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RESUMO - Há crescente interesse para a aplicação da metodologia ágil no desenvolvimento distribuído de 
software. Uma das metodologias aplicadas é a Extreme Programming (XP). Embora algumas adaptações da XP 
tenham sido propostas na literatura, esse cenário de desenvolvimento pode ocasionar riscos na engenharia de 
requisitos. Como proposta para mitigar riscos na comunicação dos requisitos, inerente de problemas semânticos, 
um processo de aquisição de conhecimento processual é apresentado. Para sua avaliação, um estudo de caso foi 
conduzido por especialistas em análise e desenvolvimento de sistemas. Os dados dessa aplicação foram 
interpretados pela técnica de análise temática. 
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INTRODUÇÃO 

Combinar a Extreme Programming (XP) com o desenvolvimento distribuído de 

software pode ser interessante, visto que a aplicação da metodologia ágil em um cenário 

distribuído pode alcançar vantagens de flexibilidade e economia de custos no projeto 

(GANESH; THANGASAMY, 2011). A XP é uma metodologia ágil que visa implantar 

qualidade no desenvolvimento do sistema e acompanhar mudanças de requisitos, atendendo 

as oportunidades do negócio (SADIQ; HASSAN, 2014). Em alguns estudos, como de 

Hildenbrand et al. (2008), mostra que a XP pode ser viável para o contexto distribuído. O 

desenvolvimento distribuído tornou-se amplamente difundido e com grande aceitação, devido 

ao fato de apresentar benefícios como: redução de custo no desenvolvimento, 

desenvolvedores qualificados e o compartilhamento das melhores práticas (ÅGERFALK et 

al., 2008).  

Apesar da aplicação da XP no cenário distribuído apresentar vantagens, essa 

adaptação pode evidenciar riscos na engenharia de requisitos (SHRIVASTAVA; RATHOD, 

2014). Devido a problemas semânticos, provoca riscos na comunicação dos requisitos do 

sistema.   

Este trabalho contribui com a aplicação de um processo de aquisição de conhecimento 

processual, o qual é proposto por Vasques et al. (2016), para a mitigação de riscos nos 

requisitos da XP em um desenvolvimento distribuído. A questão de pesquisa definida para o 

estudo foi: Como o processo de aquisição de conhecimento pode contribuir para mitigar riscos 

na comunicação dos requisitos entre a equipe da metodologia XP em um desenvolvimento 

distribuído de software? 
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METODOLOGIA 

Objetivando atender ao problema do estudo, foi realizado um estudo de caso por três 

especialistas da área de análise e desenvolvimento de sistemas. Para tanto, um sistema 

comercial foi desenvolvido com a XP e a equipe distribuída geograficamente. Este estudo 

teve a duração de um mês. Foram aplicados questionários aos participantes e os dados 

recolhidos foram avaliados pela técnica de análise temática. O projeto foi aprovado no Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) com número: 55040316.9.0000.5404. 

 

RESULTADOS  

Uma revisão de literatura foi realizada para identificar os possíveis riscos na 

engenharia de requisitos com a XP no desenvolvimento distribuído de software. Como 

mostrado no mapeamento da Figura 1, a prática de jogo do planejamento da XP (em que 

coordena a elicitação, validação e negociação dos requisitos), quando aplicada no 

desenvolvimento distribuído, enfrenta diferenças nas distâncias geográficas, fusos horários e 

culturais. Esses desafios ocasionam riscos na comunicação desses requisitos.  

 

 

Figura X – Riscos na Engenharia de Requisitos na XP no DDS. 
Fonte: Autor 
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A aplicação das regras do processo de aquisição de conhecimento apresentado por 

Vasques et al. (2016), gerou a estruturação e a modelagem semântica do conhecimento 

extraído das estórias do usuário. Os resultados identificados foram significativos para a 

comunicação entre a equipe e o especialista do negócio. 

 

CONCLUSÕES  

Podemos concluir que a aplicação do processo permitiu explicitar conhecimento tácito 

e facilitou o gerenciamento de riscos na comunicação dos requisitos com a equipe XP 

distribuída geograficamente.  
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