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Abstract. Agile application development and Software Product Line (SPL) are 

techniques which, although having the common objective of improving the 

software productivity, have requirements seemingly contradictory that prevent 

them to be used together. This paper proposes a feature-based iterative 

reengineering approach for the modernization of legacy systems and the 

creation of a core of reusable artifacts to support the development of SPL. 

Agile principles and techniques are applied across the whole process that 

foresees continuous interactions with the customer, deliveries of tested 

executable and partially modernized versions in short and frequent intervals, 

with documentation in appropriate level and prepared for changes. 

Resumo. Desenvolvimento ágil de aplicações e Linhas de Produtos de 

Software (LPS) são técnicas que, embora tenham o objetivo comum de 

melhorar a produtividade de software, possuem requisitos aparentemente 

contraditórios, que dificultam seu uso conjunto. Este trabalho propõe uma 

abordagem de reengenharia iterativa, orientada a características para 

modernização de sistemas legados e criação de um núcleo de artefatos 

reutilizáveis para apoiar o desenvolvimento de LPS. Princípios e técnicas 

ágeis são aplicados ao longo de todo o processo, que prevê interações 

contínuas com o cliente, entregas de versões executáveis testadas e 

parcialmente modernizadas em intervalos curtos e freqüentes, com 

documentação em nível apropriado e preparadas para mudanças. 
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1. Introdução 

Métodos ágeis surgem em meio a tentativas de oferecer uma resposta aos anseios de 
uma comunidade de negócios que procura continuamente formas mais simples e rápidas 
de desenvolver softwares que atendam às suas necessidades. Esses métodos propõem, 
para a criação de aplicações, o envolvimento de grupos de desenvolvedores, enfocados 
na implementação de funções prioritárias, entregando-as rapidamente, coletando 
feedbacks e reagindo prontamente às mudanças do mercado e de tecnologias. No 
entanto, há muitas aplicações de importância estratégica para seus usuários que não 
podem ser descartadas e necessitam de processos de reengenharia para sua 
revitalização, que tendem a ser menos ágeis e mais dispendiosos. Este trabalho propõe 
uma abordagem de reengenharia baseada em princípios ágeis [Beck et al 2001], 
proporcionando rápida modernização de sistemas legados e permitindo que sistemas 
similares possam ser posteriormente implementados de forma ágil, pelo reuso dos 
artefatos resultantes das atividades do processo. 

Além dessa seção, este documento está organizado da seguinte forma: a Seção 2 
apresenta fundamentos sobre princípios ágeis, presentes na literatura e relevantes para a 
realização deste trabalho. A Seção 3 descreve a abordagem de reengenharia iterativa 
orientada a características proposta, descrevendo suas fases, atividades e artefatos e, 
finalmente, na Seção 4, são colocadas as considerações finais e os trabalhos futuros. 
Devido ao pequeno espaço disponível, foram omitidas definições de conceitos, que 
podem ser encontradas nas referências fornecidas. 

2. Fundamentos e Trabalhos Relacionados 

Nos últimos anos a indústria de software assistiu ao surgimento de inúmeras técnicas de 
desenvolvimento, das quais poucas sobreviveram e ainda estão sendo utilizadas 
atualmente. Como resultado, seus desenvolvedores tornaram-se céticos em relação a 
novas propostas que são difíceis de serem compreendidas ou colocadas em prática. 
Abrahamsson et al (2002) alegam que essa foi a base para o aparecimento dos métodos 
ágeis, cujos princípios comuns foram estabelecidos pelo Manifesto Ágil [Beck et al 
2001]. Para eles, esses princípios moldam um processo de desenvolvimento de software 
caracterizado por um forte espírito de equipe (cooperativo), simplicidade e velocidade, 
com entregas de versões parciais executáveis e testadas (incremental), em intervalos 
curtos e freqüentes (iterativo), com documentação em nível apropriado (direto), 
envolvimento do cliente no processo (interativo) e preparação para mudanças 
(adaptativo). Com base nesses princípios, diferentes métodos ágeis de desenvolvimento 
foram propostos como, por exemplo, o XP (Extreme Programming) [Beck 2004], o 
Scrum [Schwaber and Beedle 2001], o FDD (Feature Driven Development) [Palmer e 
Felsing 2002] entre outros. No entanto, um único método pode não atender a todo o 
espectro de diferentes projetos sendo necessário identificar a natureza específica de 
cada projeto para a escolha do mais adequado. Essa escolha pode ser baseada em 
estudos comparativos, como o de Abrahamsson et al (2003). 

Nerur, Mahapatra e Mangalaraj (2005) afirmam que o desenvolvimento ágil de 
software impõe vários desafios às empresas que empregam metodologias tradicionais, 
uma vez que estão fundamentados em conceitos opostos. Entre esses desafios citam a 
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mudança do uso de técnicas centradas em processos para técnicas centradas em 
características e pessoas e o desenvolvimento iterativo com ênfase na adaptabilidade. 

Apesar dos relatos de sucesso, Gotterbarn (2004) destaca que vários métodos 
ágeis enfocam o desenvolvimento rápido de software, no qual programadores, em 
contato com o cliente, desenvolvem múltiplas versões de um sistema, até que tenham 
produzido um software funcional que o satisfaça. Esse é um problema, uma vez que 
esses métodos não vêem o software como parte de um sistema funcional mais amplo, 
que interage com uma variedade de pessoas. Dessa forma, sistemas são desenvolvidos 
como se fossem isolados, sendo observados somente os pontos de vista de seus 
programadores e do próprio cliente, o que tem sido a causa de muitas falhas. Para 
exemplificar sua afirmação, cita que em várias circunstâncias a linguagem C, por 
escolha dos programadores, foi utilizada para a implementação de sistemas, sem 
considerar as dificuldades de leitura e entendimento do código para seus futuros 
mantenedores 

Para Stojanovic, Dahanayake e Sol (2003) várias metodologias ágeis adotam o 
paradigma de desenvolvimento orientado a objetos sem usarem conceitos mais 
avançados de software, como componentes [Heineman e Councill 2001]. Na opinião 
deles componentes como provedores de serviços, que elevam o nível de abstração das 
tradicionais classes/objetos, podem apoiar princípios e práticas do desenvolvimento ágil 
como: simplicidade, flexibilidade para mudanças, boa comunicação entre membros de 
uma equipe e rápido feedback. O uso de componentes permite ainda que um problema 
seja dividido em partes menores, que contenham um conjunto coeso de regras de 
negócios, provendo uma visão mais abstrata do sistema, facilitando a definição de 
prioridades e a formação de equipes especializadas. Radinger e Goeschka (2003) 
descrevem uma forma de integrar metodologias ágeis em processos de Engenharia de 
Software Baseada em Componentes (ESBC), propondo o uso dessas para o 
desenvolvimento de componentes, cujos requisitos advêm de artefatos criados em fases 
do processo anteriores à de implementação. O reuso desses componentes favorece a 
criação posterior de sistemas de alta qualidade, com custos reduzidos e maior 
flexibilidade, permitindo modificações futuras com menor esforço [Jacobson, Griss e 
Jonsson 1997]. Ao utilizar técnicas de reuso em níveis altos de abstração pode-se 
agilizar o desenvolvimento de sistemas semelhantes, mediante o reaproveitamento das 
similaridades e o gerenciamento das variabilidades neles existentes [Kang et al 1990], 
favorecendo a criação de Linhas de Produtos de Software (LPS) [Clements e Northrop 
2001].

Paige et al (2006) afirmam existir uma aparente incompatibilidade entre práticas 
ágeis e LPS. Princípios ágeis enfatizam simplicidade e velocidade, com implementação 
de versões incrementais de requisitos atuais. Já LPS prevê um planejamento inicial de 
todos os produtos que podem ser derivados dela, que serão desenvolvidos com base em 
uma arquitetura comum e um núcleo de artefatos reutilizáveis previamente projetados. 
Essa incompatibilidade, porém, não é observada em reengenharia de software, como 
retrata este artigo. 

A próxima seção apresenta a abordagem de reengenharia iterativa, orientada a 
características proposta, enfatizando o uso de princípios e técnicas ágeis ao longo de 
todo o processo de modernização de sistemas legados e criação de núcleos de artefatos 
reutilizáveis para apoiar o desenvolvimento de LPS. 
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3. Proposta de Reengenharia Iterativa Orientada a Características 

A Figura 1 apresenta resumidamente a abordagem de reengenharia iterativa 
proposta. Especialistas do domínio, geralmente disponibilizados pelo cliente, têm a 
tarefa de divulgar conhecimentos específicos do domínio, centralizando a origem das 
informações, facilitando rápida compreensão e reduzindo problemas de interpretação 
das mesmas. As fases de Engenharia Reversa e Avante do processo de reengenharia são 
realizadas aos pares a cada iteração, proporcionando a modernização gradativa de 
artefatos legados, entregas freqüentes de versões executáveis testadas e a recuperação 
incremental da documentação. 

As seções que seguem descrevem as fases de Engenharia Reversa e Avante do 
processo de reengenharia proposto. Modelos de atividades, adaptados da UML [Booch, 
Rumbaugh e Jacobson 1999], são usados para ilustrar as atividades realizadas e os 
artefatos usados e produzidos em cada uma delas. 

Figura 1. Reengenharia iterativa para modernização de sistemas legados 

3.1. Engenharia Reversa 

A fase de Engenharia Reversa, Figura 2, é responsável pela criação e 
refinamento de abstrações dos sistemas, produzindo artefatos para a fase de Engenharia 
Avante.

A captação das Necessidades do Mercado envolvendo pessoas de varias áreas, 
ligadas ou não ao cliente, que irão interagir direta ou indiretamente com o sistema é 
uma das soluções para o problema relatado por Gotterbarn (2004), citado na Seção 2. 

Os Modelos de Características [Kang et al 1990], Inicial (MIC) e Refinado 
(MRC) constituem o elo de união entre LPS e desenvolvimento ágil, favorecendo o uso 
do método FDD [Palmer e Felsing 2002] para implementar o núcleo de componentes 
reutilizáveis para LPS, como proposto por Radinger e Goeschka (2003), que será 
descrito na próxima subseção. Essa união atende também à proposta de Stojanovic, 
Dahanayake e Sol (2003) e agrega ao processo os benefícios associados ao uso de 
componentes de software no desenvolvimento ágil, descritos anteriormente. A 
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modernização gradativa do sistema, por meio de freqüentes e sucessivos refinamentos 
do MRC, minimiza as incompatibilidades entre práticas ágeis e LPS, mencionadas por 
Paige et al (2006), permitindo a elicitação incremental dos requisitos atuais e futuros e a 
entrega de versões executáveis testadas e parcialmente modernizadas. 

Figura 2.  Atividades e artefatos da fase de Engenharia Reversa do Processo 
de Reengenharia Iterativa 

As subseções seguintes apresentam as atividades e os artefatos que compõem a 
fase de Engenharia Reversa, ilustradas na Figura 2. 

3.1.1 Iteração #1 

As primeiras atividades, Recuperação da Arquitetura e Criação do Modelo de 
Características são realizadas uma única vez e produzem respectivamente uma 
representação da Arquitetura Base (AB) e do Modelo Inicial de Características (MIC). 
O MIC não precisa conter todas as características do sistema, mas somente aquelas de 
maior interesse para a produção imediata de componentes para LPS, de acordo com as 
Necessidades do Mercado. Essas necessidades determinam também, a cada iteração, 
quais características, atuais ou futuras, devem ser enfocadas na atividade de 
Refinamento do Modelo de Características, para a produção do Modelo Refinado de 
Características (MRC). A Transformação Arquitetural utiliza a AB e o MRC existentes, 
para produzir a primeira Arquitetura de Referência (AR), usada para apoiar fases 
posteriores do processo. 
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3.1.2 Demais Iterações 

A partir da segunda iteração são realizados novos Refinamentos do Modelo de 
Características, produzindo MRC’s melhorados, que modelam incrementalmente o 
domínio. O Refinamento da Arquitetura produz AR’s revisadas para acomodar novas 
características e/ou para suprir eventuais deficiências observadas. 

3.2. Engenharia Avante 

A fase de Engenharia Avante está representada na Figura 3 e é responsável pela criação 
e refinamento de implementações do sistema. 

A atividade de Elaboração da Lista de Características evidencia o uso do método 
FDD [Palmer e Felsing 2002], ou de uma adaptação do mesmo, para a criação de 
versões parcialmente modernizadas da aplicação concomitantemente com a produção de 
componentes para LPS. As características dessa lista são extraídas uma a uma ao longo 
de sucessivas iterações, apoiando a produção incremental de componentes arquiteturais, 
que voltam a integrar a aplicação original por meio de Gateways, modernizando 
gradativamente o código legado. 

Figura 3.  Atividades da etapa de Engenharia Avante do Processo de 
Reengenharia Iterativa 

Técnicas particulares de outros métodos ágeis, como a refatoração de software e 
a programação em pares do XP [Beck 2004], foram integradas ao processo para 
melhorar sua eficiência e produtividade. Testes apropriados, que não fazem parte do 
escopo deste trabalho, devem garantir a equivalência das versões implementadas. A 
documentação incremental produzida retrata não só as melhorias feitas ao sistema 
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legado, mas também ao núcleo de componentes para LPS, permitindo seu uso 
compartilhado por aplicações similares. Ao final dessa fase inicia-se uma nova iteração 
do processo de reengenharia. 

Após a elaboração da Lista de Características, feita com base no MRC existente, 
extrai-se uma de suas características dando início a três atividades. 1) a Mineração/ 
Refatoração que é responsável por extrair do código legado, armazenado no Repositório 
Legado (RL), a implementação da referida característica e por criar seu Mapa de 
Conexões (MCo) com o código remanescente; 2) a Construção de Componente 
Arquitetural, a ser armazenado no Repositório Compartilhado (RC), que usa a AR e o 
MRC para implementar a característica selecionada e 3) a Construção de Gateway que 
usa o MCo da característica e procura compatibilizar suas necessidades aos recursos 
oferecidos pela Interface do componente recém criado. Nessa etapa são resolvidas 
eventuais discrepâncias entre a necessidade real e a disponível. Uma vez criado o 
Gateway para conexão dos elementos do RC e do RL, esse é armazenado no 
Repositório Temporário (RT). A Reconstrução da Aplicação deve ser capaz de recriar o 
sistema, a partir dos três repositórios existentes, sem prejuízo de nenhuma de suas 
características originais, produzindo uma versão compatível e parcialmente 
modernizada. As atividades descritas se repetem até que todas as características da lista 
tenham sido tratadas, quando então a iteração termina. 

4. Considerações Finais e Trabalhos Futuros 

A abordagem de reengenharia iterativa proposta para a modernização gradativa 
de sistemas legados permite a realização da reengenharia com baixo risco para o cliente, 
que pode avaliar precocemente os custos e a eficiência do processo, a partir dos 
primeiros resultados parciais obtidos. A utilização de modelos de características para a 
modelagem de domínios facilita a incorporação de práticas ágeis a processos de LPS, 
permitindo a rápida criação de um núcleo de artefatos reutilizáveis e, a partir desse, de 
sistemas similares, membros de uma família de produtos. Apesar do uso desses modelos 
favorecer a integração do método FDD [Palmer e Felsing 2002] ao processo de 
reengenharia, práticas associadas a outros métodos podem ser utilizadas para melhorar 
sua eficiência. A produção contínua de versões modernizadas por meio de iterações 
curtas facilita as atividades de teste, que possibilitam averiguar continuamente a 
equivalência das aplicações legada e modernizada, reduzindo as chances de propagação 
de erros. A recuperação incremental da documentação, guiada pelas necessidades do 
mercado, permite sua manutenção em níveis adequados e uma retratação não só dos 
requisitos de programadores e de clientes, mas também de pessoas envolvidas direta ou 
indiretamente com o sistema, reduzindo o percentual das falhas observadas por 
Gotterbarn (2004).

Um estudo de caso avaliando a abordagem de reengenharia proposta foi 
realizado na empresa VeriFone do Brasil, sediada em São Paulo – SP, fabricante de 
terminais POS (Point of Sale). O objetivo da empresa é evoluir rapidamente cada uma 
de suas aplicações legadas, destinadas à Transferência Eletrônica de Fundos (TEF) com 
cartões de pagamento, para diferentes plataformas de hardware, porém similares 
[Ramos e Penteado 2007].  
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