
 
Pós-Graduação em Ciência da Computação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Um Processo Criativo de Descoberta de Contextos 

para Sistemas Sensíveis a Contexto” 

 

Por 

 
CARLOS ALBERTO TEIXEIRA BATISTA 

 
Dissertação de Mestrado 

 

 
 
 
 
 

Universidade Federal de Pernambuco 
posgraduacao@cin.ufpe.br 

www.cin.ufpe.br/~posgraduacao 

 
RECIFE, 2014 



 

 

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA BATISTA 

 

 

 Universidade Federal de Pernambuco 

CENTRO DE INFORMÁTICA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA BATISTA 
 

 

 
“UM PROCESSO CRIATIVO DE DESCOBERTA DE CONTEXTOS PARA SISTEMAS 

SENSÍVEIS A CONTEXTO" 

 
 

 
 

 

 

                                          

 

 

 

                                         

                                     

ORIENTADORA: Prof Carla Taciana Lima Lourenço 
Silva Schuenemann 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RECIFE, 2014 
 
 

Este trabalho foi apresentado à Pós-Graduação em 

Ciência da Computação do Centro de Informática da 

Universidade Federal de Pernambuco como requisito 

parcial para obtenção do grau de Mestre em Ciência 

da Computação. 

 



 

 

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA BATISTA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação na fonte 
Bibliotecária Jane Souto Maior, CRB4-571 

  

  
 

B333p Batista, Carlos Alberto Teixeira        
Um processo criativo de descoberta de contextos para sistemas 

sensíveis a contexto / Carlos Alberto Teixeira Batista. – Recife: O 
Autor, 2014. 

  120 f.: il., fig., tab., gráf., quadro 
 
  Orientador: Carla Taciana Lima Lourenço Silva Schuenemann. 
  Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de 

Pernambuco. CIn, Ciência da computação, 2014. 
                  Inclui referências e apêndices. 
 

      1. Ciência da computação.  2. Engenharia de requisitos. I. 
Schuenemann, Carla Taciana Lima Lourenço Silva (orientadora).  
II. Título. 
 
       004               CDD (23. ed.)          UFPE- MEI 2015-56 
       

 

 



 

 

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA BATISTA 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada por Carlos Alberto Teixeira Batista à Pós 
Graduação em Ciência da Computação do Centro de Informática da Universidade 
Federal de Pernambuco, sob o título “Um Processo Criativo de Descoberta de 
Contextos para Sistemas Sensíveis a Contexto” orientada pela Profa. Carla 
Taciana Lima Lourenço Silva Schuenemann e aprovada pela Banca Examinadora 
formada pelos professores: 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
                                        Profa. Patricia Cabral de Azevedo Restelli Tedesco 
                                        Centro de Informática/UFPE 
 
 
                                       ______________________________________________ 
                                       Profa. Maria Lencastre Pinheiro de Menezes Cruz 
                                       Escola Politécnica de Pernambuco / UPE 
 
                                              
                                       _______________________________________________ 
                                       Profa. Carla Taciana Lima Lourenço Silva Schuenemann 
                                       Centro de Informática / UFPE 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto e permitida a impressão. 
Recife,  27 de novembro de 2014. 
 
 
 
___________________________________________________ 
Profa. Edna Natividade da Silva Barros 
Coordenadora da Pós-Graduação em Ciência da Computação do  
Centro de Informática da Universidade  Federal  de Pernambuco. 



 

 

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA BATISTA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dedico este trabalho a minha esposa Denise 

e aos meus filhos, Rafael e Gabriel.



Agradecimentos. 

 

Agradeço primeiramente a DEUS pelo dom da vida e por tudo que 

nela acontece. 

A minha esposa Denise pelo amor e compreensão, sempre me dando 

força nos momentos mais difíceis. Ela e os meus filhos Rafael e Gabriel são 

o meu porto seguro, onde sempre encontro apoio e incentivo incondicional. 

Aos meus pais "Seu" Nilson e Dona Calu, os grandes responsáveis 

por eu ter chegado até aqui, pela força, carinho e confiança de sempre.  

À Facepe, UFPE, Facape, IF-Sertão, Univasf e todos que não só 

acreditaram no projeto de trazer o mestrado para nossa região, mas o 

fizeram acontecer. 

A todos os docentes, não somente por compartilharem seus 

conhecimentos e experiências, mas pelа manifestação dо caráter, afetividade 

do ensino e construção do saber.  

A minha Orientadora Carla Silva, por ter aceitado me guiar nesta 

pesquisa e pela forma tranquila e afável com que conduziu a orientação, 

sempre confiante, alegre e vibrante. Sem o seu apoio, certamente não teria 

conseguido. 

Aos amigos que contribuiram direta ou indiretamente para que eu 

concluísse este mestrado. Em especial a Alírio Nunes, Cynara Lira, Jocélio 

Passos e Rossana Junqueira que partilharam comigo não só os momentos 

de alegria, mas as angústias e os desafios que surgiram durante a 

caminhada. Vocês são formidáveis. 

Enfim, a todos que fizeram parte da minha formação ao longo dos 

anos, direta ou indiretamente. 

 

  



Resumo 

 

A engenharia de requisitos se preocupa com a identificação dos serviços 

(requisitos funcionais) e das restrições (requisitos não-funcionais) que um sistema deve 

atender para satisfazer as necessidades dos seus usuários. Os requisitos, por sua vez, 

sofrem influência cada vez maior do contexto em que os sistemas serão utilizados. Na 

busca por sistemas que sejam adaptáveis às necessidades dos usuários e às 

mudanças no contexto operacional, surgem os sistemas sensíveis ao contexto.  

Percebeu-se através da literatura a necessidade e carência de um processo 

sistemático para a captura de contextos necessários para a satisfação dos requisitos 

de sistemas desta natureza. Diante deste cenário, propõe-se, nessa dissertação, um 

processo para apoiar a descoberta de contextos. O processo proposto de elicitação de 

requisitos e informações contextuais para sistemas sensíveis a contexto se apóia na 

técnica Group Storytelling, uma narrativa produzida de forma colaborativa e distribuída. 

Mapas mentais, as dimensões 5W1H (quem, o que, quando, onde, porque e como) e a 

dimensão condicional são usados para estruturar e organizar as informações 

levantadas; heurísticas foram definidas para guiar a identificação dos contextos a partir 

do mapa mental estruturado com o 5W1H+condicional. No processo proposto, as 

informações contextuais são analisadas e modeladas utilizando um framework 

específico para contextos. Para ilustrar o uso do processo, realizou-se a elicitação e 

modelagem de requisitos e os contextos de um sistema de Casa Inteligente. O 

processo foi utilizado em um estudo piloto realizado em uma empresa de Tecnologia da 

Informação para uma avaliação prévia. Como resultado, o processo precisou ser 

melhorado. Em seguida, a eficácia e usabilidade do processo foram avaliadas em um 

estudo empírico voltado para o ambiente acadêmico. Os resultados obtidos 

apresentam indícios de que o processo é útil e fácil de utilizar, trazendo benefícios para 

a equipe de desenvolvimento de sistemas sensíveis ao contexto. 

Palavras-chave: Engenharia de Requisitos. Elicitação de Requisitos. Elicitação de 

Contextos. Análise de Contextos. Sistemas Sensíveis ao Contexto. 
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Abstract 

 

The requirements engineering is concerned about the identification of services 

(functional requirements) and restrictions (non-functional requirements) that a system 

must meet to satisfy the needs of its users. The requirements, in turn, are increasingly 

influenced by the contexts in which the systems are used. In the search for systems that 

are adaptable to the needs of users and to changes in the operational context, there are 

the context-aware systems. It was realized through literature the need and lack of a 

systematic process for the capture of contexts necessary for the satisfaction of system 

requirements of this nature. In this scenario, is proposed a method to support the 

discovery of contexts. The proposed process of requirements elicitation and contextual 

information to the context sensitive systems is based on the technique Group 

Storytelling, one narrative produced collaboratively and distributed. Mental maps, 5W1H 

dimensions (who, what, when, where, why and how) and conditional dimension are 

used to structure and organize the gathered information; heuristics were set to guide the 

identification of contexts from the mental map structured with 5W1H + conditional. In the 

proposed process, the contextual information are analyzed and modeled using a 

specific framework for contexts. To illustrate the use of the process, there was the 

elicitation and modeling of requirements and contexts of a Smart Home system. The 

process was used in a pilot study in an Information Technology company for a prior 

assessment. As a result, the process had to be improved. Then, the effectiveness and 

usability of the process were evaluated in an empirical study focused on the academic 

environment. The results obtained show evidence that the process is useful and easy to 

use, bringing benefits to the development team of context-aware systems. 

 

Keywords: Requirement Engineering. Requirement Elicitation. Contexts Elicitation. 

Context Analysis. Context-aware Systems. 
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Capítulo  

1 

1. Introdução 

 

Neste capítulo é apresentada uma contextualização das áreas pesquisadas 

da dissertação, acompanhada da justificativae do problema de pesquisa. É também 

definido o objetivo geral, além dos objetivos específicos e do escopo da pesquisa. O 

capítulo é finalizado com a seção que trata da organização do restante da dissertação. 

 

 
 

1.1 Contextualização 

 
Construir sistemas computacionais flexíveis, adaptáveis, interativos e fáceis de 

usar é considerado essencial quando se deseja satisfazer as necessidades dos 

usuários de software. Há uma expectativa cada vez maior, por parte dos usuários, de 

que os sistemas sejam capazes de oferecer serviços mais adaptáveis a sua realidade. 

Este cenário apresenta dois desafios principais para os desenvolvedores de sistemas. 

O primeiro desafio é criar sistemas mais adaptáveis, capazes de oferecer aos usuários 

as informações e os serviços relevantes às suas necessidades, no tempo desejado e 

com um mínimo de esforço. O segundo é reduzir a necessidade do usuário interagir 

explicitamente com o sistema para alcançar os resultados esperados (VIEIRA et al., 

2009). Esses sistemas necessitam ser sensíveis ao contexto, isto é, precisam adaptar 

o seu comportamento de acordo com mudanças no contexto em que estão operando.  



15 
 

 

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA BATISTA 

 

O estudo do contexto e sua influência na tomada de decisão tem sido o foco de 

uma série de pesquisas. Para Burnay et al. (2012), o contexto exerce um impacto sobre 

um indivíduo ao selecionar uma alternativa durante o processo de decisão; o mesmo 

ocorre no levantamento de requisitos, onde há a necessidade de definir os elementos 

dentro do contexto que devem ser discutidos com os stakeholders1. Entender quais os 

elementos do contexto que influenciam na satisfação ou não de um requisito é, 

portanto, uma questão relevante no âmbito da engenharia de requisitos. Para atingir 

esse entendimento, existe uma necessidade de definir com precisão os elementos do 

contexto que realmente influenciam os stakeholders durante a elicitação (BURNAY et 

al., 2012). Esta dissertação tem como foco os contextos relacionados com o processo 

de elicitação, onde a preocupação com o impacto do contexto sobre os requisitos 

acontece já na fase inicial de identificação dos requisitos; outro fator levado em 

consideração é a utilização de dimensões para classificar os contextos, como 

defendido por Burnayet al. (2012).  

Sistemas sensíveis ao contexto podem se adaptar às necessidades dos usuários 

de acordo com as circunstâncias e o ambiente em que são utilizados, podendo, por 

exemplo, mudar a sequência de ações, a forma de interação, a aparência e o tipo de 

informação a ser apresentada (VIEIRA et al., 2009). De acordo com Vieira et al. (2009), 

compreender e identificar os contextos em que os sistemas serão operados, fazendo 

com que ele se adapte a cada situação, não é uma tarefa fácil. 

Desde a década de 1990 quando foram introduzidos os primeiros sistemas 

sensíveis ao contexto, têm surgido vários estudos sobre o assunto. No entanto, 

segundo Choi (2008), a influência do contexto no desenvolvimento de software não tem 

recebido a devida atenção. Consequência disso são as dificuldades enfrentadas pelos 

desenvolvedores para elicitar contextos, modelar contextos e projetar sistemas 

sensíveis ao contexto (CHOI, 2008).  

Para Chopra (2011), os softwares auto-adaptáveis surgiram nos últimos anos 

como uma das áreas de convergência em engenharia de software. No entanto, auto-

adaptação não é um novo objetivo em si. Segundo o autor, o que se testemunha 

atualmente é um impulso para entender adaptação de forma sistemática, em termos de 

requisitos e arquitetura de software, a fim de que se possam projetar sistemas tendo 

em mente a adaptação (CHOPRA, 2011). A necessidade de aplicar um processo de 

engenharia de requisitos para estes tipos de sistemas tem sido estudada pela 

                                            
1
"O termo stakeholder é utilizado para se referir a qualquer pessoa que terá alguma influência direta ou 

indireta sobre os requisitos do sistema" (SOMMERVILLE, 2003). 
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comunidade de engenharia de software. Diversas abordagens foram analisadas, mas 

este campo de estudo ainda não está totalmente amadurecido (CASTELLI et al., 2011). 

Há uma influência mútua entre o sistema e o ambiente em que ele opera - o 

contexto, principalmente quando se trata dos paradigmas computacionais emergentes, 

como computação ubíqua e pervasiva, computação móvel, sistemas auto-adaptáveis e 

ambientes inteligentes. Apesar dessa influência mútua, o contexto é ignorado ou 

considerado estável na maior parte da literatura de engenharia de requisitos (ALI et al., 

2013). Para Ali et al. (2013), a adaptação dos requisitos é essencial para uma 

compreensiva e correta adaptação do sistema, e a concepção de abordagens 

especializadas da engenharia de requisitos para sistemas que respondem às 

mudanças do contexto é uma questão de pesquisa desafiadora. Fuentes-Fernández et 

al. (2010) ressaltam que a elicitação adequada deve não só capturar os requisitos dos 

clientes, mas todos os aspectos do contexto que podem afetar o sistema ou o seu uso 

de alguma forma. 

Vale aqui ressaltar que existem pesquisas em duas comunidades diferentes para 

sistemas que se adaptam em resposta ao contexto e/ou mudanças de requisitos: 

sistemas sensíveis ao contexto e sistemas auto-adaptáveis. As pesquisas em sistemas 

sensíveis ao contexto estão mais direcionadas à modelagem, processamento e 

gerenciamento das informações contextuais. As investigações em sistemas auto-

adaptáveis se preocupam em como adaptar a estrutura e/ou o comportamento do 

sistema para responder as exigências e/ou mudanças de contexto, se importando 

menos com a modelagem, processamento e gerenciamento do contexto (HUSSEIN et 

al., 2010). Considerando que os dois sistemas sofrem influência do contexto e que na 

prática a diferença entre ambos é um tanto quanto sutil, nesta dissertação trataremos 

os dois sistemas de forma integrada, quando nos referirmos a sistemas sensíveis ao 

contexto. 

O quadro ora exposto, desperta para a importância de um processo sistemático 

que favoreça a descoberta de informações contextuais, para apoiar a engenharia de 

requisitos na concepção de sistemas sensíveis ao contexto. Contribuições desta 

natureza representam um passo importante na construção de sistemas capazes de se 

adaptarem às reais necessidades dos usuários levando em conta, de forma efetiva, o 

ambiente em que são utilizados. 
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1.2 Motivação e definição do problema 

 

Apesar dos diversos estudos relacionados a sistemas sensíveis ao contexto, 

aspectos relacionados com o contexto não têm sido observados de forma efetiva, 

existindo ainda dificuldade na elicitação e modelagem de contextos (CHOI, 2008). 

Estudos como o de Siadat e Song (2012) apontam a ausência de um processo para 

apoiar a engenharia de requisitos no desenvolvimento de sistemas dessa natureza. 

Esta pesquisa considera a hipótese de que a utilização de um processo 

sistemático para a descoberta de contextos, na fase de elicitação de requisitos, é útil 

para apoiar a equipe de desenvolvimento, na elicitação de informações contextuais de 

forma eficaz. A descoberta de informações contextuais e de requisitos pode se 

beneficiar de técnicas criativas de engenharia de requisitos (LEMOS et al., 2012), visto 

que tais técnicas provocam o surgimento de ideias por parte dos stakeholders. Admite-

se também que as informações contextuais elicitadas podem ser analisadas e 

modeladas através de frameworks específicos para contextos. 

 

1.3 Objetivo Geral 

 

Este trabalho está interessado em responder a seguinte questão de pesquisa: 

como identificar informações contextuais para sistemas sensíveis ao contexto durante a 

fase de elicitação de requisitos? 

Em busca da resposta para a questão de pesquisa, esta dissertação traz como 

objetivo geral “definir um processo sistemático para a elicitação de informações 

contextuais que apoie a engenharia de requisitos na construção de sistemas sensíveis 

ao contexto”.  

Os objetivos específicos desta pesquisa são descritos a seguir: 

 Reduzir a dificuldade para elicitar informações contextuais para sistemas 

sensíveis ao contexto;  

 Definir heurísticas para identificação de informações contextuais; 

 Definir heurísticas para análise de contextos. 

 

 



18 
 

 

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA BATISTA 

 

1.4 Escopo da pesquisa 

 
Propõe-se, nesta dissertação, um processo capaz de apoiar a elicitação de 

contextos, no desenvolvimento de sistemas sensíveis ao contexto, utilizando uma 

técnica de narrativa de grupo (Group Storytelling) e as dimensões 5W1H2 – quem, o 

que, quando, onde, porque e como (do inglês who, what, when, where, why e how) 

(SALEHIE & TAHVILDARI, 2009) (VIEIRA et al., 2009), associadas à dimensão 

condicional (SANTOS, 2013). Who indica informações contextuais relacionadas com a 

identificação das entidades. Where se relaciona com aspectos da localização, what 

identifica as atividades em que as entidades estão envolvidas, when indica informações 

referentes à perspectiva temporal, why à motivação por trás das ações do usuário e 

how define a forma como os elementos contextuais são obtidos (SALEHIE & 

TAHVILDARI, 2009) (VIEIRA et al., 2009). A dimensão condicional está relacionada 

com as condições necessária para que uma atividade seja realizada (SANTOS, 2013).  

Para apoiar a elicitação dos requisitos optou-se pela técnica de narrativa Group 

Storytelling. Vários trabalhos, como por exemplo, Gonçalves (2010), Laporti et al. 

(2009), Laporti et al. (2007) e Santoro et al.(2010), têm recomendado o uso dessa 

técnica, que traz como vantagem a possibilidade dos stakeholders produzirem, de 

forma colaborativa, uma história relacionada a um domínio de aplicação, 

proporcionando um maior conhecimento acerca do referido domínio (GONÇALVES, 

2010) (LAPORTI et al., 2009) (LAPORTI et al., 2007) (SANTORO et al., 2010). A partir 

da narrativa construída com o Group Storytelling, faz-se uma análise do seu conteúdo, 

no sentido de obter os requisitos e as informações contextuais relevantes para a 

aplicação. Essa etapa de análise é apoiada pelas dimensões 5W1H + condicional e as 

informações são capturadas em mapas mentais. Mapas mentais são usados para 

estruturar e organizar as informações obtidas com a aplicação das técnicas, além de 

classificar e representar as informações de contexto.  

Heurísticas são utilizadas no sentido de facilitar a identificação de informações 

contextuais e a análise dos contextos descobertos. Uma heurística é um guia de ação 

ou regra operacional de caráter intuitivo que conduzem ao aprendizado, à descoberta 

ou à resolução de problemas. Encontram-se na literatura outros significados para 

heurísticas como: regras baseada na experiência, no palpite e no senso comum. Outra 

                                            
2
Seis perguntas que, onde, quem, quando, por que e como (do inglês What, Where, Who, When, 

WhyandHow), chamadas 5W1H, do poema "Six Honest Men" de R. Kipling, Just So Stories. Penguin 
Books, Londres, 1902 (SALEHIE & TAHVILDARI, 2009). 
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definição afirma que as heurísticas são organizadas com base em informações 

incompletas, buscando a solução de algum problema. Nem sempre as heurísticas 

levam à melhor solução, mas geralmente indicam uma das melhores (VIDAL, 2009) 

(CARVALHO, 2009).  

Para analisar os contextos, utiliza-se o framework definido em (ALI et al., 2010). 

As informações contextuais são relacionadas aos requisitos do sistema utilizando-se o 

framework de modelagem i* com contextos, definido e evoluído em (ALI et al., 2013) 

(ALI et al., 2010) (ALI et al., 2009), ou o modelo de processo de negócio com contexto 

proposto por (SANTOS, 2013). 

A abordagem estabelece um conjunto de etapas necessárias para a elicitação 

dos contextos, além de heurísticas para guiar a sua aplicação pela equipe de 

desenvolvimento. O processo é demonstrado em um exemplo de Smart Home e, 

posteriormente, aplicado em um estudo piloto num ambiente acadêmico. Após o estudo 

piloto, o processo foi melhorado e, finalmente, avaliado através de um estudo empírico.  

Não faz parte do escopo desta dissertação a geração de artefatos e 

automatização do processo por meio de ferramentas de suporte à modelagem ou 

desenvolvimento de sistemas sensíveis ao contexto. Este trabalho também não tem 

como objetivo definir um guia sistemático para obter modelos i* e modelo de processo 

de negócio a partir das narrativas construídas pelos stakeholders com a técnica Group 

Storytelling. 

 

1.5 Metodologia 

 

Considerando a classificação apresentada por Prodanov e Freitas (2013), esta 

pesquisa, no que se refere aos objetivos, pode ser classificada como exploratória, uma 

vez que envolveu levantamento bibliográfico e entrevistas com participantes com 

experiência prática no problema pesquisado. Quanto à natureza, ela pode se 

considerada como aplicada, pois gera conhecimentos para aplicação prática, 

direcionados à solução de problemas específicos. Neste caso, a necessidade de um 

processo sistemático para a descoberta de contextos. 

Para o alcance dos objetivos desta dissertação realizou-se preliminarmente uma 

pesquisa bibliográfica na área referenciada. A partir dos pressupostos teóricos 

investigados percebeu-se a necessidade de uma abordagem que forneça apoio à 

engenharia de requisitos na elicitação de contextos para a concepção de sistemas 
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sensíveis ao contexto. Foi definido, então, um processo sistemático para a descoberta 

de informações contextuais para sistemas com essas características. O processo é 

apoiado pela técnica Group Storytelling, utiliza as dimensões 5W1H + condicional e 

utiliza mapas  mentais para organizar as informações. 

A técnica Group Storytelling foi escolhida por ser uma técnica que possibilita 

extrair conhecimentos sobre um domínio de forma colaborativa, cuja utilização tem sido 

encorajada em diversos trabalhos (LAPORTI et al., 2007) (LAPORTI et al., 2009) 

(SANTORO et al., 2010) (GONÇALVES, 2010). As dimensões 5W1H, por sua vez, 

foram adotadas por serem muito importantes na elicitação de requisitos para sistemas 

sensíveis ao contexto (SALEHIE & TAHVILDARI, 2009) e recomendadas por diversos 

autores para identificação de informações contextuais, como Nunes et al. (2007) Bulcão 

Neto (2006) e Vieira et al. (2004) citados por Vieira et al. (2009). A dimensão 

condicional foi associada às dimensões 5W1H por ser considerada útil na identificação 

de condições ou restrições presentes na realização de uma atividade (SANTOS, 2013). 

A fase de análise utilizou o framework definido por Ali et al. (2010). Esta 

abordagem foi escolhida por permitir o refinamento dos contextos utilizando constructos 

para a identificação de conjuntos alternativos de tarefas que o sistema pode executar 

para satisfazer seus objetivos. 

A fase de modelagem foi realizada utilizando as abordagens apresentadas em 

Ali et al. (2010) e Santos (2013). A proposta de Ali et al. (2010) foi escolhida por ser 

associada à modelagem orientada a metas, uma técnica bastante utilizada para 

identificar as necessidades dos stakeholders e que facilita a compreensão do sistema 

que será desenvolvido. A proposta de Santos (2013), por outro lado, está relacionada 

aos modelos de processos de negócios e foi adotada justamente pelas similaridades 

existentes entre elicitação de processos e elicitação de requisitos. 

Para a modelagem do processo foi utilizado o BPMN - Business Process 

Modeland Notation - (OMG, 2011). Optou-se por esta linguagem de modelagem por ela 

ter como objetivo fornecer uma notação facilmente compreensível não somente para os 

especialistas, mas para os usuários finais (CHINOSI & TROMBETTA, 2012) (OMG, 

2011). Como ferramenta de apoio foi utilizado o Bizagi Process Modeler3, um aplicativo 

gratuito que permite definições de processos de negócio no padrão BPMN. 

O processo definido nesta dissertação foi demonstrado em um exemplo de 

ilustração e seguidamente aplicado em um estudo piloto realizado em uma empresa de 

                                            
3
 Disponível em http://www.bizagi.com/index.php/en/products/bizagi-process-modeler 

http://www.bizagi.com/index.php/en/products/bizagi-process-modeler
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Tecnologia da Informação. O domínio escolhido foi o sistema de despacho de 

ambulância, onde uma equipe de desenvolvimento da empresa utilizou a processo em 

um cenário realístico e com a participação de stakeholders reais. Durante o estudo 

piloto observou-se a necessidade do refinamento da proposta, em virtude da 

dificuldade em extrair os requisitos a partir do mapa mental e em analisar os contextos 

identificados. Para superar o problema, heurísticas para guiar a utilização do processo 

foram definidas e testadas ainda no decorrer do estudo piloto.  

Em seguida foi realizado um estudo empírico para a modelagem de um sistema 

sensível ao contexto, desta vez no domínio de um sistema de check-in para aeroporto, 

com o propósito de avaliar a usabilidade e a eficácia da abordagem. Esse estudo, 

porém, foi realizado em ambiente acadêmico com a participação de graduandos em 

Ciência da Computação e de stakeholders reais.  

 
 

1.6 Estrutura da Dissertação 

 
Os próximos capítulos desta dissertação estão organizados do seguinte 

modo: 

 Capítulo 2 – Fundamentação teórica: Este capítulo apresenta 

pressupostos teóricos que apoiam esta dissertação, abordando o 

contexto e os sistemas sensíveis ao contexto, contexto e a engenharia 

de requisitos, as técnicas group storytelling e mapas mentais, 

consideradas criativas e que serão integradas à abordagem proposta, 

além de uma discussão acerca de trabalhos relacionados a esta 

pesquisa. 

 Capítulo 3 – Apresentação da proposta: O processo proposto nesta 

dissertação é definido e aplicado em um exemplo de cenário, onde 

todas as fases são explicadas de forma detalhada, ilustradas através 

de exemplos tendo como pano de fundo o sistema smart home. Este 

capítulo apresenta também um estudo piloto realizado em ambiente 

empresarial, onde a proposta passou por refinamentos mediante 

elaboração de heurísticas para orientar a equipe na utilização do 

processo. 

 Capítulo 4 – Avaliação da proposta: Este capítulo destaca o estudo 

empírico aplicado em ambiente acadêmico, onde estudantes de 
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graduação aplicam o processo e participam de entrevistas para avaliar 

a eficácia e a usabilidade do processo. É feita uma análise do estudo 

realizado, além de uma discussão acerca dos resultados obtidos. 

 Capítulo 5 – Conclusões: Aqui, finalmente, são apresentadas as 

contribuições desta dissertação, as limitações da pesquisa, 

possibilidades de trabalhos futuros e as considerações finais. 
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Capítulo  

2 
2. FundamentaçãoTeórica 
 

 

Este capítulo descreve as áreas de pesquisa nas quais se baseia este 

trabalho, bem como os principais conceitos e técnicas relacionadas ao problema da 

pesquisa. Por fim, é apresentada uma discussão acerca de trabalhos relacionados com 

a abordagem proposta nesta dissertação. 

 

 
 

 

2.1 Contexto e Sistemas Sensíveis ao Contexto 

 

Sistemas Sensíveis ao Contexto são sistemas que se adaptam às necessidades 

dos usuários em circunstâncias diversas. Neste paradigma de computação, os 

aplicativos podem tirar proveito de informações contextuais, como informações do 

usuário, a localização do dispositivo, status do dispositivo, temperatura, interação do 

usuário, entre outros, fornecendo informações sobre o contexto no qual o aplicativo é 

executado (CASTELLI et al., 2008). Essa característica permite ao sistema se adaptar 

de acordo com as mudanças em seu ambiente.  

O termo, em inglês, context-aware é o mais empregado para referenciar esses 

sistemas. Estudos como os de Bulcão Neto (2006), Baldauf et al. (2007) e Hussein et 

al. (2010) apontam que este termo foi utilizado pela primeira vez na literatura por Schilit 

e Theimer (1994), onde informações de contexto seriam informação sobre localização, 
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identidade de pessoas e de objetos próximos entre si e sobre mudanças nesses 

objetos. 

A definição para sistemas sensíveis ao contexto apresentada por Dey e Abowd 

(2001) tem sido referenciada por diversos pesquisadores como Vieira et al. (2009) e 

Bulcão Neto (2006), por exemplo. Segundo Dey e Abowd (2001), um sistema sensível 

ao contexto é aquele que utiliza contexto para fornecer informações ou serviços 

relevantes para o usuário, sendo que a relevância depende da tarefa do usuário. 

As aplicações sensíveis ao contexto têm como objetivo oferecer melhores 

serviços aos usuários, aumentando sua usabilidade e efetividade. Estas aplicações se 

adaptam ao contexto em que estão inseridas sem a necessidade de uma intervenção 

explícita do usuário (TITO et al., 2013).  

Sistemas sensíveis ao contexto apoiam um agente na realização de uma tarefa 

aumentando a percepção do agente em relação à tarefa que está sendo executada ou 

fornecendo adaptações que facilitem a execução da tarefa (VIEIRA et al., 2009). 

Enquanto os sistemas convencionais reagem somente às solicitações e informações 

explícitas, as aplicações sensíveis ao contexto vão mais além, levando também em 

consideração: (i) informações inferidas por meio de raciocínio; (ii) informações 

captadas através do monitoramento do ambiente; e (iii) informações armazenadas em 

bases de conhecimento contextuais. Essas informações não explícitas são as 

"informações contextuais" (VIEIRA et al., 2009). 

Vieira et al. (2009) evidenciam que a partir das informações contextuais, a 

aplicação pode enriquecer semanticamente a solicitação do usuário e atender melhor 

suas necessidades, executando serviços como: (i) assistência na execução da tarefa 

através de alertas ou recomendações de recursos relacionados à tarefa; (ii) percepção 

do contexto através de notificações sobre o contexto associado a pessoas e interações 

interessantes para a tarefa em execução; (iii) adaptação do sistema em resposta às 

mudanças no ambiente e às ações do usuário; além de (iv) outros serviços, como 

enriquecer semanticamente o conhecimento gerenciado pela aplicação mediante o uso 

contexto. 

A maneira como as pessoas se comunicam está sempre relacionada ou 

influenciada pelo contexto no qual a comunicação ocorre (VIEIRA et al., 2009). Por 

isso, o conceito de contexto, que tem sido estudado por filósofos, linguistas e 

psicólogos, recentemente tem chamado a atenção dos cientistas da computação 

(WAN, 2010). Segundo Wan (2010), em muitas áreas de pesquisa em Ciência da 

Computação, nomeadamente em serviços baseados na web, interação humano-
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computador (IHC), aplicações de computação ubíqua e sistemas sensíveis ao contexto, 

há uma necessidade de fornecer uma definição formal do contexto operacional. No 

caso dos sistemas sensíveis ao contexto, em particular, Vieira et al. (2009) afirmam 

que "ainda não há um consenso entre os pesquisadores" quanto à definição do que 

vem a ser o contexto e o que ele abrange. 

Choi (2008) sugere uma definição mensurável de contexto e considera o atributo 

de contexto como o elemento básico de um sistema sensível ao contexto. O atributo de 

contexto (ai) é um valor atômico sensível através de um único sensor ou um valor 

armazenado em uma variável, por exemplo, temperatura, localização e tempo. Para o 

autor, contexto é uma abstração das condições externas e internas em torno de um 

usuário e um sistema, e pode invocar ou determinar serviços sensíveis ao contexto. O 

contexto é implementado como uma tupla de número finito de atributos de contexto: c = 

<a0, a1, ...> (CHOI, 2008). 

O contexto de uma aplicação, segundo Castelli et al. (2011), é formado pelas 

entidades ambientais da aplicação (objetos, usuários, tempo, etc.) e a informação que 

as caracteriza. Os autores estabelecem três partes que compõem uma informação do 

contexto da aplicação: (i) O elemento de contexto que representa uma entidade que 

está dentro do ambiente físico do sistema e colabora ou interage com ele; (ii) o 

atributo de contexto que é uma característica mensurável do elemento de contexto; e 

(iii) o valor do atributo de contexto que é o resultado da medição do atributo 

correspondente. 

Bazire e Brézilon (2005) reuniram cerca de 150 definições relacionadas a 

diversos domínios e concluíram principalmente que (i) o contexto representa um 

conjunto de restrições que exerce influência sobre o comportamento de um sistema, 

"embutido em uma dada tarefa", e que (ii) a definição de contexto está vinculada à área 

de conhecimento à qual ele pertence. 

Uma definição clássica para contexto, bastante referenciada, foi apresentada por 

Dey e Abowd (2001): "Contexto é qualquer informação que caracteriza a situação de 

uma entidade, sendo que uma entidade pode ser uma pessoa, um lugar ou um objeto 

considerado relevante para a interação entre um usuário e uma aplicação, incluindo o 

próprio usuário e a aplicação. O contexto é tipicamente a localização, a identidade e o 

estado das pessoas, grupos ou objetos físicos e computacionais". 

Zimmermann et al. (2007) amplia o conceito de Dey e Abowd (2001) separando 

os elementos que caracterizam a situação de uma entidade em categorias. Para 

Zimmermann et al. (2007), qualquer informação que descreve o contexto de uma 
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entidade se enquadra em uma das cinco categorias de informações de contexto a 

seguir: 

 Individualidade: Está relacionada com as propriedades e atributos que 

descrevem a própria entidade. Esta informação compreende qualquer coisa 

que pode ser observada sobre uma entidade, normalmente, o seu estado. 

 Atividade: Abrange todas as tarefas nas quais a entidade está envolvida 

atualmente ou estará no futuro, e responde à pergunta "O que a entidade 

quer alcançar e como?". 

 Localização: Descreve modelos de localização física ou virtual de uma 

entidade, bem como outras informações espaciais como velocidade e 

orientação. 

 Tempo: Engloba informações sobre o tempo como fuso horário, tempo atual 

ou qualquer tempo virtual. É considerado um aspecto vital para a 

classificação do contexto, pois a maioria das informações é relacionada com 

a dimensão temporal. 

 Relações: Esta categoria de informações de contexto capta as relações que 

uma entidade pode estabelecer com outras entidades. Potencialmente, uma 

entidade pode estabelecer qualquer número de relações diferentes com a 

mesma entidade. Além disso, as relações não são necessariamente 

estáticas, elas podem surgir e desaparecer dinamicamente. 

Na visão de Vieira (2009) sobre a definição do que é contexto, é feita uma 

distinção entre dois conceitos: (i) o elemento contextual que representa qualquer "dado, 

informação ou conhecimento" que possibilite caracterizar uma entidade em um 

domínio; e (ii) o contexto da interação entre um agente (humano ou de software) e uma 

aplicação, na realização de uma tarefa, que corresponde ao "conjunto de elementos 

contextuais instanciados que são necessários para apoiar a tarefa atual". O elemento 

contextual é um tipo de informação estável que pode ser definida em tempo de projeto. 

Já o contexto é dinâmico e dependente da tarefa atual do agente, devendo ser definido 

em tempo de execução, no momento da interação (VIEIRA, 2009). 

Contexto é definido por Ali et al. (2010) como um estado parcial do mundo que é 

relevante para os objetivos de um ator. A decisão sobre as partes do mundo que são 

relevantes para o ator é de natureza subjetiva. O ator, ao observar o mundo, decide 

quais as ações que devem ser realizadas para alcançar os seus objetivos. Essa 

decisão é então influenciada pelas propriedades em torno do mundo observado pelo 
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ator (ALI et al., 2010). De acordo com a definição destes autores, um ator pode não 

estar interessado ou não ser capaz de capturar todas as informações do estado parcial 

do mundo. Segundo eles, a situação do mundo pode ser dividida nas dimensões 

espaço-temporal, pessoal, tarefa e social.  

XU et al. (2012) definem contexto como todo conhecimento, mesmo que 

implícito, acerca de uma entidade em um domínio, que possibilite particularizar uma 

situação. Situação esta que poderá influenciar ou ativar um comportamento, seja de um 

agente ou de uma aplicação, durante a interação entre o agente e a aplicação na 

execução de uma tarefa. Entendemos situação como uma condição especial, 

interessante para uma aplicação, que merece resposta desta aplicação em tempo de 

execução.  

Levando-se em conta a ausência de uma definição de contexto que seja 

completa e padronizada na comunidade científica, neste trabalho realizamos um 

“merge” entre as definições de Dey e Abowd (2001), Vieira et al. (2009) e XU et al. 

(2012). Assim, consideramos que contexto é um conjunto de elementos contextuais 

instanciados que são necessários para apoiar a realização de uma tarefa do sistema, 

quando há a interação entre um ator (humano ou software) e o sistema em questão. Já 

elemento contextual é qualquer informação que caracteriza a situação de uma 

entidade, sendo que uma entidade pode ser uma pessoa, um lugar ou um objeto 

considerado relevante para a interação entre um ator e um sistema, incluindo o próprio 

ator e o sistema. Quando o contexto for aplicável, o sistema se adaptará, em tempo de 

execução, a fim de prestar melhores serviços. 

 

2.2 Contexto e Engenharia de Requisitos  

 

Identificar os serviços que o cliente espera de um sistema e as restrições sob as 

quais este sistema será utilizado e construído é uma das tarefas mais difíceis na 

engenharia de software. Estes serviços e restrições são os requisitos do sistema 

(SOMMERVILLE, 2003). Dentre os fatores que contribuem para dificultar a atividade do 

engenheiro de software, podem-se considerar o fato de que muitas vezes o cliente não 

sabe o que é necessário. Além disso, ainda há a ausência de um bom entendimento, 

por parte dos usuários finais, acerca de quais características e funções do sistema lhes 

trarão algum benefício. Mesmo quando identificadas estas características, as 
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necessidades dos stakeholders tendem a se modificar ao longo do desenvolvimento do 

sistema (PRESSMAN, 2006). 

Os requisitos podem ser restrições sobre o processo de desenvolvimento de um 

sistema, podem descrever o nível de facilidade do uso, uma propriedade geral ou uma 

restrição específica, por exemplo. Os requisitos devem ser sempre uma declaração do 

que um sistema deve fazer ao invés de uma declaração de como se deve fazer 

(SHRIVASTAVA & TRIPATHI, 2011).  

A expressão "engenharia de requisitos" é relativamente nova e está relacionada 

com todas as atividades envolvidas na descoberta, documentação e manutenção dos 

requisitos para um sistema baseado em computador. O uso do termo "engenharia" 

implica que "repetíveis técnicas sistemáticas" devem ser usadas para assegurar a 

completude, consistência e relevância dos requisitos capturados (SHRIVASTAVA & 

TRIPATHI, 2011). 

De acordo com Siadat e Song (2012), os requisitos para sistemas sensíveis ao 

contexto precisam ser representados em tempo de execução para apoiar a adaptação. 

A identificação dos requisitos para adaptação requer um bom conhecimento do 

contexto em que o sistema será executado. Porém, o contexto está em constante 

mudança (FINKELSTEIN & SAVIGNI, 2001) e as decisões de tempo de projeto 

precisam ser tomadas em situação de conhecimento incompleto e incerto sobre o 

contexto ambiental (SIADAT & SONG, 2012).  

A percepção e caracterização dos contextos onde os sistemas operam, no 

sentido de adaptá-los automaticamente às necessidades dos usuários, é uma difícil 

missão para a engenharia de requisitos. A dinamicidade e incerteza do contexto 

ambiental são apresentadas por Siadat e Song (2012) como os dois principais 

obstáculos na compreensão dos requisitos para sistemas sensíveis ao contexto. Isto 

torna difícil compreender, descobrir, formular, validar e gerenciar os requisitos (SIADAT 

& SONG, 2012). 

Siadat e Song (2012) argumentam ainda que, para apoiar estratégias de 

adaptação em tempo de execução, torna-se necessário compreender em que medida 

os requisitos estão sendo satisfeitos. Assim, as atividades da engenharia de requisitos 

devem ser apoiadas não somente em tempo de projeto, mas também em tempo de 

execução, a fim de lidar com a dinamicidade dos requisitos dos sistemas sensíveis ao 

contexto. Com o intuito de ajudar a engenharia de requisitos neste desafio, Qureshi et 

al. (2010) propõem o framework CARE - Engenharia de Requisitos Adaptativos 
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Contínua (do inglês, Continuos Adaptative Requirements Engineering) que permite a 

reavaliação e reconfiguração dos requisitos em tempo de execução. 

Vale ressaltar, a necessidade de se diferenciar o que é contexto na disciplina de 

engenharia de requisitos. Nessa disciplina, as relações entre o meio ambiente e os 

usuários e entre os próprios usuários podem ser consideradas como contexto (HONG 

et al., 2005). Hong et al. (2005) defendem que os serviços fornecidos por aplicações 

sensíveis ao contexto precisam satisfazer aos objetivos dos usuários. Assim, 

compreender as expectativas dos usuários torna-se crucial. Mas, para que as 

interações do sistema combinem com as necessidades dos usuários, os 

comportamentos dos usuários devem também ser estudados.  

Com relação aos requisitos sensíveis ao contexto, Hong et al. (2005)  classificam 

o contexto em três categorias principais: (i) o contexto computacional relacionado 

com as características do ambiente de computação e dispositivos de entrada e saída 

que podem influenciar nos estilos interativos, como memória, tamanho da tela e largura 

de banda, por exemplo; (ii) o contexto do usuário voltado para as próprias 

preferências dos usuários que irão determinar suas escolhas, como calendário do 

usuário, propósito e informações pessoais; e (iii) os contextos físicos que se referem 

às informações fornecidas por um ambiente do mundo real, por exemplo, tempo, 

localização e limitações físicas.  

Knaus (2012) identifica quatro tipos de contextos e suas respectivas 

importâncias: (i) O contexto de uso ajuda a entender melhor os requisitos, (ii) o 

contexto de usuários que é usado para uma elicitação de requisitos mais eficaz, (iii) 

os contextos capturados durante a elicitação de requisitos que são úteis para a 

adaptação de sistemas sensíveis ao contexto, e (iv) o contexto da elicitação de 

requisitos para ferramentas sensíveis ao contexto que apoiam a engenharia de 

requisitos. Neste trabalho, o foco é direcionado ao contexto do tipo (iii), que por sua vez 

é influenciado pelos contextos do tipo (i) e (ii), visto que esses contextos influenciam a 

elicitação dos requisitos do sistema e os contextos para CSS dependem dos requisitos 

elicitados. 

 

2.3 Criatividade em Engenharia de Requisitos 

 

De acordo com Lemos et al. (2012), a criatividade é uma campo de pesquisa 

multidisciplinar que tem sido investigado a partir da perspectiva de design, artes, 
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psicologia, literatura, entre outras áreas. Para estes autores, o pensamento criativo 

deve ser recomendado como uma atividade importante no processo de 

desenvolvimento de software.  

Nguyen e Shanks (2009) destacam duas principais motivações para o 

surgimento da criatividade como uma nova área de pesquisa dentro da engenharia de 

requisitos. A primeira delas decorre do avanço das novas tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) - internet, computação móvel e ubíqua, por exemplo - que 

influenciam radicalmente na forma como as pessoas vivem e trabalham. Pessoas e 

organizações buscam cada vez mais formas inovadoras para maximizar os benefícios 

decorrentes destas tecnologias. Neste aspecto, o pensamento criativo é fundamental 

na descoberta de requisitos para futuros sistemas de informação. 

A segunda motivação é que pesquisas recentes têm destacado a natureza 

altamente criativa e intuitiva do processo de engenharia de requisitos, e outros estudos 

têm utilizado técnicas de criatividade para apoiar o pensamento criativo durante o 

processo de engenharia de requisitos. Com efeito, um exemplo recente da utilização de 

técnicas criativas para elicitação de requisitos pode ser encontrado em Souza e Silva 

(2014). 

De acordo com Lemos et al. (2012), a criatividade gera soluções inovadoras 

para problemas complexos. Considerando que o desenvolvimento de sistemas 

sensíveis ao contexto não é considerada uma tarefa simples, ele pode ser beneficiado 

por técnicas criativas que estimulem uma interação ativa entre os stakeholders, e que 

sejam capazes de relacionar a situação problema com o contexto dinâmico gerado por 

ambientes diferentes (LEMOS et al., 2012) (VIDAL, 2009). 

Nessa direção, duas técnicas consideradas criativas foram integradas ao 

processo proposto nesta dissertação: Group storytelling e Mapas Mentais. As próximas 

seções apresentam cada uma delas com maiores detalhes. 

 

2.3.1 Group storytelling 

 

A técnica narrativa Group Storytelling consiste na coleta de informações através 

de histórias contadas por participantes de um processo que será apoiado por um 

sistema de software. Ao contar uma história, as pessoas descrevem seus processos de 

trabalho, suas dificuldades, e oferecem sugestões de como esses processos poderiam 

ser melhorados. A história é contada utilizando linguagem natural e em grupo, o que 
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possibilita a compreensão de um domínio a partir de perspectivas diversas (SANTORO 

et al., 2010). O autor destaca que a história é um caminho natural para transmitir e 

compartilhar conhecimento, que traz como vantagem a capacidade de reproduzir 

situações associadas com seus contextos, conhecimento difícil de ser capturado 

somente a partir de técnicas tradicionais de elicitação de requisitos como entrevistas, 

por exemplo. 

Esta técnica pode ser utilizada de forma síncrona ou assíncrona, com apoio de 

diversas mídias que facilitem o acesso dos participantes. Como em muitos casos é 

difícil reunir todos os participantes em um mesmo lugar, o uso de ferramentas 

computacionais torna-se bastante vantajoso, facilitando a aplicação da técnica 

(GONÇALVES, 2010). 

O processo do Group Storytelling se divide em três fases: (i) construção, onde a 

história é efetivamente criada; (ii) redação, quando os eventos da narrativa são 

transformados em texto; e (iii) conclusão, armazenamento da história para ser usada 

posteriormente. 

A realização da dinâmica necessita de quatro papéis que serão exercidos pelos 

participantes: 

 Colaborador: participa da história como narrador, podendo contribuir livremente 

na inclusão de informações, discussões da equipe, eventos, comentários, 

personagens e documentos; 

 Comentador: Após a geração do texto final, este papel é responsável pela 

indicação dos elementos implícitos do conhecimento externado pelos 

participantes; 

 Redator: Responsável pela redação final da história. Sua atribuição é gerar um 

texto único, aperfeiçoar o texto gerado a partir do fluxo de eventos da história. 

Deve ter habilidade em escrita e narrativa; 

 Moderador: Pode alterar ou excluir trechos da história construída, atribuir 

papéis aos participantes. Deve dominar o tema abordado na história, possuir 

habilidade de lidar com possíveis conflitos de opiniões.  

Gonçalves (2010) apresenta os seguintes elementos a serem considerados na 

narrativa: 

 Eventos: relatos de ocorrências reais acrescentados da visão ou ponto de vista 

do narrador, descritos em linguagem natural. Os fatos representados nos 

eventos são partes do conhecimento que se fazem presentes na história, se 
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relacionam entre si para formar o fluxo de eventos da narrativa, e são descritos 

de forma ordenada em conformidade com uma linha temporal; 

 Personagens: representam os participantes ou agentes nos eventos da história, 

não se limitando aos indivíduos. Podem ser objetos inanimados, animais ou 

organizações presentes nos fatos relatados que interagem com os 

acontecimentos; 

 Documentos: fontes de conhecimentos sobre o tema abordado como planilhas, 

relatórios, normas, regulamentos e qualquer forma de informação relevante para 

a construção da história; 

 Comentários: são contribuições que outros usuários fazem aos eventos 

registrados por um participante. Registra opiniões sobre o processo de formação 

da história, possibilitando uma maior comunicação entre os narradores; 

 Votações: embora o objetivo seja construir uma narrativa que atenda todos os 

pontos de vista, é possível que ocorram divergências de opiniões muito fortes. 

Neste caso, a solução mais democrática é a votação, permitindo que todos os 

envolvidos decidam o rumo da história. Caso haja empate, é necessário criar 

uma nova versão a partir do evento em questão; 

 Versões: são criadas quando existe mais de um caminho a seguir na 

construção da história, ou seja, quando não se obtém um consenso em um 

ponto divergente, optando-se por uma bifurcação no fluxo de eventos. Para 

evitar um grande número de versões, normalmente limita-se o número de duas, 

sendo uma a história original e outra a bifurcação a partir do evento que motivou 

a divergência. 

 

2.3.2 MapasMentais 

 

Mapa mental é um diagrama que utiliza palavras-chave para representar e 

modelar um conceito ou um domínio específico (WANDERLEY & ARAUJO, 2013). 

Dentre os benefícios proporcionados pelo uso de mapas mentais, destacam-se: 

organização de ideias e conceitos, destaque para palavras-chave relevantes, 

agrupamento de ideias, criatividade, inovação e simplicidade (WANDERLEY & 

ARAUJO, 2013).  

O mapa mental da Figura 1, por exemplo, ajuda a entender a técnica Group 

Storytelling, organizando as etapas necessárias para a aplicação da narrativa. 
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Figura 1 - Processo do Group Stotytelling 

 

Fonte: O Autor 

 

Nesta dissertação o mapa mental foi utilizado na descoberta de contextos, 

organizando e estruturando as informações contextuais elicitadas com a aplicação do 

5W1H + condicional na história obtida com a técnica Group Storytelling. O objetivo foi 

obter as necessidades e expectativas dos stakeholders, bem como facilitar o 

entendimento do sistema a ser desenvolvido. De fato, diversos autores evidenciam o 

uso de mapas mentais como forma para contribuir na melhoria do processo de 

engenharia de requisitos especialmente na fase de elicitação de requisitos (CHENAL, 

2008) (HIRANABE, 2008) (JAAFAR, 2009). 

 Os mapas mentais apresentados neste documento foram construídos com a 

ferramenta FreeMind4. 

 

2.4 TrabalhosRelacionados 

 

De acordo com Seyffet al.(2008), a preocupação com os contextos na 

engenharia de requisitos não é um fato novo. Trabalhos citados pelos autores já 

consideravam que os requisitos sofrem a influência de aspectos como localização, 

tempo, monitoração, mudança de comportamento em tempo de execução, entre outros. 

Assim, algumas abordagens para capturar e representar contextos foram propostas. 

Oyama et al. (2008) abordam questões de análise de requisitos de serviço 

usando o feedback de contextos e apresentam um processo de elicitação de objetivos 

                                            
4
www.freemind.sourceforge.net 
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sensíveis ao contexto com base no modelo de CAPIS (CAusality of Problem-Issue-

Solution). Este modelo representa um template de projeto composto por problema, 

questão e solução, que por sua vez encapsulam os aspectos de dados, informações, 

conhecimento e sabedoria (OYAMA et al., 2008). Esta abordagem infere intenções e 

objetivos dos usuários com base nas informações de feedback de contexto, partindo de 

uma lista de contextos descrita no primeiro passo do processo, porém, não fica claro no 

documento a forma como esses contextos foram obtidos. 

Santoro e Brézillon (2005) sugerem que o uso da técnica de grupo storytelling 

apoiada por uma ferramenta de groupware pode ajudar na elicitação de contextos. De 

fato, a proposta de Santoro e Brézillon tem similaridade com a abordagem defendida 

nesta dissertação, mas com diferenças que serão descritas mais adiante. Uma 

proposta apresentadapor Vieira (2008) tem o intuito de explicitar o uso de contexto em 

uma aplicação, separando os requisitos de contextos dos requisitos convencionais da 

aplicação. Ali et al. (2010) propõem um framework orientado a objetivos para modelar e 

analisar requisitos de sistemas que operam em contextos variados. Santos (2013) 

apresenta uma abordagem orientada a modelos que utiliza requisitos não funcionais e 

informações de contexto para guiar a configuração de processos de negócio em tempo 

de execução. Estas últimas quatro propostas, por estarem bastante relacionadas com o 

processo proposto nesta dissertação, serão detalhadas nas subseções seguintes. 

 

2.4.1 Explicitando contexto com Tellstory Groupware 

 

Santoro e Brézillon (2005) apresentam uma discussão sobre o uso de uma 

ferramenta narrativa de grupo (Tellstory) para ajudar na descoberta de informações 

contextuais com base em uma história contada por um grupo. Para os autores, através 

da história criada pelo grupo seria mais fácil entender, interpretar e reutilizar o 

conhecimento e o contexto a ele relacionado. O foco do trabalho é no uso do Tellstory, 

uma aplicação web para apoiar a construção das histórias de forma compartilhada, em 

que as pessoas podem participar como moderadores, contadores, editores ou 

comentadores das histórias. Para testar a aplicação, foi realizado um estudo de caso 

em uma organização governamental com a participação de cinco pessoas que 

interagiram com a ferramenta durante um mês. 

Para construir a história, a abordagem utiliza um framework de contexto baseado 

nos 5W1H que funciona como um guia para estimular os participantes a lembrarem 
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com mais detalhes dos eventos contados. É possível observar no quadro apresentado 

na Figura 2 que os participantes respondem a questões relacionadas com “Quem”, 

“Quando”, “Onde”, “Por que”, “O que” e “Como” (“Who”, “When”, “Where”, “Why”, 

“What” e “How”). Por fim, a formalização do contexto é feita a partir da interpretação do 

conhecimento presente na história do grupo. 

Figura 2 - Framework de contexto baseado nos 5W1H 

 

Fonte: Adaptado de Santoro e Brézillon (2005) 

Esta proposta é bastante semelhante ao processo que é defendido nesta 

dissertação. Porém, ela utiliza as dimensões 5W1H para guiar os colaboradores na 

construção da história. Na nossa abordagem, os participantes contam livremente sua 

história e a equipe de desenvolvimento utiliza essas mesmas dimensões para 

categorizar as informações e em seguida organizá-las de forma estruturada em um 

mapa mental. Além disso, acrescentamos a dimensão condicional para capturar 

informações sobre as restrições ou condições necessárias para a execução de uma 

atividade. A ausência desta dimensão na proposta de Santoro e Brézillon (2005) pode 

fazer com que informações relevantes para o domínio não sejam elicitadas. 

Outra diferença que merece destaque é o foco das propostas. O objetivo da 

proposta de Santoro e Brézillon (2005) está mais voltado para a utilidade de uma 

ferramenta narrativa de grupo para a descoberta de contextos. Os autores afirmam que 

a ferramenta é útil para capturar e explicitar o contexto, e que estudos mostraram a 

viabilidade da proposta, porém algumas questões precisam ser discutidas. No entanto, 

o artigo não evidencia estas questões nem informações acerca da facilidade de 

aplicação da abordagem. 

A proposta defendida nesta dissertação, por sua vez, foca o processo de 

elicitação de requisitos e contextos, incluindo sua organização, análise e modelagem. 

Com efeito, a organização estruturada das informações elicitadas é uma limitação da 

proposta de Santoro e Brézillon (2005). No processo mostrado nesta dissertação, 

mapas mentais são utilizados para organizar e estruturar as informações que são 

categorizadas através das dimensões 5W1H + condicional. Heurísticas também foram 



36 
 

 

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA BATISTA 

 

definidas para orientar a equipe de desenvolvimento tanto na descoberta dos contextos 

quanto na análise. Por fim, os contextos descobertos com a aplicação do processo são 

analisados e modelados utilizando um framework específico. 

 
 

2.4.2 CSS Design Process 

 

O CSS5 Design Process é um processo para projetar sistemas sensíveis ao 

contexto, fornecido pelo framework CEMAntika proposto por Vieira (2008) com o intuito 

de explicitar o uso do contexto em uma aplicação, separando os requisitos de 

contextos dos requisitos convencionais da aplicação. O processo contém as seguintes 

fases: Especificação de Contexto, Projeto do Gerenciamento de Contexto, Projeto do 

Uso do Contexto, Geração de Código, Teste do CSS e Avaliação do CSS. A seguir 

será detalhada somente a etapa de especificação do contexto, por estar relacionada 

com a abordagem proposta nesta dissertação. 

Para demonstrar a aplicação do processo, a autora descreve a construção de 

um sistema de recomendação de especialistas denominado ICARE (Intelligent Context 

Awareness for Recommending Experts). Este sistema usa o contexto de usuários e de 

especialistas para elevar a qualidade das recomendações. A Figura 3 apresenta o 

modelo de casos de uso da aplicação, onde é possível visualizar as principais 

características e interações do ICARE com entidades externas. O diagrama apresenta 

três atores: (i) o usuário que busca uma recomendação, (ii) um sistema externo que 

requisita a recomendação, quando o ICARE está conectado como um serviço adicional 

em outro aplicativo, e (iii) o especialista que é recomendado. 

 

                                            
5
 Do inglês Context-Sensitive Systems – Sistema Sensível ao Contexto. 
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Figura 3 - Diagrama de Casos de Uso do ICARE 

 

Fonte: Adaptado de Vieira (2008) 

 

A Especificação do Contexto possui dois objetivos: (i) identificar os requisitos de 

contexto a partir dos requisitos de negócios da aplicação e (ii) criar o modelo conceitual 

de contexto. Quatro etapas são realizadas, a fim de alcançar os objetivos. São elas: 

Identificar o Foco: tem o objetivo de reconhecer, a partir dos requisitos de 

negócio da aplicação, que tarefas e agentes precisam ser considerados para compor 

os focos do CSS. Um foco é composto pela associação entre um agente e uma tarefa, 

onde o agente usa o CSS para executar uma tarefa. Esta etapa tem como entrada o 

modelo de casos de uso original da aplicação e produz uma versão estendida do 

modelo de casos de uso, enriquecido com os focos identificados. Como exemplo, 

considera-se o foco Buscar Especialista (Search Experts) em que o usuário utiliza o 

ICARE para encontrar especialistas que atendam às suas necessidades. O modelo 

produzido pode ser visto na Figura 4, onde é possível verificar que os agentes usuário 

(User) e sistema externo (External System) receberam o estereótipo <<Agent>> e o 

caso de uso buscar especialista (Search Experts) recebeu o estereótipo <<Task>>. A 

associação entre eles é feita pelo estereótipo <<executes>>. 
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Figura 4 - Diagrama de Casos de Uso do ICARE enriquecido com o foco 

 

Fonte: Adaptado de Vieira (2008) 

 
Identificar as Variações de Comportamento: o objetivo desta etapa é 

descobrir as variações que são esperadas no comportamento do sistema com relação 

a um foco, bem como os fatores que afetam essas variações. Recebe como entrada o 

modelo de caso de uso estendido resultante da etapa anterior e produz como saída o 

documento de requisitos de contexto. 

Identificar as Entidades e os Elementos Contextuais: Esta etapa tem como 

objetivo identificar as entidades relacionadas ao foco e as características destas 

entidades que influenciam cada variação. Usa como entrada o documento de requisitos 

de contexto produzido na etapa anterior e gera o modelo conceitual de contexto.  

Verificar a Relevância dos Elementos Contextuais: O objetivo desta etapa é 

avaliar se os usuários e projetistas compartilham da mesma opinião sobre a relevância 

dos elementos contextuais identificados, bem como se as variações de comportamento 

identificadas refletem as necessidades dos usuários. 

Observa-se que na sua abordagem, Vieira (2008) identifica os requisitos de 

contexto a partir dos requisitos já elicitados. Contudo, Hussein e colegas (2012) 

afirmam que existe a necessidade de uma abordagem que considere o contexto do 

sistema e sua adaptação em responder às mudanças de contexto, já durante o 

levantamento dos requisitos. Os autores acreditam ser isto um dos grandes desafios 
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para apoiar o desenvolvimento de sistemas sensíveis ao contexto. No sentido de 

superar esse desafio, nossa proposta evidencia a preocupação com a elicitação de 

contextos já na fase inicial da elicitação de requisitos. Nesse aspecto, nosso processo 

diferencia-se do CSS Design Process, uma vez que os contextos são descobertos 

durante a elicitação de requisitos, a partir de uma técnica denominada Group 

Storytelling, em que uma história acerca do domínio da aplicação é criada de forma 

colaborativa com a participação dos stakeholders. Vale ressaltar, porém, que os 

contextos são obtidos a partir da relação entre o usuário e as tarefas (requisitos) do 

sistema, como recomenda Vieira (2008). De fato, discussões acerca da definição de 

contexto concluem que o mesmo está relacionado ao comportamento do sistema ao 

executar uma tarefa (BAZIRE & BRÉZILON, 2005). 

 

2.4.3 Um framework orientado a objetivos para modelar e analisar 

requisitos de contexto 

 
Uma forma de representação de contextos apresentada por Ali et al. (2010) 

utiliza o modelo i* (YU, 1997) como base. A proposta fornece constructos para analisar 

hierarquicamente os contextos e então identificar os fatos verificáveis e os dados 

controláveis para o contexto existir. 

A técnica i* fornece uma abordagem de engenharia de requisitos com base em 

atores e nas suas relações de dependências para alcançarem os objetivos. Uma 

dependência no i* descreve um vínculo intencional entre dois atores, em que um ator 

depende de outro ator para atingir um objetivo ou para executar uma tarefa (ALI et al., 

2010). 

A técnica consiste em dois modelos: (i) o Modelo de Dependência Estratégica 

(do inglês Strategic Dependency - SD) que apresenta os atores e a relação de 

dependência entre eles para alcançar os objetivos e (ii) o Modelo de Razão Estratégica 

(do inglês Strategic Rationale - SR) que define quais tarefas serão executadas para 

atingir o objetivo ou contribuir para um softgoal (YU, 1997). O softgoal normalmente 

está associado a um requisito não-funcional (PIMENTEL et al., 2012). 

O modelo SD é composto pelos atores, inclusive os sistemas, e suas relações 

de dependência. As relações de dependências podem ser de objetivos, de softgoal, de 

tarefa e de recursos. O modelo SR oferece uma visão complementar que descreve 

como os atores são estruturados internamente para satisfazer suas relações de 

dependências externas. Isto é feito utilizando objetivos, tarefas, recursos e softgoal, 
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bem como os relacionamentos de meio-fim e decomposição de tarefas (CRUZ NETO, 

2008).  

O relacionamento meio-fim está associado ao alcance de um determinado fim, 

que pode ser um objetivo, um softgoal, uma tarefa ou um recurso. A decomposição de 

tarefas, por sua vez, divide as tarefas em subcomponentes que também podem ser 

objetivos, softgoal, tarefa e recursos (CRUZ NETO, 2008). O relacionamento de 

contribuição determina o grau de atendimento de um softgoal. 

Um exemplo de modelo SD do i* é apresentado na Figura 5. O modelo 

representa as necessidades do ator Inquilino em relação ao sistema da Casa 

Inteligente. Essas necessidades são representadas na forma das dependências do tipo 

softgoal (Segurança, Conforto e Sustentabilidade), do tipo recurso (Preferências) e do 

tipo objetivo (Acesso controlado, Uso racional da água, Economia da energia, Jardim 

irrigado, Imagens visualizadas, Nutrição gerenciada, Saúde Monitorada). 
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Figura 5 - Modelo SD da Casa Inteligente 

 

Fonte: O Autor 

Em sua proposta de representação de i* com contexto, Ali et al. (2010) 

introduzem pontos de variação onde o contexto pode influenciar na escolha entre as 

variantes disponíveis para satisfazer uma meta. Os contextos são rotulados como 

C1,C2,..., Cn e podem ser associados aos seguintes pontos de variação contextual: 

Or-decomposição: constructo básico de variabilidade. Faz-se necessário especificar 

em qual contexto cada alternativa em uma or-decomposição pode ser adotada. Uma 

submeta ou uma subtarefa em uma or-decomposição pode exigir um contexto válido. 

Dependência de atores: em alguns contextos um ator pode atingir um objetivo ou 

obter a execução de uma tarefa delegando-a para outro ator apenas em um contexto 

específico.  

Metas raiz: um ator, dependendo do contexto, pode achar necessário acionar (ou 

parar) o desejo de satisfazer uma meta. Isto é, uma meta raiz torna-se ativa apenas em 

um determinado conjunto de contextos. 
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And-decomposição: a submeta ou subtarefa pode (ou não) ser necessária em um 

determinado contexto, ou seja, nem sempre é obrigatória para cumprir a meta/tarefa de 

nível superior. 

Meio-fim: metas podem ser, em última análise, satisfeitas por meio de processos 

executáveis específicos (tarefas). A adoção de cada tarefa pode depender do contexto. 

Contribuição para o softgoal: softgoals são objetivos qualitativos para os quais não 

existem critérios claros para a sua satisfação. As metas e tarefas podem contribuir 

positivamente ou negativamente para os softgoals. As contribuições para os softgoals 

podem variar de um contexto para outro. É preciso especificar a relação entre o 

contexto e o valor da contribuição. 

 A Figura 6 mostra a semântica de cada ponto de variação contextual, onde A e B 

representam os atores, G (Goal) se refere às metas, T (Task) às tarefas e SG aos 

softgoals. Os contextos são rotulados pela letra C, conforme já mencionado. A figura é 

autoexplicativa e descreve cada semântica. Optou-se por manter o texto em inglês, 

preservando a originalidade. 

Figura 6 - Semântica dos pontos de variação de contextos 

 

Fonte: Ali et al. (2010) 

 

Ali et al. (2010) defendem que os contextos, assim como as metas, necessitam 

ser analisados. A análise de meta fornece uma forma sistemática para descobrir um 

conjunto alternativo de tarefas que o ator deve executar para alcançar um objetivo. A 

análise do contexto, por sua vez, permite a descoberta, de forma sistemática, do 

conjunto de fatos que um ator pode verificar para decidir se um contexto é aplicável ou 



43 
 

 

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA BATISTA 

 

não.  Nesta proposta, Ali et al. especificam  o contexto como uma fórmula de 

predicados do mundo. A fórmula é mostrada a seguir, através da notação EBNF6: 

 

Formula :- World_Predicate | (Formula) | Formula AND Formula | Formula OR Formula 

 

Os predicados são classificados em duas partes, com base em sua constatação 

por parte do ator: fatos e declarações. Um predicado é um fato para um ator se ele 

pode ser verificado pelo ator. Ou seja, o ator tem a capacidade de capturar os dados 

necessários e calcular o valor verdade de um fato. Um predicado é uma declaração de 

um ator se ele não pode ser verificado pelo ator. Isto ocorre por razões como falta de 

informação ou pela natureza abstrata do predicado, por exemplo.  

Esta forma de representação traz ainda três conceitos importantes: suporte, 

declaração monitorável e contexto monitorável. Uma declaração tem o suporte de 

uma fórmula de predicados se esta fórmula apresentar provas suficientes para a 

verdade da declaração. Uma declaração é monitorável se existir uma fórmula de fatos 

que lhe dê suporte. Um contexto é monitorável se for possível especificá-lo por uma 

fórmula de fatos e declarações monitoráveis (ALI et al., 2010). 

A Figura 7 mostra uma legenda com as representações gráficas utilizadas na 

modelagem da análise do contexto. As declarações (Statement) são representadas por 

retângulos sombreados e os fatos (Fact) por paralelogramos. A relação de suporte 

(Support) é representada por uma seta curva e os operadores lógicos And, Or e 

Implication (Iff) são representados por triângulos pretos, triângulos brancos e setas 

duplas, respectivamente. 

 

Figura 7 - Representações gráficas utilizadas na análise de contextos 

 

Fonte: adaptado de Ali et al. (2013) 

 

Análise do contexto permite identificar os fatos que um ator deve verificar. Estes 

fatos são verificáveis a partir dos dados que um ator pode coletar no mundo. Uma 

                                            
6
 EBNF (ExtendedBackus–NaurForm) é uma notação utilizada para expressar uma gramática livre de 

contexto. 
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analogia entre a análise de metas e análise do contexto é ilustrada na Figura 8. 

Enquanto a meta é um estado parcial do mundo que um ator tenta alcançar, o contexto 

é um estado parcial do mundo que um ator tenta julgar a influência. Análise de meta 

explica as ações (tarefas) de um ator, ou seja, o que o ator deve fazer, por que fazer e 

como alcançar seus objetivos. Enquanto análise do contexto explica os dados que um 

ator precisa coletar e os fatos que devem ser verificados no seu ambiente para julgar o 

contexto. Neste caso, a preocupação é com o que verificar, por que verificar e como 

julgar se o contexto é aplicável.  

 

Figura 8 - Analogia entre análise de metas e análise de contexto 

 

Fonte: Ali et al. (2010) 

 

Ali et al. (2010) não evidenciam a técnica utilizada para a descoberta de 

contextos, o que pode revelar uma limitação da proposta. Para os autores, o estado do 

mundo pode ser particionado em dimensões como espaço-temporal, pessoal e tarefas 

sociais, facilitando a descrição e captura do contexto. Um estudo de caso com sistema 

de informação móvel museum-guide é utilizado para demosntrar a abordagem, porém, 

o modo de elicitação dos contextos apresentados no estudo não está explícito no 

trabalho. 

Nossa proposta apresenta de forma explícita o modo de obtenção das 

informações contextuais, preenchendo a lacuna percebida no trabalho de Ali et al. 

(2010). De fato, é possível utilizar as duas propostas de forma complementar, onde os 

contextos elicitados através do processo que propomos podem ser analisados e 

modelados utilizando o framework de Ali et al. (2010), como pode ser observado nas 

seções 3.2 e 3.3, por exemplo. De forma semelhante, nós particionamos o contexto em 

dimensões para facilitar a captura, utilizando as dimensões 5W1H + condicional. Ali et 

al. (2010), por outro lado, utilizam as dimensões espaço-temporal, pessoal e social na 

abordagem defendida por eles. 
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2.4.4 Configuração de modelos de processos de negócio com 

contextos 

 
Aabordagem de Santos (2013) propõe a representação de contextos através de 

um link que conecta uma variação ao contexto e o contexto por sua vez é conectado 

com um ponto de variação. O autor descreve uma sintaxe para a modelagem de 

variabilidade de processos de negócio, onde os principais conceitos são Variantes e 

Pontos de Variação. Os Pontos de Variação são associados aos elementos do BPMN. 

A sintaxe define os elementos que fazem parte de um Ponto de Variação, bem como 

onde o ponto começa e termina, o nome do ponto e o operador (and, or, xor). Os 

elementos associados a um Ponto de Variação são encapsulados em um container. 

Para identificar o início e o fim do Ponto de Variação, um ou mais elementos são 

conectados por ligação com os rótulos begin e end. A associação entre os pontos de 

variação e as variantes é representada por meio de links que partem de uma variante e 

terminam em um ponto de variação, podendo também navegar na direção contrária. 

Para expressar como a Variante será inserida em um novo processo é 

necessário descrever um fluxo padrão. Uma variação é associada a uma parte do 

processo de negócio, eo relacionamento dos elementos do processo é feito através de 

links que indicam onde a variante começa e termina. Estes links são associados a um 

container que contém os elementos intermediários que fazem parte da variação. 

A Figura 9 apresenta um exemplo da modelagem proposta por Santos (2013). O 

modelo representa o processo de armazenamento de água em uma Casa Inteligente. 

O fluxo padrão é a captação, reservação e distribuição da água. A água a ser 

armazenada pode ser proveniente das chuvas, servindo neste caso para o consumo, 

ou dos efluentes da pia ou do chuveiro que servem para fins diversos.  O container 

representado pelo retângulo pontilhado contém os elementos do ponto de variação PV1 

que é associado aos contextos C20 (Está chovendo e o reservatório de água para o 

consumo não está cheio), C21 (A torneira da pia está ligada e o reservatório de água 

para finalidades diversas não está cheio) e C22 (O chuveiro está ligado e o reservatório 

de água para finalidades diversas não está cheio). Os contextos por sua vez estão 

associados às Variantes V1, V2 e V3. Cada variante está ligada aos elementos do 

processo que fazem parte da respectiva variação. 

Uma limitação deste trabalho é a ausência de um suporte para descrever como 

identificar os contextos. Segundo o autor, a deficiência é resultante da falta de um 
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método de elicitação de contexto, e para minimizar o problema, ele sugere a utilização 

de diferentes fontes de informação. Nossa proposta se diferencia desta abordagem por 

apresentar um processo sistemático para apoiar a equipe de desenvolvimento na 

descoberta de contextos durante a fase de elicitação de requisitos, com o intuito de 

preencher a lacuna apontada por este autor. 

 

Figura 9 – Modelagem proposta por Santos (2013) 

 

Fonte: O Autor 

 

2.5 Considerações finais do capítulo 

 

Neste capítulo foram apresentados os pressupostos teóricos que 

fundamentaram esta pesquisa e alguns trabalhos relacionados com a abordagem para 

a descoberta de contextos proposta nesta dissertação. 

Uma breve fundamentação dos conceitos relacionados à engenharia de 

requisitos, sistemas sensíveis ao contexto e à própria definição do que é contexto 

foram abordados. Embora não exista uma definição clara e unânime na literatura do 

que vem a ser o contexto, foram apresentados os conceitos mais relevantes 

identificados na literatura pesquisada. Levando-se em consideração essa ausência de 
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um conceito padronizado na comunidade científica, foi apresentada a definição de 

contexto adotada neste trabalho. 

Duas técnicas consideradas criativas e que são utilizadas no processo proposto 

foram brevemente apresentadas: Group Storytelling e Mapas Mentais. O Group 

Storytelling é uma narrativa onde um grupo de participantes colabora na criação de 

uma história, utilizando uma linguagem natural com o objetivo de descrever situações 

associadas com os contextos em que acontecem. A história contada é utilizada para 

obter informações sobre um domínio que se pretende conhecer. Mapas mentais 

proporcionam a organização das informações e o agrupamento de idéias, modelando e 

representando os conceitos relacionados a um domínio específico. 

Foi apresentada uma discussão acerca dos trabalhos relacionados, a partir da 

qual foram identificadas algumas lacunas que se pretende suprir com a proposta aqui 

defendida. Alguns aspectos como a ausência de um processo sistemático para a 

descoberta de contextos, heurísticas para guiar a identificação dos contextos, 

heurísticas para guiar a análise e refinamento dos contextos e participação efetiva dos 

stakeholders subsidiaram a comparação dos trabalhos verificados.  

No próximo capítulo, o processo de descoberta de contextos proposto nesta 

dissertação será apresentado detalhadamente, utilizando como pano de fundo o 

sistema de uma casa inteligente, além da sua aplicação em um estudo piloto. 
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Capítulo  

3 
3. Processo de Descoberta de 

Contextos 
 

 

Este capítulo descreve em detalhes o processo de descoberta de contextos 

proposto nesta dissertação, tendo como exemplo de aplicação o sistema de uma casa 

inteligente (smart home). Em seguida é apresentado um estudo piloto realizado com a 

equipe de desenvolvimento de uma empresa de TI da cidade de Petrolina – PE. 

 

 
 
 

A abordagem proposta busca auxiliar na descoberta de contextos através de 

uma forma sistematizada, com o intuito de apoiar engenheiros de software no 

desenvolvimento de sistemas sensíveis ao contexto. O processo é aplicado na fase de 

elicitação e especificação de requisitos e possui três etapas, como mostra a Figura 10: 

(i) Identificar Candidatos a Contexto, (ii) Analisar Contextos e (iii) Modelar Contextos.  
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Figura 10 - Processo de descoberta de contextos 

 

Fonte: O Autor 

O exemplo escolhido para ilustrar a utilização do processo foi a Casa Inteligente. 

Esse sistematem sido utilizado em alguns artigos publicados sobre o tema de sistemas 

adaptativos, como por exemplo, o trabalho de Pimentel et al.(2012).  

No sentido de demonstrar a aplicabilidade do processo, optou-se por utilizá-lo de 

forma complementar tanto na proposta de Ali et al. (2010) como na de Santos (2013) 

para modelar requisitos de variabilidade comportamental e os contextos. A abordagem 

de Ali et al.(2010) foi escolhida por estar relacionada à modelagem orientada a 

objetivos, uma técnica de engenharia de requisitos eficaz para capturar as 

necessidades e expectativas dos stakeholders, além de facilitar o entendimento do 

sistema a ser desenvolvido. A proposta de Santos (2010) foi escolhida por utilizar 

modelos de processos de negócios com variabilidade e por apoiar a fase de elicitação 

de requisitos. A modelagem de processos de negócio é vista como um importante 

passo no desenvolvimento de sistemas e tem sido incorporada pela área de 

engenharia de requisitos. Na verdade, a elicitação de processos tem muito em comum 

com a elicitação de requisitos (SANTORO et al., 2010) (SANTOS, 2013). 

A seguir, cada etapa do processo é demonstrada em detalhe. 

 

3.1 Identificar Candidatos a Contexto 

 
Esta fase é apoiada pela técnica Group Storytelling, uma narrativa de grupo 

onde os stakeholders atuam como colaboradores na construção de uma história 

relacionada com o domínio que se deseja conhecer.  Ao contrário de técnicas 

tradicionais de elicitação, como entrevistas, que deixa os envolvidos limitados a 
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responder o que lhes é perguntado, esta técnica dá mais liberdade, o que pode ser 

benéfico para o surgimento de ideias criativas. Trabalhos recentes encorajam a 

utilização desta técnica (GONÇALVES, 2010) (LAPORTI et al., 2009) (LAPORTI et al., 

2007) (SANTORO et al., 2010).  

Para o exemplo de ilustração da Casa Inteligente, foi criado um grupo em uma 

rede social para que os participantes contribuíssem com a história, colocando suas 

ideias. Esta iniciativa evitou a necessidade de reunir todas as pessoas em um mesmo 

lugar, o que normalmente é difícil na aplicação de técnicas de grupo.  

Por se tratar de uma aplicação de caráter genérico, pois uma Casa Inteligente 

pode atender a usuários diversos, optou-se por convidar participantes com perfis 

heterogêneos para compor o grupo. Eles foram convidados a ajudar na construção da 

história, colocando comentários, eventos, fatos ou situações envolvendo uma casa 

inteligente, isto é, uma casa dotada de tecnologia suficiente para atender suas 

necessidades. Três graduandos em Ciência da Computação foram convidados para 

atuar como redatores, sendo um deles também moderador. A história contada pelos 

participantes pode ser visualizada no Apêndice A desta dissertação.  

A partir da história contada pelos participantes, partiu-se para a análise do seu 

conteúdo, utilizando a ferramenta NVivo7. Esse software foi escolhido por ser 

considerado um dos mais utilizados no Brasil pelos cientistas sociais na análise de 

dados qualitativos. O NVivo possibilita analisar dados coletados em entrevistas, 

histórias contadas, gravações de grupos focais, entre outros, por meio da organização, 

codificação e categorização destas informações (AMES, 2013). As informações 

contextuais e os objetivos dos stakeholders presentes na história foram capturados 

com base nas dimensões 5W1H + condicional e categorizados de acordo com a sua 

respectiva dimensão: porque (why), o que (what), quem (who), onde (where), quando 

(when), como (how) e condicional. O próximo passo foi utilizar mapas mentais para 

organizar as informações identificadas. A Figura 11 ilustra esta etapa do processo. 

                                            
7
© QSR International Pty Ltd 2014. http://www.qsrinternational.com/products_nvivo.aspx 
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Figura 11–Identificação de candidatos a contexto 

 

Fonte: O Autor 

 

Através da dimensão “why” foram obtidas as motivações ou intenções por trás 

das ideias sugeridas pelos colaboradores na história contada. O mapa mental da 

Figura 12 ilustra a organização das informações coletadas para essa dimensão. Além 

da busca por conforto e tranquilidade, foi possível identificar preocupações referentes à 

segurança, saúde e recursos ambientais. A preocupação com os recursos naturais é 

reforçada com frases encontradas na história como: “(...) toda energia é proveniente de 

fontes renováveis: solar e eólica (...)”, “(...) captura águas de chuva e reaproveita águas 

servidas da pia e do chuveiro (...)”, “(...) sistema que irriga cada planta de acordo com a 

necessidade, levando em consideração a temperatura e a umidade do solo (...)”.  

Figura 12 - Motivação dos stakeholders 

 

Fonte: O Autor 

 

Em seguida foram extraídas as informações contextuais associadas à dimensão 

“what”, que identifica as atividades ou tarefas presentes na história. De acordo com a 
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narrativa, uma casa inteligente deve apoiar seu inquilino em diversas atividades para 

lhe oferecer conforto e segurança de forma sustentável. Isto inclui tarefas que vão 

desde a visualização de imagens da casa a partir de qualquer lugar, reconhecer o 

veículo do inquilino na sua chegada, até auxilia-lo no preparo de uma refeição ou na 

escolha de uma roupa para sair. O mapa mental da Figura 13 oferece uma visão 

parcial das atividades identificadas (O mapa mental completo pode ser visto no 

Apêndice B). 

Figura 13 - Atividades identificadas 

 

Fonte: O Autor 

 

De posse das atividades do sistema, foi necessário identificar os elementos 

contextuais a serem instanciados para apoiar a realização de cada tarefa, no momento 

da interação do ator com o sistema. Com efeito, as informações contextuais são 

produtos da relação do usuário com a tarefa em execução. Assim, para cada atividade 

identificada, foram colhidas, dentro da narrativa, informações acerca das demais 

dimensões (Who, Where, When e How), além das informações relativas às condições 
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necessárias para que a tarefa seja realizada (condicional). Essa é uma das facetas 

utilizadas por Santos (2013) em seu framework de processos de negócio dinâmicos, 

que também se baseia em perguntas do tipo “Quem?” “Como?” e “Quando?” para obter 

informações relevantes para a modelagem de processos de negócio que variam de 

acordo com o contexto.  

A Figura 14 apresenta um mapa mental que ilustra as informações contextuais 

para a atividade Reservar Água. 

Figura 14 - Atividade Reservar Água 

 

Fonte: O Autor 

 

Após a análise da história contada com a participação dos stakeholders, que 

resultou na captura e organização das informações contextuais através dos mapas 

mentais, foi possível relacionar os candidatos a contexto para a modelagem de uma 

casa inteligente. A aplicação do processo resultou em 40 (quarenta) candidatos a 

contexto elicitados. O quadro da Figura 15 apresenta cada candidato obtido com a 

aplicação do processo e respectiva identificação (letra C seguida de um número de 

ordem).  

Neste trabalho, assume-se que a decisão sobre quais candidatos a contexto são 

relevantes para os objetivos de um ator é de natureza subjetiva (ALI et al., 2010). 

Assim, presume-se que a escolha dos contextos pode ser influenciada por fatores 

como a qualidade da história criada, o nível de conhecimento acerca do domínio por 

parte dos stakeholders, a experiência do analista, entre outros. Salienta-se que esta 

fora do escopo deste trabalho tratar a relevância dos contextos e, por isso, todos os 
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candidatos a contextos são selecionados como contextos do sistema. Porém, essa 

limitação pode ser resolvida com a reutilização da proposta defendida por Vieira et al. 

(2009), cujos resultados são apresentados em Petry et al. (2008). 

 

Figura 15 - Relação dos candidatos a contextos elicitados 

 

Fonte: O Autor 

 

Estas informações foram utilizadas como ponto de partida para a próxima etapa 

do processo, Análise de Contextos, que será detalhada na próxima seção. 
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3.2 Analisar Contextos 

 
Utiliza-se nessa etapa a abordagem proposta por Ali et al. (2010), que especifica 

contextos como uma fórmula de predicados que podem ser considerado como fatos e 

declarações, com base na sua verificação por parte do ator . O primeiro passo foi 

identificar os predicados, em seguida classificá-los como fatos ou declarações. As 

declarações foram analisadas a fim de identificar os fatos que lhes dessem suporte. 

Esta representação traz ainda três conceitos importantes: suporte, declaração 

monitorável e contexto monitorável. Uma declaração tem o suporte de uma fórmula de 

predicados se esta fórmula apresentar provas suficientes para a verdade da 

declaração. Uma declaração é monitorável se existir uma fórmula de fatos que lhe dê 

suporte. Um contexto é monitorável se for possível especificá-lo por uma fórmula de 

fatos e declarações monitoráveis (ALI et al., 2010). A Figura 16 ilustra esta etapa. 

Figura 16 - Análise de Contextos 

 

Fonte: O Autor 

 

Para ilustrar a análise contextual levamos em consideração o contexto C15 - 

Uma pessoa entra na casa de forma suspeita. Este contexto pode ser verificável pelos 

fatos (Facts): não houve permissão para abrir a porta (f1), existe movimento no interior 

da casa (f5) e a presença de alguém foi detectada (f6). Note que o fato f5 sugere a 

utilização de detectores sensíveis somente a pessoas em movimentos, enquanto o fato 

f6 indica o uso de sensores que podem constatar a presença de alguém que esteja na 

área de detecção, mesmo parado. Além dos fatos, a declaração (Statement) de que 

alguém invadiu a casa (d1) também contribui para monitorar o contexto. Esta 

declaração por sua vez é suportada (Support) pela verificação de pelo menos um dos 
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fatos: uma porta foi arrombada (f2), uma janela foi arrombada (f3) ou alguém entrou na 

casa de uma forma não usual (f4) – alguém pode ter invadido a casa pelo telhado, por 

exemplo. A análise do contexto C15 é representada na Figura 17. A ilustração 

demonstra que C15 será aplicável se a expressão f1 ˄ (f2 ˅ f3 ˅ f4) ˄ f5 ˄ f6 for 

satisfeita. 

Figura 17 - Análise do Contexto C15 

 

Fonte: O Autor 

 

3.3 Modelando Contextos 

 

A última etapa do processo consiste na modelagem dos requisitos e contextos 

do sistema. Com base na história dos stakeholders, define-se o modelo de requisitos e, 

em seguida, identificam-se os pontos de variação de comportamento a partir dos 

contextos que foram especificados e, finalmente, cria-se a modelagem com os 

contextos.  A Figura 18 ilustra este passo.  
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Figura 18 - Modelagem de Contexto 

 

Fonte: O Autor 

 

Como mencionado no início deste capítulo, no sentido de demonstrar a 

aplicabilidade da abordagem, foram utilizadas nessa fase tanto a técnica i* com 

contextos definida por (ALI et al., 2010), como a proposta baseada em BPMN definida 

por Santos (2013). Considerando que não faz parte do escopo desse trabalho definir 

um guia sistemático para obter modelos i* e BPMN a partir das narrativas obtidas com 

a técnica Group Storytelling, é necessário que o analista tenha bom conhecimento 

destas técnicas para construir os modelos. 

A seguir, será descrita a utilização das duas propostas escolhidas para a 

realização dessa etapa. 

 

3.3.1 Modelagem com a Técnica i* 

 

Nesta seção será demonstrada a utilização da técnica i* com contextos na fase 

de modelagem de contextos do processo proposto. Inicialmente é criado o modelo i* da 

aplicação a partir da história criada pelos stakeholders. Em seguida os pontos de 

variação são identificados com base nos resultados obtidos na etapa anterior – Análise 

de Contextos. Por fim, o modelo i* com contexto é construído. 

A partir da história contada foram identificados os atores e as suas relações de 

dependências para o alcance dos objetivos. Com essas informações foi desenhado o 

modelo de dependência estratégica representado no Capítulo 2 (vide Figura 5 da 

Seção 2.5.3). 

Em seguida foi definido o modelo de razão estratégica (SR) que define as 

tarefas a serem executada para atingir um objetivo ou contribuir com um softgoal. 

Como exemplo, será demonstrado o modelo SR considerando somente o objetivo 
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Acesso controlado. Neste caso, o inquilino deseja controlar o acesso à casa e depende 

do sistema da Casa Inteligente para alcançar sua meta. Os relacionamentos meio-fim e 

as decomposições das tarefas para o alcance do objetivo podem ser verificados na 

Figura 19. 

Figura 19 - Modelo SR da Casa Inteligente 

 

Fonte: O Autor 

 

Finalmente, a Figura 20 apresenta o modelo SR acrescido do contexto C15-Uma 

pessoa entra na casa de forma suspeita, indicando que a tarefa Emitir alerta e 

consequentemente as tarefas Soar alarme e Notificar serviço de segurança dependem 

deste contexto para ser executada (ver destaque da Figura 20). Isto quer dizer que a 

expressão f1 ˄ (f2 ˅ f3 ˅ f4) ˄ f5 ˄ f6 deverá ser satisfeita para que C15 seja aplicável e 

consequentemente esta tarefa seja executada (vide análise deste contexto na Figura 

17, seção 3.2). 
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Figura 20 - Modelo SR da Casa Inteligente com Contexto 

 

Fonte: O Autor 

 
3.3.2 Modelagem Apoiada pelos Modelos de Processos de Negócio 

 

É apresentada aqui a utilização de modelos de processos de negócio na fase de 

modelagem de contextos. De início foi criado um modelo de processo de negócio a 

partir do qual aconteceria a modelagem de contexto. Optou-se por criar um processo 

para o controle de acesso à Casa Inteligente, pois está relacionado à preocupação com 

a segurança, envolvendo atividade de detecção da presença de visitantes ou de 

intrusos na casa. O processo inicia-se com o monitoramento da entrada da casa. 

Quando alguém se aproxima da entrada, a presença é detectada e, em seguida, o 

sistema identifica a pessoa e abre a porta automaticamente, finalizando o processo. A 

Figura 21 ilustra o processo. 

Figura 21 - Fluxo padrão do processo de controle de acesso à Casa Inteligente 

 

Fonte: O Autor 

 

Para detectar a aproximação de pessoas na casa, o sistema pode utilizar duas 

variantes (V): sensor de presença (V1) ou sensor de movimento (V2). Assim foi 

detectado o Ponto de Variação PV1, associado à atividade “Detectar pessoa” que pode 

ser visualizado na Figura 22. 
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Figura 22 - Ponto de Variação da atividade Detectar Aproximação - PV1 

 

Fonte: O Autor 

 

Através das atividades “Identificar visitante” e “Abrir porta” foi possível identificar 

o Ponto de Variação PV2. Neste ponto é possível verificar que o fluxo do processo 

pode seguir por dois caminhos de forma exclusiva. Estes caminhos são associados aos 

contextos C08 (o inquilino não está em casa e alguém veio visitá-lo) e C15 (uma 

pessoa entra na casa de forma suspeita). A Figura 23 ilustra o ponto de variação PV2. 

Figura 23 - Ponto de variação PV2 

 

Fonte: O Autor 
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É possível verificar que a variante V3 será ativada se o contexto C15 for 

aplicável. Ou seja, se a expressão f1 ˄ (f2 ˅ f3 ˅ f4) ˄ f5 ˄ f6 for satisfeita (vide análise 

na Figura 17, seção 3.2). Neste caso, as atividades “Soar alarme” e “Notificar serviço 

de segurança” serão realizadas e o processo se encerra. Caso C08 seja aplicável, o 

fluxo do processo será outro. Isto é, a variante V4 será ativada e as atividades 

“Notificar visitante”, “Gravar recado” e “Enviar recado” serão realizadas e o processo 

finalizado. Note que as variantes V3 e V4 são excludentes, se uma for ativada a outra 

não poderá ser acionada. Por isso o uso do operado lógico xor (or exclusive). A 

modelagem completa do processo de controle de acesso, incluindo os pontos de 

variação, pode ser verificada na Figura 24. 

 

Figura 24 - Modelagem do processo de controle de acesso com contextos e variações 

 

Fonte: O Autor 

Na próxima seção será apresentado o estudo piloto utilizado para o refinamento 

da abordagem proposta nesta dissertação. O estudo foi realizado em uma empresa de 

TI da cidade de Petrolina – PE no desenvolvimento de um sistema inteligente para o 

despacho de ambulâncias. 
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3.4 Estudo Piloto 

 

O estudo piloto foi realizado em uma empresa de TI da cidade de Petrolina – PE. 

Três funcionários integrantes da equipe de desenvolvimento participaram do estudo. 

Inicialmente foi realizada uma reunião com os participantes, momento em que os 

detalhes do estudo foram discutidos, além de uma explanação com relação ao 

processo que seria utilizado para modelagem do sistema. Definiu-se que antes de 

iniciar cada etapa do processo, seria realizado um breve treinamento acerca das 

técnicas e das ferramentas de apoio que seriam utilizadas no decorrer do estudo. As 

seções seguintes expõem com detalhes o estudo realizado. 

 
3.4.1 Identificação dos Candidatos a Contextos 

 

A equipe utilizou uma mídia social para criar um grupo fechado, a partir do qual 

seria criada uma história acerca do domínio escolhido: Despacho de Ambulância. O 

grupo foi composto por 23 participantes. Levando em consideração que a história 

deveria ser contada em grupo pelos próprios stakeholders, a equipe convidou pessoas 

que representassem os diversos papéis envolvidos no domínio da aplicação, entre os 

quais podem ser destacados médicos, enfermeiros, profissionais em saúde e 

potenciais usuários dos serviços de ambulância. 

A partir dos comentários postados no grupo, um membro da equipe de 

desenvolvimento, escolhido para ser o relator, criou uma primeira versão da história 

que foi postada no grupo para possíveis comentários, adicionando, suprimindo ou 

reforçando a história. Após as contribuições finais, a versão final da história foi 

confeccionada e postada no grupo. Como não houve nenhuma manifestação contrária 

e nem contribuições, a etapa foi considerada concluída. A história pode ser vista no 

Apêndice C desta dissertação. 

Tomando como partida a narrativa do grupo, partiu-se para a análise do seu 

conteúdo através da categorização das informações contextuais contidas no texto de 

acordo com cada uma das dimensões 5W1H + condicional. O resultado da análise foi 

devidamente organizado em um mapa mental (vide Apêndice D desta dissertação), a 

partir do qual foram identificados 23 candidatos a contextos. 
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3.4.2 Análise dos Contextos 

 

Nesta etapa, os contextos identificados na fase anterior são devidamente 

analisados pela equipe. Para realização da análise, foi utilizada a abordagem 

apresentada por Ali et al. (2010), onde os contextos são especificados como uma 

fórmula de predicados. 

Assim, para cada predicado foi identificado o fato que permitisse sua 

verificabilidade pelo sistema. Os predicados não verificáveis diretamente pelo sistema 

foram classificados como declarações. Essas declarações, por sua vez, foram 

analisadas no sentido de refiná-las através de uma fórmula de fatos e/ou declarações 

que a suportassem. Ressalta-se que esse refinamento ocorre de forma iterativa até 

descobrir uma fórmula de fatos que possa ser visualizada no mundo, tornando evidente 

o apoio à declaração analisada, possibilitando sua verificação por parte do sistema. 

A partir da análise, os contextos foram representados através dos fatos e 

declarações necessários para verificar sua aplicabilidade. A Figura 25 apresenta a 

análise do contexto C10 (Existe uma solicitação e é necessário informar ao 

departamento de polícia).  

Figura 25 - Análise do Contexto C10 

 

Fonte: O Autor 
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De acordo com a análise, para C10 ser aplicável é necessário que os fatos F1 

(O sistema está em funcionamento) e F2 (Houve uma solicitação do serviço) 

sejam verificados pelo sistema. Além disso, a declaração d1 (Polícia deve ser 

informada) deve ser verdadeira, e para isso ocorrer é necessário que pelo menos uma 

das seguintes declarações também sejam verdadeiras: d2 (É um trote) e d3 (Há 

necessidade de registrar ocorrência). Para dar suporte à d2 foram identificados os 

fatos F3 (Equipe chega ao local) e F4 (Não houve incidente). O suporte a d3, por 

sua vez, pode ser obtido com a existência de pelo menos um dos seguintes fatos: F5 

(Tentativa de homicídio), F6 (Acidente de trânsito) ou F7 (Agressão). Concluindo, o 

C10 será aplicável se F1 ˄ F2 ˄ ((F3 ˄ F4) ˅ F5 ˅ F6 ˅ F7) obtiver resultado lógico 

verdadeiro. 

 

3.4.3 Modelagem dos Contextos 

 
Após a análise dos contextos, a equipe construiu a modelagem do sistema a 

partir da história contada pelos stakeholders. Em seguida, foram identificados os 

pontos de variação com base nos contextos elicitados. Finalmente os contextos foram 

adicionados ao modelo. A modelagem foi realizada com as técnicas i* com contextos e 

BPMN com variações, inspiradas nas abordagens de Ali et al (2010) e Santos (2013), 

respectivamente. Vale destacar que não faz parte do escopo desse trabalho, definir um 

guia para essa etapa. É importante que o analista tenha bom conhecimento acerca das 

técnicas i* e BPMN ou, se preferir, optar por aquela que tenha mais familiaridade. 

Com a aplicação da técnica i*, a equipe identificou os atores e suas relações de 

dependências, construindo o modelo de dependência estratégica – SD, ilustrado na 

Figura 26. 
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Figura 26 - Modelo SD do Sistema de Despacho de Ambulância 

 

Fonte: O Autor 

É possível verificar no diagrama as relações entre os usuários do sistema, a 

equipe da ambulância e Sistema de Despacho de Ambulância – SDA. O usuário deseja 

disponibilidade do serviço, que a urgência seja atendida, eficiência, ter os seus 

chamados registrados e receber informações sobre o paciente (para qual hospital foi 

conduzido, por exemplo). Para alcançar esses objetivos o usuário depende do sistema 

SDA. O SDA, por outro lado, depende que o usuário lhe forneça informações sobre o 

incidente, e que a equipe da ambulância confirme se houve um trote e qual o tipo de 

atendimento que o paciente necessitará. A equipe da ambulância depende do sistema 

para informar o local do incidente, bem como o hospital mais próximo para a condução 

do paciente. 

 A partir do modelo SD a equipe definiu o modelo de razão estratégica – SR, 

adicionando em seguinda os contextos que influenciarão na habilitação do 

comportamento do sistema. A Figura 27 ilustra este modelo, onde é possível verificar, 
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por exemplo, que a meta “Urgência atendida”será ativada somente se os contextos C1 

(existe uma solicitação) e C3 (o sistema está operante) forem aplicáveis. É possível 

observar que a meta “Chamados registrados” será também alcançada via tarefa 

“Gerenciar chamados”, somente se C1 e C3 se mantiverem. 

Figura 27 - Modelo SR com contextos 

 

Fonte: O Autor 

 

Para a modelagem apoiada por processos de negócio, a equipe definiu 

inicialmente o fluxo padrão do processo que serviria de referência. Como exemplo, a 

Figura 28 a seguir ilustra a modelagem, incluindo os pontos de variações PV1 e PV2. É 

possível perceber a influência dos contextos no comportamento do sistema e as 

respectivas variações. Observa-se que, dependendo do contexto, o corpo de 

bombeiros ou o departamento de polícia podem ou não serem informados. Caso o 

contexto C10 (Existe uma solicitação e é necessário informar ao departamento de 

polícia) seja aplicável, de fato o departamento de polícia deve ser notificado a fim de 

registrar a ocorrência (vide análise deste contexto na seção 3.4.2). 
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Figura 28 - Modelagem de processo de negócios com variações 

 

Fonte: O Autor 

 

3.4.4 Definição de heurísticas para o processo 

 
Com a aplicação do processo proposto em um estudo piloto, foi possível 

verificar, na prática, as limitações do processo e as dificuldades da equipe. A tarefa de 

descobrir os contextos relevantes a partir da narrativa mostrou-se, além de complexa, 

bastante subjetiva. No sentido de tornar a identificação dos contextos mais sistemática, 

considerando a necessidade de guiar as equipes de desenvolvimento na execução das 

etapas do processo, optou-se pela definição de heurísticas para melhoria da proposta. 

As heurísticas foram definidas no sentido de tornar menos complexa as tarefas de 

identificar as informações contextuais e de análisar os contextos descobertos.  

O quadro apresentado na Figura 29 apresenta as heurísticas que guiarão os 

analistas na descoberta dos contextos, a partir das informações organizadas no mapa 

mental. O mapa mental é construído com base na análise do conteúdo da história 

contada pelos stakeholders sob a ótica das dimensões 5W1H + condicional. 
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Considerando que os contextos são identificados a partir da relação do usuário com as 

tarefas do sistema, as heurísticas foram definidas com o objetivo de extrair os 

contextos relacionados com cada tarefa especificada no mapa mental. 

Figura 29 - Heurísticas para a descoberta de contextos - HDC 

 

Fonte: O Autor 

 
Para a criação das heurísticas que nortearão a equipe na análise dos contextos 

identificados na fase de elicitação, foram adotados os conceitos definidos por Ali et al. 

(2010) já apresentados na seção 2.5.3 desta dissertação. As heurísticas são 

apresentadas noquadro da Figura 30 a seguir. 
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Figura 30 - Heurísticas para a Análise de Contextos - HAC 

 

Fonte: O Autor 

 

3.4.5 Aplicação das Heurísticas no estudo piloto 

 

Com as heurísticas incluídas no processo, a equipe do estudo piloto repetiu a 

aplicação do mesmo a partir da fase de elicitação dos contextos, com base no mapa 

mental inicialmente construído. 

Nesta nova aplicação, foram descobertos 34 contextos, ou seja, mais 11 

contextos além daqueles anteriormente descobertos. Apesar deste incremento ter sido 

influência de um maior entendimento do domínio da aplicação, por parte da equipe, o 

aumento na quantidade de contextos não deixa de ser significante. A listagem com os 

contextos descobertos é ilustrada no quadro da Figura 31. 
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Figura 31 - Lista de Contetos do estudo piloto 

 

Fonte: O Autor 

 

Em virtude da descoberta de novos contextos e aprimoramento de alguns 

contextos já identificados, a equipe fez o refinamento da fase de análise dos contextos. 

Este refinamento aprofundou o conhecimento da equipe com relação ao domínio da 

aplicação. A seguir, a Figura 32 ilustra a análise do contexto C26 (É necessária a 

condução do paciente ao hospital). Percebe-se que para este contexto ser aplicável 

é necessário que o sistema esteja em funcionamento (Fato 1), que haja uma 

solicitação do serviço (Fato 2) e que o paciente necessite ser conduzido para um 

hospital (Desclaração 1). Contudo, o sistema só será capaz de verificar a veracidade 

de uma declaração se existirem fatos que a suporte. No exemplo da figura é possível 

observar que a Declaração 1 é apoiada pela chegada da equipe ao local (Fato 3), pela 
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confirmação da existência de um incidente (Fato 4) e pela identificação do tipo de 

atendimento necessário para o paciente (Fato 5). 

 

Figura 32 - Análise do Contexto C26 

 

Fonte: O Autor 

 

A aplicação do processo utilizando as heurísticas provocou alterações na fase 

de modelagem dos contextos, o que era esperado em virtude da quantidade de 

contextos identificados. A Figura 33 apresenta o resultado do modelo i* com contextos 

após sua atualização. 
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Figura 33 - Modelo SR com contextos após atualização 

 

Fonte: O Autor 

 

A Figura 34 ilustra o modelo apoiado por processos de negócio com as 

variações relacionadas aos contextos C21 (Existe a necessidade de informar o 

incidente ao corpo de bombeiros), C31 (Existe a necessidade de informar o 

incidente à polícia), C32 (Existe confirmação de trote), 26 (É necessária a 

condução do paciente ao hospital) e C32 (Usuário deseja acompanhar 

atendimento). 
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Figura 34 - Modelagem de processo de negócios com variações após atualização 

 

Fonte: O Autor 

 

3.5 Considerações finais do capítulo 

 

Apresentamos neste capítulo um exemplo de cenário para a apresentação do 

processo defendido nesta dissertação e o estudo piloto realizado com o objetivo de 

refinar a proposta que é defendida nesta dissertação.  

O exemplo de cenário utilizou como domínio o sistema da Casa Inteligente, 

bastante utilizado na literatura, como por exemplo, em Pimentel et al. (2012). 

O domínio escolhido para o estudo piloto foi o de despacho de ambulância. A 

escolha foi inspirada no trabalho de Silva Souza e Mylopoulos (2013) que utiliza o 

relatório de falhas do sistema de ambulância de Londres LAS-CAD8 para extrair os 

requisitos usados na avaliação da sua abordagem para projetos de sistemas 

adaptativos. Os autores consideram o sistema de despacho de ambulância um bom 

caso para sistemas desta natureza (SILVA SOUZA E MYLOPOULOS, 2013). No 

entanto, os requisitos para este estudo piloto foram elicitados a partir da história 

                                            
8
 Do inglês London Ambulance Service Computer-Aided Despatch (Serviço de Despacho de Ambulância 

de Londres Assistido por Computador). 
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contada pelos stakeholders que participaram do estudo, sem qualquer ligação com 

aqueles presentes em publicações que descrevem o LAS-CAD. 

O estudo piloto foi realizado em uma empresa de desenvolvimento de sistemas 

da cidade de Petrolina – PE com uma equipe formada por três funcionários. A equipe 

criou um grupo na internet para criar uma história relacionada ao domínio escolhido, a 

partir da qual se deu início todo o processo elicitação. Após análise do conteúdo da 

narrativa com a categorização das informações com base nas dimensões 5W1H + 

condicional, foi construído o mapa mental para a organização e estruturação do 

conhecimento obtido. 

Durante a aplicação do processo percebeu-se certa dificuldade em identificar os 

contextos a partir das informações contidas no mapa mental, bem como efetuar a 

análise dos contextos capturados. Com o objetivo de tornar estas tarefas mais 

sistemáticas e compreensíveis pelos usuários do processo, decidiu-se refinar a 

proposta acrescentando heurísticas para guiar a equipe de desenvolvimento tanto na 

identificação quanto da análise dos contextos. 

Com a definição das heurísticas, a equipe refez o processo partindo do mapa 

mental já elaborado. Assim, uma maior quantidade de contextos foram elicitados e a 

tarefa de analisá-los pareceu menos complexa. Apesar dessas evidências indicarem 

uma possível melhora do processo, é preciso examinar o fato com moderação. De fato, 

fatores como um melhor entendimento do domínio e das técnicas utilizadas pela 

equipe, proporcionado pela primeira aplicação do processo, possivelmente pode ter 

influenciadona melhoria dos resultados. 

No próximo capítulo a proposta será aplicada em um estudo empírico para o 

desenvolvimento de um sistema de check-in inteligente por uma equipe de 

desenvolvimento no contexto de um ambiente acadêmico. Em seguida, a mesma 

equipe avaliará o processo com relação aos aspectos de usabilidade e eficácia. 
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Capítulo  

4 
4. Avaliação da Proposta 

 

Este capítulo apresenta a avaliação do processo de elicitação de requisitos e 

contextos para sistemas sensíveis ao contexto. 

 

 
 
O Processo de Descoberta de Contexto proposto nesta dissertação foi 

avaliado através de um estudo empírico realizado em ambiente acadêmico.  

O objetivo do estudo empírico foi avaliar as atividades do processo que 

focam nadescoberta de contextos a partir das dimensões 5W1H + condicional. 

O estudo foi realizado em um ambiente acadêmico com uma equipe formada 

por quatro alunos de graduação do curso de Ciência da Computação. Para a 

realização do estudo, o processo foi utilizado no desenvolvimento de um sistema de 

check-in para empresas de transporte aéreo. Esse sistema foi escolhido por se 

tratar de um domínio de conhecimento comum e com características inerentes a 

sistemas sensíveis ao contexto. 

O estudo buscou resposta para as seguintes questões: 

 A aplicação do “processo de descoberta de contextos a partir das 

dimensões 5W1H + condicional” é eficaz na construção de sistemas 

sensíveis ao contexto? Eficácia é entendida aqui como a capacidade do 

processo contribuir para identificar contextos de forma precisa e 

completa, sob o ponto de vista da equipe de desenvolvimento. 
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 A aplicação do “processo de descoberta de contextos a partir das 

dimensões 5W1H + condicional” é fácil de ser utilizado pela equipe de 

desenvolvimento? 

As próximas seções apresentam detalhes sobre o estudo realizado. 

 

4.1 Método de Avaliação do Processo 

 

A avaliação do processo utilizou como base o modelo de aceitação de tecnologia 

(Technology Acceptance Model – TAM), proposto por Davis (1989), e utilizado, por 

exemplo, por Cabral (2012) para avaliar melhorias em processo de software. 

O modelo TAM foi adotado por possuir um fundamento teórico forte e um vasto 

embasamento prático por meio de "validações, aplicações e replicações" (SILVA et al., 

2012). Os dois principais determinantes deste modelo são:  

Utilidade percebida: determina o grau em que uma pessoa acredita que o uso 

da tecnologia pode melhorar o seu desempenho de trabalho. 

Facilidade percebida: determina o grau em que uma pessoa acredita que o uso 

da tecnologia é fácil e, portanto, livre de esforço mental e físico. Este determinante será 

aplicado para a avaliação da usabilidade do processo.  

O modelo foi associado ao paradigma GQM – Goal Question Metric (BASILI et 

al., 1994). Optou-se por este paradigma por ele apoiar a identificação de métricas 

apropriadas, em conformidade com o contexto e os objetivos da avaliação, além de 

favorecer a análise e legitimidade dos dados coletados e contribuir na interpretação e 

armazenamento desses dados (SARAIVA, 2006). Através do GQM também foi avaliada 

a eficácia do processo, determinando o grau em que se acredita que os resultados 

obtidos com sua aplicação estão completos. 

De acordo com Basiliet al. (1994), o paradigma GQM possui três níveis: o 

conceitual, o operacional e o quantitativo. 

O nível conceitual em que metas (goals) são definidas para um objeto de 

medição (produto, processo ou recurso), por uma variedade de razões, com relação a 

diversos modelos de qualidade, a partir de vários pontos de vista em relação a um 

ambiente particular. 

O nível operacional onde um conjunto de questões (questions) é usado para 

caracterizar a forma como a avaliação de uma meta específica vai ser realizada. As 
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perguntas tentam caracterizar o objeto de medição com relação à qualidade 

selecionada e determinar sua qualidade a partir de um determinado ponto de vista. 

O nível quantitativo (metrics) associa um conjunto de dados a todas as 

perguntas, a fim de responder cada uma delas de forma quantitativa. 

 

4.2 Coleta e Análise dos Dados 

 

A técnica utilizada para a coleta de dados foi a entrevista focalizada no objetivo 

da avaliação, partindo de um roteiro com as principais questões relacionadas ao 

assunto, obtendo as informações diretamente do entrevistado. Os participantes do 

processo de avaliação foram entrevistados através de questionários com base na 

escala do tipo Likert. Este tipo de escala foi elaborado por Rensis Likert em 1932 e 

serve para verificar o nível de concordância ou discordância dos entrevistados em 

relação a algum aspecto que seja objeto de medição (BRANDALISE, 2005). Optou-se 

por este tipo de escala por ela simplificar a tarefa de analisar os resultados e pela 

simplicidade de elaboração. Contudo, a escala não oferece ao entrevistado a 

possibilidade de justificar ou comentar suas respostas. Para resolver este problema, 

foram acrescentadas perguntas abertas para críticas e/ou sugestões dos participantes. 

Como estratégia analítica foi utilizada a construção da explanação do estudo 

empírico na forma de uma narrativa e o relatório foi escrito no formato perguntas e 

respostas com base nas questões definidas no protocolo do estudo realizado. 

 
 

4.3 Sistema de Check-in Inteligente 

 

O estudo empírico foi realizado por uma equipe formada por quatro alunos de 

graduação do curso de Ciência da Computação da Faculdade de Ciências Aplicadas e 

Sociais de Petrolina – PE - FACAPE. 

Inicialmente foi realizada uma reunião com os participantes, momento em que os 

detalhes do estudo foram discutidos, além de uma explanação com relação ao 

processo que seria utilizado para modelagem do sistema. Definiu-se que antes de 

iniciar cada etapa do processo, seria realizado um breve treinamento acerca das 

técnicas e das ferramentas de apoio que seriam utilizadas no decorrer do estudo. 

A seguir os resultados de cada etapa são apresentados. 
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4.4 Elicitação dos Contextos 

 

A equipe utilizou uma mídia social para criar um grupo fechado, a partir do qual 

foi criada uma história acerca do domínio escolhido: Check-in em aeroporto. Levando 

em consideração que a história deveria ser contada em grupo pelos próprios 

stakeholders, a equipe convidou pessoas que representassem os diversos papéis 

envolvidos no domínio da aplicação. O grupo foi composto por 23 participantes, dentre 

os quais 5 funcionários de empresas aéreas no aeroporto da cidade de Petrolina-PE, 

uma proprietária de empresa de assessoria e viagens, além de outros usuários dos 

serviços de empresas aéreas.  

A história criada, a partir das ideias que os participantes postaram, foi 

disponibilizada no grupo para validação. Após as últimas contribuições, a história foi 

finalizada e pode ser vista no Apêndice E desta dissertção. 

Tomando como base a narrativa do grupo, partiu-se para a análise do conteúdo 

através da categorização das informações contextuais contidas no texto relacionando-

as com cada uma das dimensões 5W1H + condicional. O resultado da análise foi 

devidamente organizado em um mapa mental, a partir do qual foi realizada a 

identificação dos contextos. A Figura 35 ilustra parcialmente o mapa mental elaborado. 

O mapa completo pode ser visualizado no Apêndice F desta dissertação. 

Figura 35 - Mapa mental com informações do sistema de Check-in 

 

Fonte: O Autor 
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Para identificar os contextos a equipe utilizou as Heurísticas para a Descoberta 

de Contextos – HDC definidas no estudo piloto (vide seção 3.4.4), resultando na 

identificação de 20 contextos. O resultado desta etapa gerou umalistagem com a 

identificação e descrição dos contextos, que podem ser visualizada no quadro da 

Figura 36 a seguir. 

Figura 36 - Lista de Contextos do sistema de Check-in 

 

Fonte: O Autor 

 

A seção seguinte descreve os detalhes da análise dos contextos elicitados. 

 

4.5 Análise de Contextos 

 

Nesta etapa, cada contexto identificado na fase anterior é devidamente 

analisado. Para realização da análise foi utilizada a abordagem apresentada por Ali et 

al. (2010), onde os contextos são especificados como uma fórmula de predicados. A 

equipe foi guiada pelas Heurísticas para a Análise de Contextos – HAC, definidas no 

estudo piloto e apresentadas na Seção 3.4.4 desta dissertação. 

Assim, para cada predicado foi identificado o fato que permitisse sua 

verificabilidade pelo sistema. Os predicados não verificáveis pelo sistema foram 

analisados no sentido de identificar as fórmulas de fatos que fornecessem o suporte 

necessário para a sua verificação por parte do sistema. 
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A partir da análise, os contextos foram representados através dos fatos e 

declarações necessários para verificar sua aplicabilidade. A Figura 37 apresenta a 

análise do contexto C8 (Cliente deseja realizar check-in). Como este contexto não 

pode ser diretamente verificado pelo sistema, definiu-se uma declaração que pudesse 

apoiar sua constatação por parte do sistema: D1 (Cliente caminha em direção ao 

terminal). Os fatos F1 (Sensor detecta presença de cliente) e F2 (Cliente é 

identificado) e a declaração D2 (Check-in deve ser efetuado) apoiam a declaração 

D1. A declaração D2 por sua é apoiada pelos fatos F3 (Check-in está aberto) e F4 

(Cliente é passageiro do voo). 

 

Figura 37 - análise do contexto C8 

 
Fonte: O Autor 

 

4.6 Modelagem de Contextos 

 

Nesta fase a equipe fez a modelagem do sistema utilizando o framework i* com 

contextos e o modelo de processos de negócios com variações. 

Inicialmente foi confeccionado o diagrama SD (Strategic Dependency), do 

modelo i*, que define as relações de dependência entre os atores do sistema para o 
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alcance de seus objetivos. A partir do modelo SD foi criado o modelo SR (Strategic 

Rationale) que detalha a forma como os atores alcançam seus objetivos e as razões 

implícitas em cada relação de dependência. Por fim, os contextos descobertos com a 

aplicação do processo foram adicionados ao modelo SR definindo os pontos de 

variação contextual, como pode ser observado na Figura 38. 

Figura 38 - Modelo SR com contextos do sistema de Check-in 

 

Fonte: O Autor 

 Ainda nesta etapa foi construído o modelo de processos de negócio com 

variações. Definiu-se um fluxo padrão do sistema de check-in a partir do qual foram 

estabelecidos os pontos de variações do sistema e a influência dos contextos nas 

variações. Os pontos de variação indicam onde o processo poderá variar, isto é, como 

o fluxo principal poderá ser alterado. Neste modelo, os contextos são associados às 

variantes para descrever sua variabilidade, contribuindo para alcançar a flexibilidade do 

processo. A Figura 39 apresenta as variações do processo que sofrem influência dos 

contextos C13 (Cliente deseja despachar bagagem), C15 (Despacho será efetuado 

por terceiro) e C16 (Check-in já foi realizado). 
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Figura 39 - Processo com variações influenciadas pelos contextos C13, C15 e C16 

 

Fonte: O Autor 

 
De acordo com o fluxo padrão definido, quando o passageiro chegar ao saguão 

do aeroporto, sua presença será detectada. Ele então deverá se dirigir ao terminal de 

check-in, onde será identificado, o check-in então é efetuado, a operação é confirmada 

e o embarque é autorizado. Ressalta-se que os procedimentos de embarque foram 

omitidos, enfatizando somente os passos efetivamente relacionados ao check-in. 

O contexto C16 (Check-in já foi realizado) influencia o fluxo do processo no 

ponto de variação PV1, pois, caso o check-in já tenha sido efetuado, a variação V1 

será ativada e o cliente receberá uma mensagem de boas vindas com informações 

sobre o seu voo (portão de embarque, horário, poltrona do passageiro, etc.), o check-in 

é confirmado e o cliente estará apto para o embarque. 

O ponto de variação PV2 se relaciona com dois contextos: C13 (Cliente deseja 

despachar bagagem) e C15 (Despacho será efetuado por terceiro). O contexto C13 

ativa a variação V2 onde o cliente deseja despachar a bagagem no momento do check-

in, fazendo com que o fluxo padrão do processo seja alterado. O contexto C15 aciona a 

variação V3 na qual um terceiro despachará a bagagem do cliente que fará o voo. Note 



83 
 

 

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA BATISTA 

 

que neste caso o fluxo é alterado, mas não retorna às atividades do fluxo padrão, 

finalizando o processo ao concluir o despacho da bagagem. 

A próxima seção tratará da etapa de coleta de dados da pesquisa, onde os 

participantes foram entrevistados através de questionários com o objetivo de avaliar o 

processo utilizado no estudo empírico. 

 

4.7 Coleta de dados 

 
Após a realização do estudo empírico, foi realizada uma entrevista com cada 

participante por intermédio de um questionário elaborado para tal fim. No total foram 

entrevistados 4 participantes, e o questionário pode ser visto no Apêndice G. 

O questionário foi dividido em dois temas: o tema 1 mediu o grau de satisfação 

da equipe com relação à utilidade do processo; já o tema 2 mediu o grau de satisfação 

da equipe quanto à usabilidade do processo. 

Vejamos primeiramente as impressões dos participantes com relação à utilidade 

do processo – tema 1. Cada membro da equipe foi questionado sobre a completude 

das informações coletadas para o desenvolvimento de um sistema sensível ao 

contexto. Nesta questão todos os participantes acreditam que as informações obtidas 

com a aplicação do processo são parcialmente completas ou parcialmente incompletas. 

Ao serem perguntados sobre a utilidade das informações coletadas para o 

desenvolvimento de sistemas sensíveis ao contexto, os quatro participantes concordam 

que elas são totalmente úteis. 

Os entrevistados também foram interrogados quanto ao custo X benefício obtido 

com a aplicação do processo. Neste questionamento considerou-se como custo o 

tempo e esforço despendido com a aplicação do processo, já o benefício foi entendido 

como a qualidade e utilidade das informações coletadas. Neste aspecto, um 

participante considerou o custo baixo para um benefício alto, enquanto os outros três 

consideram o custo alto para umbefício alto. 

O Gráfico 1 ilustra a opinião dos entrevistados quanto à utilidade do processo. 



84 
 

 

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA BATISTA 

 

Gráfico 1 - Satisfação dos entrevistados quanto à utilidade do processo 

 

Fonte: O Autor 

Com relação à utilização do processo em projetos futuros, dois participantes 

afirmaram que utilizariam novamente e dois declararam que talvez utilizassem, como 

pode ser observado no Gráfico 2. 

Gráfico 2 - Opinião dos entrevistados quanto à utilização do processo em futuros projetos 

 

Fonte: O Autor 

Dentre as críticas e/ou sugestões apresentadas no sentido de tornar o processo 

mais útil, pode-se destacar: 

 É necessário um “maior grau de informações referentes à história” no 

sentido de melhorar a identificação dos contextos; 

 “O desenvolvimento de uma ferramenta seria ideal para a utilidade do 

processo”; 

 O processo precisa “ser mais explorado, mas pode ajudar” bastante no 

desenvolvimento de sistemas sensíveis ao contexto. 
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No tocante à usabilidade do processo – Tema 2 do questionário, os participantes 

responderam quatro perguntas. Duas fechadas e duas abertas. 

Ao serem questionados a respeito das heurísticas utilizadas no processo, todos 

os participantes afirmaram ser de fácil compreensão. 

Sobre os aspectos que tornam a aplicação do processo fácil ou difícil, algums 

comentários merecem destaque, entre eles: 

 “A parte que pode ser difícil é a montagem da história, que deve ser 

completa, pois é dela que virão os contextos”; 

 A modelagem pode ser trabalhosa devido “à falta de ferramentas 

exclusivas”; 

 “O fato de usar mapa mental” deixou o desenvolvimento mais fácil; 

 “O fato da ideia de contexto não ser uma ideia bem formulada ou 

conceituada” dificulta a identificação dos contextos, tornando difícil a 

aplicação do processo.  

Dentre os comentários relacionados com as críticas e sugestões apresentadas 

pelos participantes, destacam-se as seguintes: 

 A descoberta de contexto não é fácil, mas “o processo é útil nesse 

sentido”; 

 Uma vantagem é que “as modelagens geradas no processo são de alto 

entendimento, que podem servir tanto para uma equipe técnica quanto 

para um cliente mais leigo”; 

 “A técnica é boa, muito embora precise ser explorada”; 

 “A usabilidade foi eficaz e satisfatória”. 

Napróxima seção será feita a análise dos dados coletados durante a pesquisa 

com a intenção de verificar os resultados obtidos com a aplicação do processo de 

descoberta de contextos proposto nesta dissertação. 

 

4.8 Análise dos Resultados 

 

Após a realização do estudo empírico e a coleta de dados através de entrevistas 

com os participantes é importante apresentar uma análise dos resultados obtidos. O 

estudo teve o objetivo de avaliar a eficácia e a usabilidade da abordagem proposta 

nesta dissertação sob a ótica da equipe de desenvolvimento que participou da 

pesquisa. 
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As próximas seções apresentarão uma análise do estudo propriamente dito e 

uma discussão dos resultados obtidos com a realização do estudo, com base nos 

dados coletados na entrevista efetuada junto aos participantes. Por fim, serão 

apresentadas as considerações finais do capítulo. 

 
 

4.8.1 Análise do Estudo Empírico 

 
Avaliar o processo não foi uma tarefa fácil. Algumas dificuldades foram 

enfrentadas, como por exemplo, encontrar alunos que possuíssem o perfil desejado 

(alunos que já tenham cursado ou estejam cursando a disciplina de Engenharia de 

Software ou Engenharia de Requisitos) e que tivesse disponibilidade de tempo para 

participar. Isto porque a maioria dos alunos com requisitos necessários para integrar o 

grupo já está no mercado e/ou na etapa final do curso se dedicando aos projetos de 

monografias. Após a formação do grupo, o maior problema foi encontrar horários 

convenientes para o agendamento das reuniões que permitisse a participação de 

todos. Os encontros aconteceram no período da manhã dos sábados, além das 

comunicações e troca de informações por e-mail.   

Um fato que merece ser destacado foi a demora na construção da história a 

partir dos eventos postados pelos stakeholders no grupo criado para esta finalidade. O 

projeto ficou dependente da disponibilidade e/ou boa vontade dos participantes do 

grupo em colaborar com a história. Apesar de todos concordarem em participar do 

grupo, a efetiva colaboração foi bastante tímida e lenta, fazendo com que a equipe 

ficasse ociosa aguardando informações suficientes para a construção da história. Após 

um mês da formação do grupo, a equipe decidiu criar a história com as informações 

postadas até então. 

No entanto, mesmo com estas dificuldades, a equipe conseguiu colocar o 

processo em prática, produzindo os resultados já apresentados no capítulo anterior. Na 

próxima seção será apresentada uma discussão a partir da análise dos resultados 

obtidos no estudo. 

 

4.8.2 Discussão dos Resultados 

 

A partir dos dados coletados sobre o tema 1 do questionário, voltado para 

eficácia da proposta, observou-se que embora a equipe acredite que as informações 
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obtidas com a plicação do processo não sejam totalmente completas, elas são 

totalmente úteis. Isto significa que é necessária uma verificação para descobrir o que 

deve ser feito no sentido de alcançar a completude das informações. Cabe ressaltar, no 

entanto, que a elicitação de todos os contextos relacionados com uma aplicação é uma 

tarefa extremamente difícil, senão impossível. Diante de tamanho desafio, o fato das 

informações serem consideradas parcialmente completas pode ser considerado um 

ganho significativo, posto que são totalmente úteis. 

Com relação ao custo X benefício, 75% dos participantes entende que o custo 

foi alto, isto é, o tempo e o esforço despendido pela equipe com a aplicação do 

processo foram elevados. Há de se considerar, porém, que a equipe não tinha 

experiência no desenvolvimento de sistemas desta natureza, nem familiaridade com as 

ferramentas de apoio utilizadas. Possivelmente, a aplicação do processo em uma nova 

situação poderia mostrar resultado diferente neste aspecto. Contudo, um experimento 

controlado seria interessante para fazer uma comparação do custo com a aplicação do 

processo em relação ao custo sem a utilização do processo ou com a utilização de um 

processo diferente. O experimento certamente mostraria os gargalos do processo, 

trazendo respostas para questionamentos como: qual o tempo real gasto na aplicação 

do processo? Qual etapa demanda mais esforço? Por outro lado, estes mesmos 

participantes acreditam que os benefícios são altos, ou seja, há uma elevada qualidade 

e utilidade das informações coletas. Isto é um resultado significante a favor do uso do 

processo, porém, deve-se analisar de forma cuidadosa até que ponto o benefício 

alcançado justifica o esforço consumido. Outro aspecto favorável ao processo é que 

metade dos participantes não exitou em utilizar o processo em futuros projetos, e a 

outra metade teria dúvidas em utilizá-lo. Uma possível justificativa para a opinião 

destes poderia estar relacionada justamente ao alto custo da aplicação do processo, 

causando uma reflexão maior sobre adotá-lo ou não. 

No aspecto abordado no tema 1, utilidade do processo, as críticas e/ou 

sugestões dos participantes se voltam principalmente para a criação da história a partir 

dos eventos adicionados pelos stakeholders. De fato, a história deve conter o máximo 

de informações relevantes para o processo, a fim de facilitar a identificação dos 

requisitos e contextos, sendo inclusive fundamental para a completude das 

informações. Outras sugestões apresentadas foram: a necessidade de explorar mais o 

processo e o desenvolvimento de uma ferramenta para automatizá-lo. Realmente é 

necessário aprofundar os estudos sobre o processo, aplicando-o em diferentes 
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situações a fim de alcançar resultados que possam ser generalizados e que possam 

indicar o caminho para a criação de ferramentas de apoio. 

O tema 2 do questionário se preocupou com o grau de satisfação da equipe 

quanto à usabilidade do processo. Todos os participantes afirmaram que o processo 

torna fácil a elicitação de contextos, e que as heurísticas que guiam os 

desenvolvedores na descoberta e na análise dos contextos são de fácil compreensão. 

Estes dois pontos são importantes para a usabilidade do processo, no entanto, o 

universo da pesquisa não é suficiente para generalizar tal conclusão. É importante 

realizar novos estudos e experimentos para obter resultados mais conclusivos. 

Para os participantes, a parte considerada mais difícil no processo é a redação 

da história, que deve ser completa o suficiente para facilitar a extração dos contextos, 

além do próprio entendimento do que se considerar contexto. Na verdade, a criação da 

história é fundamental para o êxito do processo e depende da criatividade do 

responsável pela sua redação e da validação por parte dos stakeholders. Por outro 

lado, a dificuldade relacionada com o conceito de contexto é compreensível, haja vista 

não existir na literatura uma definição consolidada e totalmente aceita na comunidade 

científica. 

Na visão dos participantes, a falta de ferramentas de apoio que contemplem a 

inclusão de contextos e pontos de variação torna a etapa de modelagem mais 

trabalhosa. Porém, segundo eles, o uso de mapas mentais contribuiu para facilitar o 

desenvolvimento. 

A avaliação teve o objetivo de investigar a eficácia e usabilidade do processo de 

descoberta de contextos apresentado nesta dissertação. Os resultados obtidos com a 

realização do estudo empírico revelam indícios de que a abordagem pode ser 

considerada eficaz no alcance do que se propõe, isto é, na elicitação de contextos. 

Além disso, os resultados também indicam que o processo é fácil de ser utilizado e que 

as heurísticas definidas para guiar a equipe de desenvolvimento são de fácil 

compreensão. No entanto, apesar de promissores, é preciso cautela com relação à 

confirmação dos resultados alcançados. A realização do estudo empírico é o primeiro 

passo em direção à validação do processo. Não é possível, nem é pretensão desta 

pesquisa, generalizar os resultados obtidos. São necessários estudos mais detalhados, 

experimentos mais consistentes e controlados, a fim de que se possa chegar a 

conclusões mais consolidadas. Entretanto, um fato motivador e que pode ser 

considerado relevante e justificávelpara acreditar e dar continuidade na pesquisa, é que 
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não foi detectado, neste estudo, nenhum indicativo de inconsistência ou inviabilidade 

da aplicabilidade do processo. 

 

4.9 Considerações finais do capítulo 

 

Neste capítulo apresentamos os resultados obtidos com a realização do estudo 

empírico, onde o processo proposto nesta dissertação foi utilizado para a elicitação de 

requisitos e contextos de um sistema de check-in inteligente. 

O estudo foi realizado com a participação de quatro alunos do curso de 

graduação em Ciência da Computação. Utilizando a abordagem aqui recomendada, a 

equipe efetuou a elicitação, análise e modelagem dos contextos considerados 

relevantes. No final do estudo cada participante foi entrevistado por meio de um 

questionário com questões fechadas e abertas, conforme definido em protocolo 

previamente elaborado.  

Na seção 4.8.1 foi apresentada uma análise do estudo em particular, 

evidenciando as dificuldades encontradas desde a seleção dos participantes até a 

conclusão. Apesar dos problemas encontrados, foi possível colocar em prática todas as 

etapas do processo, de forma que não houve nenhum prejuízo no alcance do objetivo. 

Na seção 4.8.2 foi realizada uma discussão dos resultados obtidos com a 

realização do estudo a partir dos dados coletados na entrevista feita com todos os 

participantes. O objetivo do estudo foi avaliar a abordagem proposta com relação à 

eficácia e à usabilidade do ponto de vista da equipe de desenvolvimento.  

Os resultados revelaram indícios da viabilidade do processo, alcançando bom 

nível de eficácia e usabilidade por parte da equipe. Entende-se que a partir do estudo 

realizado ainda não é possível generalizar os achados da avaliação, embora sejam 

relevantes. Recomenda-se, portanto, que a abordagem seja mais explorada, aplicando-

a em novos estudos e experimentos mais consistentes e controlados para fins de 

consolidação da proposta. Porém, os resultados mostraram-se animadores diante do 

desafio de definir um processo sistemático capaz de apoiar a engenharia de requisitos 

na elicitação de contextos para sistemas sensíveis ao contexto. 
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Capítulo  

5 

5. Conclusões 
 

 

O último capítulo desta dissertação traz as conclusões, onde são 

apresentadas as contribuições, as limitações do trabalho, as possibilidades para 

realização de trabalhos futuros e a considerações finais do trabalho. 

 

 
A descoberta de informações contextuais relevantes para a construção de 

sistemas sensíveis ao contexto pode ser considerada uma tarefa bastante difícil. A 

abordagem proposta nesta dissertação traz consigo o desafio de apoiar a equipe de 

desenvolvimento na elicitação de informações contextuais e de requisitos de sistemas 

desta natureza. 

Nas próximas seções serão apresentadas as contribuições desta pesquisa no 

que se refere à engenharia de requisitos para sistemas sensíveis ao contexto, bem 

como as limitações do processo proposto e as oportunidades de trabalhos futuros 

relacionados ao tema. Por fim, serão também apresentadas as conclusões da 

pesquisa. 

 

5.1 Contribuições do trabalho 

 

Ao longo deste trabalho foram explorados conceitos relacionados ao contexto e 

à forma de elicitação de informações contextuais relevantes para o desenvolvimento de 
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sistemas sensíveis ao contexto. Dentre as contribuições desta dissertação, destacam-

se: 

Definição de um processo para apoiar a elicitação de requisitos e contextos. O 

processo inicialmente foi definido e demonstrado através de um exemplo de cenário. 

Em seguida realizou-se um estudo piloto em uma empresa de TI para o refinamento do 

processo. Finalmente, a abordagem foi colocada em prática por uma equipe formada 

por graduandos em Ciência da Computação, que através de um estudo empírico 

realizado em ambiente acadêmico avaliou a eficácia e a usabilidade do processo. Os 

resultados da avaliação apresentaram um alto nível de satisfação por parte dos 

participantes, mas ainda prematuros para serem generalizados. 

Definição de heurísticas para identificaçãoe análise de contextos. O trabalho 

apresenta heurísticas para guiar a equipe de desenvolvimento na descoberta de 

contextos a partir das informações organizadas nos mapas mentais. Outras heurísticas 

foram também definidas para orientar a equipe na utilização do framework proposto por 

Ali et al. (2010) na análise dos contextos elicitados. 

Utilização de técnicas criativas para elicitar requisitos e contextos. Técnicas 

consideradas criativas como Group Storytelling e mapas mentais foram incorporadas 

ao processo e utilizadas no desenvolvimento das aplicações realísticas que fizeram 

parte dos estudos realizados. O uso dessas técnicas permitiu uma efetiva participação 

e interação dos stakeholders, estimulando a intuição e o pensamento criativo e 

inovador, o compartilhamento e a organização das ideias, além de proporcionar maior 

liberdade aos participantes para explicitar suas opiniões e a realidade que vivenciam 

com relação aos domínios explorados na pesquisa. 

Integração do processo proposto à técnica i* com contextos e ao BPMN com 

variações. As técnicas i* com contextos e a modelagem de processos de negócios 

com variações foram utilizadas nos estudos piloto e empírico, com o intuito de 

demonstrar a aplicabilidade da abordagem proposta. 

Resultados da aplicação do processo proposto em sistemas realísticos. Foram 

realizados dois estudos empíricos com a participação de stakeholders reais e de 

especialistas dos respectivos domínios. O primeiro foi um estudo piloto ocorrido em um 

ambiente empresarial, onde a proposta passou por refinamentos. O segundo 

aconteceu em ambiente acadêmico, onde a proposta foi avaliada com relação à 

eficácia e usabilidade. 
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5.2 Limitações do estudo 

 

Criar um processo sistemático para apoiar a elicitação de requisitos e contextos 

para sistemas sensíveis ao contexto apresentou-se como uma atividade bastante 

complexa. Dentre as limitações desta dissertação, merecem destaque: 

 A proposta não lida com natureza subjetiva dos contextos. Ou seja, os 

resultados obtidos com a aplicação do processo podem ser influenciados 

pela engenhosidade e criatividade do analista. O uso das heurísticas 

definidas nesta dissertação pode contribuir na redução deste problema, mas 

sem a pretensão de resolvê-lo completamente.   

 A abordagem não possibilita a geração de artefatos e a automatização do 

processo por meio de ferramentas de suporte à modelagem ou 

desenvolvimento de sistemas sensíveis ao contexto. Na verdade, os 

resultados desta pesquisa revelam que uma ferramenta CASE para apoiar o 

desenvolvimento de sistemas desta natureza seria bastante útil. 

 Esta pesquisa não contempla a validação dos modelos construídos durante 

os estudos realizados. Verifica-se, por exemplo, a possibilidade de existir 

inconsistência e conflitos de contextos na modelagem i* com contextos. 

Porém, uma abordagem proposta por Ali et al. (2013) pode ser consultada 

para resolver este problema. 

 A abordagem não envolve questões relacionadas com o gerenciamento, 

rastreabilidade e conflito das informações elicitadas. Embora não tenha sido 

o foco da abordagem, estas questões são parcialmente atendidas e podem 

ser integradas formalmente ao processo sem acrecentar maiores problemas. 

A própria técnica de Group Storytelling pode contribuir com a redução de 

conflitos já na fase de construção da história, fazendo uso das votações e 

versões. A categorização das informações nas dimensões 5W1H + 

condicional, assim como a utilização de mapa mental para organizá-las pode 

contribuir para o rastreamento das informações. 

 A proposta não avalia a relevância dos contextos elicitados. No entanto, uma 

atividade do CSS Design apresentada em Vieira et al. (2009) trata essa 

questão e poderia ser facilmente reusada nessa abordagem. 
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5.3 Trabalhos Futuros 

 

Esta dissertação propôs um processo capaz de apoiar equipes de 

desenvolvimento de software na elicitação de requisitos e contextos para sistemas 

sensíveis ao contexto. O processo foi refinado através de um estudo piloto em um 

ambiente empresarial e avaliado por uma equipe de desenvolvimento em ambiente 

acadêmico. Os objetivos definidos para esta dissertação foram alcançados e a partir 

dos resultados obtidos é possível identificar possibilidades de trabalhos futuros como: 

 Realização de experimentos controlados para avaliar melhor o processo. 

Na verdade, com uma maior exploração do processo será possível avaliar com 

mais precisão o custo X benefício alcançado com a utilização da abordagem, 

além de possibilitar a obtenção de resultados que possam ser generalizados.  

 Realizar estudo empírico para avaliar o processo do ponto de vista dos 

stakeholders e dos especialistas. É importante que os resultados obtidos com 

a aplicação de processo sejam avaliados na visão dos usuários dos sistemas, 

bem como sob a ótica dos especialistas em engenharia de requisitos. Os 

usuários opinariam se os resultados comtemplam suas necessidades e os 

especialistas poderiam validar os modelos construídos. 

 Definir heurísticas para obtenção de modelos i* e modelos BPMN a partir 

do Group Storytelling. Nesse trabalho, a modelagem é feita com base na 

experiência e no conhecimento do analista acerca do i* e do BPMN. A definição 

de um guia sistemático para obter esses modelos, a partir das narrativas 

provenientes da aplicação da técnica Group Storytelling, poderia contribuir 

significativamente para tornar essa tarefa mais fácil.  

 Desenvolver uma ferramenta CASE (Computer-AidedSoftwareEngineering) 

para apoiar o processo. De fato, os resultados desta pesquisa sugerema 

automatização do processo, com a criação de um aplicativo que possa gerar os 

artefatos, de forma que eles mantenham consistência entre si. O uso de uma 

ferramenta CASE certamente tornaria a elicitação de requisitos e contextos 

menos trabalhosa para a equipe de desenvolvedores. 
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5.4 Considerações Finais 

 

Identificar o que o cliente espera do produto e as restrições sob as quais irá 

operar não é uma tarefa simples, tendo em vista que as aplicações apresentam 

requisitos dinâmicos e que sofrem influencia do contexto em que são utilizados. Os 

sistemas sensíveis ao contexto buscam tirar proveito destas informações contextuais 

para, a partir delas, disponibilizar informações e serviços relevantes para os usuários 

na execução de suas tarefas. 

Apesar da aceitação de que o contexto deve ser levado em consideração na 

fase de elicitação de requisitos, observa-se que ainda há a necessidade de um 

processo de engenharia de requisitos que apoie o desenvolvimento de sistemas 

sensíveis ao contexto, não somente em tempo de projeto, mas também em tempo de 

execução (SIADAT & SONG, 2012). 

O processo aqui apresentado obtém ajuda de uma narrativa de grupo – Group 

Storytelling - e das dimensões 5W1H + condicional para descobrir contextos relevantes 

para aplicações sensíveis ao contexto. Os contextos são descobertos a partir de uma 

história contada pelos stakeholders. A aplicação do processo resulta na identificação 

de informações contextuais, que são classificadas e organizadas através de mapas 

mentais. A partir destas informações, os contextos são analisados e modelados 

juntamente com os requisitos do sistema por meio da técnica i* com contextos e de 

modelos de processos de negócios com variações. 

A abordagem foi aplicada em um estudo piloto realizado em um ambiente 

empresarial. Profissionais de uma empresa de TI usou o processo para o 

desenvolvimento de uma aplicação realística. Durante o estudo, o processo passou por 

refinamentos no sentido de aperfeiçoá-lo. 

Após o refinamento do processo foi realizado estudo empírico, desta vez em 

ambiente acadêmico, onde uma equipe formada por graduandos em Ciência da 

Computação utilizou o processo em um sistema realístico de domínio diferente. Ao 

final, os participantes foram entrevistados com o objetivo de avaliar a abordagem 

quanto à eficácia e usabilidade. 

A Figura 40 apresenta um quadro comparativo entre os trabalhos relacionados 

discutidos na seção 2.4 e a abordagem adotada nesta pesquisa. Os dois primeiros 

aspectos serviram para analisar, dentre os trabalhos comparados, quais utilizaram 

heurísticas para guiar a identificação e a análise dos contextos. O terceiro aspecto 



95 
 

 

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA BATISTA 

 

compara os trabalhos quanto à utilização ou não de framework específico para analisar 

contextos. O quarto aspecto compara as abordagens quanto à participação efetiva dos 

stakeholders na aplicação do processo, enquanto o quinto aspecto verifica se as 

abordagens são aplicadas na fase de elicitação de requisitos. 

Figura 40 - Comparativo dos trabalhos relacionados 

 

Fonte: O Autor 

É possível observar que a principal diferença da nossa proposta é a utilização de 

heurísticas para guiar a equipe durante a utilização do processo. Além disso, nenhum 

dos trabalhos comparados integra a utilização de frameworks específicos para analisar 

contextos, a participação efetiva dos stakeholders e a preocupação com a descoberta 

de contextos já na fase de elicitação. Este aspecto diferencia a nossa abordagem das 

demais. Os resultados da pesquisa revelaram indícios da viabilidade do processo, 

levando em consideração o grau de satisfação da equipe de desenvolvimento que 

participou do estudo, com relação aos aspectos de eficácia e usabilidade. Embora não 

seja possível generalizar os resultados alcançados, eles parecem promissores diante 

do desafio de elicitar todos os contextos necessários para cumprir as exigências 

inerentes a sistemas dessa natureza. 

Considerando que os trabalhos desta área de estudo revelam a necessidade de 

um processo sistemático para a descoberta de contextos, com heurísticas que possam 

guiar a equipe de desenvolvimento na obtenção destas informações, a abordagem aqui 

proposta pode ser considerada um passo importante para o preenchimento desta 

lacuna. 
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Apêndice A – História do exemplo de ilustração 

 
HISTÓRIA DO SISTEMA DA CASA INTELIGENTE 

 

Bob vive preocupado com a segurança da sua casa. Roubos às residências são 

cada vez mais frequentes na sua cidade. Outra preocupação de Bob é com os recursos 

ambientais. Sua casa é autossustentável, toda energia é proveniente de fontes 

renováveis: solar e eólica.  Existe também um sistema que captura águas de chuva e 

reaproveita águas servidas da pia e do chuveiro para alimentar o sistema de irrigação. 

O jardim da sua casa possui um sistema que irriga cada planta de acordo com a 

necessidade, levando em consideração a temperatura e a umidade do solo. Neste 

momento ele está no trabalho. Um amigo esteve em sua casa para visitá-lo. Ao tocar a 

campainha foi avisado de que Bob não estava em casa, mas ele poderia deixar um 

recado. Uma das câmeras de segurança grava um vídeo com o recado. Em seguida o 

vídeo é enviado para o celular de Bob. Após ver o vídeo ele aproveita para visualizar 

imagens ao vivo da sua casa. Percebendo que não há nada de anormal, ele continua 

suas atividades tranquilamente. Ao final de mais um dia de trabalho, ele retorna pra 

casa. O sistema de segurança da casa envia para o carro imagens da área externa, 

indicando que não há nenhum movimento suspeito. Ao se aproximar da garagem, o 

carro é reconhecido e o portão se abre automaticamente. As luzes da garagem 

acendem, Bob desce do carro, chegando finalmente ao seu lar. Ao circular pela casa, 

as luzes do ambiente acendem ou apagam automaticamente com base na sua 

presença. Ele resolve tomar um banho relaxante. O banheiro possui dispositivos 

capazes de oferecer informações básicas importantes para a saúde, como temperatura 

e pressão, por exemplo. O chuveiro ajusta a temperatura da água de acordo com a 

temperatura ambiente e o gosto de Bob. Hora de comer alguma coisa, Bob vai até a 

geladeira. Ele aproveita para ver como está o estoque de alimentos. A geladeira tem 

um sistema interligado com o armário da cozinha que gera uma lista de compras. A 

geladeira também exibe cardápio, incluindo receita, com as refeições que podem ser 

preparadas com o que tem no estoque. Ele faz a opção, separa os ingredientes e 

prepara seu jantar seguindo as instruções presentes no vídeo da receita selecionada, 

exibido pela própria geladeira. A receita é levada ao fogão, onde o tempo de cozimento 

é definido, ele receberá um aviso quando estiver pronta. Ele aguardará na sala 

assistindo TV. Apesar da toda cidade estar preocupada com uma possível infestação 

do mosquito da dengue, Bob está tranquilo. Sua casa tem um mecanismo que impede 
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a presença de insetos sem a necessidade de utilizar inseticida. Um sinal sonoro indica 

que o jantar está pronto. Após o jantar Bob se dirige ao seu quarto onde, antes de 

dormir, assiste ao seu programa preferido. O sono chega. A televisão detecta que ele 

está dormindo e desliga automaticamente. Bob dorme despreocupado, sua casa tem 

um sistema que detecta a presença de intrusos, acionando o alarme e enviando uma 

mensagem de alerta ao serviço de segurança do seu condomínio. O dia amanhece. 

Bob ao levantar toma um banho e vai se arrumar. Seu guarda-roupa disponibiliza um 

conjunto de opções de roupas que ele possa escolher, dentre aquelas que estão 

guardadas. Ele faz sua escolha e segue para mais um dia de trabalho... 
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Apêndice B – Mapa mental do exemplo de ilustração 

 
MAPA MENTAL DO SISTEMA DA CASA INTELIGENTE – PARTE 1 
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MAPA MENTAL DO SISTEMA DA CASA INTELIGENTE – PARTE 2 
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MAPA MENTAL DO SISTEMA DA CASA INTELIGENTE – PARTE 3 
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MAPA MENTAL DO SISTEMA DA CASA INTELIGENTE – PARTE 4 
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MAPA MENTAL DO SISTEMA DA CASA INTELIGENTE – PARTE 5 
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MAPA MENTAL DO SISTEMA DA CASA INTELIGENTE – PARTE 6 
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Apêndice C– História do estudo piloto 

 
HISTÓRIA DO SISTEMA DE DESPACHO DE AMBULÂNCIA 

 
Chuva no sertão é novidade! Augusto vinha em seu veículo e por um descuido 

perdeu o controle e se acidentou, chocando em poste. Fábio ia passando no local e ao 

ver a situação do moço ficou bastante preocupado. Ele precisava de atendimento 

urgente. Então Fábio ligou do celular para o serviço de despacho de ambulância 

informando a situação. O serviço é muito inteligente e ao receber o chamado, registrou 

o número do telefone de origem da chamada, verificou se alguém já havia solicitado 

uma chamada para aquele serviço e, como não foi o caso, acionou a ambulância mais 

próxima do acidente, indicando a melhor rota para chegar ao local com rapidez, ao 

tempo em que solicitou de Fábio se ele desejaria receber informações sobre o 

atendimento. Como havia envolvimento de veículo automotivo, o sistema 

automaticamente enviou uma mensagem de alerta ao corpo de bombeiros, devido à 

possibilidade de vítimas presas às ferragens ou até mesmo risco de incêndio. Em outra 

ligação uma pessoa solicitou o envio de uma ambulância urgente, pois havia 

acontecido uma tentativa de assalto a uma loja e uma pessoa foi atingida por um 

disparo de arma de fogo. O sistema despachou uma ambulância de acordo com os 

procedimentos normais e enviou uma mensagem de alerta ao sistema da polícia. 

A ambulância despachada para atender Augusto chegou ao local verificou a 

situação do paciente, realizou os primeiros procedimentos identificando qual tipo de 

atendimento necessário. O sistema apresentou o hospital mais próximo por 

especialidade daquele caso. A equipe então conduziu a vítima e o sistema enviou uma 

mensagem de alerta ao hospital para a chegada de um paciente, e outra mensagem 

para Fábio informando para onde Augusto foi encaminhado, pois ele desejou ter 

informações sobre o atendimento. Quanto ao segundo chamado, a equipe chegou ao 

local e verificou que se tratava de um trote. O sistema então adicionou o número ao 

controle de histórico de trotes e enviou uma mensagem para o departamento de polícia 

local, informando o número do telefone e a localização de onde partiu a chamada, para 

fins de investigação. 
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Apêndice D – Mapa mental do estudo piloto 

 
MAPA MENTAL DO SISTEMA DE DESPACHO DE AMBULÂNCIA – PARTE 1 
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MAPA MENTAL DO SISTEMA DE DESPACHO DE AMBULÂNCIA – PARTE 2 
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Apêndice E – História do estudo empírico 

 
HISTÓRIA DO SISTEMA DE CHECK-IN 

 

A engenheira Clarice comprou uma passagem aérea para passar um final de 

semana em Recife, pois estava de férias. Na compra da passagem por meio da 

internet, Clarice preencheu um formulário contendo suas informações pessoais. A Voar 

Petrolina, empresa que a engenheira escolheu, tem um sistema moderno que facilita a 

vida do cliente, trazendo uma melhor comodidade. 

Clarice se encontrava em seu apartamento quando o sistema da Voar Petrolina 

lhe enviou uma mensagem informando que houve alteração no horário do voo, por 

motivo de atraso da aeronave. Assim ela poderia sair de casa com base no horário real 

do voo. 

É chegada a hora de ir para o aeroporto e Clarice se desloca. Ao chegar ao 

aeroporto, o sistema detecta sua presença e envia uma mensagem de boas-vindas 

contendo informações sobre o portão, horário de embarque e local para despacho de 

bagagens, caso seja necessário. Senhora Clarice deseja despachar sua bagagem e se 

dirige ao terminal do check-in eletrônico. Ao chegar ao terminal a engenheira informa o 

número da passagem emitido pela empresa aérea, em seguida, seus dados são 

expostos na tela, ela confirma seus dados e o sistema exige a identificação da 

passageira por biometria, o sistema faz o reconhecimento e solicita que Clarice coloque 

a bagagem na balança acoplada ao terminal. 

O sistema oferece também a possibilidade de outra pessoa fazer o despacho. 

Neste caso, é solicitado o nº do localizador do voo. O sistema pergunta se ainda há 

algum volume a ser despachado. Ela então coloca o último volume. Toda etiquetagem 

e envio das bagagens é automática. O sistema exibe informações sobre os volumes, 

inclusive se houve excesso de peso da bagagem e valor a ser pago. 

Por fim, o sistema informa o peso total da bagagem da cliente que pretende 

embarcar, em caso de excesso de peso, o sistema informa as formas de pagamento 

existentes pelo excesso, Clarice então efetua o pagamento via cartão no próprio 

terminal, após a confirmação de pagamento, o check-in eletrônico emite um 

comprovante contendo as informações de suas “malas” e a cliente estar liberada para o 

embarque. A engenheira se dirige ao portão de embarque, onde é feita uma 

identificação biométrica para autorizar a entrada no avião. 
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Apêndice F – Mapa mental do estudo empírico 

 
MAPA MENTAL DO SISTEMA DECHECK-IN – PARTE 1 
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MAPA MENTAL DO SISTEMA DECHECK-IN– PARTE 2 
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MAPA MENTAL DO SISTEMA DECHECK-IN– PARTE 3 
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MAPA MENTAL DO SISTEMA DECHECK-IN– PARTE 4 
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MAPA MENTAL DO SISTEMA DECHECK-IN – PARTE 5 
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MAPA MENTAL DO SISTEMA DECHECK-IN – PARTE 6 
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Apêndice G – Questionário de avaliação 

Processo Criativo de Descoberta de Contextos 

Questionário de avaliação do processo 

Introdução 
 
O objetivo deste questionário é avaliar a usabilidade e a eficácia do processo de 
elicitação de requisitos e contextos que você utilizou para o desenvolvimento do 
sistema.  
Solicitamos seu apoio para esta avaliação e, desde já, agradecemos sua 
disponibilidade e contribuição para esta pesquisa.  
 
Tema 1 
Grau de satisfação da equipe de desenvolvimento quanto à utilidade do processo 
 
1) Você acha que, para desenvolver um sistema sensível ao contexto, as informações 

coletadas com a utilização do processo são: 

a) Totalmente completas 

b) Parcialmente completas / parcialmente incompletas 

c) Totalmente incompletas 

 
2) Você acha que, para desenvolver um sistema sensível ao contexto, as informações 

coletadas com a utilização do processo são: 

a) Totalmente úteis 

b) Parcialmente úteis 

c) Não são úteis 

 
3) Com relação ao custo (tempo e esforço despendido) X benefício (qualidade e 

utilidade das informações coletadas) de se aplicar o processo, você acha que: 

a) O custo foi baixo e o benefício foi alto 

b) O custo foi alto e o benefício foi alto 

c) Indiferente 

d) O custo foi baixo e o benefício foi baixo 

e) O custo foi alto e o benefício foi baixo 

 
4) Você utilizaria o processo novamente em futuros projetos? 

a) Sim 

b) Talvez 

c) Não 

 
5) Quais as suas críticas e/ou sugestões para tornar o processo mais útil? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
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Tema 2 
 
Grau de satisfação da equipe de desenvolvimento quanto à usabilidade do 
processo 
 
1) Você acha que a utilização do processo tornou a identificação de contextos: 

a) Mais fácil 

b) Não sei opinar 

c) Mais difícil 

 
2) Você acha que as heurísticas utilizadas na fase de elicitação de contextos são: 

a) De fácil compreensão  

b) Não sei opinar 

c) De difícil compreensão  

 
3) Na sua opinião, quais aspectos do processo tornam a sua aplicação fácil/difícil de 

usar? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
4) Quais as suas críticas e/ou sugestões com relação à usabilidadedo processo? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 


