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Resumo da Dissertação: 
 

Várias são as metodologias de desenvolvimento que implementam o manifesto ágil, dentre elas, o Scrum. Benefícios na utilização 

do Scrum podem ser observados em projetos de desenvolvimento de software quando comparados com outras metodologias 

tradicionais, como o RUP. Porém, a forma simplista e eficiente utilizada pelo Scrum no desenvolvimento de software carrega 

consigo alguns problemas relativos aos processos de elicitação e análise de requisitos. O Test Driven Development (TDD) é uma 

técnica de desenvolvimento de software que se baseia em escrever casos de testes para uma determinada funcionalidade ou 

requisito antes mesmo de implementá-los. O TDD é uma técnica comumente usada em conjunto com metodologias ágeis, alguns 

trabalhos mostram que a utilização do TDD juntamente com o Scrum pode trazer benefícios para a metodologia em questão. 

Entende-se que escrever casos de testes antes de escrever o código de um determinado sistema, através da técnica TDD, possa 

se tornar uma ferramenta para o processo de elicitação e análise de requisitos para equipes de desenvolvimento multifuncionais 

que utilizam a metodologia Scrum. Assim, neste trabalho utilizaram-se dois tipos de pesquisas para apresentar a utilização da 

técnica TDD como ferramenta no processo de elicitação e análise de requisitos, em equipes multifuncionais no Scrum: (1) 

pesquisa básica quantitativa exploratória com uso de uma revisão sistemática da literatura, para verificar trabalhos que indicassem 

que a utilização do TDD poderia ser utilizada como ferramenta no processo de elicitação e análise de requisitos dentro do Scrum. 

Foram encontrados indícios de que a criação de casos de testes antes de escrever os requisitos, através de uma técnica 

semelhante ao TDD, de fato serviu como uma ferramenta para o processo de elicitação e análise de requisitos dentro do Scrum; 

(2) pesquisa aplicada qualitativa explicativa, através de um caso exemplo real, na indústria, para verificar se o TDD poderia se 

tornar uma ferramenta para o processo de elicitação e análise de requisitos para equipes multifuncionais do Scrum. Os resultados 

mostraram que o processo de criar casos de testes antes de escrever o código, fez com que os desenvolvedores do experimento 

realizassem questionamentos sobre os requisitos, melhorando não somente a análise de tais requisitos, mas também melhorando 

o processo de elicitação de novos requisitos. 
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