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1Instituto de Ciências Matemáticas e Computação – Universidade de São Paulo (USP)
Caixa Postal 668 – 13.560-970 – São Carlos – São Paulo – Brasil

avicente@icmc.usp.br

Abstract. To face problems with stated periods and heavy processes complexity
of Software Engineering, many agile methodologies are being used in software
projects. These methodologies has as main objective the customer satisfaction,
worrying about the incremental software delivery since the initial stages of
development, minimized work products of software engineering and global
simplicity in the development. This paper discuss how tradicional disciplines of
the Requirements Engineering process are considered in Agile Methodologies,
pointing advantages and deficiencies of these new methodologies, and some
areas that can be explored in future research.

Resumo. Para enfrentar problemas com prazos e complexidade de proces-
sos pesados da Engenharia de Software, diversas metodologias de desenvolvi-
mento ágil estão sendo utilizadas em projetos de software. Estas metodolo-
gias possuem como principal objetivo a satisfação do cliente, se preocupando
com a entrega incremental de sofware desde as etapas iniciais de desenvolvi-
mento, produtos de trabalho de engenharia de software minimizados e simpli-
cidade global no desenvolvimento. Este artigo procura discutir como as dis-
ciplinas tradicionais do processo da Engenharia de Requisitos são consider-
adas em Metodologias Ágeis, apontando vantagens e deficiências destas novas
metodologias, e algumas áreas que podem ser exploradas em pesquisas futuras.

1. Introdução
Projetos de Software e a dinâmica dos negócios tem dado bastante atenção a minimização
de custos e cronograma. Este cenário traz consigo um dos principais problemas
enfrentados pela Engenharia de Software, as mudanças. Os custos destas mudanças
aumentam em razão de quão cedo elas são efetuadas dentro do ciclo de vida de software
[Leffingwell and Widrig 2000]. Esta realidade tem sido a principal razão da emergência
de um conjunto de Métodos Ágeis que procuram enfrentar de melhor forma estas
mudanças e riscos relacionados com as mesmas [Highsmith and Cockburn 2001].

Metodologias Ágeis foram desenvolvidas para estarem aptas a entrega rápida de
código útil através do desenvolvimento em pequenos ciclos. Para atingir este objetivo
essas metodologias são focadas na contı́nua interação entre desenvolvedores e clientes.
Esta contı́nua interação garante que o software atenda as necessidades de mudança
dos clientes, ou seja, métodos que aceitem a mudança frequente em seus requisitos
[Paetsch 2003]. Em contraste as metodologias tradicionais, as metodologias ágeis mudam
o foco de documentação do projeto para técnicas utilizadas para desenvolver/escrever



código fonte. A prototipação ágil, que fornece a base para este trabalho, ajuda a
acelerar a velocidade de desenvolvimento reduzindo excessivamente o planejamento e
a documentação.

A Engenharia de Requisitos (ER) por sua vez é bastante focada na documentação
e práticas com o objetivo de identificar, analisar, documentar, validar e manter requisitos
para o software que está sendo desenvolvido. No entanto a ER, assim como todas as outras
atividades de engenharia de software, precisa ser adaptada às necessidades do processo,
do projeto, do produto e do pessoal que está fazendo o trabalho [Pressman 2006]. O que
deve ficar claro é que o processo de ER deve estabelecer uma base sólida entre o projeto
e construção. Metodologias Ágeis contam com a aquisição iterativa de requisitos através
da comunicação face-a-face com o cliente, se focando mais com a satisfação do cliente do
que com processos e contratos. O que deve ser questionado é se realmente pode-se atingir
a satisfação do cliente e projetos de software de qualidade se as práticas da ER forem
ignoradas ou abreviadas. Neste sentido este artigo procura analisar como as atividades da
ER são atendidas pelas metodologias de desenvolvimento ágil e quais práticas poderiam
ser utilizadas no desenvolvimento ágil que resultasse em melhoras a estas metodologias.

A próxima seção descreve o processo tradicional da Engenharia de Requisitos,
suas atividades e algumas técnicas, na seção 3 discuti-se como as atividades da ER são
abordadas em metodologias ágeis, na seção 4 é avaliado como técnicas da Engenharia de
Requisitos podem melhorar métodos ágeis. Finalmente na seção seção 5 considera-se de
forma geral a relação da ER tradicional e Métodos Ágeis e o que deve ser feito no futuro
para que as atividades da ER possam ser adaptadas para Metodologias Ágeis.

2. Engenharia de Requisitos e suas disciplinas

Kotonya [Sommerville et al. 1998] define a Engenharia de Requisitos (ER) como ativi-
dade utilizada para cobrir todas as atividades envolvidas na descoberta, documentação e
manutenção de um conjunto de requisitos, num sistema baseado em computador. Nesta
definição, o termo Engenharia implica em técnicas sistemáticas e repetitivas que são uti-
lizadas para assegurar que os requisitos do sistema sejam completos, consistentes e rele-
vantes.

Segundo [Leite 2006] a postura da ER é a de prover ao Engenheiro de Software,
métodos, técnicas e ferramentas que auxiliem o processo de compreensão e registro dos
requisitos que o software deve atender. Diferentemente de outras sub-áreas da engenharia
de software, a área de requisitos tem que lidar com o conhecimento interdisciplinar
envolvendo, muitas vezes, aspectos de ciência social e ciência cognitiva. Um produto
de sofware tem certos atributos que refletem a sua qualidade. Estes atributos estão
relacionados com:

i) o seu comportamento quando em funcionamento (tempo de resposta rápido, facilidade
de uso, uso dos recursos do sistema de modo eficiente);

ii) a estrutura e a organização do código fonte;
iii) a documentação associada (facilidade de manutenção, facilidade de entendimento do

programa por outros desenvolvedores)

O processo de Engenharia de Requisitos é composto basicamente pelas seguintes
atividades [Sommerville et al. 1998] [Nuseibeh and Easterbrook 2000]:



• Elicitação de Requisitos: requisitos são descobertos através da consulta com as
partes interessadas (stakeholders), entrevistas e questionários, análise de múltiplos
pontos de vista, brainstorm e observações e análises sociais. Além disso,
protótipos e cenários também são utilizados para se ter um melhor entendimento
dos requisitos através de uma simulação do sistema para facilitar o processo de
aquisição de requisitos.

• Análise e Negociação de Requisitos: requisitos são analisados quanto a sua
necessidade, completude, consistência e praticabilidade no contexto de custos e
tempo disponı́vel. Sendo que a partir desta análise os conflitos são resolvidos
através de negociação que podem abordar técnicas como JAD (Joint Application
Design) ou SQFD uma forma modificada de Quality Function Deployment;

• Documentação de Requisitos: um documento de requisitos descreve o domı́nio
de aplicação e o sistema a ser desenvolvido;

• Validação de Requisitos: é checada a consistência do documento de requisitos,
considerando os padrões organizacionais, conhecimento sobre a organização e o
sistema a ser implementado. Esta validação pode ser executada através de uma
revisão detalhada do documento de requisitos, e a execução de testes de inspeção
que garantem que os requisitos estão livre de inconsistências e conflitos. Sendo o
protótipo um artefato que pode facilitar este processo;

• Gerenciamento de Requisitos: envolve a coleta, armazenamento e manutenção
de grande quantidade de informação do ponto de vista das razões da mudança de
determinados requisitos e os seus impactos com outros requisitos.

As atividades de ER, não seguem rigorosamente uma seqüência exata de
realização no processo de Engenharia de Requisitos [Santander 2002]. De forma geral, o
processo de Engenharia de Requisitos inicia-se com a elicitação de requisitos, juntamente
com uma análise dos requisitos seguida de negociações. Estas negociações são, as vezes,
necessárias, tendo em vista vários pontos de vista de usuários, os quais podem diferir em
relação à importância, necessidade e/ou prioridade dos requisitos sendo definidos. Pos-
teriormente, os requisitos então são documentados e validados. Paralelamente a todas
estas atividades é realizado o gerenciamento de requisitos, no qual objetiva-se controlar
a evolução e mudanças nos requisitos bem como possibilitar o rastreamento dos mesmos
ao longo de todo o processo de desenvolvimento.

Nas próximas seções serão descritos como as metodologias ágeis atendem as
fases/técnicas do processo de ER tradicional. Primeiramente será feito uma abordagem a
respeito de cada metodologia e depois de forma geral serão listadas algumas diferenças e
similaridades entre o processo de ER tradicional e o executado por metodologias ágeis.

3. Métodos de Desenvolvimento Ágil

Metodologias ágeis são menos focadas na documentação e mais orientadas a código,
tratando requisitos geralmente como um atributo altamente modificável no processo de
desenvolvimento. Mesmo assim, algumas técnicas utilizadas nestas metodologias podem
contribuir bastante para com o entendimento das necessidades do cliente em relação ao
sistema computacional [Abrahamsson et al. 2003]. A partir deste cenário descreve-se nas
próximas subseções as principais metodologias ágeis, discutindo as mesmas no contexto
da ER.



3.1. XP - Extreme Programming

É o processo ágil mais amplamente utilizado, organizado em quatro fases (planejamento,
projeto, codificação e testes). Algumas das principais caracterı́sticas da metodologia
são as pequenas iterações com pequenos releases (versões de software útil executável)
e rápido feedback, participação ativa do cliente, constante comunicação e coordenação,
constante refatoração (refactoring), contı́nua integração e testes. Além disso, o código
possue propriedade coletiva, ou seja, qualquer programador pode modificar uma de-
terminada parte do software, e prega uma técnica de programação em pares aonde o
código é revisado pelo menos por mais um programador, tendendo a ser desenvolvido
um código melhor qualidade [Abrahamsson et al. 2003][Duncan 2001]. A metodologia
XP não trata explicitamente de técnicas de requisitos em detalhes, no entanto algumas
práticas (ou técnicas utilizadas nestas práticas) podem ser comparadas com técnicas da
ER [Paetsch et al. 2003]:

• Elicitação: durante a fase de planejamento (planning game), técnicas de elicitação
como entrevistas, brainstorming e priorização são utilizadas no XP. A utilização
de histórias (story cards) descrevem uma funcionalidade que fornece valor ao
negócio do cliente. Casos de Uso, por outro lado, são utilizados em abordagens
tradicionais da ER e descrevem interações do sistema e seus usuários e não
precisam obrigatoriamente ter valor ao negócio do cliente. Estas histórias do
usuário devem ser pensadas pelo usuário a partir do que eles desejam que o sistema
deve fazer, esta prática pode ser comparada a brainstorms.

• Validação, Revisão, Prototipação: o XP dá ênfase a desenvolver testes antes de
codificar. Testes de aceitação são definidos pelo usuário e são utilizados para
validar as histórias do usuário. O XP é baseado em pequenas entregas (releases)
freqüentemente. Esta prática pode ser comparada com a revisão de requisitos
e com a prototipação evolucionária. Protótipos na ER tradicional possuem um
carater descartável, os releases por outro lado corresponde a versões úteis do
software.

Richard Duncan [Duncan 2001] analisa em seu trabalho 24 atributos de qualidade
na especificação de requisitos, no qual destaca-se alguns pontos:

1. textitAmbiguidade, Corretude e Compreensibilidade: como o cliente está sempre
presente, a ambigüidade e problemas no entendimento de requisitos são geral-
mente mı́nimos e facilmente resolvı́veis. Como o cliente escreve histórias a partir
dos interesses do negócio, a seleção apropriada de um cliente representativo é
crucial para o sucesso do projeto.

2. Modificabilidade: o XP permite mudanças na especificação de requisitos em
qualquer ponto do desenvolvimento do sistema, sendo que o cliente pode mudar
uma história futura por outra com pequeno impacto ao trabalho existente. No
entanto os programadores XP deverão estar aptos a estimar quanto esta mudança
irá custar.

3. Verificabilidade: testes de aceitação são feitos pelo cliente (com a assistência
de programadores), que promovem um formato de especificação não ambı́guo,
Além disso, a primeira atividade da programação em pares é o desenvolvimento
de casos de teste para ele. Esses casos de teste se tornarão parte permanente da
especificação e testes, possibilitando a verificabilidade do código.



4. Completude, Precisão: apesar do XP dispensar um pequeno esforço em criar
documentos, a especificação é bastante concisa, se refletindo em releases
freqüentemente entregues e verificados pelos clientes. No entanto o custo para
essa filosofia de desenvolvimento ágil pode custar alguns problemas na comple-
tude. Esses problemas poderão ser compensados nos próximos releases através de
novas histórias desenvolvidas pelos clientes.

3.2. ASD - Adaptative Software Development

O ASD ressalta a colaboração humana e a auto-organização da equipe, encorajando o
desenvolvimento iterativo e incremental com constante prototipação [Pressman 2006]. Na
fase de especulação é declarado a missão do software feito pelo cliente, as restrições de
projeto e requisitos básicos que são utilizados para definir o conjunto de ciclos de versão
(incrementos do software). Na fase de colaboração sessões JAD são feitas, no entanto o
método não propõe a periodicidade dessas reuniões. Cada ciclo acaba com uma revisão
focada nos clientes sendo que o aplicativo funcionando é explorado [Paetsch 2003]. O
resultado destas reuniões são requisições de mudanças documentadas.

3.3. DSDM - Dynamic Systems Development Method

O DSDM é uma abordagem ágil de desenvolvimento que possue três ciclos iterativos
diferentes (modelo funcional, projeto e construção e implementação), precedidos por
duas atividades adicionais do ciclo de vida (estudo de viabilidade e estudo do negócio)
[Paetsch et al. 2003]. Durante essas duas fases os requisitos são elicitados. Na iteração
do modelo funcional é gerado um conjunto de protótipos incrementais que demonstram a
funcionalidade para o cliente. O objetivo deste ciclo iterativo é obter requisitos adicionais
pelo feedback dos usuários à medida que eles exercitam o protótipo. Além de dar ênfase
a prototipação, o DSDM também destaca o uso de sessões JAD.

3.4. Scrum

O método Scrum é utilizado para gerenciar o processo de desenvolvimento de sistemas
aplicando idéias de flexibilidade, adaptabilidade e produtividade a patir da teoria de
controle de processos industriais [Abrahamsson et al. 2002]. As principais técnicas
Scrum são as pendências (product backlog), sprints e reuniões scrum (daily scrums).
A lista de pendências dentro do Scrum cria uma lista priorizada de requisitos ou
caracterı́sticas do projeto (funções, atualizações, bugs) que fornecem valor de negócio
para o cliente. Itens podem ser adicionados à pendência a qualquer momento. O gerente
de produto avalia a pendência e atualiza as prioridades quando necessário. A cada sprint
as tarefas de maior prioridade da lista de pendências são congeladas e movidas a lista de
sprints, ou seja, não há flexibilidade nos requisitos durante esta fase no desenvolvimento.
No entanto a lista de pendências se torna flexı́vel novamente no próximo sprint. No final
de cada sprint, uma reunião é dirigida para demonstrar novas funcionalidades ao cliente e
solicitando um feedback. Esta reunião pode ser comparada a fase de revisão de requisitos
e a apresentação de um protótipo evoluı́do ao cliente.

3.5. AM - Agile Modeling

A idéia básica do AM é dar aos desenvolvedores um guia de como construir modelos
em sintonia com o software, se preocupando com a complexidade, tipo e tamanho



destes modelos, sendo complementar a metodologias de desenvolvimento tanto ágeis
como tradicionais [Abrahamsson et al. 2002]. Na AM a elicitação é feita através de
conversas com os stakeholders do projeto que são traduzidas em modelos informais que
são descartáveis. Estas conversas fornecem aos clientes e desenvolvedores uma visão
clara do que deve ser desenvolvido, porque deve ser feito, custos em termos de tempo
para desenvolvimento e como ele deve ser priorizado.

Estes requisitos potenciais são registrados separadamente com detalhes de pos-
sibilidade de implementação, duração de tempo e impacto no projeto [Pressman 2006].
A elicitação de novos requisitos poderá ser feita iterativamente logo que a codificação
comece. Durante esses estágios como modelos formais são desenvolvidos para colabo-
rarem com a elicitação de requisitos, os mesmos podem se tornar parte da documentação
do sistema. O nı́vel de detalhemento incluido nos artefatos deve ser bom o bastante para
facilitar a codificação de forma rápida dando ênfase em requisitos modificáveis. As-
sim que os times de desenvolvimento começarem a codificar, os modelos irão crescer e
artefatos antigos devem ser descartados. Alguns pontos favoráveis da modelagem de req-
uisitos no AM é a participação ativa dos stakeholders, coordenação entre stakeholders, e
escolha de artefatos corretos no momento correto, e a flexibilidade dos modelos para lidar
com a mudança de requisitos.

3.6. Crystal Methodologies

A famı́lia Crystal de métodos ágeis descreve um conjunto de processos ágeis que podem
ser escolhidos levando se em conta o projeto e o ambiente. Estes métodos são indexados
por diferentes cores que indicam quão pesada são as metodologias. Pode-se citar algumas
práticas da Metodologia Crystal Clear e Orange que podem ser comparadas com técnicas
de ER [Paetsch et al. 2003]: (1) Entrevista com usuários, utilização de Casos de Uso,
requisitos em evolução (Elicitação), (2) Entrega Incremental (Prototipação,Revisões), (3)
Testes de regressão automatizados de funcionalidade (Testes,Validação), (4) Duas visões
de usuário por release (Revisão), (5) Workshops para refinar o produto e metodologia no
começo e no meio de cada incremento (Revisão).

3.7. FDD - Feature Driven Development

O desenvolvimento guiado por caracterı́sticas (FDD) possue mais “formalidade” do
que outros métodos, mas ainda mantém agilidade por concentrar a equipe de projeto
no desenvolvimento de caracterı́sticas [Abrahamsson et al. 2003]. Estas caracterı́sticas
são funções valiosas para o cliente que são agrupadas em uma lista e que podem ser
implementadas em duas semanas ou menos. O método FDD fornece maior ênfase em
gestão de projeto e qualidade do que outras abordagens [Pressman 2006]. Reuniões
semanais de 30 minutos são feitas entre os desenvolvedores e stakeholders, na qual o
status das caracterı́sticas são discutidos e um relatório sobre esse encontro é escrito.
Estes relatórios podem ser comparados com o rastreamento de requisitos e as listas
de caracterı́sticas freqüentemente revisadas pelos membros do domı́nio podem ser
comparados com a elicitação e revisão de requisitos.

4. Técnicas da ER para Métodos Ágeis
Nesta seção serão abordados alguns pontos cruciais e as diferenças destes pontos
pela abordagem ágil e tradicional. Em [Tomayko 2002] o autor destaca algumas das



principais práticas de Metodologias Ágeis que contribuem com a análise de requisitos:
(1) Em cenários aonde os requisitos são instáveis a prática de refatoração e prototipação
são bastante úteis; (2) Testes antes da programação, testes de integração e testes de
interfaces gráficas verificam com bastante rigor a qualidade da aplicação que está sendo
desenvolvida.

Apesar das Metodologias Ágeis utilizarem diversas idéias/técnicas tradi-
cionais da ER tradicional, há muitas diferenças e deficiências nestas metodolo-
gias que podem se tornar um aspecto crı́tico no produto final de software
[Eberlein and do Prado Leite 2002][Paetsch et al. 2003][Anton 2002].

Envolvimento dos stakeholders, entrevistas e sessões JAD: Métodos Ágeis se
focam bastante no envolvimento dos stakeholders durante todo o projeto, assumindo
que eles podem contribuir para que decisões a respeito dos requisitos elicitados tenham
qualidade e atendam as necessidades do cliente. Por outro lado, a ER tradicional se
foca menos no envolvimento dos stakeholders e utiliza diversas técnicas que possuem
como objetivo abordar com completude e consistência dos requisitos. A utilização de
entrevistas em metodologias ágeis é a técnica mais comum da ER tradicional utilizada.
Entrevistas fornecem acesso direto ao conhecimento do cliente, a melhor forma de
obter informações necessárias para o desenvolvimento e também para evitar o não
entendimento dos requisitos. Se algum ponto no desenvolvimento não estiver claro ou
apenas vagamente definido, a equipe de desenvolvimento deve conversar com as pessoas
responsáveis para resolver estes conflitos. Segundo [Paetsch 2003] sessões JAD são
utilizadas com diferentes propósitos em metodologias ágeis, no ASD por exemplo ela
é utilizada para aumentar o envolvimento do cliente. Os resultados destas sessões são
geralmente documentados e acessı́veis se mais questões emergirem futuramente.

Modelagem e Documentação: poucas Metodologias Ágeis tratam a respeito
da modelagem, no entanto podemos citar a AM e a FDD que abordam este aspecto.
Na AM, modelos são utilizados para comunicar o entendimento de pequenas partes do
sistema em desenvolvimento. Esses modelos no entanto, geralmente são descartáveis
e geralmente não fazem parte da documentação persistente do sistema. No FDD
a proposta de modelagem é semelhante a ER, na qual o modelo representa todo o
sistema e o desenvolvimento é baseado neste modelo. No entanto a etapa de projeto e
desenvolvimento são iterativas, na qual modelos são geralmente traduzidos em código.
No desenvolvimento de sofware ágil, a criação de documentos de requisitos completos
e consistentes são vistos como impraticáveis ou, pelo menos, como um custo não efetivo.
Algumas Metodologias Ágeis incluem algum tipo de documentação ou recomendam o
uso do documento de requisitos (DSDM, Scrum, Crystal) mas a decisão do seu tamanho
depende do time de desenvolvimento. Esta prática não é suficientemente detalhada dentro
destas metodologias. A documentação pode ser utilizada para futuras manutenções e
também para inserção de novos membros na equipe de desenvolvimento. A falta de
documentação pode causar grandes problemas para equipes ágeis. Os defensores de
Metodologias Ágeis tentam minimizar o problema de falta de documentação se focando
na produção de código otimizado e compacto que facilite o entendimento da equipe de
desenvolvimento. Algumas vantagens e desvantagens da documentação são relacionadas
ao tamanho do time de desenvolvimento e a complexidade do projeto de software.

Validação e Gerenciamento: a validação em Metodologias Ágeis, geralmente



são feitas por constantes reuniões de revisão e testes de aceitação para a entrega
de sofware executável. As reuniões de validação mostram que o projeto está indo
pelo caminho e cronograma correto. Isto aumenta a confiança dos clientes além de
evidenciar problemas com bastante antecedência. O desevolvimento ágil é comparável
a prototipagem evolucionária: ambos são baseados na entrega freqüente de uma parte
do código funcionando. A diferença está na forte ênfase nos testes em abordagens
ágeis. Métodos Ágeis fornecem uma boa base para a gerência de requisitos. Todos os
requisitos são escritos em histórias do usuário (history/index cards), ou mantidas em listas
de pendências ou listas de caracterı́sticas. A diferença é no nı́vel de detalhes na qual um
requisito/história do usuário/caracterı́stica é descrita. Práticas ágeis geralmente omitem os
detalhes adiando os custos de elicitar detalhes até que o requisito seja totalmente descrito
para a próxima iteração.A lista de pendências na metodologia Scrum poderia ser utilizada
para documentar as versões de mudanças nos requisitos. Ao invés de deletar as versões
antigas dos requisitos, eles poderiam ser mantidos e referenciados aos novos requisitos
com uma observação de porque foram deletados ou alterados.

Requisitos Não-Funcionais (NFRs): há uma necessidade de se incluir de
maneira mais explı́cita como as Metodologias Ágeis podem tratar estes requisitos não-
funcionais [Eberlein and do Prado Leite 2002].Clientes ou usuários geralmente solicitam
os requisitos em termos do que o sistema deve fazer, sem se preocupar com recursos,
manutenabilidade, portabilidade, segurança ou performance. Apesar de não previstos,
alguns dos requisitos podem ser implementados indiretamente pelo time de desenvolve-
dores ou os próprios clientes e usuários podem solicitar mudanças no software durante o
seu desenvolvimento.

5. Conclusão

Com este artigo foi possı́vel verificar uma grande heterogeneidade entre as Metodologias
Ágeis e o atendimento as fases da ER tradicional. Ficou bastante claro que as fases de
elicitação, análise e validação são contempladas em Metodologias Ágeis. No entanto as
técnicas das Metodologias Ágeis variam em diferentes abordagens, sendo muitas vezes
descritas vagamente. As fases não são claramente separadas como nos processo de ER
tradicional, fazendo com que a responsabilidade a respeito do atendimento aos requisitos
do sistema fique a cargo do desenvolvedores e ao feedback constante dos stakeholders.
Fica a cargo da equipe de desenvolvimento garantir que o projeto de software seja
documentado o suficiente para futuras manutenções. Um aspecto interessante das
metodologias ágeis é a sua preocupação a respeito de áreas chaves como o envolvimento
dos stakeholders, se aproximando bastante das práticas do processo de ER tradicional.

Muitos estudos ainda devem ser feitos a respeito de Metodologias Ágeis, não
somente a respeito de requisitos. Um exemplo é o trabalho de Pekka Abrahamsson e seus
colegas [Abrahamsson et al. 2003] que faz um comparativo entre as Metodologias Ágeis.
Também podem ser feitos estudos mais especı́ficos como o impacto de Metodologias
Ágeis no Gerenciamento de Projetos [Coram and Bohner 2005], Qualidade de Software
[Huo et al. 2004], impacto em negócios de software [Highsmith and Cockburn 2001],
Arquitetura de Software [Nord and Tomayko 2006], Testes [Puleio 2006], entre outros.

A respeito da ER conclui-se que a maior diferença entre a abordagem tradicional
e ágil fica por conta da quantidade de documentação para um projeto executado com



eficiência. Como trabalho futuro propõe-se estudos empı́ricos sobre essas diferentes
abordagens. Além disso há muitas práticas das Metodologias Ágeis que podem contribuir
com a ER tradicional, assim como muitas das práticas da ER tradicional devem ser
contempladas por Metodologias Ágeis. Outro possı́vel estudo pode ser feito no ponto
de vista prático a respeito da implementação de ferramentas que facilitem o uso de
Metodologias Ágeis e o processo de ER assim como um comparativo entre as ferramentas
já existentes.
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