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Resumo:  

[Contexto] A Engenharia de Requisitos é uma disciplina primordial da 

Engenharia de Software. Ela provê o que o software deve fazer e como 
deve se comportar para atender as necessidades dos clientes. Diante 

de um mercado dinâmico surge a necessidade de realizar o processo 
de engenharia dos requisitos de forma rápida, visando acompanhar as 

demandas da indústria. O mesmo é válido para as demais disciplinas 
da área. Surge então o desenvolvimento ágil para sanar as fraquezas 

perceptíveis da engenharia de software convencional. Neste contexto, 
nasceu o Behavior-Driven Development (BDD), um conjunto de 

práticas ágeis que integra uma linguagem ubíqua com Test- Driven 
Development e testes de aceitação automatizados, especificamente 

projetado para auxiliar equipes a construir e entregar software de 

maneira mais eficiente. Dada estas características, o BDD centra-se 
em promover a colaboração e descoberta do comportamento do 

sistema através de exemplos, definidos inspirados na prática 
Specification by Example. Os cenários de negócio levantados com o 

uso do BDD objetivam facilitar o compartilhamento da informação e 
redução do desalinhamento da comunicação, inerentes ao processo de 

Engenharia de Requisitos.  

[Problema e Objetivo] Diante do surgimento do BDD como uma 
abordagem potencial em sanar os problemas conhecidos na 

Engenharia de Requisitos e no desenvolvimento de software como um 

todo e, baseado na carência de estudos sobre este fenômeno, foi 
conduzida uma investigação empírica exploratória, com o intuito de 

identificar como o BDD está sendo realizado na prática e como o 
mesmo suporta a Engenharia de Requisitos.  



[Metodologia] Para isto, conduziu-se entrevistas semi-estruturadas 

com perguntas abertas com 24 integrantes localizados em 6 países 
distintos, identificando como os praticantes realizam o ciclo de 

desenvolvimento de software com BDD, em quais contextos os 

praticantes estão inseridos, quais papéis se envolvem durante o uso 
do BDD, como o cliente está envolvido nesta adoção, ferramentas e 

artefatos que dão apoio a equipes que usufruem do BDD, bem como 
benefícios, dificuldades e recomendações dos praticantes de BDD.  

[Resultados] Com isto, descobriu-se que: o BDD suporta a Engenharia 

dos Requisitos, tanto no contexto local quanto distribuído de 
desenvolvimento de software; o desenvolvimento com BDD promove 

uma maior interação entre os integrantes da equipe de projeto e os 
representantes do negócio, incitando maior colaboração entre todos os 

integrantes; o cliente continua em diversos momento não ficando 

imerso à equipe, no entanto há maior interação com eles, 
independente se via um proxy; o BDD está sendo realizado em 

conjunto a metodologias como Scrum, XP e Lean; há uma diversidade 
de ferramental de apoio à adoção como dashboards, frameworks, 

ferramentas de integração contínua, automação, versionamento, e 
aquelas que auxiliam na escrita e comunicação das atividades; entre 

tantos outros resultados que este estudo relata.  

[Conclusão] Assim, identificou-se com este estudo empírico que o BDD 
de fato tem facilitado a colaboração entre stakeholders do projeto, que 

é parte da sua proposta teórica. Também, na opinião dos 

entrevistados, o mesmo auxilia a mitigar problemas inerentes do 
processo de Engenharia de Requisitos.  

[Contribuição] Diante disso, esta pesquisa disponibiliza a profissionais 

e pesquisadores da área um relato detalhado de como o BDD é adotado 
na indústria atualmente, auxiliando-os a compreender melhor os 

aspectos que podem ser determinantes para a adoção do BDD e novas 
direções para a pesquisa. 


