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• Parte I

• Quebra-gelo

• A Cultura de Jogos na DBServer

• Parte II

• Introdução à BDD

• Prática com BDD Warriors

• Fechamento

Agenda



Jogos de Tabuleiro??

Quais?

Por quê?

Como?

Onde?



Hanabi



Dixit



Ilha Proibida



Fluxx



Mystery of Dattakamo & Arabian Pots



Mastermind Words



Sentinelas do Multiverso



Mysterium



BDD Warriors



• www.ludopedia.com.br

• Youtube

• Tabuleirias

• App Store / Steam

Onde descobrir jogos?



Por quê?

• Formação de Equipe
• Comunicação
• Confiança
• Participação Ativa
• Priorização
• Tática e Estratégia
• Criatividade
• Cultura



• Exposição a novas ideias, conceitos e 
ferramentas

• Aumentar o entendimento de processos de 
negócio

• Traduzir modelos mentais complexos em algo 
compreensível

“Nas mesas onde alguém seguia fazendo o que bem queria, 
se isolava, ou não colaborava até que fosse muito tarde, 
esses grupos não conseguiam se manter no topo nas 
crises.”

David Clopper, CIA Senior Collection Analyst

Fonte:  https://arstechnica.com/gaming/2017/03/the-cia-uses-board-games-to-train-
officers-and-i-got-to-play-them/

Enquanto isso, na CIA...



Resultados



Resultados
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 Técnica para implementar uma aplicação através da 
descrição do seu comportamento do ponto de vista dos 
stakeholders

 Iniciou a partir do TDD: como saber o que testar?

 Evolução: foco na comunicação entre as pessoas

 Usos:
 Análise: levantamento de requisitos
 Desenvolvimento: guia de implementação
 Testes: automação/testes de regressão



Funcionalidade: <Título>
Eu, como um <papel>, 
Quero <funcionalidade>
Para que <benefício>

Cenário: <Título do Cenário>
Dado que… tenho uma situação inicial
Quando ...  ocorre um evento
Então… deve... acontecer o resultado esperado



Funcionalidade: US001_Cobrança
Eu, como funcionário do setor Financeiro, 
Quero gerar a cobrança anual
Para que possamos receber o valor devido

Critérios de aceitação:

O sistema deve gerar parcelas a partir do valor para o ano 
atual

Deve ser possível realizar desconto por categoria



Cenário: Deve gerar cobrança

Dado que o valor anual é 100,00

Quando gerar a cobrança anual

Então deve ser criada uma parcela de 50,00 para janeiro

E deve ser criada uma parcela de 50,00 para julho

Cenário: Deve gerar cobrança com desconto

Dado uma categoria com desconto de 90,00

E que o valor anual é 100,00

Quando gerar a cobrança anual

Então deve ser criada uma parcela de 10,00 para janeiro



 Aproximar a área técnica da área de negócios através de

• Linguagem ubíqua

• Criação colaborativa de cenários: Três amigos, Example Mapping

• Entendimento compartilhado

 Esclarecer cenários complexos de forma sucinta através de 
exemplos

 Focar no que agrega valor

 Fornecer um guia de testes para o desenvolvedor 

 Documentação viva com uso de automação



• Colaboração! 

• Treinar a equipe

• Alinhamento para entender automação

• Depois que você sai do básico, não existe padrão

• Melhoria contínua!



 Jogo de cartas print&play disponível sob 
Creative Commons em 

https://bddwarriors.wordpress.com/

 Objetivos:
 Ajudar na popularização do BDD

 Fixar a estrutura básica da sintaxe

 Prevenir o apocalipse zumbi

 Demonstrar a construção conjunta de cenários

https://bddwarriors.wordpress.com/


 Dois a seis jogadores

 Cada um recebe cinco cartas e uma pilha de fichas 
para identificação

 Quem viu filme de Ficção Científica, Fantasia ou 
Terror mais recentemente começa o jogo 

 Pontos são somados ao completar cenários. Quem 
tiver mais pontos ganha o jogo



Alessandra

Gabriel

Ana

1 pt
Então ____ deve se transformar em ______

(Jogador pode começar por qualquer cláusula)



Alessandra

Gabriel

Ana

1 pt
Então ____ deve se transformar em ______

2 pts
Quando ____________

(Jogador pode continuar o cenário ou criar um 
novo)



Alessandra

Gabriel

Ana

1 pt
Então ____ deve se transformar em ______

1 pt
Dado um vampiro    ____________

2 pts
Quando ____________

(Jogador deve ler o cenário 
completando os espaços)



Alessandra

Gabriel

Ana

1 pt
Então ____ deve se transformar em ______

1 pt
Dado um vampiro    ____________

2 pts
Quando ____________

Alessandra:
1 ponto (carta) + 
2 pontos  (completar cenário)

Gabriel:
2 pontos (carta)

Ana:
1 ponto (carta)



3 pts
____     sorvete  ____________

Cartas Coringa:

Somente pode ser jogada ao 
completar um cenário!

Cenário: Comprar duas cartas 
Dado que é a sua vez 
Quando jogar essa carta 
Então compre duas cartas e descarte qualquer 
uma carta da sua mão

Cartas de Ação:

Siga as instruções na carta



 PRÁTICA!



Variações sugeridas pelos participantes do 
Agile Brazil 2017 após a sessão:

 Criar um deck com frases relacionadas ao domínio de 

negócios do time

 Permitir que as cartas E sejam jogadas por outros 
jogadores quando alguém está completando um cenário



 Informações sobre BDD e jogos:

https://bddwarriors.wordpress.com/recursos/

 PDF para impressão:
https://bddwarriors.wordpress.com/download/
http://www.dbserver.com.br/bdd-warriors.html

 Contato:

anah@dbserver.com.br

@bdd_warriors
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