementar o comportamento esperado/fazer 

a especificação passa 

• Executar as especificações e ver elas passando; 

• Refatorar o código; 

• Refatore a especificação; 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 
 Apesar deste trabalho se encontrar em andamento, os resultados dos estudos 

realizados até o momento demostram alguns benefícios significativos na utilização 

do BDD no processo de desenvolvimento de software ágeis. Dentre os quais, 

destaca-se como o uso do BDD traz eficiência no levantamento de requisitos, 

proporcionando descrever de forma clara e eficiente os critérios de aceite, 

necessidades e funcionalidades, resultando em um melhor requisito e um software 

de melhor qualidade. 

 

7. FONTES CONSULTADAS 
  
 SMART J. F. BDD in Action: Behavior-Driven Development for the whole 

software lifecycle. Shelter Island: Manning Publications Co, 2014 

STANDISH GROUP INTERNATIONAL. CHAOS Manifest 2013. Disponível 

em https://larlet.fr/static/david/stream/ChaosManifesto2013.pdf. Acesso em 

20/04/2015 

PRESSMAN, R.S. Engenharia de Software: Uma abordagem profissional. 

Porto Alegre: AMGH, 2011. 


