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RESUMO 

Escolher uma boa técnica de desenvolvimento ágil na construção 

de um projeto de software é fator primordial para bons resultados. 

Tendo em vista a falta de maturidade em equipes de TI quando 

utilizado a técnica Test Driven Development (TDD) - 

Desenvolvimento guiado por testes, Dan North (2006) idealizou o 

Behavior Driven Development (BDD) - Desenvolvimento guiado 

por comportamento, uma técnica que visa envolver todo o time 

(Pessoas técnicas e não técnicas) nas regras de negócio do 

software, trazendo como consequência um compartilhamento 

maior de conhecimento entre toda a equipe.  

Palavras chave: Desenvolvimento guiado por comportamento, 

BDD, Cucumber, JBehave, Specflow, Linguagem Ubíqua. 

ABSTRACT 

Choosing a good technique and quick development in building a 

software project is a key factor for positive results.  

Given the lack of maturity in Information Technology team once 

using the Test Driven Development (TDD), Dan North (2006) 

devised Behavior Driven Development - To Involve the whole 

team in the business rules of the software, resulting in a greater 

sharing of knowledge among the whole team. 

Keywords: BDD, Behavior Driven Development, Cucumber 

JBehave, Specflow, Ubiquitous language.  

1. INTRODUÇÃO 
BDD, do inglês Behavior Driven Development, ou 

desenvolvimento guiado por comportamento. 

Consiste em uma técnica de desenvolvimento ágil onde encoraja a 

interação de toda equipe do projeto, ou seja, profissionais com 

perfil técnico e não-técnico entendem o comportamento esperado 

do software a ser desenvolvido. 

O BDD é considerado uma evolução do Test Driven Development 

– TDD [4], que visa integrar regras de negócios com linguagem 

de programação, e quando utilizado tende a minimizar 

drasticamente o número de falhas. 

Os principais métodos de pesquisa serão com revisões 

bibliográficas e estudo de caso, tendo como base a literatura sobre 

temas relacionados em livros e conteúdos existentes na internet. 

Este artigo será critério avaliativo do curso de Pós-graduação em 

Engenharia de Software da faculdade UNIBRATEC – IBRATEC. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

2.1 Justificativa 
Atualmente a maior parte dos problemas de projeto de software é 

a comunicação. Muitas vezes, ao escrever uma história do usuário, 

não fica claro suficiente o que se espera do teste a ser 

desenvolvido. 

O objetivo do BDD é melhorar a comunicação entre as equipes de 

desenvolvimento, qualidade e negócio e aumentar o 

compartilhamento de conhecimento entre elas. 

O BDD permite que os testes sejam escritos enquanto o software 

está sendo desenvolvido, ou antes devido a clareza da linguagem 

ubíqua descrita nos critérios de aceitação. 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Geral 
Apresentar o BDD como técnica de desenvolvimento ágil em 

equipes de TI, e apresentar um estudo de caso de sua aplicação. 

2.2.2 Específicos 
 Descrever o BDD; 

 Descrever o uso do BDD através de estudo de caso. 

 Descrever ferramentas para automação de testes BDD. 

 Descrever por onde começar para aplicar a técnica. 

 Descrever benefícios quando aplicado. 

3. BDD 
Idealizado por Dan North [5], o BDD surgiu para resolver alguns 

problemas causados pelo TDD, no qual o teste é desenvolvido 

antes de iniciar o desenvolvimento do software.  

Apesar de introduzido no ano de 2003, o TDD - Test Driven 

Development ainda não é uma técnica muito comum em equipes 

de TI. É frequente a dificuldade em definir por onde começar os 

testes, o que deve testar e se o teste deve iniciar falhando, ou seja, 

como será feito o teste de um método quando ainda não se sabe se 

terá alguma condicional, algum laço de repetição ou uma chamada 

a algum serviço externo, e isso pode refletir em diversas falhas no 

processo de desenvolvimento de software. 

Por esses motivos, Dan North, criador do BDD, considera-o como 

uma evolução do TDD. 

Apesar de tudo o TDD está contido dentro do BDD, pois 

descrevemos o comportamento de negócio do software com 
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cenários de critérios de aceitação, mas quando vamos entrar nos 

detalhes e testar o como é implementado uma determinada 

funcionalidade do software a ser desenvolvido, fazemos uso do 

TDD. 

Todavia o TDD está focado única e exclusivamente no design do 

código, enquanto o BDD tem foco no negócio, ou seja, 

desenvolver o software para atender a necessidade do negócio, e 

basicamente os casos de teste são definidos pela funcionalidade a 

ser implementada e pelos requisitos que serão validados. 

Figura 1 – A linguagem ubíqua é de fácil entendimento por 

pessoas técnicas e não técnicas. 

 

Fonte: O autor. 

Um dos principais conceitos é a utilização da linguagem ubíqua, 

como mostrado na figura 1, é uma linguagem natural onde todas 

as partes interessadas (Desenvolvedores, Testes, Setor de 

Qualidade e Negócio) do projeto conseguem compreender o que 

está sendo descrito nas User Stories, do português, história do 

usuário, documento que contém os passos e o comportamento 

esperado do software para cada funcionalidade descrita.  

3.1 Os três princípios do BDD 

3.1.1 O suficiente é suficiente. 
Fazer apenas o necessário é o ideal para o cliente, ou seja, quando 

entra no quesito testes, não se deve automatizar tudo, somente 

aquilo o que é comportamento para o cliente. 

3.1.2 Entregar valor aos stakeholders. 
Se estamos trabalhando em algo que não agrega valor algum, não 

faz sentido continuar, pare de fazer agora mesmo.  

3.1.3 Tudo é comportamento. 
Devemos olhar para funcionalidade como comportamento, tanto 

em nível de código como em especificações das funcionalidades 

do projeto. 

3.2 User Stories 
Histórias do usuário caracteriza uma funcionalidade do produto 

narrada pelo ponto de vista do usuário (papel que irá interagir com 

o software). 

 

 

Figura 2 – exemplo de história de usuário em BDD. 

 

Fonte: O autor. 

A figura 2 mostra um template de história de usuário, no qual irá 

conter a descrição da funcionalidade, ator/usuário responsável 

para realizar a tarefa, meta do negócio e o motivo pelo qual 

queremos atingir a meta. 

Uma história do usuário poderá conter vários critérios de 

aceitação, definindo assim o comportamento esperado do 

software. 

Figura 3 – exemplo de critério de aceitação em BDD. 

 

Fonte: O autor. 

A figura 3 mostra um template de critério de aceite de uma 

história de usuário, a palavra-chave “cenário” contém a descrição 

do teste, na palavra-chave “dado” irá conter um determinado 

estado, na palavra-chave “quando” irá conter um determinado 

evento que ocorre e na palavra-chave “então” irá conter o 

resultado esperado do cenário.  

4. ESTADO DA ARTE 
Nesta seção será feito um levantamento de artigos recentes 

relacionados a aplicação de BDD em projetos, com intuito de 

mostrar os pontos positivos de quando aplicado, e expandir sua 

utilização em processos de desenvolvimento ágil trazendo bons 

resultados como consequência.  

Conforme Rafael B. Chiavegatto [1] a aplicação da metodologia 

BDD agregada a técnica de automatização de testes, em seu 

estudo de caso trouxe os seguintes benefícios listados abaixo. 

 Facilidade na elaboração de entendimento dos cenários 

de testes por todo o time. 

 Redução significante no esforço de execução de testes.  

Conforme Diogo Giaretta Reali [7], no qual realizou um estudo 

de caso comparando a implementação de um projeto de software 

baseado no processo unificado versus BDD, seu trabalho trouxe 

os seguintes resultado listados abaixo. 

 BDD implicou um menor esforço para desenvolvimento 

de uma funcionalidade de complexidade similar. 

 Menor esforço para desenvolvimento de uma 

funcionalidade, comparado ao processo unificado. 

 Maior número de erros em funcionalidades 

desenvolvidas quando aplicado o processo unificado.  

Conforme Lauriane Correa Pereira [6], responsável por realizar 

um estudo empírico sobre o uso do BDD na engenharia de 
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requisitos em projetos, foram constatados benefícios onde alguns 

deles pode ser notado na lista abaixo. 

 Facilidade de vocabulário para a comunicação entre 

todos Stakeholders. 

 Evita a ambiguidade, diminuição dos problemas da 

linguagem. 

 Evita desperdício de documentação e provê 

documentação atualizada. 

 Melhoria da qualidade com redução de defeitos e 

retrabalho, consequentemente havendo aumento da 

produtividade. 

4. POR ONDE COMEÇAR? 
BDD é muito mais que automação de testes, vai mais além, se não 

envolver todo o time, desde o analista de negócio até o testador, 

não irá funcionar.  

Ainda pouco conhecido, algumas pessoas acham que usar o BDD 

é só baixar o plugin ou framework para gerar testes 

automatizados, quando na verdade vai muito mais além que isso, e 

se não for trabalhado desde o início, o desenvolvimento pode não 

avançar satisfatoriamente ou até sofrer retrabalhos.   

Já a visão de muitos analistas de negócio e product owner, é achar 

que fazer BDD é só escrever os cenários, ou seja, um outro grande 

problema, quando na verdade vai além disso. Embora ambos 

citados façam parte da utilização da técnica, o mesmo é apenas 

uma consequência de quando aplicado.  

Entretanto a técnica de desenvolvimento guiado por 

comportamento se inicia desde o levantamento de requisitos do 

software a ser desenvolvido, em seguida essas informações são 

passadas para um arquivo feature contendo todos os passos e 

comportamentos de falhas e sucesso de cada funcionalidade do 

software, como mostra na imagem a seguir.   

Figura 4 - exemplo de cenário com passos do comportamento do 

software em um arquivo feature. 

 

Fonte: O autor. 

Esse conjunto de informações será passado para a equipe de 

desenvolvimento, que utilizará desse documento (feature) para 

entender as regras de negócio do software.  

Para equipes de desenvolvimento acostumadas a trabalhar com 

documento de casos de uso, onde contém os passos de fluxo 

principal e excepcional, agora precisará ter maturidade o 

suficiente para trabalhar com um novo documento que 

centralizará as regras de negócios do sistema, onde poderá utilizar 

do mesmo para desenvolver testes utilizando frameworks que 

interpretaram os passos descritos em um arquivo feature.  

Um dos grandes desafios hoje quando estamos em um projeto de 

software, é fazer com que analista de negócio, product owner, 

desenvolvedor e testador falem a mesma língua, ou seja, o grande 

problema é a comunicação. 

BDD é fazer com que o time desenvolva software falando uma 

mesma língua, entregando valor ao cliente e utilizando cenários 

como consequência para automatização de testes. 

5. FERRAMENTAS 

6.1 Jbehave 
Também idealizado por Dan North, o Jbehave [3] é um 

framework direcionado para linguagem de programação Java, e é 

pioneiro nessa área, pois foi o primeiro a ser idealizado como 

ferramenta de apoio na geração de testes automatizado quando 

fazemos utilização da técnica BDD. 

O JBehave é um framework que interpreta as histórias de usuário 

e os critérios de aceitação descritos em linguagem natural, 

permitindo extrair as informações dos arquivos de texto que serão 

utilizados na geração de testes automatizados.  

Diferente do framework Cucumber [2], o JBehave interpreta os 

critérios de aceitação em arquivos com extensão “Story”, e sua 

execução segue em ordem decrescente, ou seja, a interpretação no 

arquivo quando executado os testes é feita de cima para baixo 

Para cada arquivo de extensão “Story”, deverá conter um arquivo 

Java com os respectivos mapeamentos, onde serão interpretados 

em formas de métodos.  

A classe de configuração possui: o idioma que deve ser 

interpretado os cenários, a localização de onde estão os cenários 

especificados e o formato que será gerado os relatórios dos testes 

executados, conforme imagem a seguir. 

Figura 5 – Exemplo de arquivo de configuração do Jbehave. 

 

Fonte: O autor. 

Os testes automatizados podem ser executados através do 

framework JUnit, neste caso o Jbehave possui uma classe nativa 

para associação com o framework citado.   

Como mostra na imagem 5, basta criar uma classe e herdar da 

classe JUnitStory. 
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Figura 6 - Classe Java contendo o mapeamento dos cenários 

no JBehave. 

 

Fonte: O autor. 

Como mostra na imagem 6, cada passo do arquivo corresponderá 

a um método no arquivo Java. 

6.2 Specflow 
Diferente do framework Cucumber, o Specflow [8] é uma 

ferramenta que dar suporte a especificações BDD voltado para 

tecnologia “.NET”.  

Considerado um framework mais novo, comparado ao Jbehave, o 

Specflow tem suas vantagens, onde uma delas pode ser listada 

abaixo: 

 O Specflow suporta as versões do visual studio 2012, 

2013 e 2015. 

 Para utilizar a ferramenta basta acessar o NuGet 

(gerenciador de dependências .NET, ou seja, similar ao 

Maven na plataforma Java) e rodar o comando “Package 

Manager Console Install-Package SpecFlow.MsTest”. 

 Não precisa de classe de configuração como no 

Jbehave.  

Figura 6 – Exemplo de interpretação de cenários no Specflow. 

 

Fonte: O autor. 

Diferente de como é implementando no Jbehave, é possível ver no 

exemplo da imagem 6 que a referência de um método interpretado 

por um passo de um arquivo feature é feito entre colchetes, 

todavia, tem mesma finalidade e mesma maneira da ordem em 

que é executado, ou seja, o framework interpreta os passos de 

cenários escritos no arquivo feature em ordem decrescente (de 

cima para baixo). 

6. VANTAGENS E DESVANTAGENS 
Podem-se considerar os seguintes benefícios citados abaixo:  

 As pessoas do negócio enxergam claramente o que será 

construído. 

 O BDD facilita com que o time enxergue aquilo que 

será construído, não só o time de desenvolvimento, mais 

as pessoas de negócio.  

 O time de desenvolvimento entende as necessidades do 

negócio que devem ser atendidas.  

 Melhor comunicação entre os profissionais envolvidos 

do projeto. 

 Facilidade no compartilhamento de conhecimento a 

respeito do projeto, e as User Stories apresentam 

objetivos mais claros e bem definidos. 

 Em times que trabalham com modelo cascata, às vezes 

ocorre da documentação está desatualizada. Com o uso 

do BDD, ganhamos uma documentação simples e viva 

do software, gerada de forma dinâmica, ou seja, será 

atualizada por todo o time. 

 Evitamos ter uma documentação que só o analista de 

negócio entende. 

 Fazer com que os envolvidos pensem criticamente a 

respeito do projeto que está sendo desenvolvido. 

Podem-se considerar os itens citados abaixo como uma possível 

desvantagem:  

 No início, trabalhar com BDD pode parecer um pouco 

desafiador ou difícil, podendo tornar o desenvolvimento 

inicial mais lento. 

 Manutenção do código dos testes automatizados, além 

do código de produção. 

7. ESTUDO DE CASO 
Ambos projetos citados na metodologia foram considerados de 

desafio elevado, tendo em vista que a avaliação de desempenho da 

empresa com o cliente não estava muito boa. O time tinha a 

responsabilidade de retomar a confiança do cliente. 

O primeiro projeto no qual utilizará o BDD consiste na criação de 

um portal regional personalizado, no qual todos os funcionários 

terão acesso para sua utilização. Sua principal ideia é otimizar a 

produtividade dos empregados, e tomar plano de ações caso 

necessário. O segundo projeto consiste em um gerador de 

demonstrativos para imposto de renda dos funcionários.  

Ambos projetos têm em comum o Daily Meeting, que faz parte do 

processo de desenvolvimento ágil, acontecendo todos os dias com 

uma equipe externa, a fim de deixar ciente o progresso de 

desenvolvimento. 

8.1 Metodologia 
O estudo de caso consiste em dois projetos de software, onde um 

deles fará uso da técnica de desenvolvimento guiado por 
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comportamento juntamente com as técnicas do Scrum, e o outro 

utilizará apenas o Scrum. Desenvolvidos por uma empresa 

multinacional do porto digital do Recife do ramo de fábrica de 

software, situado no estado de Pernambuco, esta empresa de 

tecnologia teve como cliente uma outra empresa de economia 

mista do ramo de indústria de gás e óleo. 

Serão projetos similares (Requisitos, equipe, tempo por Sprints e 

etc), e será analisado como métrica para analise o ganho de 

produtividade nas entregas de Sprint, facilidade de entendimento 

do negócio, interação da equipe, facilidade na geração de testes 

automatizados e garantia de cobertura de testes focado nas regras 

de negócio do software. 

O primeiro projeto no qual fará uso do tema abordado é dividido 

em duas releases, tendo cada uma delas cinco Sprints de um mês 

cada. 

O segundo projeto no qual fará utilização apenas do Scrum, 

também é dividido em duas releases, contendo cinco Sprints de 

um mês cada.  

8.2 Desenvolvendo com BDD 
O software foi desenvolvido sem uma documentação técnica do 

negócio que a maioria dos times está acostumado a desenvolver, 

chamado de Documentação de especificação de requisitos, não 

contendo também uma documentação de casos de uso com os 

fluxos principais e alternativos. Todo o desenvolvimento e 

entendimento das regras de negócio do software foi baseado em 

um documento de extensão feature, e um protótipo real do 

sistema. 

Para cada funcionalidade existia um documento feature, cada um 

deles contendo a história de usuário, podendo ter um ou mais 

esquemas de cenários específicos com todos os fluxos de falhas e 

sucesso do requisito a ser desenvolvido. 

No início do projeto, houve um certo desconforto quando aplicado 

a técnica, já que o time de desenvolvedores não tinha uma 

expertise do processo de desenvolvimento ágil escolhido (BDD). 

Todavia, após um tempo (meados da segunda iteração) todo o 

time (Desenvolvedores, Testes, Analista de Negócio, Product 

Owner e Líder de Projeto) estavam falando uma mesma língua, ou 

seja, todos possuíam conhecimento suficiente para sugerir 

mudanças nos passos de algum cenário de qualquer que seja o 

requisito, caso isso fizesse mais sentido para compreensão de 

todos. Este fator estimulou uma interação maior entre toda equipe, 

tendo em vista que uma parte dela era residente do estado do Rio 

de Janeiro. Todo o time de desenvolvimento necessitava de um 

contato maior com os analistas de negócio e de testes a fim de 

extrair informações mais detalhadas dos requisitos do software, 

trazendo assim como consequência um compartilhamento maior 

de conhecimento entre todo o time.  

A cada iteração/Sprint eram recebidos os arquivos features do 

requisito a ser implementado. Após isso, a estratégia adotada de 

automatização de testes caracterizava em utilizar os critérios de 

aceitação contidos nas features, e implementar como testes de 

integração a partir da camada de fachada da aplicação com o 

framework Cucumber, garantindo assim a cobertura de 

integridade com os serviços externos da aplicação, e também toda 

a camada de Business (Negócio), ou seja, garantindo também a 

cobertura das regras de negócio do requisito a ser testado.  

A estratégia utilizada para divisão do tempo das Sprint consistia 

em duas semanas dedicadas para desenvolvimento dos requisitos 

funcionais e não funcionais, e geração dos testes automatizados, 

uma semana para testes exploratório com a equipe do Rio de 

Janeiro e correção dos bugs encontrados, e a última semana para 

homologação do requisito funcional com o cliente e correção de 

bugs ou melhorias caso houvesse. 

8.3 Desenvolvendo com métodos tradicionais 
A equipe de desenvolvimento do software fazia uso de uma 

documentação de especificação de requisitos, uma documentação 

de casos de uso, e um protótipo real do sistema, a fim de sanar 

todas as dúvidas técnicas de negócio do software. Toda 

documentação foi recebida antecipadamente no início do projeto. 

A comunicação das pessoas técnicas com as pessoas não técnicas 

da equipe não era tão frequente, tendo em vista que a metodologia 

aplicada no processo de desenvolvimento não exigia tanta 

frequência, em relação ao projeto com BDD.  

O processo de mudança de regra em algum requisito funcional era 

considerado um pouco lento, considerando que era necessário 

esperar por um novo documento de requisitos e documento de 

casos de uso mais atualizado pela equipe responsável. 

O processo de busca de falhas em requisitos funcionais em cada 

Sprint baseava-se apenas em testes exploratórios, executados por 

uma equipe externa sempre no final do desenvolvimento do 

requisito. 

A estratégia utilizada para divisão do tempo das Sprint consistia 

em duas semanas dedicadas para desenvolvimento dos requisitos 

funcionais e não funcionais, uma semana dedicada para uma 

equipe externa executar testes exploratórios, e a uma semana 

isolada dedicada apenas para correção de bugs, tendo em vista que 

o número de bugs encontrados era maior em relação ao projeto 

com BDD. 

8.4 Comparativo do desenvolvimento de 

software usando métodos tradicionais versus 

BDD 
Na imagem a seguir será mostrado o número de bugs encontrados 

em todas as Sprints do primeiro release nos dois projetos citados 

no estudo de caso, onde um deles utiliza a técnica do BDD e o 

outro apenas a técnica do Scrum no processo de desenvolvimento.  

Figura 7 – comparação dos bugs encontrados por iteração. 

 

Fonte: O autor. 

Através dessa pesquisa comparativa entre os dois projetos, é 

notório que quando utilizada a técnica de desenvolvimento ágil 
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guiado por comportado (BDD) no processo de desenvolvimento 

do software, a quantidade de falhas encontrados é bem menor em 

relação ao projeto que utiliza apenas o Scrum em seu processo de 

desenvolvimento.  

Em relação a imagem 7, comparando os bugs encontrados, deve-

se considerar as seguintes limitações listadas abaixo: 

 Os bugs encontrados referem-se apenas o primeiro 

release dos projetos citados no estudo de caso. 

 A técnica adotada para encontro de falhas baseia-se na 

execução de testes exploratórios.  

Será analisada também a frequência de comunicação entre as 

pessoas técnicas (Desenvolvedor/Teste) e não técnicas (Analista 

de Negócio) do time, a fim de mensurar o compartilhamento de 

conhecimento entre toda a equipe, resultado da técnica utilizada 

no processo do desenvolvimento. 

Tabela 1 – Relação de dias por Sprint havendo comunicação 

entre a equipe como um todo. 

Iteração 
Quantidade de 

Dias – com BDD 

Quantidade de Dias – 

sem BDD 

1 20 18 

2 21 21 

3 20 17 

4 18 19 

5 17 15 

6 20 16 

7 21 18 

8 19 19 

9 20 18 

10 20 19 

Como evidenciado na Tabela 1, vemos que a comunicação entre 

toda a equipe no processo de desenvolvimento é bem mais 

frequente quando atrelado a técnica do BDD, consequentemente 

trazendo um compartilhamento maior de conhecimento entre todo 

o time.  

Na pesquisa feita na Tabela 1, deve-se considerar os seguintes 

fatores listados abaixo: 

 A coluna iteração refere-se a Sprint corrente do 

processo de desenvolvimento, levando em consideração 

um mês de duração cada uma delas.  

 Foi considerado apenas os dias úteis do mês corrente de 

cada iteração.  

 Deve-se considerar como forma de comunicação para a 

pesquisa: Email`s, Skype, Reuniões etc....  

 Deve-se considerar que a equipe estava comprometida 

em registrar as ocorrências para serem contabilizadas. 

Servirá como métrica de analise a facilidade para entender 

documentos de negócio (Features versus Casos de Uso) de cada 

integrante do time. 

Na análise feita, é necessário considerar alguns fatores listados 

abaixo: 

 Foi entrevistado apenas os integrantes do time (8 

pessoas). 

 O time entrevistado é composto por seis 

desenvolvedores, um teste e um Product Owner.  

Tabela 2 – Relação de complexidade de funcionalidades com 

BDD. 

Projeto Funcionalidade 
Complexi

dade 

Projeto com 

BDD 

CRUD processo. 

CRUD fator influenciador. 
Baixa 

Projeto com 

BDD 

CRUD causa. 

CRUD ação. 
Baixa 

Projeto com 

BDD 

Associar Fator influenciador a 

causa, associar 

FatorInfluenciadorCausa a 

ação. 

Média 

Projeto com 

BDD 

CRUD Usuário. CRUD 

Usuário Delegado.  

Selecionar perfil do usuário 

por lotação e empresa. 

Alta 

Projeto com 

BDD 

Identificar Público Alvo. 

Alterar Lotação usuário. 
Alta 

 

Tabela 3 – Relação de complexidade de funcionalidades sem 

BDD. 

Projeto Funcionalidade 
Complexi

dade 

Projeto sem 

BDD 
CRUD Demonstrativo. Baixa 

Projeto sem 

BDD 

Consultar demonstrativo 

empregado. 
Baixa 

Projeto sem 

BDD 

CRUD Usuário 

administrativo. 
Baixa 

Projeto sem 

BDD 
Log de operações. Média 

Projeto sem 

BDD 

Login no sistema, 

autenticação no serviço. 
Alta 

 

Em relação as informações levantadas na tabela 2 e 3, deve-se 

considerar os seguintes fatores listados abaixo: 

 A complexidade por funcionalidade foi estimada pela 

equipe de gestão do projeto.   

 A palavra-chave CRUD citada na funcionalidade se 

refere a Create, Read, Update e Delete, do português, 

inserir, listar, atualizar e remover.  
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 Deve-se considerar os seguintes pontos na construção 

das funcionalidades citadas: Desenvolvimento desde a 

camada de integração com banco de dados e/ou serviço 

até a tela de interação com usuário.  

Figura 8 – Entendimento em documento feature do projeto 

com BDD. 

 

Fonte: O autor. 

Figura 9 – Entendimento em documento UC do projeto sem 

BDD. 

 

Fonte: O autor. 

O entendimento das regras de negócio no processo de 

desenvolvimento do software é essencial para bons resultados e 

satisfação do cliente.  

Desta forma, é possivel ver que 50%  do time acharam o 

documento Feature de facil entendimento, enquanto 25% achou o 

documento de Casos de uso de facil compreensão.  

Neste caso, o documento Feature tem vantagem em relação ao 

documento de Casos de Uso, garantindo como consequencia uma 

baixa quantidade de falhas encontradas. 

Em relação aos dados levantados na figura 2 e 3, deve-se 

considerar os seguintes fatores listados abaixo: 

 Na imagem 8 deverão ser consideradas apenas as 

funcionalidades da primeira release do projeto com 

BDD, como mostra na tabela 2. 

 Na imagem 9 deverão ser consideradas apenas as 

funcionalidades da primeira release do projeto sem 

BDD, como mostra na tabela 3. 

A pesquisa possui algumas limitações que devem ser analisadas a 

fim de realizar trabalhos futuros para dar continuidade ao estudo. 

Abaixo é listado algumas limitações: 

 O número de participantes foi pequeno, apenas oito 

pessoas integrantes da equipe citada no estudo de caso 

participaram até o final da pesquisa.  

 Não foi considerado se os participantes do projeto de 

desenvolvimento com métodos tradicionais já 

trabalharam antes com a técnica abordada no tema de 

pesquisa. 

 Ambos projetos citados no estudo de caso são 

equivalentes em tamanho e esforço, tendo em vista que 

o todo o time responsável por desenvolver tem um 

mesmo nível de experiência.  

9. CONCLUSÃO 
No decorrer deste artigo foi demonstrado os conceitos da técnica 

de desenvolvimento ágil guiado por comportamento (BDD) e um 

estudo de caso a fim de comparar projetos com e sem a técnica. 

Tendo em vista o crescimento das empresas de TI e 

consequentemente a necessidade de mão de obra qualificada, é 

essencial ser mais assertivos no processo de desenvolvimento de 

software, consequentemente diminuindo o retrabalho.  

Desta forma, o presente artigo tem como objetivo principal 

apresentar a importância de aplicar o BDD no processo de 

desenvolvimento ágil, tendo em vista que uma boa escolha da 

técnica é fator primordial para entrega de bons resultados e 

satisfação do cliente.  

Através das métricas utilizadas para análise do estudo de caso, 

pode-se afirmar que o BDD encorajou uma maior aproximação 

entre os desenvolvedores, analista de qualidade e negócio, 

fazendo com que as partes envolvidas tenham entendimento maior 

sobre o que o projeto pretende entregar, consequentemente 

diminuindo o número de falhas do software e assim aumentando a 

satisfação do cliente. 

Desta forma, conclui-se que o BDD consideravelmente trouxe 

uma melhoria significativa nos resultados entregues do projeto.  
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