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Resumo 
 

O envolvimento dos usuários, a definição de objetivos de negócios claros e a otimização 

do escopo e dos requisitos estão entre os principais fatores de sucesso em projetos de 

desenvolvimento de software. Na fase de levantamento de requisitos, em que a solução a 

ser desenvolvida começa a ser definida, estes três fatores se tornam essenciais e 

desconsiderá-los pode impactar diretamente todo o projeto. O entendimento dos 

processos de negócios em que o sistema desenvolvido será utilizado é fundamental para 

atender às necessidades e expectativas dos clientes. Através da gestão de processos de 

negócios, as empresas buscam otimizar seus processos para obterem vantagens 

competitivas e uma das formas de obter melhorias nos processos é através da utilização 

de sistemas para automatizar atividades. Neste contexto, a gestão de processos de 

negócios pode ser utilizada como uma boa forma para obter o entendimento do problema 

antes de automatizá-lo e a utilização de modelos de processos de negócios na fase de 

levantamento de requisitos representa uma boa alternativa para facilitar este 

entendimento. Desta forma, esta dissertação apresenta uma abordagem de levantamento 

de requisitos baseada em modelagem de processos de negócio e com o envolvimento 

direto dos usuários através da realização de workshops para o levantamento de requisitos. 

A abordagem proposta foi desenvolvida e aplicada em uma empresa de desenvolvimento 

de soluções para gestão hospitalar. Por se tratar de uma área que envolve processos 

complexos, a abordagem de levantamento de requisitos proposta teve o objetivo de 

aproximar os processos de negócios dos requisitos de sistema e envolver os usuários na 

construção da solução. Estes fatores contribuíram diretamente para resolver problemas de 

entendimento do negócio e de comunicação entre os envolvidos no processo de 

desenvolvimento e, desta forma, permitiu que as soluções fossem desenvolvidas de forma 

a atender às necessidades e expectativas dos clientes. 

 

Palavras Chave: Elicitação de Requisitos, Modelagem de Processos de Negócios – 

BPM. 
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Abstract 
 

User involvement, clear business objectives and optimizing scope and requirements are 

among the key success factors in software development projects. During the requirements 

phase, when the solution to be developed is defined, these factors become essential to 

ensure project success. Understand the business process that the system must support is 

essential to meet the user needs and expectations. Business process management is used 

by many organizations to optimize their process and to become more competitive, and 

one of the ways to optimize the process is to automate activities using software systems. 

In this context, business process management can be used as a good way for 

understanding the problem before automate it and the use of business process models 

represents a good alternative to requirements elicitation. This way, this dissertation 

presents an approach to requirements elicitation based on business process modeling and 

workshops with user involvement. The proposed approach was developed and applied in 

a company that develops healthcare systems. Since the healthcare business is an area that 

involves complex process, the proposed approach for requirements elicitation aimed to 

bring together business process and systems requirements, and involve users in the 

development of the solution. These factors contributed directly to solve problems of 

business understanding and communication between those involved in the development 

process and allowed the development of solutions that meet the needs and expectations of 

customers. 

 

Keywords: Requirements Elicitation, Business Process Modeling – BPM. 
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Capítulo 1 
 

1 Introdução 

 

Este capítulo apresenta a contextualização do trabalho realizado e os fatores que 

motivaram a realização da pesquisa. Os problemas relacionados aos temas estudados 

motivaram a definição dos objetivos alcançados através do trabalho realizado. Estes 

objetivos são apresentados sob a forma de resultados. Por fim, a estrutura como está 

organizada a dissertação é apresentada. 

 

 

  



 

1.1 Motivações  

Desde a época em que os primeiros softwares foram construídos, diversos 

projetos de desenvolvimento de soft

concluídos em função dos problemas encontrados durante o projeto

Pesquisas realizadas na área de gerenciamento de 

indicam que a grande maioria 

apresenta problemas, como apresentado na 

Figura 1. Taxa de Sucesso em Projetos de Desenvolvimento de Software.

Existem diversos pontos que contribuem diretamente 

nos projetos. De acordo com as estatísticas apresentadas em pesquisas sobre o sucesso de 

projetos de desenvolvimento de software

para o sucesso dos projetos são

� Envolvimento dos Usuários

� Apoio da alta direção

� Objetivos de negócios claros

� Otimização do Escopo e Requisitos

� Experiência do Gerent

Entre estes, o envolvimento dos usuários, a definição de objetivos claros de 

negócios e a otimização do escopo e dos requisitos são os três fatores que mais 

interessam para o escopo deste trabalho. O envolvimento dos usuários que irão utiliz

53%

18%

Desde a época em que os primeiros softwares foram construídos, diversos 

projetos de desenvolvimento de software apresentam falhas e, em alguns casos, nem são 

concluídos em função dos problemas encontrados durante o projeto (Presman, 2006)

na área de gerenciamento de projetos, como o Chaos Report

a grande maioria dos projetos de desenvolvimento de software

apresenta problemas, como apresentado na Figura 1 (Standish Group, 2010). 

m Projetos de Desenvolvimento de Software. (Standish Group, 
2010) 

Existem diversos pontos que contribuem diretamente com os resultados obtidos 

De acordo com as estatísticas apresentadas em pesquisas sobre o sucesso de 

mento de software, alguns dos principais fatores que contribuem 

para o sucesso dos projetos são (Standish Group, 2010): 

Envolvimento dos Usuários; 

Apoio da alta direção; 

Objetivos de negócios claros; 

Otimização do Escopo e Requisitos; 

Experiência do Gerente de Projetos; 

envolvimento dos usuários, a definição de objetivos claros de 

negócios e a otimização do escopo e dos requisitos são os três fatores que mais 

interessam para o escopo deste trabalho. O envolvimento dos usuários que irão utiliz

29%

53%

18%

Falham
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Desde a época em que os primeiros softwares foram construídos, diversos 

ware apresentam falhas e, em alguns casos, nem são 

(Presman, 2006). 

Chaos Report, 

e desenvolvimento de software falha ou 

.  

 

(Standish Group, 

com os resultados obtidos 

De acordo com as estatísticas apresentadas em pesquisas sobre o sucesso de 

, alguns dos principais fatores que contribuem 

envolvimento dos usuários, a definição de objetivos claros de 

negócios e a otimização do escopo e dos requisitos são os três fatores que mais 

interessam para o escopo deste trabalho. O envolvimento dos usuários que irão utilizar o 
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sistema desenvolvido é fundamental, pois não considerá-los durante o desenvolvimento 

do sistema é apontado como o principal erro nos projetos. A definição de objetivos claros 

de negócios é essencial para assegurar que todos os envolvidos no projeto compartilham 

das mesmas expectativas e estão de acordo com os objetivos a serem alcançados. A 

otimização do escopo e dos requisitos busca definir o que deverá ser construído e 

organizar estas definições de forma que os requisitos atendam às necessidades do negócio 

(Standish Group, 2010). Definir corretamente o que será feito é fundamental, pois os 

custos para corrigir erros cometidos nas definições iniciais do projeto aumentam à 

medida que o tempo passa e o projeto evolui (Kruchten, 2003).  

A Engenharia de Software surgiu como uma forma de resolver os problemas 

envolvidos no desenvolvimento de softwares. Através do estudo de técnicas e métodos de 

desenvolvimento, a Engenharia de Software buscou desenvolver software de qualidade e 

de acordo com o planejamento realizado para o projeto. Na Engenharia de Software, a 

fase responsável pela determinação do que será construído é chamada de Engenharia de 

Requisitos. É nesta fase que os requisitos do sistema são identificados, documentados e 

aprovados para a construção do software (Sommerville, 2007). No entanto, identificar 

corretamente o que precisa ser feito para atender todas as necessidades em um sistema 

não é uma tarefa fácil. Para isto, o conhecimento do negócio para o qual o sistema será 

desenvolvido é essencial. 

Para entender como um negócio funciona é preciso conhecer os processos 

envolvidos neste negócio. O entendimento dos processos de negócio permite o 

entendimento do que precisa ser feito e de como deve ser feito. Esta noção foi adquirida 

pelas empresas ao longo do tempo a partir da busca por eficiência e qualidade para os 

produtos e serviços (Baldam et al., 2007). Por este motivo, atualmente, a gestão de 

processos é fundamental para obtenção de vantagem competitiva. 

Desta forma, este trabalho é motivado pelas dificuldades encontradas na 

identificação dos requisitos para atenderem às necessidades do negócio em que o sistema 

desenvolvido será aplicado. A complexidade envolvida em alguns domínios dificulta 

bastante a compreensão do negócio e isto gera riscos para os projetos. Entender o 
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domínio no qual irá se trabalhar é fundamental para a definição correta dos requisitos e, 

conseqüentemente, para o sucesso do projeto. 

1.2 Objetivos e Contribuições  

O objetivo principal deste trabalho é definir uma abordagem de levantamento de 

requisitos que se utilize de mecanismos para facilitar o entendimento do negócio a ser 

atendido e que facilite a comunicação e disseminação do conhecimento entre os 

participantes do projeto. Para aplicar a abordagem de levantamento de requisitos 

proposta, este trabalho define um processo de customização de software que adota a 

abordagem de levantamento de requisitos proposta. Ainda no contexto do objetivo 

principal, outros objetivos a serem alcançados fazem parte deste trabalho. Através desta 

nova abordagem e processo, espera-se reduzir os problemas causados pelas falhas na 

definição dos requisitos, pois estes problemas causam um custo elevado de retrabalho e 

insatisfação dos clientes. 

A partir dos objetivos estabelecidos, este trabalho realizou algumas contribuições 

que merecem destaque. As principais contribuições são: 

� A abordagem de levantamento de requisitos definida; 

� O processo de customização de software utilizando a abordagem definida 

no trabalho. 

A abordagem proposta se utiliza, principalmente, de modelagem de processos de 

negócios através da notação BPMN (Business Process Modeling Notation) e da 

realização de workshops para envolver os usuários. Desta forma, a abordagem poderá ser 

utilizada como metodologia para o levantamento de requisitos em outros processos já 

definidos, mas que utilizam outras técnicas, e não apenas com o processo definido neste 

trabalho, assim como poderá ser aplicada em diversos domínios. O processo poderá ser 

adotado por outras fábricas de software que tenham os mesmos problemas identificados 

no trabalho, pois não é específico da empresa no qual foi desenvolvido e aplicado 

inicialmente. Empresas que tenham uma estrutura e processos parecidos com os da 

empresa na qual o processo foi definido, poderão adotar o processo proposto no formato 
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original, assim como o processo poderá ser adaptado para se adequar às necessidades 

específicas de outras empresas. 

Como contribuição direta, a abordagem proposta e o processo definido foram 

aplicados na WPD (WPD, 2010), uma empresa de desenvolvimento de soluções para 

gestão hospitalar. Por se tratar de uma empresa que atua na área hospitalar, a utilização 

da modelagem de processos de negócios contribuiu para facilitar o entendimento dos 

processos hospitalares, que são bastante complexos e específicos. Desta forma, o 

processo de customização e a abordagem de levantamento de requisitos proposta foram 

adotados pela empresa, que mantém o estudo e análise de melhorias para aumentar a 

qualidade dos produtos e serviços oferecidos. 

1.3 Estrutura da Dissertação 

O trabalho está estruturado em sete capítulos. Neste primeiro capítulo, uma breve 

introdução é realizada a respeito do assunto envolvido na dissertação e são apresentadas 

as motivações, os objetivos e as contribuições do trabalho. 

Os dois próximos capítulos tratam do referencial teórico relacionado ao estudo 

realizado. O capítulo 2 apresenta, brevemente, a disciplina de Engenharia de Requisitos, a 

qual a elicitação de requisitos faz parte. Para isto, uma introdução sobre Engenharia de 

Software é realizada para contextualizar a Engenharia de Requisitos e as fases do 

processo de Engenharia de Requisitos são apresentadas, a fim de identificar suas 

características e técnicas envolvidas. 

No capítulo 3, a Gestão de Processos de Negócios é apresentada. O surgimento e 

evolução desta disciplina nas empresas, as particularidades envolvidas na gestão de 

processos de negócios, a modelagem de processos de negócios, os sistemas de gestão de 

processos e a melhoria dos processos são apresentados de forma a demonstrar a 

importância da gestão de processos de negócios nas organizações. A modelagem de 

processos de negócios, os sistemas de processos de negócios e as melhorias de processo 

são apresentados com um enfoque maior, por estarem relacionados ao trabalho 

desenvolvido. 
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O capítulo 4 apresenta o estudo de pesquisa realizado. Para contextualizar a 

realização do trabalho, uma breve apresentação dos sistemas de gestão hospitalar e da 

empresa em que o trabalho foi desenvolvido é realizada. A metodologia de pesquisa 

utilizada e o detalhamento da execução do trabalho também são apresentados neste 

capítulo. 

Após a apresentação de como a pesquisa foi realizada, o capítulo 5 apresenta o 

que foi desenvolvido durante o trabalho. A abordagem de levantamento de requisitos é 

definida e um novo processo para customização de software, utilizando a nova 

abordagem, é proposto e descrito detalhadamente. Outros trabalhos desenvolvidos e que 

possuem relação com o tema tratado neste trabalho são apresentados. 

No capítulo 6, a nova abordagem e processo de customização são avaliados 

através da realização de um estudo de caso. A partir da necessidade de integração entre o 

sistema de gestão hospitalar e um sistema de logística, a solução proposta no trabalho 

desenvolvido foi analisada e considerações puderam ser realizadas. 

Por fim, o capítulo 7 apresenta as conclusões obtidas a partir do trabalho 

realizado. As considerações finais a respeito da dissertação são realizadas, as 

contribuições são apresentadas e trabalhos futuros são propostos para complementar e dar 

continuidade aos estudos na área.   



7 

 

 

 

Capítulo 2 
 

2 Engenharia de Requisitos 

 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica relacionada à Engenharia de 

Requisitos. Na seção 2.1, uma introdução a respeito de Engenharia de Software é 

realizada a fim de contextualizar a Engenharia de Requisitos. Na seção 2.2, a Engenharia 

de Requisitos é definida e apresentada. Por fim, a seção 2.3 apresenta o processo de 

Engenharia de Requisitos e detalha as atividades envolvidas no processo. 
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2.1 Engenharia de Software 

A Engenharia de Software surgiu como uma disciplina num contexto de crise no 

desenvolvimento de softwares. Os diversos problemas e falhas que ocorreram nos 

primórdios do desenvolvimento de software, no período conhecido como “crise do 

software”, criaram vários mitos em relação a esta atividade e isto contribuiu para o 

surgimento de vários métodos e técnicas para tratar estes problemas. A Engenharia de 

Software surgiu a partir da Engenharia de Sistemas e de Hardware e abrange métodos, 

ferramentas e procedimentos essenciais para a construção de software com qualidade 

(Presman, 2006).  

Nesta época, o desenvolvimento de software de maneira informal se mostrou 

ineficiente e inadequado em função da crescente complexidade dos sistemas 

desenvolvidos. Os softwares desenvolvidos custavam mais do que o previsto, não eram 

confiáveis, apresentavam baixo desempenho e eram difíceis de manter. Neste contexto, a 

Engenharia de Software surgiu como uma disciplina com o foco no desenvolvimento de 

software de alta qualidade e de forma efetiva. Sommerville define a Engenharia de 

Software como “uma disciplina da engenharia que se preocupa com todos os aspectos da 

produção de software, desde as fases iniciais da especificação do sistema até a 

manutenção do sistema já em operação” (Sommerville, 2007).  

A Engenharia de Software, portanto, se preocupa em como produzir software de 

qualidade, de forma efetiva e utilizando as técnicas, ferramentas e métodos apropriados 

para cada circunstância. A Engenharia de Software não se preocupa apenas com a 

construção do sistema em si, mas com o conjunto de etapas que envolvem a construção 

do sistema. 

Durante a produção de software existem momentos adequados para a utilização 

das diversas técnicas, ferramentas e métodos existentes. Um processo de 

desenvolvimento de software envolve uma série de atividades e resultados associados a 

estas atividades para a produção de software. Existem quatro atividades (ou fases) 

fundamentais nos processos de desenvolvimento de software, conforme apresentado em 

(Presman, 2006) e (Sommerville, 2007):  
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1. Definição ou Especificação do Software – consiste na definição do 

software que será produzido, incluindo suas características, 

comportamentos e suas restrições. Nesta fase são identificados os 

requisitos que o sistema deve atender, as exigências fundamentais para o 

sistema, as informações que devem ser processadas, o papel que o 

software desempenhará, entre outros. 

2. Desenvolvimento de Software – consiste na modelagem (projeto) e 

construção do software de acordo com o que foi definido durante a 

especificação. Nesta fase os requisitos são traduzidos em modelos e 

convertidos em código executável, a arquitetura do software é projetada, a 

estrutura de dados definida, entre outros aspectos. 

3. Validação de Software – consiste na verificação (validação) de que o 

software construído está de acordo com o que foi solicitado pelo cliente e 

que foi definido na especificação do software. O sistema desenvolvido é 

testado nesta fase para assegurar que não existem falhas e que o sistema 

está de acordo com o esperado. 

4. Evolução de Software – consiste na realização de mudanças no software 

para adaptá-lo às necessidades dos clientes e a requisitos de mercado. 

Estas mudanças são realizadas sobre o sistema em funcionamento para 

realizar correções de defeitos, adaptações necessárias e evolução ou 

melhoria funcional do sistema. 

Existem diversos modelos de processos (ou paradigmas) de desenvolvimento de 

software, tais como: modelo cascata (ou clássico), modelo espiral, iterativo e incremental, 

entre outros. No entanto, estas atividades são comuns a todos os processos de 

desenvolvimento de software (Sommerville, 2007). Não existe um paradigma certo ou 

errado para o desenvolvimento de software, mas aquele que se adapta melhor ao contexto 

do projeto. Um paradigma de desenvolvimento é selecionado com base no tipo de projeto 

e/ou sistema a ser desenvolvido, nos métodos e ferramentas a serem utilizados, nos 

controles necessários e nos produtos a serem entregues ao final do processo de 

desenvolvimento do software (Presman, 2006). 
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Neste trabalho, o foco será mantido na fase de definição ou especificação do 

software, pois é nesta fase que os requisitos do sistema são definidos. Portanto, as demais 

atividades da Engenharia de Software não serão detalhadas neste trabalho e o estudo 

ficará voltado apenas à parte de Engenharia de Requisitos. 

2.2 Engenharia de Requisitos 

Em qualquer processo de desenvolvimento de software, antes de construir o 

sistema, é preciso saber o que deverá ser construído, para quê e para quem será 

construído. As atividades da Engenharia de Software realizadas com o objetivo de 

entender o domínio da aplicação, as restrições existentes, as funcionalidades específicas 

necessárias e as características essenciais do sistema fazem parte da Engenharia de 

Requisitos. Engenharia de Requisitos é, desta forma, o conjunto de atividades que ajudam 

a desenvolver o entendimento e a documentar as especificações do sistema (Sommerville, 

2005).  

No entanto, antes de entender melhor o que é e o que compõe a Engenharia de 

Requisitos é preciso entender o conceito de requisito, que é o objetivo central das 

atividades. Diversos autores apresentam suas definições do que são requisitos, algumas 

semelhantes e outras com particularidades que ajudam a entender o que são de fato. 

A descrição das funcionalidades e das restrições que devem compor um sistema 

são os requisitos do sistema (Sommerville, 2007). Em (Davis, 1992), o autor define 

requisitos como: “uma necessidade do usuário ou uma característica, função ou atributo 

necessário do sistema que pode ser percebido de uma posição externa daquele sistema”. 

Uma condição ou capacidade a qual um sistema deve atender (Kruchten, 2003).  

Um requisito é uma condição ou capacidade, devidamente documentada, que deve 

ser suportada por um sistema ou componente de sistema para satisfazer um contrato, um 

padrão, uma especificação ou outros documentos impostos formalmente, e que é 

necessária para resolver um problema ou alcançar um objetivo do usuário (IEEE, 1984).  

Um requisito pode descrever uma facilidade no nível do usuário, uma propriedade 

geral do sistema, uma restrição específica ou uma restrição na forma de desenvolvimento 
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do sistema (Kotonya e Sommerville, 1997). Um requisito descreve o que deve ser feito, 

mas não como será implementado (Davis, 1994).  

Os requisitos de software podem ser classificados como: funcionais, não-

funcionais ou requisitos de domínio (ou organizacionais). Esta classificação, no entanto, 

não é precisa, pois a distinção entre os tipos de requisitos não é clara, de forma que a 

definição detalhada de um requisito não-funcional pode levar a outros requisitos 

funcionais (Sommerville, 2007).  

� Requisitos Funcionais – Descrevem funcionalidades e/ou serviços que o 

sistema deve fornecer; como o sistema deve se comportar em 

determinadas situações e, em alguns casos, declaram o que o sistema não 

deve fazer. 

� Requisitos Não-Funcionais – Descrevem restrições sobre as 

funcionalidades e/ou serviços específicos do sistema ou à estrutura do 

sistema, como: usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, 

interface com o usuário, portabilidade, padrões, entre outras. 

� Requisitos de Domínio (Organizacionais) – Podem ser requisitos 

funcionais ou não-funcionais que refletem características do domínio de 

aplicação do sistema. Dizem respeito à estrutura da organização em termos 

de metas, políticas, estratégias, entre outras. 

A Engenharia de Requisitos é, portanto, o processo de descobrir, analisar, 

documentar e validar os requisitos de um sistema (Sommerville, 2007). De uma maneira 

mais formal, Engenharia de Requisitos pode ser definida como “o conjunto estruturado 

de atividades as quais permitem extrair, validar e manter um documento de requisitos” 

(Kotonya e Sommerville, 1997) ou “o processo de aquisição, refinamento e verificação 

das necessidades do cliente para um sistema de software, objetivando-se ter uma 

especificação completa e correta dos requisitos de software” (IEEE, 1984). (Pereira, 

2007) 

No entanto, identificar os requisitos de um sistema não é uma tarefa fácil. 

Requisitos identificados incorretamente, incompletos, inconsistentes ou ambíguos 
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impactam diretamente o desenvolvimento e a qualidade do software (Bell e Thayer, 

1996). Um dos fatores que contribui para estas dificuldades é a lacuna entre as reais 

necessidades e os requisitos dos usuários. Erro no entendimento dos requisitos 

identificados é um dos principais fatores de insucesso, re-trabalho, atrasos de cronograma 

e aumento de custos durante o processo de desenvolvimento de software (Pereira, 2007). 

Desta forma, a Engenharia de Requisitos pode ser considerada uma das fases mais 

importantes do processo de Engenharia de Software (Lamsweerde, 2000).  

2.3 Processo de Engenharia de Requisitos 

Assim como ocorre nas outras fases da Engenharia de Software, a Engenharia de 

Requisitos também faz uso de diversas técnicas e práticas para que o processo de 

desenvolvimento do sistema ocorra de maneira eficiente e eficaz. Existem diversos 

modelos de processos de desenvolvimento de software, mas não existe um modelo único 

ou o modelo correto 0 (Constantine e Lockwood, 1999)  e (Sommerville e Sawyer, 1997). 

O processo de Engenharia de Requisitos varia de acordo com tipo de aplicação a 

ser desenvolvida, com o tamanho e a cultura da organização e com o processo de 

aquisição de software utilizado. No entanto, algumas atividades são fundamentais para 

todos os processos de Engenharia de Requisitos: elicitação, análise, validação, 

negociação, documentação e gerenciamento. Estas atividades, como mostrado na Figura 

2, são executadas dentro de um ciclo à medida que processo evolui e até que um 

documento de requisitos seja gerado com a definição do que deverá ser implementado 

(Sommerville, 2005).  
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Figura 2. Ciclo de atividades do processo de Engenharia de Requisitos. (Sommerville, 2005) 

2.3.1 Elicitação de Requisitos 

A primeira atividade do Processo de Engenharia de Requisitos é a Elicitação de 

Requisitos, também conhecida como Levantamento de Requisitos. Esta atividade busca 

descobrir os requisitos e identificar os limites do sistema a fim de definir o contexto do 

sistema. Obter o entendimento do domínio da aplicação, das necessidades de negócio, das 

restrições do sistema, dos stakeholders e do problema em si é essencial para compreender 

o sistema a ser desenvolvido (Paetsch et al., 2003).  

O termo stakeholder refere-se a qualquer pessoa que terá alguma influência direta 

ou indireta sobre os requisitos do sistema (Sommerville, 2007). Podem existir 

stakeholders internos, que trabalham diretamente no projeto do sistema, como 

desenvolvedores, engenheiros e analistas, por exemplo; ou externos, que não trabalham 

diretamente no projeto do sistema, como clientes, usuários finais e patrocinadores; mas 

que são fontes importantes de informações para aqueles que irão desenvolver o sistema 

(Pereira, 2007).  

O objetivo da atividade de Elicitação de Requisitos é descobrir os requisitos do 

sistema, descobrir detalhes sobre o problema, sobre o domínio do problema, identificar 

serviços e funções que o sistema deve prover, entender as necessidades dos stakeholders, 

as políticas, metas e objetivos da organização e dos seus processos de negócio. Todo este 
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entendimento deve ser identificado e documentado de uma forma que seja de fácil 

entendimento por todos que estão envolvidos com o projeto (Pereira, 2007).  

Este levantamento é realizado envolvendo diversos stakeholders do projeto e 

podem envolver diferentes tipos de pessoas em uma organização. O levantamento de 

requisitos é uma atividade difícil por diversas razões, como apresentado em 

(Sommerville, 2007): 

� Os stakeholders podem não saber exatamente o que querem ou esperam do 

sistema ou podem não saber expressar de forma clara as suas reais 

necessidades; 

� Os stakeholders podem utilizar termos técnicos, com conhecimento 

implícito, referentes a seu domínio de conhecimento e estes termos podem 

não ser compreendidos pelos engenheiros de requisitos; 

� Os stakeholders podem ter diferentes formações ou visões diferentes a 

respeito de determinados requisitos, podem expressar as mesmas 

necessidades de formas diferentes ou podem discordar em relação a um 

mesmo requisito; 

� Fatores políticos ou sociais podem influenciar os requisitos do sistema. Os 

stakeholders podem definir requisitos com base em expectativas pessoais, 

buscando maior influência na organização; podem ter antipatia pelo novo 

sistema e, desta forma, prestar informações incorretas; 

� O ambiente de negócios é dinâmico e, portanto, novos requisitos ou 

mudanças em requisitos já definidos podem ocorrer a partir de mudanças 

de ambiente, como a entrada de novos stakeholders que não foram 

ouvidos. 

Desta forma, a fim de evitar que estes tipos de problemas impactem o 

levantamento de requisitos, os engenheiros de requisitos utilizam diversas técnicas e 

práticas para solucionar ou prevenir alguns destes problemas. Algumas técnicas de 

levantamento de requisitos, conforme apresentado em (Pereira, 2007) (Paetsch et al., 

2003), são apresentadas a seguir: 
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� Entrevistas, Questionários e Análise de Documentação 

A realização de entrevistas, questionários ou análise de 

documentos são técnicas conhecidas como tradicionais ou informais.  

Entrevistas são utilizadas como um método eficaz para descobrir 

fatos e opiniões importantes a partir de usuários e outros stakeholders do 

sistema. A maior vantagem das entrevistas está na quantidade de 

informações que podem ser obtidas, no entanto, este volume de 

informações pode tornar a análise dos dados mais complicada. As 

entrevistas podem ser realizadas de forma fechada (closed interview) ou 

aberta (open interview). Na entrevista fechada, o engenheiro de requisitos 

utiliza um conjunto restrito de perguntas com o objetivo de obter 

informações específicas, enquanto que na entrevista aberta não existem 

perguntas determinadas e a conversa é realizada de forma livre, buscando 

obter o máximo de conhecimento sobre o domínio do problema (Paetsch 

et al., 2003).  

Questionários são utilizados como checklists informais ou como 

uma forma de obter o conhecimento básico necessário para servir de 

insumo para outras técnicas de elicitação de requisitos. As questões 

utilizadas nos questionários podem ser abertas ou fechadas, dependendo 

do objetivo que se tem com o levantamento realizado (Pereira, 2007).  

Análise de Documentação é uma boa forma de obter o 

entendimento necessário do domínio da aplicação, assim como coletar e 

entender requisitos através de documentos já existentes (Pereira, 2007).  

� Grupos Focais e Brainstorming 

Grupos Focais (Focus Groups) e Brainsorming estão classificadas 

como técnicas de elicitação em grupo. Estas técnicas buscam entender as 

necessidades de diferentes stakeholders. 

Grupos Focais são reuniões informais envolvendo stakeholders de 

diversas áreas e com conhecimentos diferentes para discutir objetivos e 
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conceitos a respeito de funcionalidades que o sistema deve ter. Este tipo 

de reunião ajuda a identificar os desejos, necessidades e percepções dos 

stakeholders a respeito do sistema e ajuda a criar um entendimento 

comum a respeito do sistema a ser desenvolvido (Paetsch et al., 2003).  

Brainstorming é uma técnica muito útil para encontrar soluções 

criativas para problemas específicos. Nesta técnica, reuniões informais 

são realizadas com os stakeholders e idéias são sugeridas livremente e, 

posteriormente, discutidas para serem avaliadas como solução. A 

vantagem desta técnica é a velocidade em que as idéias são 

desenvolvidas, mas pode ser difícil gerenciar e conduzir as reuniões 

(Paetsch et al., 2003).  

� Etnografia e Observação 

Etnografia e Observação compreendem técnicas em que os 

engenheiros de requisitos investigam o comportamento dos usuários em 

seu ambiente de trabalho e observam aspectos específicos da realização 

das suas atividades para a identificação dos requisitos. Esta investigação 

pode ser realizada de forma direta (com a participação ativa ou passiva do 

engenheiro de requisitos) ou indireta (sem a participação do engenheiro 

de requisitos) (Paetsch et al., 2003). A técnica de observação pode ser 

considerada como uma técnica particular de etnografia (Pereira, 2007).  

� Prototipação 

Prototipação é uma técnica utilizada para auxiliar a elicitação e/ou 

validação de requisitos. Um protótipo é uma versão inicial do sistema 

desenvolvida para auxiliar a Engenharia de Requisitos. Existem dois tipos 

de prototipação: evolucionária, em que o protótipo inicial é desenvolvido 

e evoluído até a versão final do sistema, ou descartável, em que o 

protótipo é desenvolvido apenas para auxiliar a identificação de 

problemas e o alinhamento do entendimento e depois o protótipo é 

descartado (Pereira, 2007) (Paetsch et al., 2003).  
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� Cenários 

Cenários são descrições narrativas e específicas do processo, 

assim como das ações e interações entre usuários e o sistema através das 

suas funcionalidades. Os cenários descrevem o fluxo de eventos ocorridos 

no processo e as exceções, a execução das atividades simultâneas e os 

estados das execuções destas atividades, mas desconsideram a estrutura 

interna do sistema e a forma como será implementado. Esta é uma das 

técnicas mais utilizadas para a elicitação de requisitos (Pereira, 2007).  

 

2.3.2 Análise de Requisitos 

A atividade de análise dos requisitos está diretamente relacionada à atividade de 

elicitação de requisitos e, portanto, é realizada logo após a elicitação de requisitos ou até 

mesmo em paralelo a esta atividade (Kotonya e Sommerville, 1997). A fase de análise 

dos requisitos valida os requisitos, identificados durante a elicitação de requisitos, em 

função da sua necessidade (verifica se os requisitos são realmente necessários e se estão 

alinhados aos objetivos da organização), consistência (verifica se os requisitos não são 

contraditórios), completude (verifica se nenhum requisito foi esquecido) e viabilidade 

(verifica se os requisitos são viáveis no contexto do projeto de desenvolvimento) (Paetsch 

et al., 2003).  

A seguir são apresentadas algumas técnicas utilizadas na atividade de análise de 

requisitos, como apresentado em (Paetsch et al., 2003): 

� Joint Application Development (JAD) 

A técnica JAD se utiliza de uma série de reuniões (workshops) 

com uma abordagem de análise estruturada envolvendo stakeholders de 

diferentes áreas com o objetivo de discutir as funcionalidades desejadas 

para o sistema (Paetsch et al., 2003). Este método tem o objetivo de 

auxiliar as equipes na identificação de requisitos de qualidade e promover 

o envolvimento direto do cliente com esta atividade. Outra vantagem 

desta técnica é a geração de artefatos com a participação dos stakeholders 
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como, por exemplo, modelos de processos, modelos de dados, diagramas 

de telas, entre outros (Gottesdiener, 2002).  

� Modelagem 

A técnica de modelagem se utiliza da criação de modelos de 

sistema como uma forma de realizar a ligação entre as fases de análise e 

projeto no ciclo de desenvolvimento. A utilização de modelos de sistema, 

como modelos de fluxos de dados, modelos de processos de negócios e 

modelos orientados a objetos, por exemplo, facilitam o entendimento dos 

stakeholders em diferentes fases do processo (Paetsch et al., 2003).  

2.3.3 Negociação de Requisitos 

A atividade de negociação de requisitos visa resolver os possíveis conflitos 

existentes entre os requisitos levantados e analisados nas atividades anteriores. Esta 

atividade busca gerar um conjunto consistente de requisitos e conciliar os pontos de 

vistas divergentes, pois diversos stakeholders podem ter opiniões diferentes em relação 

aos requisitos definidos e alguns requisitos podem ser conflitantes. (Sommerville, 2005) 

De forma a buscar entrar em acordo com os stakeholders do projeto, nesta 

atividade pode ser necessário discutir os requisitos a fim de resolver problemas e alinhar 

conflitos existentes. Nesta fase, também pode ser necessário realizar a priorização de 

determinados requisitos em função de restrições de prazo ou recursos (Pereira, 2007).  

 A priorização dos requisitos deve ser realizada pelo cliente e é de fundamental 

importância. A definição dos requisitos prioritários auxilia na tomada de decisões para 

que os requisitos de maior valor sejam entregues o mais cedo possível para o cliente. Para 

auxiliar na priorização de requisitos existem diversas técnicas que podem ser utilizadas 

como: pairwise comparision, em que cada requisito é comparado aos pares para 

determinar o de maior prioridade, ou Analytic Hierarchy Process, que utiliza a técnica de 

pairwise compaision sobre uma hierarquia estruturada de atributos para avaliação das 

comparações (Saaty, 2008). 
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2.3.4 Documentação de Requisitos 

O objetivo principal da documentação dos requisitos é o registro e a comunicação 

dos requisitos entre todos os envolvidos no projeto (stakeholders, engenheiros de 

requisitos, desenvolvedores, entre outros). Em alguns casos, o documento de requisitos 

pode ser utilizado como um contrato entre o cliente e o fornecedor do sistema a ser 

desenvolvido (Paetsch et al., 2003).  

O documento de requisitos deve ser de fácil entendimento para todos os 

stakeholders e, portanto, deve ser claro e objetivo, assim como deve descrever todos os 

aspectos relevantes do sistema, os requisitos funcionais, não-funcionais e organizacionais 

(Pereira, 2007). Um bom documento de requisitos não deve ser ambíguo, deve ser 

completo, correto, consistente, fácil de entender, resumido e viável (Paetsch et al., 2003).  

Existem diversas formas para documentar os requisitos, mas não existe uma 

melhor forma para documentar. A forma de documentação dos requisitos também 

depende de fatores inerentes ao contexto do projeto em questão e ao processo utilizado 

(Pereira, 2007).  

2.3.5 Validação de Requisitos 

O objetivo da validação de requisitos é garantir que os requisitos identificados 

durante o processo correspondem exatamente ao que deverá existir no sistema que será 

desenvolvido. Com base no documento de requisitos, nos padrões organizacionais e em 

todo o conhecimento envolvido no domínio da aplicação, os stakeholders devem validar 

os requisitos levantados (Paetsch et al., 2003). A validação de requisitos busca verificar 

se os requisitos definidos são exatamente o que os stakeholders precisam para atender às 

suas necessidades (Sommerville, 2005).  

Durante a validação dos requisitos, os stakeholders devem revisar os requisitos a 

fim de identificar problemas como (Pereira, 2007): 

� Requisitos que não atendem aos padrões organizacionais, como padrões 

de qualidade, por exemplo, ou que não estão alinhados às metas, objetivos 

e políticas da organização; 
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� Requisitos mal definidos e mal formulados, com ambigüidades e 

conflitantes; 

� Requisitos que não foram identificados (pendentes) ou que foram 

identificados, mas que não foram descritos nos documentos, assim como 

possíveis conflitos entre os novos requisitos e os requisitos já 

identificados; 

� Requisitos com correções pendentes de outras revisões já realizadas e que 

devem ser validadas novamente. 

Esta atividade é importante, pois problemas não identificados nesta fase podem 

representar custos adicionais com retrabalho mais adiante no projeto (Sommerville, 

2007), e é complexa em função do gerenciamento de conflitos que os engenheiros devem 

realizar junto aos stakeholders, pois pode existir a necessidade de resolver divergências 

entre stakeholders de diferentes áreas ou mesmo esclarecer requisitos definidos para 

demonstrar que estes estão corretos (Kotonya e Sommerville, 1997).  

Para auxiliar a validação dos requisitos, diversas técnicas podem ser utilizadas. 

Estas técnicas podem ser utilizadas separadamente ou em conjunto.  

� Revisões de Requisitos 

Revisões sistemáticas podem ser realizadas por uma equipe de 

revisores. Esta técnica é um processo manual, que envolve diversos 

revisores do cliente e do fornecedor. As revisões podem ser realizadas de 

maneira formal, em que os engenheiros de requisito (equipe de 

desenvolvimento) devem orientar os stakeholders durante a revisão, ou de 

maneira informal, em que os requisitos são discutidos com o máximo de 

stakeholders possíveis (Sommerville, 2007).  

� Prototipação 

Protótipos executáveis podem ser utilizados para demonstrar como 

será o sistema para os usuários finais e clientes. Estes protótipos são 

utilizados para que os stakeholders possam validar que o sistema atende 

às necessidades e expectativas (Sommerville, 2007).  
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� Geração de Casos de Teste 

A geração de casos de testes para os requisitos pode revelar 

problemas com os requisitos e auxiliar na validação dos requisitos. A 

dificuldade em gerar casos de testes para os requisitos pode indicar 

requisitos incorretos ou que serão difíceis de implementar (Sommerville, 

2007).  

� Análise automatizada da consistência 

Requisitos especificados através de modelos que utilizam uma 

notação estruturada e formal podem ser validados através de ferramentas 

CASE (Computer-Aided Software Engineering) específicas para tal 

propósito, como: Rational RequisitePro (IBM, 2010) ou Enterprise 

Architect (Sparx, 2010). Estas ferramentas podem validar os requisitos e 

produzir relatórios indicando as inconsistências nos requisitos 

especificados (Sommerville, 2007).  

2.3.6 Gerenciamento de Requisitos 

O objetivo do Gerenciamento de Requisitos é capturar, armazenar, disseminar e 

gerenciar as informações (Paetsch et al., 2003). Esta atividade permite que os requisitos 

sejam rastreados e gerenciados ao longo de toda a evolução do sistema de software 

(Pereira, 2007).  

Os requisitos em um sistema de software geralmente mudam ao longo do tempo. 

Estas mudanças são causadas por mudanças no ambiente em que o sistema é utilizado ou 

pelo surgimento de novas necessidades. A compreensão e o controle das mudanças nos 

requisitos fazem parte do gerenciamento de requisitos (Sommerville, 2007).  

O gerenciamento dos requisitos é realizado durante todo o processo de Engenharia 

de Requisitos. Esta atividade é realizada em conjunto com as demais atividades do 

processo. Desde a realização da primeira atividade de levantamento de requisitos, o 

planejamento do gerenciamento de requisitos já deve ser realizado e a execução deste 

gerenciamento se estende durante todo o processo de Engenharia de Requisitos a partir da 

geração das primeiras versões dos documentos (Sommerville, 2007).  
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O gerenciamento de requisitos inclui diversas atividades voltadas para o controle 

de mudanças dos requisitos, controle das versões destes requisitos e atividades de 

rastreamento.  O rastreamento dos requisitos também é importante para o próprio 

gerenciamento de mudanças dos requisitos, pois permite a identificação dos impactos 

causados pelas mudanças em determinado requisito (Sommerville, 2007).  
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Capítulo 3 
 

3 Gestão de Processos de Negócios 

 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica referente à Gestão de Processos 

de Negócios. Na seção 3.1, a evolução da relação das empresas com os processos de 

negócios é apresentada a fim de realizar uma contextualização da importância dos 

processos nas empresas. Na seção 3.2, a gestão de processos de negócios é definida e 

detalhada. Na seção 3.3, a modelagem de processos de negócios, como parte da gestão de 

processos de negócios, é vista com um enfoque maior devido à sua importância com o 

trabalho desenvolvido. Na seção 3.4, os sistemas de gestão de processos, que auxiliam os 

usuários na execução dos processos, são apresentados. Na seção 3.5, são vistas as 

técnicas e abordagens de melhoria de processos utilizadas para otimizar os processos. 
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3.1 As Empresas e os Processos 

Desde o final do século XIX, a forma como o trabalho é desempenhando nas 

organizações sofreu diversas mudanças e evoluções. A primeira mudança considerável na 

forma como o trabalho era desempenhado nas organizações pode ser considerada a 

“gestão científica da produção”, apresentada por Taylor (Baldam et al., 2007). A partir da 

utilização de métodos científicos, a proposta de Taylor era baseada, entre outras coisas, 

na análise estatística de dados coletados sobre o comportamento das empresas. Pelo 

pioneirismo em utilizar métodos científicos na Administração, Taylor é conhecido como 

o pai da Administração Científica (Taylor, 1995).  

A partir do trabalho apresentado por Taylor, Ford realizou a decomposição e 

encadeamento de tarefas de uma forma que pudessem ser executadas da maneira mais 

rápida possível, obtendo ganhos significativos em produtividade (Baldam et al., 2007). 

Com esta proposta, Ford desenvolveu a linha de montagem, utilizada até hoje nas 

indústrias. 

O modelo exclusivamente de linhas de produção nas fábricas foi bem sucedido 

enquanto o contexto em que as indústrias estavam inseridas se manteve estável ou com 

poucas mudanças. A necessidade de produção em massa para atender aos mercados em 

expansão, a inovação tecnológica lenta e gradual, entre outros fatores, favoreceu o 

estabelecimento deste tipo de modelo, visto que as linhas de produção atendiam 

plenamente às necessidades (Baldam et al., 2007).  

No entanto, com o avanço de novas tecnologias e à medida que a necessidade por 

produtos inovadores, diversificados e com qualidade aumentou, a necessidade de 

mudanças em processos de produção ficou mais freqüente. O modelo tradicional de 

linhas de produção não suportava o ritmo de mudanças e a flexibilidade exigidos por 

estas mudanças.  

Para atender ao novo cenário em que as empresas estavam expostas, uma nova 

mudança nos métodos de trabalho foi empregada pelas empresas japonesas, em especial a 

Toyota. Após a segunda guerra, as empresas japonesas não possuíam capital e escala de 

produção suficientes para competir com suas concorrentes norte-americanas. A forma 
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encontrada pelas empresas japonesas foi criar um diferencial através de novos métodos 

de produção (Baldam et al., 2007). O modelo japonês, conhecido como Total Quality 

Management (TQM), tem dois pontos principais, segundo (Coriat e Dosi, 1999): 

1. Organização Just in time do fluxo de produção – que consiste na produção 

sob demanda, ou seja, os produtos são desenvolvidos para atender pedidos 

realizados e, portanto, não é necessário estocar produtos, reduzindo os 

custos. 

2. Rotinas de produção baseadas em ‘auto-ativação’ – que consiste na 

organização da linha de produção de modo que, em cada etapa da 

produção, o trabalhador tem o tempo necessário para realizar suas tarefas 

com qualidade e passar o produto para a próxima etapa. 

As empresas japonesas obtiveram sucesso em relação às empresas ocidentais 

exatamente por terem descoberto o gerenciamento de processos antes das concorrentes e 

terem desenvolvidos processos rápidos e eficientes (Gonçalves, 2000). Os processos 

desenvolvidos pelas empresas japonesas buscavam atingir os objetivos consumindo o 

mínimo de recursos possíveis e no menor tempo possível. 

No entanto, a mudança essencial que fez com que as empresas ampliassem a 

ênfase gerencial na visão de processos, apesar do modelo de produção japonês já tivesse 

essa visão, foi obtido apenas quando os gestores passaram a ver as empresas como um 

sistema. Nesta visão, as empresas eram vistas de forma em que, as demandas realizadas 

pelos clientes se comportam como a entrada e, o produto resultante da ação da empresa 

representa a saída do sistema.  

Segundo Castells (Castells, 1999), a revolução da Tecnologia da Informação e a 

reestruturação do capitalismo introduziram uma nova forma de sociedade, a sociedade em 

rede, e este novo modelo de sociedade criou as organizações em rede.  

Dentro deste novo paradigma, as estruturas organizacionais são apresentadas de 

uma forma em que as empresas trabalham de uma forma colaborativa dentro de um ciclo 

produtivo. As empresas interagem com o objetivo de obter um produto final em que 

todos participam de alguma forma na produção, de uma forma em que todas as empresas 
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ficam responsáveis apenas por sua competência essencial, em que a comunicação e a 

distribuição do conhecimento são realizadas através da tecnologia da informação 

existente e os ganhos com o produto final são compartilhados (Penno, 2002).  

É inserido neste novo paradigma de empresas e na visão sistêmica da organização 

que os processos são evidenciados. Os processos de negócios são ligados à essência do 

funcionamento das organizações. Eles são típicos da empresa em que operam e são 

diferentes de uma organização para outra (Gonçalves, 2000). As empresas são formadas 

por um conjunto de processos inter-relacionados de forma a realizarem um propósito 

comum. 

3.2 Gestão de Processos de Negócios 

As mudanças ocorridas no contexto em que as empresas estavam inseridas, com o 

surgimento de novos modelos organizacionais, em que as empresas passaram a trabalhar 

de forma colaborativa, dentro da própria organização (através da colaboração entre 

setores e departamentos) ou interagindo com outras empresas (através de organizações 

em rede), fez com que as empresas tivessem uma nova visão em relação aos processos. A 

gestão de processos surgiu como uma alternativa que as empresas encontraram na busca 

de obterem vantagens competitivas em relação às concorrentes. 

Um dos trabalhos que contribuiu para a mudança das empresas em relação à visão 

dos processos, talvez o principal, foi o conceito de cadeias de valor, desenvolvido por 

Michael Porter (Porter, 1985). Uma cadeia de valor, como representada na Figura 3, 

representa as atividades desempenhadas durante um ciclo produtivo, desde o surgimento 

da demanda até a entrega final do produto. O foco principal da cadeia de valor é a 

obtenção da vantagem competitiva através da liderança de custo e diferenciação de 

qualidade, agregando valor ao produto final. 

A visão de agregação de valor ao produto final, existente na cadeia de valor, 

permite a identificação dos custos envolvidos nas atividades realizadas para geração do 

produto. Através da separação das atividades primárias e de suporte (apoio), esta visão 

permite identificar que, muitas vezes, a maior parte dos custos não estão relacionados às 

atividades mais importantes para geração do produto (Baldam et al., 2007).  



27 

 

 

Figura 3. Cadeia de Valor apresentada por Michael Porter. 

 

No entanto, a cadeia de valor apresenta apenas uma visão macro das atividades 

que são desempenhadas por uma empresa durante o ciclo produtivo para agregar valor a 

um produto. O valor representa o que os clientes estão dispostos a pagar pelo produto. 

Esta visão não apresenta o que precisa ser feito ou como as atividades devem ser feitas. 

Para obter este tipo de detalhamento na cadeia de valor, é preciso observá-la através dos 

processos que a compõem (Oliveira, 2008).  

Um processo é um conjunto de atividades realizadas em uma seqüência lógica 

com o objetivo de produzir um bem ou serviço que tem valor para um grupo específico 

de clientes. Outra definição de processo é qualquer atividade, ou conjunto de atividades, 

que toma uma entrada, adiciona valor a esta entrada e fornece uma saída a um cliente 

específico (Gonçalves, 2000).  

Os processos, portanto, podem ser vistos como o detalhamento da cadeia de valor 

de uma organização, a descrição de como as atividades são realizadas a fim de agregar 

valor ao produto final da cadeia. As atividades (primárias ou de apoio), que compõem a 

cadeia de valor, são compostas por diversos processos e estes processos são executados 

ao longo da cadeia para produzir um produto final com o valor agregado esperado e para 

atingir as expectativas dos clientes. 
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A visão por processo busca entender o que precisa ser feito e como deve ser feito. 

Os processos de negócio estão relacionados com o funcionamento da organização e esta 

visão busca identificar, entre outros fatores, a contribuição de cada processo no valor 

agregado ao produto (Baldam et al., 2007).  

Desta forma, o entendimento dos processos por parte de uma organização é 

fundamental. Para as empresas, a obtenção de eficiência e qualidade nos produtos e 

serviços deve ser realizada através de processos e, neste contexto, a gestão de processos 

de negócios representa uma boa solução para atender a estas necessidades (Willaert et al., 

2007).  

A Gestão de Processos de Negócios (BPM – Business Process Management) é um 

conjunto de técnicas para a melhoria contínua e iterativa dos processos de negócio de 

uma organização (BPM-Consortium, 2009a). Segundo Jeston e Nelis, BPM é “a 

realização dos objetivos de uma organização através da melhoria, gestão e controle de 

processos de negócio essenciais” (Jeston e Nelis, 2006).  

Neste contexto, vários autores da literatura especializada apresentam diversos 

modelos para orientar a gestão de processos de negócios. Dentre estes modelos, também 

conhecidos como Ciclos de BPM, Baldam et al. (Baldam et al., 2007) propõe um modelo 

(ver Figura 4) gerado a partir de uma combinação de outros modelos propostos e da 

prática dos seus autores. O modelo proposto serve como orientação para aplicação prática 

do BPM e pode ser utilizado para um processo em particular ou para a gestão integrada 

dos processos da organização. 

O ciclo de BPM definido por Baldam et al. na Figura 4 é organizado nas seguintes 

etapas: 

� Planejamento do BPM – A etapa de planejamento é focada na definição 

estratégica e operacional do que será realizado para atingir as metas 

organizacionais. Com base nos dados coletados do ambiente externo, no 

alinhamento com o planejamento estratégico, nas oportunidades e outros 

fatores, os processos críticos são selecionados para ação imediata e um 

plano de ações é estabelecido. 
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� Modelagem e Otimização de Processos – Nesta etapa, os processos 

atuais (também chamados de processos As Is) são mapeados e avaliados; 

modificações nos processos são propostas (processos To Be); simulações, 

inovações e redesenhos são realizados; práticas de melhorias e modelos de 

referências são utilizados; e especificações são geradas para a realização 

de configurações e customizações. 

� Execução de Processos – Os novos processos são implementados e 

executados; treinamentos, ajustes de equipamentos e customizações de 

softwares são realizados, quando necessários; e os novos processos são 

monitorados e controlados. 

� Controle e Análise de Dados – As informações necessárias para o início 

de um novo ciclo de gestão são coletadas e analisadas através de diversos 

métodos e sistemas de controle como: uso de indicadores, BSC, BI, 

métodos estatísticos, diagramas de causa e efeito, entre outros. 

 

Figura 4. Ciclo de BPM apresentado por Baldam et al. 
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Durante as etapas de Modelagem e Otimização e de Execução dos processos é que 

o domínio do problema é entendido e as melhorias são propostas e implantadas. Estas 

etapas buscam identificar os pontos falhos ou que podem ser melhorados no processo e 

põem em práticas as melhorias. O entendimento correto do problema e a customização de 

softwares para atender às necessidades de um determinado processo estão diretamente 

ligados aos objetivos deste trabalho e, portanto, as etapas de Modelagem e Otimização e 

Execução dos processos serão mais focadas neste trabalho.    

3.3 Modelagem de Processos de Negócios 

Modelagem pode ser entendida como a atividade de “construir” modelos (Baldam 

et al., 2007). Um modelo, conforme definição de Baldam et al. (Baldam et al., 2007) é 

uma representação abstrata da realidade em um dado contexto. Um modelo é criado a fim 

de facilitar o entendimento de um problema. Podem ser criados diversos modelos 

diferentes para representar um mesmo problema, o que significa que não existe apenas 

um modelo correto, mas existe um modelo mais adequado a cada situação (Fowler, 

1997). A modelagem de processos de negócios, portanto, pode ser entendida como a 

atividade de construir modelos para representar processos de negócios. 

A modelagem de processos de negócios, segundo Reijers (Reijers, 2002), pode ser 

realizada para diversos propósitos, dentre eles: 

� Treinamento e Comunicação – Modelos de Processos podem ser 

utilizados para a capacitação de novos funcionários a respeito dos 

processos com que trabalharão, as dependências de suas atividades com 

outras áreas da empresa e os produtos que produzirão. Os modelos 

também podem ser utilizados como uma forma de comunicar mudanças 

nos processos organizacionais. 

� Simulação e Análise – Modelos de Processos criados que suportam 

especificações que podem ser executadas (BPEL – Business Process 

Execution Language, por exemplo) podem ser utilizados para simular o 

comportamento de um processo e analisar os dados coletados a partir 

destas simulações para suporte a tomada de decisões. 
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� Documentação, Gestão de Conhecimento e Qualidade – Os modelos 

podem ser utilizados como documentação dos processos para servirem de 

consulta para os envolvidos na execução do processo. Esta documentação 

pode, por exemplo, incorporar o conhecimento acumulado da organização, 

conter as regras de exceção e regulamentos. Os modelos também podem 

ser utilizados como base para o TQM (Total Quality Management), pois 

os modelos representam uma forma de reduzir conflitos e ambigüidades 

no entendimento do processo, melhorando a qualidade. 

� Desenvolvimento de Sistemas – Os modelos podem ser utilizados como 

insumo para as atividades de desenvolvimento de software. Estes modelos 

podem auxiliar na identificação de requisitos funcionais para sistemas que 

devem ser construídos ou modificados. Esta aplicação dos modelos está 

ligada diretamente ao objetivo principal deste trabalho. 

No contexto de BPM, a modelagem de processos de negócios (BPM – Business 

Process Modeling) pode ser vista como uma das principais etapas, ou até a principal. O 

mapeamento do processo atual, sua análise, melhoria e proposta de mudança são de 

fundamental importância em todo o ciclo de BPM. Baldam et al. (Baldam et al., 2007), 

baseados nos estudos de outros autores, dividem esta etapa em duas grandes atividades: 

� Modelagem do estado atual do processo (As Is) 

� Otimização e modelagem do estado desejado do processo (To Be) 

A modelagem do processo atual (As Is) é vista como de extrema importância por 

diversos autores, pois o entendimento dos processos da organização é de fundamental 

importância para qualquer projeto de BPM (Baldam et al., 2007). É preciso entender o 

processo atual a fim de que, na definição de novos processos ou na otimização dos 

processos existentes, seja possível identificar melhor os pontos de melhoria e evitar que 

sejam cometidos erros anteriores. Outro fator considerado essencial para a modelagem do 

processo atual é a aceitação do modelo proposto pelos usuários do processo. A imposição 

de um processo novo, sem levar em consideração a experiência dos usuários que 

executam o processo atual, contribui de forma considerável para resultados ruins neste 

tipo de abordagem. 
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A otimização e modelagem do processo desejado é realizado a partir do 

envolvimento das partes interessadas. Existem diversas técnicas e abordagens para 

otimização dos processos, mas todas envolvem uma análise do processo. O objetivo nesta 

fase é melhorar o processo, redesenhar o processo, inovar ou até mesmo verificar se o 

processo ainda é necessário e agrega valor para a organização (Baldam et al., 2007).  

Existem diversas metodologias e notações para a modelagem de processos de 

negócios, das quais podem ser destacadas: 

� BPMN (Business Process Modeling Notation) (BPMN, 2009a) 

� UML (Unified Modeling Language) (Fowler, 2005) 

� EPC (Event-driven Process Chains) (Scheer, 1998) 

A notação BPMN, adotada neste trabalho, foi desenvolvida pelo BPMI (Business 

Process Management Initiative), que foi incorporado pelo OMG (Object Management 

Group) (OMG, 2009) para tornar o BPMN na notação padrão para modelagens de 

processos de negócios, e que atualmente mantém a notação.  

O objetivo inicial da notação BPMN era prover uma notação fácil de entender, de 

forma que atendesse a todos os envolvidos nos processos de negócios, desde os analistas 

de negócios, que desenvolvem os esboços iniciais dos processos, aos desenvolvedores 

técnicos, responsáveis por implementar a tecnologia que irá suportar os processos, e aos 

gestores que irão gerenciar e monitorar os processos (BPMN, 2009b). A notação BPMN 

provê um padrão que preenche o espaço, e faz uma ligação, entre modelos de negócio e 

sua implementação (Vara et al., 2008).  

Um dos recursos importantes da notação BPMN é que ela é suportada pela BPDM 

(Business Process Definition Metamodel), uma especificação técnica que provê uma 

ligação entre os diagramas BPMN e ferramentas de software que utilizam técnicas de 

MDA (Model-Driven Architecture) para criar softwares para coordenar os processos. O 

BPDM padroniza a forma como os diagramas BPMN podem ser armazenados e trocados, 

o que é um facilitador para organizações que desejam mudar as definições dos processos 

entre diferentes ferramentas de BPM (BPM-Consortium, 2009b).  
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Os diagramas de processos de negócios criados utilizando a notação BPMN são 

chamados de BPD (Business Process Diagrams). Estes diagramas são modelos gráficos 

de operações de processos de negócios baseados em fluxos (workflow). Um modelo de 

processo de negócios (business process model), representado através de um BPD, desta 

forma, é uma rede de objetos gráficos que representam atividades e um fluxo de execução 

que definem a ordem de execução destas atividades. Estes objetos gráficos, ou elementos, 

permitem o desenvolvimento fácil de diagramas simples de compreender pela maioria 

dos analistas de negócio (BPMN, 2009b). A Figura 5 apresenta um exemplo de processo 

modelado utilizando a notação BPMN. 

 

Figura 5. Exemplo de processo utilizando BPMN. 

Os elementos utilizados para a construção de um BPD são distintos um dos outros 

e foram escolhidos de forma a serem familiares à maioria dos usuários desta notação. Um 

dos pontos principais considerados na criação desta notação foi de criar um mecanismo 

simples de criar os modelos de processos de negócios, mas capaz de suportar a 
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complexidade envolvida na modelagem destes processos. Para isto, os elementos 

utilizados na notação foram classificados em categorias específicas, de forma que os 

leitores de BPD possam reconhecer facilmente os elementos básicos e entender os 

diagramas (BPMN, 2009b). As quatro categorias básicas do BPMN são (veja os 

elementos na Tabela 1): 

� Objetos de Fluxo (Flow Objects) 

� Objetos de Conexão (Connecting Objects) 

� Raias (Swimlanes) 

� Artefatos (Artifacts) 

 

Tabela 1. Elementos básicos das categorias da BPMN. 

Categoria Elementos 

Objetos de Fluxo (Flow Objects) 

São os principais elementos 

gráficos. Definem o comportamento 

dos processos de negócios. 

 

 

Objetos de Conexão (Connecting 

Objects) 

Realizam a conexão entre objetos de 

fluxo ou destes objetos com outras 

informações para criar o esqueleto 

básico do processo. 

 

 

Raias (Swimlanes) 

Organizam as atividades de forma 

visual, a fim de representar 

responsabilidades (papéis) ou 

capacidades funcionais diferentes. 
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Artefatos (Artifacts) 

Permitem que a notação básica seja 

estendida e que informações 

referentes ao contexto do processo 

de negócio sejam adicionadas ao 

modelo para fins de análise do 

modelo criado. 
 

 

Dentro das categorias básicas da BPMN, existem variações que podem ser 

utilizadas para representar requisitos mais complexos durante a modelagem. A definição 

completa dos elementos da BPMN pode ser vista na especificação da notação, em 

(BPMN, 2009a). 

3.4 Sistemas de Gestão de Processos de Negócio 

Na fase de execução dos processos é que todo o trabalho começa a passar para as 

mãos dos usuários do processo. Nesta fase, tudo o que foi planejado, modelado e 

otimizado nos processos será implantado e disponibilizado para os usuários que irão 

interagir diretamente com o processo. A implantação de um novo processo ou de um 

processo modificado é realizada como um projeto em particular e, em alguns casos, esta 

implantação pode necessitar de diversos subprojetos, como novas implantações, 

configuração, customização ou criação de softwares ou de máquinas específicas, entre 

outros (Baldam et al., 2007).  

Alguns autores confrontam a implementação de um processo, através da 

automação, com práticas de gerenciamento de projetos. Estes autores, como Khan (Khan, 

2004), defendem que um processo a ser implementado só deve ser automatizado se for 

executado com freqüência. Para Khan, conforme apresentado na Figura 6, dependendo da 

freqüência de ocorrência e intensidade de regras previsíveis, pode valer a pena 

automatizar ou utilizar técnicas de gerenciamento de projetos para a execução das 

atividades dos processos (Baldam et al., 2007). Atividades que ocorrem com muita 

freqüência e que têm regras de execução muito previsíveis devem ser automatizadas, mas 

atividades com baixa freqüência ou com regras que variam bastante em cada ocorrência 

devem ser tratadas de forma específica através de um planejamento. 
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Figura 6. Uso de automação ou de técnicas de gerenciamento de projetos em função de 
intensidade de instâncias e regras previsíveis. Fonte: adaptado de Khan. (Baldam et al., 

2007) 

Muitas vezes, o conceito de execução de processos ou de tarefas de processos se 

mistura com a utilização de ferramentas de TI para estes fins. No entanto, a utilização de 

ferramentas de TI não é obrigatória para a execução de processos. Para Baldam et al. 

(Baldam et al., 2007), a forma como os processos funcionam é o que une negócio e TI. O 

entendimento de como funciona o processo e atividades correlatas é a ponte entre o 

negócio e as ferramentas de TI propriamente ditas. Entretanto, a importância das 

ferramentas de TI é indiscutível. Um mesmo processo pode usar várias ferramentas de TI 

e existem diversas opções para serem adotadas nos processos (Baldam et al., 2007). 

Para simplificar o entendimento de como e para quê uma ferramenta de TI seria 

útil ao BPM, uma boa forma seria de avaliar as ferramentas em relação às etapas do ciclo 

de BPM e verificar como poderiam ser utilizadas nas atividades de cada etapa. Para todas 

as etapas do ciclo de BPM, existem ferramentas que podem ser aplicadas ou utilizadas. 

As ferramentas de TI aplicadas diretamente ao BPM são conhecidas como Sistemas de 

Gestão de Processos de Negócios (BPMS – Business Process Management System) 

(Baldam et al., 2007). Davenport (Davenport, 1994), apresenta uma série de 

oportunidades obtidas através das ferramentas de TI que apóiam o uso do BPM (ver 

Tabela 2). 
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Tabela 2. Impacto da TI sobre os processos.  
Fonte: adaptado de Davenport (1994). (Baldam et al., 2007) 

 

Impacto Explicação 

Automacional Eliminação de trabalho humano de um processo. 

Informacional Captação de informação de processos com o objetivo de compreensão. 

Seqüencial Modificação da seqüência de processos ou possibilidade do paralelismo. 

De acompanhamento Monitoração rigorosa de situação e objetos de processo. 

Analítico Melhoria da análise de informação e tomada de decisão. 

Geográfico Coordenação de processos a distância. 

Integrativo Coordenação entre tarefas e processos. 

Intelectual Captação e distribuição de informações, procedimentos, dados como 

bens intelectuais. 

Desintermediação Eliminação de intermediários em um processo. 

 

Como já foi citado, existem ferramentas para atender às necessidade de todas as 

etapas do ciclo de BPM. No entanto, as ferramentas utilizadas para as fases de 

modelagem e otimização de processos são as de maior destaque. Estas ferramentas, 

tipicamente são divididas em duas classes (Baldam et al., 2007): 

� Modelagem e análise – Ferramentas com recursos para apoiar as 

metodologias de modelagem, facilitar a criação de modelos, documentação 

e integração futura dos modelos. 

� Simulação – Ferramentas com a finalidade básica de realizar previsões 

sobre processos novos ou modificados através da imitação (simulação) de 

processos reais. 

As atividades voltadas para a execução de processos têm uma importância 

particular neste trabalho e, portanto, também serão destacadas. Existem diversas 

ferramentas que podem ser empregadas para a execução de processos. As três abordagens 

mais utilizadas, segundo Harmon e Geary (Harmon e Geary, 2003), são: 

� ERP (Enterprise Resource Planning) – São ferramentas que incorporam 

um conjunto grande de processos consolidados e comumente encontrados 

nas empresas, relativamente estáveis e com informações estruturadas. 

Estes processos podem ser integrados para atender a processos mais 

complexos existentes nas organizações. Apesar de, atualmente, não serem 
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consideradas como ferramentas de execuções de processos, os ERPs são 

apresentados como um dos primeiros esforços das empresas de software 

neste sentido, segundo o autor. 

� Workflow – São ferramentas em que é possível criar um modelo 

executável do processo. Estas ferramentas apresentam como 

características: flexibilidade, visibilidade gráfica dos processos, velocidade 

para mudanças, entre outras. 

� Desenvolvimento de Software Específico – Consiste no desenvolvimento 

de softwares especialmente para atender um determinado processo ou 

conjunto de processos. Estes tipos de solução apresentam sucesso, pois se 

utilizam do conceito de melhores práticas e são utilizados para atender às 

necessidades específicas da organização. 

Dentre as ferramentas voltadas para a execução de processos, os ERP’s são os que 

mais interessam neste trabalho. Estas ferramentas, no final dos anos 90, representaram 

um avanço e a consolidação na visão por processos. Nesta época, os fabricantes de ERP 

passaram a embutir, em softwares específicos, a melhores práticas de processos-chave, 

que poderiam ser reproduzidos em diversas organizações com o mínimo de adaptação 

possível. Desta forma, a reengenharia de processos, antes realizada manualmente, passou 

a ser composta e integrada com pacotes completos de software. (Baldam et al., 2007) 

Alguns benefícios obtidos por implantações bem sucedidas de ERP’s são apresentadas na 

Tabela 3. 

Tabela 3. Benefícios tangíveis em implantações bem sucedidas de ERP’s.  
Fonte: Colangelo Filho. (Baldam et al., 2007) 

 

Benefícios Tangíveis Ocorrência 

Redução de estoques 32% 

Redução de pessoal 27% 

Aumento de produtividade 26% 

Redução de tempo de ciclo de ordens 20% 

Redução de tempo de ciclo de fechamento contábil/financeiro 19% 

Redução de custos de TI 14% 

Melhorias em processos de suprimentos 12% 

Melhorias na gestão de caixa 11% 

Aumentos em receitas/lucros 11% 
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Melhorias em transportes/logística 9% 

Melhorias em processos de manutenção 7% 

Entrega no prazo 6% 

3.5 Melhorias de Processos de Negócios 

A melhoria de processos de negócios sempre existiu nas empresas, mas passou a 

ser mais evidente a partir do momento em que as empresas passaram a focar diretamente 

seus esforços na gestão de processos como forma de obtenção de vantagem competitiva. 

As técnicas desenvolvidas pelas empresas automobilísticas, em especial na indústria 

japonesa, na década de 80, buscaram a melhoria dos processos de negócios com o 

objetivo de reduzir custos e aumentar a qualidade dos produtos desenvolvidos e, por isso, 

se tornaram referências entre as técnicas de melhoria de processos de negócios. Nesta 

época, diversas técnicas surgiram, como: Just-In-Time, Total Quality Management, Six 

Sigma e Lean Manufacturing. 

O foco das melhorias de processos realizadas geralmente está na redução de 

custos e/ou diferenciação do produto em relação à concorrência. Com estes objetivos, a 

qualidade de um processo de negócio é avaliada em termos de sua eficiência e sua 

efetividade. Um processo é eficiente quando consegue realizar o seu objetivo utilizando o 

mínimo de recursos necessários e no menor tempo possível, ou seja, sem desperdícios. 

Um processo efetivo é aquele que consegue produzir (e garantir que será produzido) 

exatamente o produto desejado (Oliveira, 2008).  

De acordo com os objetivos estabelecidos para a melhoria do processo de 

negócio, existem diversas formas de alcançar as metas estabelecidas. As principais 

abordagens utilizadas para melhorias de processos de negócios são (Oliveira, 2008): 

� Melhoria de Processos de Negócio (Business Process Improvement – 

BPI): otimização da execução do processo através de ações pontuais como 

eliminação de desperdícios, aquisição de ferramentas e máquinas, 

treinamentos, entre outras. Esta abordagem é mais bem aplicada em 

processos já existentes para otimizar os processos e atender a novos 

requisitos. 
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� Redesenho de Processos de Negócio (Business Process Redesign – 

BPR): reformulação geral do processo, com grandes modificações nas 

atividades, buscando o máximo de otimização. Esta abordagem requer um 

grande investimento financeiro e de tempo. 

� Automação: utilização de soluções de TI para automatizar a execução do 

processo e buscar ganhos de produtividade. Esta abordagem pode ser 

utilizada de forma pontual ou em conjunto com ações de melhoria ou 

redesenho dos processos. 

� Terceirização: transferência de parte do processo para ser executado por 

outra empresa, geralmente uma empresa que tenha esta parte do processo 

como sua competência essencial. 

No entanto, independentemente da abordagem ou da metodologia utilizada para a 

implantação da melhoria dos processos de negócio, a realização destas melhorias 

representa um projeto a ser desenvolvido. Este projeto, de modo geral, pode ser dividido 

em fases, como apresentado em (Oliveira, 2008): 

1. Planejamento – Os objetivos a serem alcançados são determinados de 

acordo com as metas estratégicas da empresa; a forma de abordagem e a 

técnica a ser utilizada para melhoria é definida; a equipe envolvida é 

montada; o escopo do projeto de melhoria é determinado; o cronograma e 

orçamento do projeto são definidos; e, por fim, um plano de projeto é 

elaborado. 

2. Modelagem e Análise – O processo é analisado e avaliado no seu estado 

atual (AS IS) para que sejam obtidas as métricas atuais do processo, para 

que sejam determinados pontos de falha para serem corrigidos e pontos de 

melhorias para alcançar as metas estabelecidas; um modelo do processo 

atual (caso não exista) é criado; as métricas para avaliação do sucesso da 

melhoria são determinadas; e o plano de projeto é revisado. 

3. Redesenho/Melhoria – As técnicas de melhorias de processos são 

utilizadas para a geração de diversos modelos propostos para a mudança 
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do processo atual (estes modelos são conhecidos como AS IS); as 

mudanças necessárias para a implantação destes novos processos são 

consideradas, simuladas e avaliadas e, por fim, um modelo proposto para 

a melhoria é selecionado (modelo TO BE). 

4. Desenvolvimento – A infra-estrutura necessária para a implementação do 

novo processo é preparada (aquisição de recursos, realização de 

treinamentos, adaptação de softwares entre outras ações). O processo 

anterior é mantido em funcionamento até que todas as mudanças sejam 

completadas. 

5. Transição – O processo anterior é abandonado e o novo processo passa a 

ser executado. Nesta fase, os funcionários já devem estar treinados, os 

softwares já devem estar devidamente adaptados e os gerentes devem 

conhecer as novas metas estabelecidas. Nesta fase, o acompanhamento é 

essencial para garantir que tudo está funcionando corretamente, conforme 

o planejado. 

Além disso, diversos autores identificaram um conjunto de boas práticas para 

serem adotadas em projetos de melhoria de processos de negócios junto com as 

metodologias já estabelecidas. Mansar e Reijers, por exemplo, apresentam diversas boas 

práticas na pesquisa apresentada em (Mansar e Reijers, 2004). Destas, algumas são 

apresentadas abaixo: 

1. Eliminação de Tarefas: Eliminação de tarefas que não agregam valor ao 

produto ou que não servem de apoio, a fim de reduzir custos e tempo de 

execução. 

2. Novas Tecnologias: Utilização das tecnologias mais avançadas possíveis, 

levando em consideração os custos envolvidos, para superar os limites 

impostos aos processos que não podem ser superados sem o uso destas 

tecnologias. 

3. Composição/Decomposição de Tarefas: Composição de tarefas simples 

em uma única atividade a fim de reduzir o tempo de transição entre as 
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tarefas ou decomposição de tarefas complexas para reduzir possibilidades 

de erros. 

4. Paralelismo: Realização de atividades que não têm relação de ordem em 

paralelo para obter ganhos de tempo na execução do processo. 

5. Integração com Cliente/Fornecedor: Apesar de reduzir a flexibilidade 

dos processos, este tipo de prática permite obter o máximo de 

desempenho nas atividades realizadas em conjunto, reduzindo tempo e 

custos. 

Estas práticas podem ser utilizadas em conjunto ou separadamente, de acordo com 

a necessidade, durante a melhoria do processo de negócio. A abordagem e as práticas 

utilizadas para melhoria do processo serão definidas durante a realização do 

planejamento e de acordo com os objetivos estabelecidos.  
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Capítulo 4 
 

4 Estudo Empírico 

 

Este capítulo descreve o estudo empírico realizado para o trabalho. Na seção 4.1, 

a contextualização do estudo é realizada através de uma breve introdução a respeito de 

sistemas de gestão hospitalar e da apresentação da empresa em que a pesquisa foi 

realizada. Na seção 4.2, a metodologia de pesquisa utilizada para a realização do trabalho 

é exposta. Na seção 4.3, a forma como o estudo foi conduzido e executado é apresentada 

em detalhes, com a definição das etapas do estudo. 
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4.1 Contextualização 

4.1.1 Sistemas de Informação Hospitalares  

A utilização de sistemas de informação (SI) e tecnologias da informação (TI) para 

auxiliar a gestão hospitalar e gestão da saúde tem se tornado um fator essencial. A alta 

complexidade envolvida na administração de um hospital e no atendimento aos pacientes, 

em função da quantidade e da diversidade de informações que precisam ser manipuladas 

e gerenciadas, contribui diretamente para o uso de sistemas de informações baseados em 

computadores nestas atividades. 

Inicialmente, os sistemas de informação utilizados na área de saúde, conhecidos 

como Sistemas de Informações Hospitalares (SIH) ou Sistemas de Informação em Saúde 

(SIS), estavam voltados apenas para atender a necessidades administrativas, como: 

contabilidade, folhas de pagamento, aplicações financeiras, entre outras. Em um segundo 

momento, estes sistemas passaram a tratar também de questões técnicas da área médica, 

como, por exemplo, patologia, radiologia, laboratórios, farmácia, entre outras (Filho et 

al., 2001).  

Apenas a partir de meados do ano de 1990 é que estes sistemas passaram a tratar 

de questões assistenciais e focar no atendimento ao paciente e nas informações clínicas 

geradas a partir destes atendimentos. Nesta época, a utilização de uma visão integrada de 

dados clínicos, assistenciais e administrativos passou a ser central nestas aplicações 

(Santos, 2003). A dificuldade de acesso às informações dos pacientes armazenadas em 

papel e a importância da utilização destas informações para a tomada de decisões, 

contribuídos pelos crescentes avanços nas áreas de tecnologia e comunicação, foram 

fundamentais o aumento da presença de informática na área de saúde (SBIS, 2010). 

A utilização de ferramentas de SI e TI na área de saúde pode ajudar a melhorar 

diversos aspectos relacionados a esta atividade como: melhorar a qualidade do 

atendimento ao paciente, agilizar o tratamento do paciente, facilitar a padronização dos 

procedimentos médicos, integrar diversas áreas da organização de saúde, reduzir custos 

com burocracia, reduzir fraudes na assistência médica, reduzir custos em áreas de apoio 

como estoque, farmácia, exames, entre outras (Oliveira et al., 2004). Sem a utilização 

destas ferramentas, muitos recursos são gastos para gerar, armazenar e gerenciar as 
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informações necessárias nestas atividades, o que representa um esforço excessivo com 

atividades trabalhosas, redundantes e com pouca, ou nenhuma, segurança. 

A importância da utilização de SI e TI na área de saúde e os benefícios que o uso 

destas ferramentas pode trazer para a área fazem com que órgãos públicos e privados 

ligados à saúde busquem padronizar e regulamentar questões relacionadas à gestão da 

saúde. A implantação do Cartão Nacional de Saúde (CNS) do SUS (Sistema Único de 

Saúde), a criação do padrão para Troca de Informações em Saúde Suplementar (TISS) e 

do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), realizados pelo Ministério da Saúde 

Brasileiro e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), são ações que 

demonstram este fato (Mota, 2009). 

Outras ações, como a criação da certificação SBIS-CFM para sistemas de 

informação em saúde, realizada em parceria pela Sociedade Brasileira de Informática em 

Saúde (SBIS) e o Conselho Federal de Medicina (CFM) (SBIS, 2010), e a certificação de 

acreditação hospitalar, realizada no Brasil pela Organização Nacional de Acreditação 

(ONA) (ONA, 2010) também estão alinhadas com a importância da utilização destes 

sistemas na gestão da saúde. A certificação SBIS-CFM busca assegurar aspectos de 

qualidade, confiabilidade, confidencialidade e segurança, entre outros padrões em relação 

aos sistemas de informação em saúde. Já a certificação de acreditação hospitalar busca 

atestar a qualidade dos serviços prestados através de contatos com profissionais, análise 

documental e comparação dos processos documentados e da execução destes processos 

pelos profissionais de saúde.  

Para Marshal (Marshal et al., 2005), a qualidade de serviços hospitalares é 

baseada em três pontos principais: a estrutura física e seus equipamentos, a estrutura 

organizacional e humana e o processo de gestão. Os sistemas de informação hospitalares, 

como ferramentas que auxiliam a geração, armazenamento, manipulação e gerenciamento 

de informações em todas as áreas de gestão da saúde, envolvendo desde questões 

administrativas até assistenciais e dados clínicos, são essenciais para auxiliar na melhoria 

de qualidade na prestação de serviços e gestão hospitalar. 

No entanto, existe uma série de dificuldades envolvidas na adequação dos 

sistemas de informação hospitalares para atender às necessidades da área. As constantes 
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mudanças ocorridas na área fazem com que sejam necessárias adaptações rápidas a estes 

sistemas (Oliveira et al., 2004). Para Friedman e Martin (Friedman e Martin, 1997), os 

sistemas de informação hospitalares falham, por exemplo, devido à falta de entendimento 

dos processos clínicos; do erro dos administradores ao relacionarem as aplicações 

médicas como produto das aplicações administrativas; e do não envolvimento dos 

usuários, principalmente profissionais médicos e da área de saúde, na definição dos 

sistemas de informação (Filho et al., 2001). Para Medeiros (Medeiros, 2001), “qualquer 

sistema de informação em saúde depende da coleta primária de dados, o que significa 

assegurar que o conjunto de instrumentos ou fichas, relatórios e declarações sejam 

adequadamente preenchidos e os seus dados seguramente registrados e armazenados, 

cumprindo-se em tempo, o fluxo de dados até as fases de processamento, consolidação, 

análise e difusão”. 

Desta forma, concluímos que apenas a automatização de serviços hospitalares e de 

saúde, através dos sistemas de informação, não é suficiente para que estes sistemas 

contribuam de forma efetiva com a gestão da saúde. Os sistemas de informação 

hospitalares devem atender aos processos existentes na área e devem refletir as 

necessidades existentes nestes processos. 

4.1.2 Contexto do Ambiente do Estudo de Pesquisa 

Neste contexto dos sistemas de informações hospitalares como ferramentas para 

auxiliar a gestão da saúde é que o estudo de pesquisa foi realizado. O estudo foi 

desenvolvido na empresa WPD, uma empresa especializada em soluções integradas para 

gestão da saúde (WPD, 2010).  

A WPD foi fundada em 1990 e, inicialmente, suas soluções estavam voltadas a 

sistemas administrativos para atender diversas áreas. Em seguida, a WPD se especializou 

na área de gestão hospitalar e passou a desenvolver sistemas de gestão específicos para as 

necessidades administrativas de gestão de hospitais como, por exemplo, faturamento, 

contabilidade e estoque.  Com o amadurecimento do mercado local em termos de gestão 

hospitalar e com o aumento das demandas por soluções que atendessem a todo o processo 

de gestão hospitalar, desde aspectos administrativos até assistenciais e clínicos, a WPD 
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passou a desenvolver um portfólio completo de produtos voltados para gestão na área de 

saúde, como é possível ver no macro-diagrama de soluções apresentados na Figura 7. 

Os sistemas desenvolvidos pela WPD compõem um ERP (Enterprise Resource 

Planning) completo para a área de gestão hospitalar chamado WPDHOSP. Este ERP é 

composto, entre outros, por módulos de: faturamento, estoque, laboratório, posto de 

enfermagem, diagnóstico, prontuário eletrônico do paciente (PEP), agendamento, bloco 

cirúrgico, internação, ambulatório, nutrição, contabilidade, entre outros ilustrados na 

Figura 7.  

A empresa possui, em sua carteira de clientes, hospitais de todas as regiões do 

Brasil, incluindo os principais grupos de hospitais privados do país. A diversidade de 

clientes (hospitais de pequeno, médio e grande porte; grandes grupos hospitalares; e 

operadoras de planos de saúde com rede própria de hospitais) e a distribuição regional 

destes clientes (hospitais distribuídos em diversas cidades de todas as regiões do país) faz 

com que a flexibilidade seja essencial para todos os sistemas da WPD, pois todos os 

clientes utilizam o mesmo software e as funcionalidades deste software precisam atender 

a necessidades diferentes exigidas por cada perfil de cliente. 

 

Figura 7. Macro-Diagrama de Sistemas de Informação Integrados para gestão hospitalar 0 
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Para atender às diferentes necessidades demandadas pelo mercado, o WPDHOSP 

é um produto de software que pode ser customizado (modificado) para atender aos 

requisitos levantados pelos clientes. Estas modificações realizadas nos sistemas são 

disponibilizadas para os clientes em versões do software que são liberadas 

periodicamente. Desta forma, conforme definido por Deifel 0, o WPDHOSP pode ser 

classificado como um COTS (Commercial Off-The-Shelf), ou seja, “um software 

comercial, sem código fonte disponível e com versões periódicas”. 

Dentro dos projetos das versões do sistema, as customizações são demandadas 

pelos clientes a serem analisadas e aprovadas para que façam parte do escopo da nova 

versão (ver Figura 8). Existem demandas que são atendidas fora do escopo de uma nova 

versão por diversas razões como: alterações de ordem legal (mudanças de legislação), 

mudanças de alto impacto para os clientes e que precisam ser realizadas de imediato, 

entre outras. No entanto, este trabalho focará apenas nas mudanças dentro do escopo de 

novas versões do sistema. 

A partir de desejos e/ou necessidades identificadas, os clientes realizam uma 

solicitação de mudança para o consultor (profissional responsável pelo atendimento do 

cliente). O consultor registra a demanda solicitada pelo cliente e gera um documento de 

visão do usuário, em que a necessidade do cliente é descrita de forma resumida e textual 

para que seja encaminhada para a fábrica de software. A solicitação é então analisada por 

um analista de negócios, que irá avaliar se a solicitação do cliente é pertinente e se a 

customização do software é necessária para atender a esta solicitação. Caso a demanda 

seja aprovada, então a solicitação será encaminhada para que o analista de sistemas possa 

realizar a especificação de requisitos e a análise de sistemas, que servirá de insumo para 

que o engenheiro de software possa realizar as mudanças necessárias no software. Após a 

realização dos ajustes necessários, o software será submetido a testes de sistema, para 

assegurar a qualidade do software e garantir que a customização foi realizada de acordo 

com o que foi solicitado pelo cliente. Se os testes forem aprovados, então a atualização 

será encaminhada para que o consultor possa atualizar a versão do software no cliente. 
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Figura 8. Visão macro do processo de customização de software a partir de demandas de 
clientes. 

Entretanto, a utilização deste processo para a realização de customizações se 

mostrou ineficiente em algumas situações. A alta complexidade do software de gestão 

hospitalar, a falta de envolvimento do cliente ao longo do processo e a especificidade de 

algumas solicitações, devido à diversidade das necessidades dos clientes, fez com que 

algumas customizações fossem realizadas de forma incorreta, não atendendo às 

expectativas dos clientes e causando um custo elevado de retrabalho para modificar as 

soluções implementadas no software. Apesar de utilizarem o mesmo software de gestão 

hospitalar e de este software atender aos principais processos da área, cada cliente possui 

necessidades específicas que precisam ser atendidas. Para atender a estas necessidades, o 

software precisa ser modificado sem impactar o uso do software para os outros clientes e 
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isto aumenta a complexidade e o risco da realização das customizações. Por este motivo, 

customizações realizadas de forma inadequada geram impacto não apenas para o cliente 

que solicitou a customização, mas em outros clientes que utilizam a mesma 

funcionalidade. A fim de evitar estes tipos de problemas, estes casos de insucesso na 

customização do software foram determinantes para a realização de um trabalho com o 

objetivo de modificar o processo de customizações. Estas modificações deveriam garantir 

maior eficácia na realização das mudanças no software e, desta forma, evitar custos 

desnecessários com retrabalho e garantir a satisfação dos clientes. 

4.2 Metodologia de Pesquisa  

O trabalho de pesquisa foi realizado com o intuito de investigar os problemas 

existentes no processo de customização do software da WPD dentro do escopo do projeto 

de uma nova versão. A investigação foi focada especificamente nas questões relacionadas 

à atividade de levantamento de requisitos e nos impactos causados pelos problemas 

existentes nesta atividade. Através desta investigação, buscou-se identificar as principais 

falhas e dificuldades encontradas no processo, analisar as causas das questões levantadas 

e buscar soluções para os problemas encontrados. 

O estudo foi realizado através de uma abordagem de pesquisa qualitativa e com 

caráter exploratório, mas sem o objetivo de construir hipóteses a respeito do tema. A 

metodologia de pesquisa aplicada utilizou técnicas de pesquisa documental, pesquisa 

ação, grupo focal e estudo de caso. Diversos instrumentos foram utilizados como fonte 

para coleta de dados, como: análise de documentos gerados em projetos de versões 

anteriores e de auditorias de qualidade, observações realizadas através de participação 

direta, reuniões e entrevistas informais com stakeholders envolvidos diretamente em 

projetos de customização.  

A partir da coleta dos dados e das percepções obtidas através da análise das 

informações coletadas, uma nova abordagem para o levantamento de requisitos dentro do 

processo de customizações foi proposto. A nova abordagem e os impactos desta mudança 

no processo foram, então, avaliados e aprovados pelos stakeholders envolvidos 
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diretamente com o processo para que as mudanças fossem formalizadas e 

institucionalizadas na organização. 

Para finalizar o estudo, o novo processo e a nova abordagem para o levantamento 

de requisitos foram avaliados na prática através da realização de um estudo de caso, a fim 

de obter as avaliações necessárias a respeito das mudanças propostas para obter as 

devidas conclusões. Nas seções seguintes deste capítulo, a execução do estudo empírico e 

as percepções obtidas a partir da análise dos dados serão apresentadas de uma forma mais 

detalhada, a fim de auxiliar a compreensão da solução proposta.  

4.3 Execução do Estudo Empírico  

A necessidade de realizar mudanças na abordagem de levantamento de requisitos 

dentro do processo de customizações do software surgiu a partir de problemas ocorridos 

em customizações realizadas em versões anteriores. Estas customizações foram motivos 

de estresses internos à organização, devido à geração de custos não previstos nos projetos 

para corrigir ou, em alguns casos, refazer as customizações; e externos devido à 

insatisfação dos clientes com as customizações realizadas de formas inadequadas ou 

incorretas. As principais queixas identificadas a respeito destas customizações foram: 

� Customizações realizadas de forma diferente do que foi solicitado pelo 

cliente que realizou a solicitação; 

� Customizações realizadas especificamente para atender à necessidade de 

um determinado cliente, mas que não atendem às mesmas necessidades em 

outros clientes e, portanto, agregam pouco ou nenhum valor ao produto; 

� Customizações realizadas para atender às necessidades de um determinado 

cliente que utiliza uma funcionalidade e que impactam o software de 

forma negativa para outros clientes, pois são afetados pelas modificações 

realizadas na funcionalidade que já utilizavam antes; 

� Customizações realizadas em uma funcionalidade específica e que causam 

impacto em um ponto posterior do processo devido às modificações 

realizadas. 



52 

 

A partir da identificação das principais falhas ocorridas nos projetos de versão, 

buscou-se realizar um estudo a respeito da questão. Este estudo foi realizado com o 

objetivo de identificar as causas e propor ações a fim de garantir maior qualidade nos 

projetos seguintes.  

O trabalho foi iniciado com a formação de um grupo que estaria responsável pelo 

encaminhamento das atividades voltadas para a realização do estudo e pela proposição, 

validação, aprovação e aplicação da solução. O grupo foi formado com a participação de 

colaboradores de diversas áreas da empresa para assegurar que as necessidades e 

objetivos de cada área seriam considerados na solução proposta (ver Tabela 4).  

É importante ressaltar que o autor deste trabalho participou do grupo como 

arquiteto de software e que esteve diretamente envolvido em seu desenvolvimento 

durante todo o processo. Outro fator relevante é que a formação da equipe não utilizou 

como critério apenas a função dos participantes. A experiência e o envolvimento dos 

profissionais em outros projetos de versão na empresa foram determinantes para a 

montagem do grupo que estaria à frente do processo.  

Tabela 4. Grupo de profissionais responsáveis pelo encaminhamento do estudo e definição 
da solução proposta e alguns objetivos/necessidades relacionados às suas áreas. 

Função Objetivos/Necessidades 

Gerente da Fábrica 
Responsável pela equipe de 

desenvolvimento (analistas de 

sistemas e engenheiros de software); e 

principal responsável pelo 

planejamento/execução do projeto da 

versão. 

 

� Assegurar que os analistas de sistemas e engenheiros de software 

recebam as informações necessárias para a concepção e 

desenvolvimento das soluções; 

� Assegurar que as informações estão descritas de uma maneira que 

permita o entendimento da solicitação da melhor forma possível, a 

fim de evitar falhas de compreensão; 

� Garantir que as necessidades estão de acordo com a solicitação do 

cliente, a fim de prevenir erros e retrabalho. 

 

Gerente de Testes 
Responsável pela equipe de testes 

(analisas de testes e engenheiros de 

testes) e pelo planejamento/execução 

da homologação do software antes da 

expedição. 

 

� Assegurar que os analistas de testes e engenheiros de testes 

recebam as informações necessárias para a elaboração dos casos de 

testes; 

� Assegurar que as informações permitem a percepção de uma visão 

global da solução a fim de garantir que os testes não serão 

realizados de forma pontual; 

� Assegurar que as informações permitem o entendimento da 

realidade do cliente para que esta realidade possa ser simulada 

durante os testes. 

 

Gerente de Produtos 
Responsável pela equipe de negócio e 

produtos (analistas de negócios e 

analistas de produtos); e responsável 

� Garantir que as necessidades e o cenário do cliente sejam 

documentados de forma correta para assegurar o entendimento do 

ambiente da solicitação; 

� Assegurar que as soluções propostas estejam de acordo com o 
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pela definição do escopo das soluções a 

nível de produto. 

 

escopo e com os objetivos dos produtos da organização e que 

agregam valor ao software; 

� Assegurar que as soluções estão alinhadas com o negócio envolvido, 

de forma que as soluções atendem às necessidades de forma geral, e 

não apenas à realidade de um cliente. 

 

Gerente de Qualidade 
Responsável pela definição e 

monitoramento dos processos a fim de 

garantir a qualidade do processo de 

desenvolvimento de software. 

 

� Assegurar que as informações sejam registradas de forma 

padronizada e respeitando a documentação definida pelo processo; 

� Assegurar que as modificações realizadas sejam refletidas no 

processo e que estas modificações busquem assegurar a qualidade 

do produto e do processo em si; 

� Garantir que as normas e políticas definidas para os processos da 

empresa sejam respeitados. 

 

Arquiteto de Software 
Responsável pela definição e/ou 

revisão de soluções propostas para o 

produto, assim como de garantir a 

qualidade do software como produto 

(negócio) e sistema. 

 

� Garantir que as informações obtidas permitem uma visão geral do 

processo existente no cliente para validar as soluções propostas; 

� Garantir que as informações obtidas são suficientes para que as 

soluções propostas sejam completas; 

� Garantir que as necessidades sejam registradas de forma a realizar 

uma ligação entre o sistema e o negócio para facilitar a 

disseminação do conhecimento. 

� Assegurar que as informações sejam registradas de forma a permitir 

o fácil entendimento em todos os níveis na organização. 

 

Analista de Sistemas 
Responsável pela elaboração de 

soluções para materializar as 

necessidades dos clientes. 

 

� Garantir que as informações sejam recebidas de forma clara, 

objetiva e sem ambigüidades; 

� Garantir que as informações permitam o entendimento do cenário 

do cliente e das suas necessidades; 

� Garantir que as informações sejam suficientes para a elaboração da 

solução; 

� Garantir que as informações sejam apresentadas de forma fácil de 

entender para que os engenheiros de software possam 

compreender a solução como um todo e não apenas as modificações 

do sistema. 

  

Consultor de Implantação 
Responsável pela instalação, 

configuração e implantação do 

software no cliente. 

 

� Assegurar que as informações geradas poderão ser utilizadas como 

guia para a configuração e implantação do software no cliente; 

� Garantir que as informações geradas permitirão o fácil 

entendimento para validar o solicitado versus a solução entregue; 

 

 

Para realizar a identificação das causas dos problemas, foram realizadas análises 

nos documentos gerados em projetos de versão anteriores como: atas de reuniões, 

documentos de lições aprendidas, e-mails com registros referentes à definição de 

soluções nas versões anteriores, documentos de auditoria de qualidade, entre outras ações 

pontuais. As percepções referentes a possíveis causas dos problemas foram obtidas dos 

participantes e de outros stakeholders da empresa através de entrevistas informais e 

reuniões. 

As informações coletadas através das diversas fontes utilizadas foram então 

analisadas e discutidas em reuniões envolvendo o grupo. Estas reuniões tiveram o 
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objetivo de discutir as informações, alinhar o entendimento, levantar novas percepções e, 

com isso, obter as premissas necessárias para a solução proposta. Estas premissas foram 

essenciais, pois serviram de insumo para a definição da nova abordagem e das 

modificações no processo. A solução proposta deveria considerar as premissas 

identificadas e os objetivos estabelecidos para ser elaborada. Desta forma, a solução 

proposta deveria se basear nos seguintes pontos: 

� O processo atual utilizado pelo cliente deve ser registrado para permitir a 

validação da solução proposta em relação ao cenário do cliente; 

� O documento de levantamento de requisitos deve ser validado 

formalmente pelo cliente antes da realização da análise de sistemas. O 

cliente deve validar o documento de levantamento de requisitos em todos 

os aspectos: validar se o documento está correto e completo e se os 

processos descritos correspondem à realidade;  

� O documento de levantamento de requisitos deve ser consultado em todas 

as fases do projeto de implementação com o caráter de contrato do que 

será realizado; 

� A documentação deve ser realizada de tal forma que todas as áreas, em 

todas as fases do processo (incluindo o cliente), possam compreender o 

conteúdo do documento, entender o escopo definido e a solução proposta; 

� Toda a comunicação em relação à solução deve tomar como base o 

conteúdo do documento de levantamento de requisitos; 

� Todas as solicitações de customização realizadas devem ter um 

responsável pelo encaminhamento do processo até a entrega da solução 

para o cliente; 

�  O documento de levantamento de requisitos deve ser realizada de forma a 

facilitar a compreensão da aplicação da solução, de forma a facilitar o 

entendimento por profissionais com pouca experiência; 
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� O documento de levantamento de requisitos deve ser validado durante o 

processo de desenvolvimento pela área responsável por cada fase, a fim de 

assegurar a conformidade da solução com as determinações de cada área; 

� O documento de levantamento de requisitos deve servir como insumo para 

a realização das atividades de todas as áreas, para garantir que todo o 

processo esteja alinhado com a definição inicial. 

A partir da compreensão do problema e da definição de premissas e objetivos a 

serem atendidos e alcançados, o grupo passou a sugerir e avaliar idéias para a solução. 

Para definir uma solução viável que atendesse às necessidades identificadas, foram 

realizados brainstormings e reuniões para discutir as idéias propostas.  

A solução proposta foi então formalizada e documentada para que pudesse ser 

aprovada e validada junto aos responsáveis. Esta aprovação foi obtida através dos 

principais stakeholders de cada área (gerentes e coordenadores) e da diretoria responsável 

pela fábrica de software, visto que as mudanças gerariam impacto no processo geral de 

desenvolvimento das versões, desde o planejamento até a entrega do produto ao cliente. 

Depois de aprovado e institucionalizado na organização, a solução pode então ser 

validada através da aplicação prática da nova abordagem no levantamento de requisitos 

realizado para duas customizações solicitadas por clientes. Através da aplicação da 

abordagem foi possível avaliar a solução proposta e realizar considerações.  

Desta forma, como apresentado na Figura 9, podemos organizar a realização do 

estudo em quatro etapas (ou fases) distintas: planejamento e pesquisa, análise, definição e 

aprovação e validação. A solução proposta e a aplicação prática da nova abordagem de 

levantamento de requisitos serão apresentadas nos capítulos seguintes. 
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Figura 9. Etapas de Execução do Estudo Empírico. 
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Capítulo 5 
 

5 Levantamento de Requisitos Baseado em BPM 

 

Neste capítulo, o objetivo é apresentar a abordagem de levantamento de requisitos 

baseada em modelagem de processos de negócios (BPM) proposta no trabalho. Na seção 

5.1, a nova abordagem é definida e apresentada em função dos problemas que espera 

resolver e dos objetivos a serem alcançados. Na seção 5.2, o novo processo de 

customização de software, utilizando a nova abordagem de levantamento de requisitos, é 

detalhado em função das diferentes fases. Por fim, na seção 5.3, trabalhos relacionados 

são apresentados e as considerações referentes às comparações com estes trabalhos são 

realizadas. 
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5.1 Definição da Abordagem   

A solução proposta para a nova abordagem de levantamento de requisitos a ser 

implantada surgiu a partir de idéias baseadas no trabalho de Gottesdiener (Gottesdiener, 

2002). No seu trabalho “Requirements by Collaboration – Workshops for Defining 

Needs”, Gottesdiener apresenta uma proposta de levantamento de requisitos através da 

realização de workshops realizados com a colaboração de usuários e stakeholders-chave 

para a elaboração de artefatos que irão contribuir diretamente para a definição do 

software que será construído. 

No trabalho, Gottesdiener (Gottesdiener, 2002) classifica os requisitos existentes 

em três níveis: requisitos de negócios, requisitos de usuário e requisitos de software, e 

estabelece os usuários como elo entre as necessidades de negócio e de software, como 

apresentado na Figura 10. Desta forma, os requisitos de software são originados de 

requisitos de usuário, e estes são originados dos requisitos de negócio. 

 

Figura 10. Relacionamento entre as necessidades de negócios, usuário e software, adaptado 
de (Gottesdiener, 2002) 

Os workshops são realizados de forma estruturada e com a participação direta e 

ativa dos usuários e stakeholders. Nestes encontros, um facilitador (pessoa responsável 

por conduzir o workshop) organiza e direciona a reunião para alcançar os objetivos 

estabelecidos. No final de cada reunião, artefatos são gerados para servirem de insumo 

para a definição dos requisitos, como: modelos, diagramas, descrições textuais, entre 

outros. A participação ativa dos usuários e stakeholders faz com que todos tenham um 
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maior comprometimento com o resultado, pois se sentem como parte (ou donos) da 

solução. 

Esta ligação entre as necessidades de negócio, de usuários e de software, e a 

participação ativa dos stakeholders, principalmente dos usuários, na geração dos artefatos 

foram essenciais para a definição da abordagem proposta. Estes pontos se apresentaram 

como boas alternativas para atender às necessidades e objetivos que deveriam ser 

atendidos pela solução proposta e, por isto, foram consideradas na elaboração da nova 

abordagem. 

No processo anterior de levantamento de requisitos, apresentado no capítulo 4, um 

dos problemas identificados era a realização de customizações que não atendiam às 

necessidades dos clientes. Um dos fatores identificados como causa para a ocorrência 

deste tipo de problemas era, exatamente, de que a abordagem realizada para levantamento 

de requisitos não considerava as necessidades de negócio. Os usuários e stakeholders, em 

diversas situações, solicitam customizações que não precisam ou não conseguem 

descrever o que precisam de fato. A identificação de necessidades de negócios, antes de 

analisar as necessidades de software, permite que sejam identificados estes tipos de 

falhas, pois facilita a visualização das necessidades reais do usuário e permite que as 

necessidades corretas de software sejam identificadas. 

Para realizar a identificação das necessidades de negócio, primeiramente, é 

preciso entender o negócio em questão. A solução proposta para resolver este problema 

foi através da realização do mapeamento dos processos de negócio através da utilização 

de modelagem de processos de negócios (BPM – Business Process Modeling). Esta 

solução foi escolhida diante do crescimento do BPM como ferramenta nas empresas em 

geral. Com a importância atribuída pelas empresas à gestão dos processos de negócio 

(BPM – Business Process Management), como apresentado no Capítulo 3, o 

entendimento dos processos de negócio passou a ser fundamental para as organizações. 

Desta forma, buscou-se utilizar modelos de processos de negócio como um facilitador 

para o entendimento do problema e das necessidades, e como um facilitador para a 

ligação entre negócio e software. A escolha da notação BPMN para ser utilizada na 

modelagem dos processos foi motivada pela facilidade de entendimento da notação e pelo 
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fato desta notação se apresentar como uma tendência para a modelagem de processos 

(OMG, 2009). 

A necessidade de mapear os processos de negócio faz com que seja necessária a 

participação ativa dos usuários e outros stakeholders do lado do cliente. Esta participação 

é fundamental para que haja um entendimento correto dos processos negócio do cliente e 

para que sejam identificadas as suas necessidades. No processo anterior, o cliente apenas 

registrava a solicitação de customização e o entendimento das necessidades era realizado 

a partir desta demanda registrada e do entendimento de um consultor, que interagia com o 

cliente. Isto fazia com que o cliente não participasse diretamente da solução que seria 

desenvolvida para atender às suas necessidades. A participação ativa do cliente faz com 

que a solução seja desenvolvida com a participação daqueles que serão diretamente 

impactados pelas mudanças realizadas. Incluir o cliente no processo de elaboração da 

solução faz, também, com que a responsabilidade pela solução aplicada para atender às 

necessidades seja dividida, o que aumenta o comprometimento entre ambas as partes na 

elaboração da melhor solução. 

A proposta destes dois pontos (modelagem de processos de negócio e participação 

ativa de usuários e outros stakeholders do cliente) a serem adotados na nova abordagem 

de levantamento de requisitos também teve outros objetivos, baseados em benefícios que 

poderiam ser obtidos, como: 

� A utilização de modelos de processos de negócios facilita a disseminação 

do conhecimento a respeito dos processos de gestão hospitalar. Os 

processos de gestão hospitalar são complexos e específicos, o que torna 

difícil a aquisição de conhecimento de negócio por parte de analistas de 

sistemas, engenheiros de software e engenheiros de testes que têm pouco 

contato com o ambiente real de um hospital, por exemplo; 

� A participação ativa de stakeholders do cliente no processo de 

mapeamento dos processos de negócios facilita a validação e a aprovação 

formal das customizações a serem realizadas, pois o cliente contribui 

diretamente com a solução proposta; 
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� O mapeamento dos processos de negócios facilita a análise de aderência 

das soluções já existentes no ERP ao processo e às necessidades do 

cliente, o que ajuda a evitar a realização de customizações desnecessárias 

no software; 

� O mapeamento dos processos de negócios permite o surgimento de novas 

oportunidades de negócio para o fornecedor de soluções, pois permite a 

identificação de outras necessidades que podem ser interessantes para o 

cliente, assim como permite a venda de outros serviços além da 

customização de software como, por exemplo, consultoria em processos. 

Portanto, a nova abordagem proposta para levantamento de requisitos foi definida 

a partir destes quatro pontos principais. Entretanto, para se adequar à realidade da 

empresa, estes não foram os únicos pontos considerados para a solução proposta. Para 

atender às necessidades e alcançar os objetivos determinados, a nova proposta levou em 

consideração os seguintes pontos: 

� Realizar mapeamento de processo de negócio do cliente durante o 

levantamento de requisitos e registrar o processo no documento de 

requisitos; 

� Envolver diretamente o cliente no processo de criação e definição dos 

requisitos; 

� Validar o documento de requisitos com o cliente antes da fase de análise 

de sistemas; 

� A responsabilidade de realização do levantamento de requisitos passará a 

ser do analista, que desempenhará o papel de analista de negócio e 

sistemas, e deverá estar à frente do levantamento de requisitos durante 

todo o processo; 

� Disseminar o documento de requisitos para todas as áreas para alinhar o 

entendimento da solução internamente; 

Para implantar estas mudanças, foi necessário registrar, formalizar e 

institucionalizar o novo processo de levantamento de requisitos proposto. A nova 
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abordagem de levantamento de requisitos e a descrição do processo modificado serão 

apresentadas na seção seguinte. 

5.2 Processo de Levantamento de Requisitos Baseado em BPM  

O processo de levantamento de requisitos corresponde apenas a uma das fases do 

processo de customização. No entanto, apesar de ser apenas parte do processo, esta pode 

ser considerada uma das fases principais (se não a principal) da produção de software. 

Nesta fase é definido o que será feito, e fazer o que é correto é mais importante até do que 

fazer correto. Ou seja, é mais importante fazer o produto correto, do que fazer correto o 

produto errado. 

Este processo influencia diretamente todo o processo de customização e, portanto, 

todo o processo foi considerado para a definição da nova abordagem de levantamento de 

requisitos. No entanto, como o foco principal do trabalho foi a definição de uma nova 

abordagem para o levantamento de requisitos, as outras atividades serão apresentadas de 

forma superficial. 

É importante considerar também que alguns aspectos dos processos foram 

omitidos por não serem relevantes ao trabalho desenvolvido. Nos fluxos descritos, 

existem aspectos relativos a questões comerciais como: realização de estimativa para 

geração de previsão de custo das customizações; preparação de proposta técnica e 

comercial para aprovação do cliente; apresentação, validação e aprovação de orçamento; 

entre outras. Desta forma, estas questões não serão tratadas neste trabalho e não serão 

consideradas nos fluxos apresentados. 

De maneira geral, o processo de customização de software definido foi distribuído 

em quatro fases distintas (ver Figura 11) chamadas neste trabalho de: solicitação, 

planejamento, customização e entrega. A fase de solicitação envolve o surgimento da 

demanda por parte do cliente, o registro desta solicitação, uma avaliação inicial do que 

foi solicitado e a aprovação, ou não, da solicitação de customização. A fase de 

planejamento envolve a atividade de levantamento de requisitos e engloba, além desta 

atividade, uma nova validação do que foi solicitado pelo cliente. A fase de customização 

corresponde à produção de software de fato, em que as definições já estão estabelecidas e 
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o produto a ser entregue ao cliente será produzido e testado para garantir a qualidade. Na 

fase de entrega, o software customizado será entregue ao cliente, que deverá validar as 

customizações realizadas e verificar se as suas necessidades foram atendidas. 

 

Figura 11. Macro-Processo de Customização de Software. 

5.2.1 Solicitação e Aprovação da Customização 

O processo de customização de software se inicia a partir do surgimento da 

demanda registrada pelo cliente, como apresentado na Figura 12. A partir da identificação 

de alguma necessidade ou desejo de mudança, os clientes registram a solicitação de 

mudança para que esta seja encaminhada para ser atendida. O objetivo principal desta 

fase é verificar se a demanda é pertinente ao escopo dos produtos de software e validar a 

necessidade de customização do software para atender à necessidade do cliente. 
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Figura 12. Fluxo de Aprovação da Solicitação no Processo de Customização de Software. 

Nesta fase, apenas o cliente, o consultor e o analista de produtos irão interagir 

para a aprovação da solicitação. O consultor, apresentado neste processo, é um 

profissional encarregado de realizar o atendimento in loco ao cliente. Este profissional 

interage diretamente com o cliente para atender às necessidades apresentadas e é 

responsável pelo registro das demandas de customização solicitadas pelo cliente. O 

analista de produtos realiza o papel de um analista de negócios e produtos neste processo, 

pois é deste profissional a responsabilidade de avaliar a demanda do cliente, classificá-la 

como adequada ou não, e verificar se existe a necessidade de customização do software 

para atender à necessidade. Esta validação quanto à necessidade é realizada, pois existem 

casos em que a demanda solicitada pelo cliente já pode ser atendida por uma 

funcionalidade do sistema a qual o cliente não possui conhecimento e/ou o consultor não 

soube orientar adequadamente a respeito da utilização. 

Desta forma, após o registro da solicitação de mudança realizada pelo cliente, o 

consultor irá formalizar esta solicitação através de um Documento de Visão do Usuário. 

Este documento irá descrever, de forma sucinta, o processo do cliente (em descrição 

textual), o problema do cliente e as dificuldades encontradas para resolver o problema 

através do software. Este documento será utilizado pelo analista de produtos para julgar o 

que foi solicitado em relação à sua necessidade e aderência às funcionalidades já 
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existentes no ERP. Caso o analista de produtos necessite de informações mais detalhadas 

em relação ao descrito no documento de visão do usuário ou precise realizar alguma 

orientação para o cliente, esta comunicação será realizada diretamente com o stakeholder 

do cliente. Por fim, o analista de produtos deverá estabelecer um parecer a respeito da 

solicitação registrada pelo cliente, em caso de rejeição da solicitação, deverá encaminhar 

esta rejeição para que o cliente fique ciente da decisão. Caso contrário, se a solicitação 

for aprovada, o parecer registrará a percepção do analista de produtos em relação ao 

solicitado, incluindo detalhes identificados durante a interação com o cliente, e servirá de 

insumo para a próxima fase, o levantamento de requisitos. 

5.2.2 Levantamento de Requisitos 

A fase de levantamento de requisitos é o foco principal deste trabalho. Nesta fase, 

a solicitação do cliente será analisada a fim de definir o que será produzido para atender 

às necessidades do cliente. Para isto, a abordagem de levantamento de requisitos foi 

modificada a fim de garantir, principalmente, uma maior compreensão do ambiente do 

cliente e uma maior participação do cliente na definição da solução. Com isto, a 

abordagem de levantamento de requisitos proposta buscou obter melhores resultados com 

as soluções propostas, assegurando maior eficácia das soluções e buscando agregar mais 

valor ao produto com as soluções propostas. 

O novo processo de levantamento de requisitos é iniciado com uma nova análise 

da solicitação realizada pelo cliente, como apresentado na Figura 13. Apesar de a fase 

anterior já incluir uma validação realizada pelo analista de produtos, e de isto impactar na 

eficiência do processo, esta nova validação é realizada para assegurar segurança ao 

processo de customização, pois evita a realização de customizações indevidas. 

Entretanto, esta nova validação é realizada pelo analista de sistemas, que passa a assumir 

os papéis de analista de negócios e sistemas, como apresentado na Tabela 5. Por assumir 

dois papéis, o analista de sistemas será chamado apenas de analista e o analista de 

produtos continuará sendo chamado de analista de produtos. Nesta tabela, são 

apresentadas as responsabilidades dos envolvidos no processo de levantamento de 

requisitos.  
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O levantamento de requisitos é realizado com a participação direta do cliente, para 

prover informações e aprovar as soluções; do analista, que passará a ser responsável pela 

customização e a partir do levantamento de requisitos até a entrega ao cliente; e do 

analista de produtos, que acompanhará esta fase e realizará a transição da fase anterior 

para a nova fase, a fim de garantir a comunicação efetiva das informações. A 

centralização de responsabilidades no papel do analista tem o objetivo de garantir a 

consolidação das informações em um responsável e assegurar a efetividade da 

comunicação durante todo o processo de customização. Desta forma, o analista passa a 

ser o ponto focal da customização durante o projeto de desenvolvimento, desde o 

levantamento de requisitos, passando por desenvolvimento, testes, instalação e validação.  

Desta forma, a análise inicial realizada pelo analista no processo é feita 

utilizando-se como insumos o documento de visão do usuário e o parecer do analista de 

produtos. Durante esta análise, o analista pode necessitar de mais informações a respeito 

da especificação inicial realizada. Neste ponto, o analista de produtos será responsável 

por prover estas informações para o analista. 
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Figura 13. Fluxo de Levantamento de Requisitos no Processo de Customização de Software. 
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Tabela 5. Papéis e Responsabilidades dos envolvidos no Levantamento de Requisitos. 

Papel Responsabilidades 

Cliente 
Principais stakeholders por parte do 

cliente (usuários finais, responsáveis 

pelos processos internos, tomadores 

de decisão). 

 

� Prover as informações solicitadas pelos engenheiros de requisitos 

(analista responsável) de forma clara e objetiva. 

� Participar das reuniões de levantamento de requisitos como 

provedor de informações. 

� Validar todas as informações registradas e os documentos gerados 

durante o levantamento de requisitos, a fim de assegurar o correto 

entendimento das informações prestadas. 

� Aprovar as especificações realizadas, os requisitos identificados e as 

soluções propostas. 

 

Analista (Negócio/Sistema) 
Profissional que assumirá o papel de 

analista de negócios e analista de 

sistemas e que será responsável pela 

customização. 

 

� Analisar e aprovar as solicitações realizadas pelos clientes e 

aprovadas pelo analista de produtos na fase anterior. 

� Planejar, organizar e atuar como facilitador dos encontros (reuniões 

e outras ações necessárias) para a realização do levantamento de 

requisitos. 

� Mapear e documentar o processo do cliente para entendimento do 

problema. 

� Mapear as necessidades e especificar os requisitos identificados 

durante o processo. 

� Realizar a prototipação das soluções propostas, quando necessário. 

� Obter aprovação dos requisitos e soluções propostas junto ao 

cliente. 

� Interagir com o analista de produtos para alinhar entendimento e 

comunicação das soluções propostas. 

 

Analista de Produtos 
Mesmo profissional que realizou a 

análise inicial da solicitação durante a 

aprovação da solicitação. 

 

� Representar o cliente durante a análise das solicitações de 

mudanças, a fim de prover informações e prestar suporte ao analista 

responsável. 

� Discutir e reavaliar parecer a respeito da solicitação, quando o 

parecer do analista for diferente do parecer estabelecido na fase 

anterior do levantamento. 

� Acompanhar a definição das soluções, se mantendo atualizado a 

respeito dos requisitos definidos e soluções propostas. 

� Assegurar que as soluções estão de acordo com o escopo dos 

produtos e com as tendências de mercado.   

 

 

A partir da análise realizada, o analista realizará uma nova avaliação a respeito da 

solicitação. Nesta nova avaliação, o analista poderá rejeitar a solicitação de mudança, 

mesmo que a solicitação tenha sido aprovada anteriormente. No entanto, esta rejeição 

será encaminhada para o analista de produtos para que o alinhamento da decisão seja 

realizado internamente antes de ser encaminhado para o cliente. O analista de produtos 

poderá aceitar a rejeição e encaminhar a decisão para o cliente, ou poderá argumentar a 
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respeito do parecer contrário para que a customização seja encaminhada para 

implementação. 

A partir da aceitação da solicitação de mudança é que o levantamento de 

requisitos será iniciado de fato. Baseado nas idéias do trabalho de Gottesdiener 

(Gottesdiener, 2002), mas com as adaptações necessárias para a realidade da organização, 

e em outras técnicas já existentes, a realização do levantamento de requisitos foi proposta 

com base nos seguintes pontos: 

� Workshops de Requisitos – Realização de reuniões envolvendo os 

principais stakeholders do cliente com o objetivo de mapear o processo de 

negócio do cliente (processo relacionado à solicitação), obter informações 

relevantes para a proposição da solução, alinhar o entendimento e 

identificar os requisitos. Durante a análise da solicitação de mudança e no 

planejamento do levantamento de requisitos, o analista poderá determinar 

se existe a necessidade de que as reuniões sejam realizadas in loco (no 

ambiente do cliente) ou se as reuniões poderão ser realizadas através de 

conferências remotas. Esta escolha também leva em consideração o custo 

envolvido no levantamento de requisitos realizados in loco pelo analista. 

Durante as reuniões, outras técnicas de levantamento de requisitos podem 

ser utilizadas como: entrevistas, análise de documentos, observação, entre 

outras. 

� Modelagem de Processo de Negócio – Realização da modelagem do 

processo de negócio em que a customização está envolvida (processo que 

a customização deverá atender ou que irá afetar diretamente). Este 

processo deve ser registrado para que a solução proposta seja realizada 

com base neste processo. Além de permitir a criação de uma solução 

adequada ao processo em questão, o registro deste processo permite que 

mudanças no processo realizadas pelo cliente durante a fase de 

customização sejam identificadas facilmente e auxilia no controle de 

escopo dos projetos. Mudanças de processo realizadas pelo cliente podem 
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modificar a customização, mas com o processo registrado, isto implica, 

por exemplo, em mudança de escopo, renegociação de custo e prazo. 

� Prototipação – A necessidade de criação de protótipos será sempre 

avaliada durante o processo de levantamento de requisitos. Dependendo da 

customização realizada, o analista determinará a necessidade, ou não, da 

criação de um protótipo para ser validado pelo cliente. A princípio, todas 

as customizações deverão ser devidamente prototipadas, mas existem 

casos em que a prototipação é inviável, desnecessária ou irrelevante e, 

nestes casos, a prototipação é descartada. 

Estes são os três pontos fundamentais da nova abordagem de levantamento de 

requisitos implantada. No entanto, isto não significa que outras técnicas de levantamento 

de requisitos não podem ou não são utilizadas. De acordo com as necessidades 

identificadas para cada customização específica, o analista tem a liberdade de sugerir a 

utilização de outras técnicas, desde que o objetivo final do processo seja alcançado: o 

processo deve estar documentado de acordo com o padrão de documentação e o cliente 

deve ter validado e aprovado os requisitos mapeados. 

Dentro do mapeamento de processos de negócio, outra abordagem apresentada no 

trabalho de Gottesdiener (Gottesdiener, 2002), e adaptada para esta abordagem, merece 

destaque. A utilização de seis perguntas-chave para obter informações a respeito dos 

requisitos. No trabalho de Gottesdiener, seis perguntas são utilizadas como base para a 

geração de artefatos como: diagramas de casos de uso, regras de negócio, glossários, 

diagramas de contexto, entre outros. Estas perguntas são originadas do método 

administrativo conhecido como 5W2H, devido às iniciais das perguntas em inglês (What, 

Who, Where, When, Why, How e How Much), mas sem utilizar a pergunta referente a 

custo (How Much).  

Estas mesmas perguntas (ver Figura 14) são sugeridas nesta proposta como uma 

forma de obter informações a serem agregadas ao documento de requisitos e auxiliar na 

descrição do processo mapeado. Através do uso destas perguntas, o analista pode 

identificar: o que será realizado, quem irá realizar, onde será realizado, quando será 

realizado, por que será realizado e como será realizado. 
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Figura 14. Seis perguntas-chave para obtenção de informações sobre os requisitos, 
adaptado de (Gottesdiener, 2002) 

Desta forma, o analista deve planejar, durante a análise da solicitação, como será 

realizado o levantamento de requisitos para o caso específico da solicitação. Na 

realização das reuniões com o cliente, o analista atuará como facilitador, conduzindo e 

organizando as reuniões para alcançar os objetivos traçados durante o planejamento. 

O primeiro objetivo das reuniões é realizar o entendimento e o mapeamento do 

processo de negócio a ser atendido. Desta forma, as reuniões serão conduzidas com o 

intuito de compreender o cenário do cliente e as atividades envolvidas no processo que 

serão impactadas pela customização solicitada. O processo mapeado é registrado 

utilizando a notação BPMN no próprio documento de requisitos como uma primeira 

versão (incompleta) deste documento. Após a conclusão do mapeamento, deve-se obter a 

validação do processo mapeado por parte do cliente, para assegurar que o entendimento 

correto foi obtido. 

A partir da validação do processo mapeado por parte do cliente, o analista deverá 

identificar os pontos de customização a partir das necessidades e desejos do cliente. A 

análise do processo mapeado em “execução” através do software é realizada para auxiliar 
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a descoberta de necessidades e a proposição de soluções. O processo não é executado de 

fato, mas apenas analisado como seria executado. 

As necessidades mapeadas são utilizadas para definir os requisitos que serão 

necessários para atender a estas necessidades. Estes requisitos são registrados no 

documento de requisitos como complementação da versão anterior, já validada pelo 

cliente. Os requisitos identificados serão avaliados pelo analista em função da 

necessidade de serem prototipados ou não. Caso exista a necessidade de criação de 

protótipos, então o analista deverá gerar os protótipos e anexar ao documento de 

requisitos. Estas etapas para construção do documento de requisitos podem ser vistas na 

Figura 15 abaixo. 

 

Figura 15. Etapas para geração do documento de requisitos durante os workshops. 

A versão completa do documento de requisitos, contendo todos os dados já 

identificados e registrados durante o levantamento (ver Figura 16), deverá ser validada 

pelo cliente. O cliente deverá validar o documento em função do processo mapeado 

(verificar se o processo está correto), dos requisitos e das soluções propostas (verificar se 

todas as necessidades estão mapeadas e atendidas).  
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A validação formal do documento de requisitos pelo cliente e a documentação 

desta aprovação, realizada pelo analista, concluem a fase de levantamento de requisitos. 

Por fim, o analista encaminha as informações registradas para realizar o alinhamento com 

o analista de produtos, que receberá a documentação gerada para simples conferência, e a 

implementação das mudanças do software poderão ser iniciadas. 

 

Figura 16. Composição do Documento de Requisitos. 

5.2.3 Customização 

A customização do software para implementar a solução que irá atender às 

necessidades do cliente utiliza como principal insumo o documento de requisitos. Este 

documento não será utilizado apenas pelo analista, que agora desempenhará o papel de 

analista de sistemas, mas também ao engenheiro de software e ao engenheiro de testes.  

O analista de sistemas utilizará o documento de requisitos como artefato de 

entrada para a atividade de análise de sistemas, em que irá produzir o documento de 

análise detalhada, contendo as especificações das mudanças a serem realizadas no 

sistema. O engenheiro de software utilizará o documento de requisitos como fonte de 

informação para contextualização das modificações a serem realizadas. É importante que 

o engenheiro tenha conhecimento claro dos problemas que estará tratando para que possa 

atuar da melhor forma durante o desenvolvimento das customizações. O engenheiro de 

testes utilizará o documento de requisitos para compreender o cenário e os processos do 

cliente e, desta forma, elaborar os casos de testes que garantirão a qualidade do software 

customizado. Os casos de testes devem considerar o processo do cliente que solicitou a 
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customização e os fluxos já existentes no sistema, a fim de evitar efeitos colaterais, ou 

seja, erros em processos já definidos no sistema. 

Como apresentado na Figura 17, o processo se inicia com a realização da análise 

de sistemas por parte do analista. O documento gerado conterá os insumos necessários 

para que o engenheiro de software possa realizar a customização de forma adequada para 

atender aos requisitos especificados. Após a geração do documento de análise, o analista 

assume um papel de suporte durante o processo de desenvolvimento. É responsabilidade 

do analista: acompanhar o desenvolvimento das customizações e a realização dos testes; 

prestar suporte às equipes de desenvolvimento e testes a respeito de dúvidas e definições 

em relação à solução; validar as customizações desenvolvidas, a fim de garantir que estão 

de acordo com a especificação e com as expectativas do cliente. Este acompanhamento só 

é concluído no final da realização dos testes, quando a customização for validada e 

aprovada pela equipe de testes. 

 

Figura 17. Fluxo de Customização no Processo de Customização de Software. 
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O engenheiro de software será responsável pela implementação das mudanças nos 

software e pela realização dos testes unitários (testar especificamente as funcionalidades 

criadas) e testes de sistema (testar as funcionalidades em função do sistema como um 

todo). Após a validação dos testes, o engenheiro de software realizará a liberação das 

mudanças para que sejam testadas pela equipe de testes. No entanto, o engenheiro 

continuará atuando na customização, pois precisará atuar caso sejam identificadas falhas 

no software ou na solução implementada. 

O software customizado, antes de ser liberado para o cliente, passará por uma 

bateria de testes internos para assegurar a qualidade do software desenvolvido. O 

engenheiro de testes irá realizar testes de sistema (avaliar o software de forma geral) e 

testes integrados (testes considerando todos os componentes em conjunto). Os testes 

serão realizados de forma a garantir que a customização desenvolvida atende exatamente 

às necessidades do cliente, que está aderente ao processo de forma adequada e que não 

gera impactos nos fluxos que já existiam no software antes da customização. Caso 

encontre falhas, então o engenheiro de testes deverá registrar as falhas identificadas e 

encaminhar para que o engenheiro de software realize as correções devidas. O processo 

de customização será concluído quando não forem encontradas falhas no sistema e a 

customização atender aos critérios de aceitação. Neste caso, o software poderá ser 

liberado para instalação no cliente e o engenheiro de testes irá solicitar a expedição do 

software (liberação do software para o cliente) com as customizações realizadas. 

5.2.4 Implantação 

O processo de implantação do software customizado é conduzido principalmente 

pelo consultor, como pode ser visto pela Figura 18. Este, que interage diretamente com o 

cliente, é responsável pela instalação e configuração do software no ambiente do cliente. 

No entanto, o processo se inicia com o recebimento da solicitação de expedição por parte 

do gerente de configuração, responsável pelo controle de versões da aplicação, entre 

outras atividades. O gerente de configuração recebe a solicitação de expedição e realiza a 

liberação do software customizado em um ambiente acessível pelo consultor. 
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Figura 18. Fluxo de Implantação no Processo de Customização de Software. 

O consultor recebe o software customizado e tem acesso ao documento de 

requisitos e ao documento de release notes, que especifica as atualizações que constam 

na versão liberada para o consultor. Estes documentos serão utilizados pelo consultor 

para conduzir a instalação e a configuração do software da forma adequada no cliente. 

O consultor deverá instalar e configurar o software de acordo com as necessidades 

do cliente. Estas configurações determinarão o comportamento do software em relação ao 

processo a ser executado pelo cliente e, portanto, é importante que o consultor tenha 

conhecimento a respeito do processo do cliente. Por esta razão, o documento de 

requisitos com o mapeamento do processo de negócio do cliente é bastante útil para o 

entendimento do consultor, pois permite o relacionamento do processo mapeado com a 

solução entregue. 

O software atualizado e configurado pelo consultor deverá ser validado pelo 

cliente. O cliente irá validar o software em função do que foi solicitado e, portanto, do 
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que está especificado no documento de requisitos. Se o software for validado 

corretamente, ou seja, se a solução entregue estiver de acordo com as especificações 

realizadas e atender às necessidades do cliente, então o cliente aprovará a customização e 

o processo de customização do software será finalizado. 

No entanto, é possível que algumas divergências sejam identificadas durante a 

implantação do software. Neste momento, podem ser identificadas situações específicas 

que não foram devidamente tratadas pelo software e que, portanto, deverão ser corrigidas. 

Estas falhas deverão ser informadas ao consultor, que buscará os esclarecimentos através 

do analista responsável pela customização. O analista deverá orientar o consultor a 

respeito da interpretação correta da solução e as orientações deverão ser encaminhadas 

para o cliente.  

Entretanto, em caso de verificação de pontos não tratados do processo ou de 

falhas na implementação da solução, então uma demanda de customização deverá ser 

gerada para que as correções sejam realizadas. Estas customizações serão encaminhadas 

para o próprio analista, que especificará os ajustes a serem realizados até que as 

necessidades do cliente sejam devidamente atendidas e o processo de customização do 

software possa ser concluído. 

5.3 Trabalhos Relacionados  

Existem diversos trabalhos que consideram o uso de processos de negócios para a 

identificação de necessidades e elicitação de requisitos. Alguns deles consideram o 

mapeamento de processos de negócios como parte inicial do processo de levantamento de 

requisitos. Outros também consideram o uso de processos de negócios como forma de 

facilitar a comunicação entre aspectos ligados ao negócio e ao software propriamente 

dito. 

A técnica i* apresentada por Yu (Yu, 1995), por exemplo, foca nas metas dos 

atores envolvidos no negócio e nos relacionamentos existentes entre estes atores. 

Diferentemente das outras técnicas, a técnica i* não se concentra apenas nos aspectos 

comportamentais do processo, mas também em questões motivacionais associadas aos 

comportamentos. No entanto, apesar desta técnica poder ser utilizada para modelagem de 
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processos (Yu, 1994), os modelos criados nesta técnica não são de fácil compreensão 

para aqueles que não estão familiarizados com a notação. Isto restringe a utilização desta 

técnica com usuários comuns. 

No trabalho apresentado por Vara, Sánchez e Pastor (Vara et al., 2008), a 

modelagem de processos de negócios utilizando a notação BPMN é utilizada em uma 

abordagem para realizar a análise de requisitos. Neste trabalho, os autores apresentam a 

modelagem de processos de negócios como uma alternativa para facilitar o entendimento 

entre os stakeholders e analistas de sistemas, pois os usuários finais em geral têm 

dificuldade de compreender as notações utilizadas em especificações de requisitos. 

No entanto, a abordagem definida neste trabalho difere do que foi proposto por 

Vara, Sánchez e Pastor, pois não se preocupou apenas em definir o modelo de 

documentação a ser utilizado para facilitar a comunicação entre usuários e analistas. O 

relacionamento entre necessidades de negócios e de software foi considerado neste 

trabalho, mas não foi apenas isto. 

A abordagem proposta considerou também outros fatores, como as técnicas de 

workshops propostas por Gottesdiener (Gottesdiener, 2002) e mudanças no processo de 

levantamento de requisitos, para estabelecer a solução adequada para o contexto da 

organização. Desta forma, a abordagem de levantamento de requisitos combinou práticas 

sugeridas e tendências com as necessidades identificadas no dia-a-dia da organização 

para estabelecer a solução apresentada. 

No próximo capítulo, um estudo de caso utilizando a abordagem proposta será 

apresentado. Este estudo de caso foi realizado com o intuito de validar a abordagem 

proposta e avaliar os resultados obtidos com o uso desta técnica no novo processo 

estabelecido.  
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Capítulo 6 
 

6 Estudo de Caso 

 

O objetivo deste capítulo é descrever a aplicação prática e avaliação da 

abordagem proposta para levantamento de requisitos baseada em BPM e do novo 

processo de customização de software utilizado com a nova abordagem. O estudo de caso 

apresentado é referente a uma integração de um software de gestão hospitalar com um 

software de logística. Na seção 6.1.1, a contextualização do cenário envolvido no caso é 

apresentada. A seção 6.1.2 apresenta como foi realizado o mapeamento dos processos de 

negócios e os processos mapeados. A seção 6.1.3 apresenta a identificação dos requisitos 

a partir dos processos mapeados e validados. E, por fim, na seção 6.1.4, os resultados e 

considerações a respeito do estudo de caso são apresentados. 
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6.1 Integração com Operador Logístico  

O estudo de caso apresentado neste capítulo foi realizado com o objetivo de 

avaliar a utilização da nova abordagem de levantamento de requisitos. Durante a 

execução do processo, o autor deste trabalho participou como analista responsável pela 

customização e, portanto, esteve envolvido diretamente durante todo o projeto. 

Como o objetivo do estudo de caso é validar a nova abordagem de levantamento 

de requisitos, a apresentação do estudo de caso focará especificamente nas fases mais 

relevantes do processo de customização para este objetivo. As demais etapas serão 

abordadas apenas superficialmente para não desviar o foco do trabalho. 

6.1.1 Contextualização 

A customização tratada neste estudo de caso é referente à integração entre o 

sistema de gestão hospitalar WPDHOSP e um ERP especializado em logística, que neste 

trabalho será chamado de SISLOGIS. Esta integração foi necessária para atender às 

necessidades de um grupo hospitalar, neste trabalho chamado de CLIENTE. 

A demanda de customização surgiu a partir de mudanças estruturais planejadas 

pelo CLIENTE. O grupo hospitalar CLIENTE possui diversos hospitais localizados em 

uma mesma cidade. Para otimizar os serviços internos e se dedicar apenas às suas 

atividades essenciais, este grupo hospitalar decidiu por terceirizar a gestão de estoque e 

compra de materiais e medicamentos. Para isto, uma empresa especializada em logística 

foi contratada. 

A empresa de logística passaria a ser responsável pela aquisição, armazenamento 

e abastecimento de materiais e medicamentos para os hospitais do grupo hospitalar 

CLIENTE (ver Figura 19). Desta forma, os hospitais do CLIENTE passariam a gerir 

apenas os estoques dos seus setores, de forma que não seria mais necessária a existência 

de um almoxarifado local para abastecer os demais setores do hospital. O controle central 

do estoque para abastecer os hospitais do grupo seria realizado pela empresa de logística, 

que utilizaria o WPDHOSP para controlar o estoque de todos os hospitais. 
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Figura 19. Terceirização de gestão de estoque dos hospitais. 

No entanto, a empresa de logística possui necessidades específicas para a 

realização de suas atividades como, por exemplo, funções específicas para resolver 

problemas de organização dos materiais para armazenamento. Estas necessidades não são 

contempladas por um sistema de estoque focado em gestão hospitalar, que tem o foco 

voltado para controlar o fluxo dos materiais nas atividades hospitalares e no controle de 

validade de medicamentos, por exemplo. Desta forma, para otimizar as atividades 

desempenhadas pela empresa de logística e permitir um melhor gerenciamento do 

estoque, a integração do WPDHOSP com o sistema utilizado pela operadora de logística 

se fez necessário. 

6.1.2 Mapeamento dos Processos 

A partir da definição, por parte do cliente, de que a estrutura seria modificada para 

a terceirização da gestão de estoque, a demanda foi registrada pelo consultor, através do 

Documento de Visão do Usuário e foi encaminhada para o analista de produtos. Durante 

a realização da análise da solicitação, o entendimento inicial a respeito da nova estrutura 

foi conduzido através de contatos telefônicos realizados pelo analista de produtos com 

stakeholders do cliente.  
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A realização destes contatos foi necessária para obter mais informações a respeito 

da empresa de logística selecionada pelo cliente. A identificação do sistema de logística 

utilizado pela empresa contratada foi necessária, a fim de verificar se este já possuía 

integração com o WPDHOSP ou se seria necessária a implementação desta integração. 

Através destes contatos, foi possível determinar a necessidade de customização para a 

realização desta integração, pois a empresa de logística utilizava o SISLOGIS, um 

sistema próprio (desenvolvido pela própria empresa de logística) que não era integrado ao 

WPDHOSP. Estas informações foram registradas no Parecer de Avaliação da Solicitação, 

que foi encaminhado para o analista responsável. 

Baseado nas informações obtidas através do Documento de Visão de Usuário, do 

Parecer de Avaliação da Solicitação e de conversas informais com o analista de produtos, 

a próxima etapa realizada foi a preparação para o levantamento de requisitos. Devido à 

complexidade da estrutura a ser atendida e da mudança de processo envolvida na 

customização, decidiu-se por realizar o workshop para levantamento de requisitos in loco 

com a participação de stakeholders de todas as partes envolvidas, como apresentado na 

Tabela 6. 

Antes da reunião envolvendo todos os participantes, uma reunião anterior foi 

realizada envolvendo apenas os participantes do CLIENTE e da WPD para realizar o 

alinhamento do entendimento inicial obtido na avaliação da solicitação. Esta reunião foi 

fundamental para auxiliar a condução do workshop envolvendo todas as partes, pois 

permitiu um melhor direcionamento do encontro para atingir os objetivos estabelecidos. 

Tabela 6. Participantes do workshop de levantamento de requisitos no estudo de caso. 

Participante Empresa 

 

 

Gerente de TI 
Responsável pela infra-estrutura de TI, definição dos processos 

relacionados, relacionamento com os fornecedores de software e 

tomadas de decisões relativas à área. 
 

 

CLIENTE 

 

 

Analista de Produtos 
Responsável pela validação do escopo das customizações a serem 

realizadas. Especialista por questões de processo de gestão de 

estoque hospitalar. 
 

 

WPD 
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Analista (Negócio/Sistema) 
Responsável pelo levantamento dos requisitos necessários para 

atender às necessidades do cliente e pela condução das reuniões 

no papel de facilitador. 
 

 

WPD 

 

 

Coordenador do Projeto 
Responsável pela condução do projeto de integração por parte 

da empresa de logística. 
 

 

SISLOGIS 

 

 

Analista de Sistemas 
Responsável pela análise de sistemas referente aos ajustes 

necessários no sistema SISLOGIS e por questões técnicas 

referentes ao projeto. 
 

 

SISLOGIS 

 

 

Consultora 
Especialista nos processos de gestão de estoque e logística da 

empresa de logística. Responsável por questões de processo e 

definições não-técnicas em relação à solução. 
 

SISLOGIS 

 

O primeiro objetivo estabelecido para a reunião foi apresentar e descrever a 

estrutura a ser implantada para identificar os processos de gestão de estoque necessários 

para o cenário em questão. A identificação de todos os processos e dos processos corretos 

foi fundamental para a realização do mapeamento. A partir da identificação, os processos 

estabelecidos poderiam ser mapeados em função da nova estrutura determinada. Os 

seguintes processos de negócios foram identificados para integração com o sistema 

SISLOGIS: 

� Cadastro de Produtos; 

� Compra de Produtos; 

� Pedido para Setor; 

� Pedido de Transferência; 

� Inventário; 

� Empréstimo; 

� Acerto; 

� Devolução de Compras. 
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O mapeamento destes processos foi realizado em conjunto, com a participação de 

todos os envolvidos, e utilizando uma ferramenta CASE para modelagem de processos de 

negócios, o BizAgi Process Modeler (BizAgi, 2010), como apresentada na Figura 20. A 

utilização desta ferramenta permitiu que os processos fossem modelados de forma rápida 

e definitiva para serem incorporados ao documento de requisitos e foi útil para garantir 

que os modelos foram corretamente especificados de acordo com a notação BPMN. 

 

Figura 20. Ferramenta de Modelagem de Processos de Negócios. 

Desta forma, as atividades de mapeamento e validação dos processos 

identificados foram realizadas simultaneamente, pois todos os aprovadores participaram 

da elaboração dos modelos. Os processos identificados foram mapeados conforme 

apresentado a seguir: 

6.1.2.1 Cadastro de Produtos 

O primeiro processo a ser mapeado foi o Cadastro de Produtos. Devido às 

diferentes necessidades em relação às informações dos produtos, foi necessário 
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determinar onde, como e quem cadastraria os produtos nos dois sistemas, pois o 

conjunto de produtos manipulados pelos dois sistemas seria o mesmo.  

Desta forma, conforme apresentado na Figura 21, ficou definido que os produtos 

seriam cadastrados diretamente no WPDHOSP por uma equipe de cadastro. Esta equipe 

receberia as demandas do hospital para cadastrar os produtos que, após o cadastramento, 

poderiam utilizar os produtos nas funcionalidades do sistema.  

O cadastro no sistema de logística seria realizado sob demanda, em função da 

entrada destes produtos no estoque. Esta decisão foi tomada devido a informações 

necessárias dos produtos para o sistema de logística, como peso, dimensões e outros 

dados específicos. Desta forma, os produtos seriam cadastrados no SISLOGIS apenas no 

momento da entrada no estoque. 

 

Figura 21. Processo de Cadastro de Produtos. 

6.1.2.2 Compra de Produtos 

Em seguida ao cadastro de produtos, o processo de compra de produtos foi 

avaliado, pois este seria o processo de entrada dos produtos no estoque da empresa de 

logística para a realização da distribuição para os hospitais. Como apresentado na Figura 

22, o processo de compra de produtos envolve três etapas: pedido, compra e entrada de 

produtos. 
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O processo se inicia com a verificação da necessidade de compra de produtos, ou 

seja, verificação do suprimento em estoque dos produtos para abastecer os hospitais. O 

setor de compras do CLIENTE é responsável pela verificação da necessidade de 

reabastecimento e realização da compra dos produtos. 

Desta forma, o setor de compras utiliza o WPDHOSP para verificar a necessidade 

de reabastecimento e, com base nestes dados, gera um pedido de reabastecimento do 

estoque. A partir dos produtos indicados para reabastecimento, o setor de compras realiza 

a cotação dos produtos e formaliza o pedido de compra para estes produtos. 

Na entrega dos produtos adquiridos, a empresa de logística receberá os produtos e 

registrará a entrada dos produtos em estoque. Esta compra será registrada inicialmente no 

WPDHOSP, que deverá enviar os dados para o SISLOGIS registrar a entrada dos 

produtos. Como os produtos serão registrados no SISLOGIS sob demanda, o sistema 

armazenará um LOG dos produtos com informações pendentes de cadastro. Desta forma, 

será possível identificar os produtos que necessitam de atualização de cadastro. 

Após a atualização do cadastro dos produtos com pendências, então o operador 

logístico realiza a conferência dos produtos, utilizando técnicas específicas de 

conferência, atualiza e organiza o estoque. Caso encontre divergências nos saldos de 

estoque, então o estoque é devidamente ajustado. 

 

Figura 22. Processo de Compra de Produtos. 
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6.1.2.3 Devolução de Compra 

O processo de devolução de compras (Figura 23) é realizado sempre pela equipe 

da empresa de logística. Por diversos motivos, existe a possibilidade de produtos serem 

devolvidos como: produtos com validade próxima do vencimento, danificados, entre 

outros motivos. Estas devoluções são registradas no sistema WPDHOSP, através da 

rotina de devolução de compra, e os estoques de ambos os sistemas devem ser 

atualizados em função da devolução. 

Desta forma, após o registro da devolução do produto, o sistema envia uma 

mensagem para registrar a devolução no SISLOGIS e ambos os sistemas atualizam os 

saldos em estoque. O registro da devolução no SISLOGIS é realizado automaticamente. 

 

Figura 23. Processo de Devolução de Compras. 

6.1.2.4 Pedido para Setor 

Na estrutura de estoque definida pelo grupo CLIENTE, o estoque central de 

produtos é na empresa de logística. Esta empresa é responsável pelo abastecimento dos 

hospitais do grupo, que registram suas demandas através do sistema de gestão de estoque 

hospitalar (WPDHOSP). 
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No entanto, o controle de demandas de entregas realizado pela empresa de 

logística é feito pelo próprio sistema SISLOGIS. Portanto, este sistema deve receber as 

demandas para realizar o atendimento dos pedidos. 

Desta forma, o pedido de produtos para um setor é realizado através do 

WPDHOSP em um dos hospitais (ver Figura 24). Este pedido é registrado 

automaticamente para as pendências da empresa de logística e deve ser visualizado no 

SISLOGIS. O responsável pela distribuição de produtos deverá atender aos pedidos, de 

forma que os produtos sejam enviados para entrega nos hospitais. Caso o pedido não seja 

atendido completamente, então o sistema deverá registrar um novo pedido com a 

quantidade pendente, para que o hospital seja abastecido conforme o solicitado. O setor 

que realizou o pedido de produtos deverá confirmar o recebimento dos itens, de forma 

que será possível realizar o controle do enviado em relação ao recebido. 

 

Figura 24. Processo de Pedido para Setor. 
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6.1.2.5 Pedido de Transferência 

De maneira semelhante ao pedido para setor, existe o pedido de transferência 

(Figura 25). A diferença essencial entre o pedido para setor e o pedido para transferência, 

no caso específico do estudo, é o objetivo do pedido e a geração de pendências. O pedido 

para setor é realizado para necessidades de consumo imediato. Por esta razão, é 

necessário que o sistema registre as pendências existentes para enviar os produtos 

restantes o quanto antes.  

O pedido de transferência é realizado para abastecimento do setor. Neste caso, o 

sistema não trabalhará com a geração de pendências. Portanto, a principal diferença entre 

os dois processos está na verificação de necessidade de reabastecimento, em que o 

hospital deverá verificar se precisa reabastecer o setor, e a eliminação de pendências, 

onde o sistema deverá eliminar as pendências existentes. 

 

Figura 25. Processo de Pedido de Transferência. 
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6.1.2.6 Inventário 

O processo de inventário é, com certeza, o processo mais complexo envolvido no 

processo de integração realizado (ver Figura 26). Existem dois tipos de inventário que 

podem ser realizados, para ajuste diário ou ajuste total do estoque. Dependendo do tipo 

de inventário realizado, este processo pode ser realizado em três ou quatro etapas: 

validação do saldo, identificação dos produtos, contagem e ajuste do saldo. 

A primeira etapa, validação do saldo, só é realizada para o caso de inventário para 

ajuste diário. Este processo é realizado diariamente pela empresa de logística, a fim de 

manter sincronizados os estoques registrados nos dois sistemas, evitando conflitos 

operacionais. Neste caso, a empresa de logística analisa dados de saldos dos produtos nos 

dois sistemas utilizados (WPDHOSP e SISLOGIS) para conferir os saldos dos produtos. 

Em caso de identificação de divergências, então o inventário destes produtos deve ser 

realizado. Para o inventário total, a validação do saldo não é necessária, pois todos os 

produtos serão inventariados para ajuste total dos saldos do estoque. 

Na segunda etapa do processo de inventário, é realizada a abertura do inventário 

no sistema SISLOGIS. Isto indica que os produtos inventariados não poderão ser 

movimentados durante a operação, pois todos os produtos serão contados e conferidos 

para determinação do saldo real. Para isto, o sistema realiza o bloqueio os produtos no 

WPDHOSP, a fim de garantir que não haverá movimentação destes produtos. 

A etapa seguinte corresponde apenas à contagem dos produtos. Apesar de existir 

rotinas de contagem de produtos no WPDHOSP, o sistema de logística (SISLOGIS) 

possui mecanismos mais específicos de contagem, com diversas formas de contagem 

possíveis para cada tipo de produto. 

Após a finalização da contagem dos produtos, então os saldos dos produtos são 

atualizados nos sistemas. Esta atualização é realizada diretamente no sistema SISLOGIS, 

que envia uma mensagem para o WPDHOSP registrando o novo saldo e liberando os 

produtos para movimentação de estoque novamente. 
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Figura 26. Processo de Inventário. 
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6.1.2.7 Empréstimo 

O processo de empréstimo de produtos de um modo geral é simples (ver Figura 27). A 

realização do empréstimo é feita diretamente pela empresa de logística. O empréstimo é 

registrado diretamente no sistema SISLOGIS, que atualiza o estoque dos produtos. Para 

atualizar o saldo também no sistema WPDHOSP, o SISLOGIS envia uma mensagem para que 

o empréstimo seja registrado no WPDHOSP e o saldo dos produtos também seja atualizado. 

 

Figura 27. Processo de Empréstimo. 

6.1.2.8 Acerto 

Da mesma forma que o empréstimo de produtos, o processo de acerto de estoque 

apresenta o mesmo fluxo (ver Figura 28). O acerto de estoque é realizado para permitir o 

registro de ajustes nos saldos dos produtos em função de divergências de estoque 

identificadas. Estas divergências podem ser originadas, por exemplo, de falhas em processo de 

inventário (em que o saldo informado foi incorreto), perda de produtos, quebra de produtos, 

entre outras. 

Portanto, como o controle de estoque é realizado pela empresa de logística, esta 

operação é registrada diretamente no SISLOGIS. Este sistema registra o acerto, atualiza o 
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estoque e envia uma mensagem para que o WPDHOSP possa realizar a mesma operação 

automaticamente. Ao receber a mensagem do SISLOGIS, o sistema WPDHOSP registra o 

acerto e atualiza o saldo dos seus produtos. 

 

Figura 28. Processo de Acerto de Estoque. 

6.1.3 Identificação dos Requisitos  

Após a conclusão do mapeamento dos processos e validação destes processos com 

todos os envolvidos na reunião, o passo seguinte foi o mapeamento das necessidades 

identificadas a partir da análise dos processos mapeados. Este mapeamento de necessidades 

não é registrado no documento de requisitos, é realizado apenas como uma das etapas para 

criação do documento de requisitos. 

O objetivo de identificar as necessidades, antes de identificar os requisitos 

propriamente ditos, é realizar a ligação entre o modelo de negócio e os requisitos. As 

necessidades identificadas também auxiliam a própria classificação e organização dos 

requisitos. Neste caso, apenas as necessidades identificadas para o sistema WPDHOSP serão 

registradas, como apresentado na Tabela 7, e classificadas quanto ao tipo de mudança no 

sistema em que implicam: cadastro, relatório, automação, função ou integração. 
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Tabela 7. Necessidades identificadas a partir dos processos mapeados. 

Necessidade Tipo 

Cadastrar Produtos (Materiais e Medicamentos). Cadastro 

Verificar saldo para controlar reabastecimento do estoque central. Relatório 

Gerar pedido de reabastecimento com base no saldo e média de 

consumo dos hospitais. 

Automação 

Realizar cotação de preços entre vários fornecedores para definir 

compra. 

Função 

Realizar pedido de compra de produto. Função 

Registrar compra de materiais e medicamentos (controle de 

lote/validade) com etiquetagem e produtos. 

Função 

Enviar dados de compra de produtos para SISLOGIS. Integração 

Registrar produtos devolvidos. Função 

Atualizar saldo de estoque em função das movimentações. Função 

Enviar dados de devolução de produtos para SISLOGIS. Integração 

Realizar pedido entre setores para consumo de produtos. Função 

Enviar dados de pedidos entre setores para o SISLOGIS. Integração 

Receber dados de atendimento de pedidos entre setores do SISLOGIS 

para registrar atendimento. 

Integração 

Confirmar recebimento de produtos enviados para atender pedido entre 

setores. 

Função 

Gerar automaticamente pedido quantidade não atendida no pedido entre 

setores. 

Automação 

Verificar saldo para controlar reabastecimento dos setores. Relatório 

Gerar pedido de transferência para reabastecer estoque dos setores. Automação 

Enviar dados de pedido de transferência para o SISLOGIS. Integração 

Receber dados de atendimento do pedido de transferência a partir do 

SISLOGIS para registrar a transferência. 

Integração 

Confirmar recebimento de produtos enviados para atender pedido de 

transferência. 

Função 

Eliminar pendências em pedidos de transferência atendidos 

parcialmente. 

Automação 

Verificar saldo total do estoque dos produtos por setor. Relatório 

Receber informações de produtos a serem inventariados a partir do 

SISLOGIS. 

Integração 

Bloquear produtos inventariados durante a realização da contagem. Automação 

Receber informações de atualização de saldo de estoque dos produtos e 

finalização da contagem do inventário. 

Integração 

Ajustar saldo dos produtos com diferença de saldo no estoque. Automação 

Desbloquear produtos após a finalização do inventário. Automação 

Receber dados produtos obtidos por empréstimo. Integração 

Registrar empréstimo no sistema e atualizar saldo dos produtos. Automação 

Receber dados de acerto de saldo de estoque dos produtos. Integração 

Registrar acerto no sistema e atualizar saldo dos produtos. Automação 
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Através das necessidades mapeadas, os requisitos necessários para atender às 

mudanças desejadas pelo cliente podem ser extraídos. Algumas das necessidades identificadas 

já são atendidas pelo sistema WPDHOSP. Devido ao fato de o cliente já utilizar este sistema, 

estes requisitos não precisam ser especificados e validados novamente, pois o cliente já 

conhece o sistema e está apenas adaptando algumas funcionalidades para a nova estrutura.  

Desta forma, apenas os novos requisitos identificados são especificados no documento 

para aprovação do cliente. Utilizando o processo mapeado e reescrevendo as necessidades em 

requisitos, os aprovadores têm mais facilidade em compreender o que estão aprovando no 

documento. Neste caso específico, alguns requisitos identificados, apresentados 

resumidamente, foram: 

1. O software deve dispor de interfaces de integração para envio/recebimento 

de dados para o sistema SISLOGIS; 

1.1. A troca de informações (dados) deverá ser realizada através de 

arquivos de texto estruturados. 

1.2. Os arquivos devem ser armazenados automaticamente em pastas de 

acesso compartilhado para processamento. 

1.3. A estrutura de pastas deve utilizar pastas diferentes para envio e 

recebimento de informações. 

1.4. O conteúdo dos arquivos deve conter identificadores relativos ao tipo 

de mensagem enviada. 

1.5. Devem ser definidos layouts de arquivo para mensagens nas funções 

de: produtos; fornecedores; compras de produtos; devolução de 

produtos; pedido para setor; pedido de transferência; inventário; 

empréstimo e acerto. 

2. O software deve eliminar automaticamente as pendências em pedidos de 

transferência atendidos parcialmente. 

2.1. Os pedidos de transferência atendidos parcialmente devem ser 

registrados no sistema como atendidos. 
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2.2. O sistema não deve gerar um novo pedido de transferência para o 

mesmo setor com a diferença da quantidade solicitada. 

2.3. A quantidade pendente deve continuar a ser apresentada na emissão do 

relatório de necessidade de reabastecimento até que o suprimento do 

setor esteja abastecido. 

Devido ao fato dos requisitos identificados neste caso se restringirem a interfaces de 

integração e customização em controles e pontos de automação do sistema, não foi necessário 

criar protótipos para validar os requisitos. Caso algum requisito necessitasse de um protótipo 

para facilitar o entendimento e a aprovação, então este protótipo seria criado e anexado ou 

referenciado no documento de requisitos. 

Finalmente, os requisitos identificados e devidamente registrados no documento de 

requisitos foram apresentados para que os aprovadores pudessem validar e aprovar a 

documentação criada. A partir desta aprovação, os requisitos são encaminhados no processo 

para que sejam analisados e detalhados para as fases seguintes do processo de customização 

até a entrega e validação por parte do cliente. O restante do fluxo de customização não será 

apresentado em detalhes neste estudo de caso. Os resultados obtidos através deste 

levantamento serão apresentados na seção seguinte. 

6.1.4 Resultados  

Ao final do levantamento de requisitos realizado para este estudo de caso, a percepção 

obtida através de entrevistas informais com os participantes do processo é de que a abordagem 

utilizada atingiu as expectativas em termos de eficiência e eficácia. A preparação para a 

realização do workshop, a utilização de modelos de processos de negócios e o envolvimento 

dos parceiros e clientes no levantamento de requisitos foram fundamentais para que os 

requisitos fossem identificados corretamente e aprovados de imediato. 

A utilização de modelos de processos de negócios possibilitou a comunicação de forma 

mais fácil, clara e objetiva entre os envolvidos na reunião. Durante a análise dos modelos, a 

discussão de alguns pontos em relação ao processo fez com que surgissem sugestões de 

melhorias que poderiam ser realizadas tanto no processo quanto no sistema. Este tipo de 
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oportunidades identificadas possibilita a identificação de modificações que possam agregar 

valor ao produto e que poderiam passar despercebidas sem a visão da utilização no processo.  

A discussão do processo também possibilita o surgimento de oportunidades de 

consultorias em processos. A área de gestão hospitalar, como outras áreas, possui processos 

complexos de serem geridos e, durante este tipo de reunião, é mais fácil identificar 

necessidades deste tipo de consultoria no ambiente do cliente. Em algumas situações, o cliente 

pode utilizar o processo de uma forma por desconhecer processos mais eficientes já existentes. 

A experiência embutida em sistemas de gestão desta complexidade pode auxiliar a identificar 

estes casos. 

Em relação aos envolvidos nas reuniões, alguns fatores como o comprometimento e a 

colaboração dos participantes no processo, sem dúvida alguma, também foram essenciais. Sem 

isto, a execução da abordagem seria, com certeza, mais difícil e os resultados poderiam ser 

comprometidos. No entanto, considerando-se a escolha correta dos participantes do workshop 

na fase de preparação, a repetição dos resultados obtidos neste caso pode ser alcançada com 

maior facilidade. 

O fato dos stakeholders construírem o trabalho em conjunto com o analista faz com 

que o sentimento de sucesso na conclusão do trabalho seja mais perceptível. Isto contribui 

diretamente para a aprovação, ou não, do documento de requisitos no final do processo. O 

envolvimento direto dos aprovadores (ou mesmo o envolvimento de influenciadores) faz com 

que o processo de decisão seja mais rápido, pois a percepção em relação ao trabalho realizado 

fica mais tangível. 

A partir da reflexão das percepções obtidas através das entrevistas com os participantes 

e da avaliação pessoal da nova abordagem, algumas avaliações e considerações foram 

realizadas. Baseado nas informações obtidas através destas avaliações uma análise crítica foi 

realizada e a Tabela 8 foi elaborada para apresentar as conclusões a respeito da análise. 
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Tabela 8. Avaliação das atividades baseada em percepção. 

Atividade Consideração 

Mapeamento dos 

Processos 

O perfil do envolvidos, o conhecimento e a complexidade dos processos 

influenciam diretamente na realização do mapeamento.  

Mapeamento das 

Necessidades 

A experiência do analista que realizará o mapeamento das necessidades é 

importante para garantir objetividade e simplicidade a esta atividade. Esta 

experiência é fundamental para que sejam identificadas as necessidades corretas a 

partir do processo analisado. 

Identificação dos 

Requisitos 

O processo e as necessidades mapeadas facilitam a identificação dos requisitos e a 

assertividade das definições realizadas. 

Aprovação do 

Documento 

A aprovação do documento de requisitos é mais rápida em função do envolvimento 

dos aprovadores ou de pessoas de influência. 

Condução da 

Reunião 

O perfil do analista e dos participantes é essencial para que a reunião seja bem 

conduzida, pois o analista atuará como facilitador e os demais participantes devem 

ser objetivos para que a reunião tenha um bom andamento. 

Avaliação do 

Documento 

A centralização das informações trabalhadas (modelo, requisitos, protótipos, entre 

outros) ajuda na comunicação, mas a qualidade do documento depende do 

refinamento do analista em relação ao detalhamento. 

Avaliação da 

Abordagem 

O foco nos processos de negócio e o envolvimento dos usuários são fundamentais 

para o resultado. Os processos de negócio ajudam diretamente na identificação 

correta, completa e com qualidade dos requisitos que atenderão ao cliente. 

Avaliação do 

Processo 

Para obter ganhos em comunicação e qualidade, a eficiência é prejudicada em 

função do envolvimento do analista em todo o processo. 

Avaliação Geral 
Os recursos utilizados garantem eficácia, mas impactam na eficiência geral do 

processo. 
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Capítulo 7 
 

7 Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

Este capítulo apresenta as considerações finais e propostas de trabalhos futuros 

relacionados aos principais temas tratados nesta dissertação e, principalmente, a respeito do 

trabalho desenvolvido. A seção 7.1 apresenta as conclusões e considerações a respeito do 

trabalho. Na seção 7.2, são apresentadas sugestões de trabalhos a serem desenvolvidos 

relacionados a esta dissertação e aos temas abordados. 
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7.1 Considerações Finais  

A fase de levantamento de requisitos em projetos de desenvolvimento de software é de 

fundamental importância para o sucesso dos projetos. As falhas ocorridas nesta fase podem 

comprometer completamente o projeto ou causarem prejuízos consideráveis (Standish Group, 

2010). Requisitos não identificados, definidos de forma errada e que não atendem às 

necessidades dos clientes representam custos elevados não previstos no projeto. Envolver os 

usuários que irão utilizar o sistema a ser desenvolvido ou customizado e compreender 

corretamente o negócio em questão são fatores fundamentais para identificação correta dos 

requisitos. 

As empresas têm utilizado a gestão de processos de negócios como uma forma de obter 

vantagem competitiva. Conhecer os próprios processos de negócio é fundamental para que 

estas empresas conquistem o máximo de benefícios possíveis através de melhorias nos 

processos existentes (Baldam et al., 2007). A modificação dos processos ou a automação de 

atividades, através da utilização de sistemas como ERP’s, são algumas das formas utilizadas 

pelas empresas para melhorar seus processos e agregar valor aos seus produtos e serviços. 

Desta forma, a utilização destes processos representa uma boa ponte entre negócio e requisitos 

de software. 

Diante disto, este trabalho propôs uma abordagem de levantamento de requisitos 

baseada em modelagem de processos de negócios (BPM) e com o envolvimento dos usuários 

do processo através de workshops para mapeamento dos processos e identificação dos 

requisitos. A abordagem foi desenvolvida para resolver problemas identificados em uma 

empresa de soluções de gestão hospitalar (WPD) na qual a abordagem seria utilizada. No 

entanto, os problemas identificados não são específicos ao ambiente desta empresa.  

Assim como outros domínios de negócio, a gestão hospitalar envolve processos 

complexos e que são suportados por ERP’s, que buscam auxiliar a execução das atividades 

nestes processos. Devido à complexidade envolvida nos processos e, conseqüentemente, nos 

sistemas, a identificação dos requisitos também se torna complexa. Isto faz com que a 

utilização de modelos de processos de negócios auxilie na identificação de requisitos. 
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Por ser um dos fatores críticos de sucesso em projetos de desenvolvimento de software, 

o envolvimento dos usuários é essencial no levantamento de requisitos. Portanto, na 

abordagem proposta, a participação destes stakeholders é fundamental para a definição e 

aprovação das soluções. Através dos workshops, os usuários participam ativamente do 

levantamento de requisitos e, portanto, contribuem diretamente para o sucesso do projeto. 

Para a aplicação da abordagem no ambiente da empresa, este trabalho também propôs 

um processo de customização utilizando a abordagem proposta. Através de modificações no 

processo existente e da inclusão da abordagem baseada em BPM, buscou-se assegurar mais 

qualidade aos produtos desenvolvidos, de forma que os requisitos customizados no software 

atendessem aos processos de negócio e, portanto, às expectativas dos clientes. 

A partir das soluções propostas apresentadas neste trabalho, a nova abordagem e 

processo de levantamento de requisitos puderam ser avaliados na prática. O processo de 

levantamento de requisitos com a nova abordagem pode ser aplicado em um caso real de 

customização de software, na WPD, de forma que foi possível avaliar a utilização do novo 

processo e abordagem. A realização de customizações para atender às necessidades de 

integração do software de gestão hospitalar com um software de logística foi utilizada como 

forma de avaliação. 

A utilização da abordagem de levantamento de requisitos proposta aplicada ao 

processo definido permitiu concluir que a metodologia proposta para o levantamento de 

requisitos apresenta diversos benefícios e, portanto, pode ser utilizada como uma boa prática 

para identificação de requisitos em processos complexos. A modelagem de processos de 

negócios permitiu que o entendimento do cenário e das necessidades do cliente fosse realizado 

de forma mais fácil e objetiva, assim como facilitou a comunicação entre os envolvidos no 

processo. Da mesma forma, o envolvimento dos stakeholders na realização dos workshops 

permitiu a definição, validação e aprovação dos requisitos de forma rápida e com a segurança 

de que as necessidades e expectativas do cliente seriam atendidas. 

7.2 Trabalhos Futuros  

Para complementar o trabalho realizado nesta dissertação, alguns trabalhos poderiam 

ser desenvolvidos, como: 
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� Definir métricas para aferir a eficácia e a eficiência da abordagem para realizar 

uma análise quantitativa em relação à melhoria alcançada através da solução 

proposta. Avaliar a taxa de aderência do software customizado entregue ao 

cliente em função dos requisitos identificados, por exemplo. 

� Realizar estudos comparativos, em casos semelhantes, com a utilização da 

abordagem proposta e outras abordagens de levantamento de requisitos a fim de 

definir pontos de vantagens e desvantagens entre as abordagens utilizadas. 

� Aplicar a abordagem em projetos de customizações em aplicações de diversos 

domínios para validar a viabilidade deste tipo de abordagem em domínios 

específicos. 

� Avaliar a relação de custo/benefício em relação a utilização da abordagem para 

a realização das reuniões in loco e realizar a comparação da eficácia do método 

com a realização das reuniões através de conferências remotas. 

� Pesquisar e definir técnicas estruturadas para a identificação de requisitos a 

partir de modelos de processos de negócios. 

� Definir uma estrutura para gerenciamento dos requisitos mapeados em função 

dos modelos de processos de negócios. Poderia ser definida uma estrutura de 

armazenamento, disseminação e gerenciamento das informações contidas nos 

modelos de processos de negócios vinculados aos requisitos, assim como a 

realização da rastreabilidade dos requisitos em função destes processos. 
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Apêndice A – Elementos Básicos da BPMN 

Nesta seção são apresentados alguns elementos básicos da notação BPMN que foram 

utilizadas neste trabalho. A notação completa do BPMN pode ser vista em (BPMN, 2009b). 

Notação Significado 

 

Evento de Início – O evento de início indica onde o processo começará. Em 

termos de fluxos de seqüência, o evento de início começa o fluxo do processo. 

 

Evento de Fim – O evento de fim indica onde o processo terminará. Em 

termos de fluxos de seqüência, o evento de fim termina o fluxo do processo. 

 

Evento de Fim (Terminação) – Este tipo de fim indica que todas as atividades 

do processo devem ser imediatamente terminadas. O processo é finalizado 

sem compensação ou tratamento de eventos. 

 

Evento Intermediário (Mensagem) – O evento intermediário indica onde 

acontece algo (neste caso uma mensagem) em algum lugar entre o início e o 

fim do processo.  

 

Tarefa – Uma tarefa é uma atividade atômica que está incluída dentro do 

processo. Uma tarefa é usada quando o trabalho no processo não é 

decomposto. Geralmente um usuário final e/ou aplicativo são usados para 

executar a tarefa. 

 

Tarefa (Script) – Representa uma atividade realizada automaticamente por 

um aplicativo no processo, sem a intervenção do usuário. 

 

Tarefa (Usuário) – Representa uma atividade realizada no processo que 

necessita de intervenção do usuário final. 

 

Sub-processo – Representa um sub-processo que ocorre dentro do processo. 

 

Sub-processo Reutilizável – Um objeto de sub-processo reutilizável é uma 

atividade dentro de outro processo que chama a outro processo dentro de um 

BPD. O processo que é chamado é independente do processo que o chama. 

 

Gateway (Ponto de Decisão) – Os Gateways (decisões) exclusivos são locais 

dentro de um processo de negócio onde o fluxo de seqüência pode tomar dois 

ou mais caminhos alternativos. Dependendo da decisão tomada, determina o 

fluxo que o processo seguirá. 

 

Gateway (Ponto de Paralelismo) – Representa um ponto em que dois (ou 

mais) fluxos são executados em paralelo. Quando utilizado como ponto de 

chegada dos fluxos, este símbolo indica que o processo só seguirá quando 

todos os fluxos de chegada forem concluídos. 

 

Anotações – As anotações de texto são um mecanismo para que um 

modelador forneça informações adicionais para o leitor de um diagrama 

BPMN. 

 

Objetos de Dados – Os objetos de dados fornecem informações sobre como 

documentos, dados e outros objetos são usados e atualizados durante o 

processo. Os objetos de dados podem representar diferentes tipos de objetos, 

tanto eletrônicos quanto físicos. 
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Apêndice B – Modelo de Documento de Especificação de 
Requisitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levantamento de Requisitos 
 

 

 

<Logo da Empresa> 

 

 

 

<Nome do Projeto> 

<Nome da Customização> 

 

Versão 01.00 | [XX/XX/XXXX] 
Responsável: [Nome do Responsável] 

 

 

 

 

 

 

 



<Logo da Empresa> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
 
Este documento é de propriedade da <Nome da Empresa>. As informações aqui contidas são 
confidenciais e têm caráter técnico/informativo. Não poderão ser copiadas, reproduzidas ou traduzidas 
sem a prévia autorização da <Nome da Empresa>. 
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Histórico de Alterações 
 

Data Versão Descrição Autor 
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1. Introdução 

Este documento especifica os requisitos do sistema <NomeDoSistema> suas características, 
comportamento e solução proposta. Seu propósito é definir as necessidades do cliente e as 
características que o sistema deve prover. 

1.1.  Público Alvo 

O público alvo deste documento inclui usuários do sistema, engenheiros de software e 
principalmente os responsáveis pela tomada de decisões, tanto pela parte do cliente como do 
fornecedor. 

A seguir foi identificado o principal objetivo do documento de requisitos sob a ótica dos principais 
stakeholders deste documento. 

• Do ponto de vista do cliente, este documento será utilizado para verificação do 
atendimento das suas necessidades pelos requisitos especificados; 

• Do ponto de vista gerencial, este documento será utilizado para planejar o orçamento e o 
processo de desenvolvimento do sistema; 

• Do ponto de vista de testes, este documento será utilizado para desenvolver as 
validações a serem utilizadas nos testes do sistema; 

• Do ponto de vista de customização, este documento servirá para ajudar a entender o 
sistema e o relacionamento entre suas partes. 
 

1.2. Termos e Abreviações 

A correta interpretação do documento exige o conhecimento de algumas convenções, termos 
específicos descritos na tabela abaixo. 

Termo Descrição 

Requisitos Funcionais Declarações sobre o que o sistema deve oferecer, como o 
sistema devem reagir a determinadas entradas e como o 
sistema deve comportar-se em situações especiais. 

Requisitos Não-Funcionais Restrições sobre funções ou serviços oferecidas pelo sistema 
(tempo, processo de desenvolvimento, padrões,..) 

 

1.3. Definições 

Todas as definições utilizadas para melhor compreensão deste documento são estabelecidas a 
seguir. 

1.3.1. Identificação dos Processos 

Processo 

A referência a processos é realizada através de um identificador único, seguido do nome do 
processo, cuja estrutura é definida [identificador do processo] <nome do processo>. 

Ex: [PO001] <Nome do Processo>. 

1.3.2. Identificação dos Requisitos 

Requisitos Funcionais 

A referência a requisitos funcionais é realizada através de um identificador único, seguido do 
nome do requisito, cuja estrutura é definida por: [identificador do requisito] <nome do requisito>. 

Ex: [RF001] <Nome do Requisito>. 
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Requisitos Não Funcionais 

A referência a requisitos não-funcionais é realizada através de um identificador único, seguido do 
nome do requisito não-funcional, cuja estrutura é definida [identificador do requisito] <nome do 
requisito>. 

Ex: [RNF001] <Nome do Requisito>. 

 
2. Contatos 

[Inserir o nome, função e email das pessoas que participaram deste levantamento] 

Nome Função Email 

   

   

   

 
3. Visão Geral do Processo 

Descrever o processo de negócio utilizado e proposto para o cliente. 

Esta seção deverá conter o processo atual do cliente (opcional, caso exista) e o processo 
proposto (obrigatório) 

3.1. [PO001] Nome do Processo 
 

3.1.1. Diagrama 

[Inserir o modelo BPM gerado] 

 

3.1.2. Detalhamento 

[Inserir o texto descritivo com o detalhamento do processo] 

 

3.1.3. Requisitos Funcionais e Não-Funcionais 
 

3.1.3.1. [RF001] Nome do Requisito Funcional 
 

3.1.3.1.1. Especificação 

[Inserir a especificação do Requisito] 

3.1.3.1.2. Protótipo (se necessário) 

[Inserir o protótipo de tela] 

4. Premissas 

Descrever as premissas do processo e dos requisitos. 

5. Riscos 

Descrever os riscos identificados no processo e requisitos. 
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6. Aprovação 

 
APROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO  Aprovada  Não Aprovada 

Data da Aprovação:  Diretoria/Depto./Setor::  

Nome do Responsável pela Aprovação:  

Assinatura do Responsável:  

 
7. Anexo I: Notação BPMN 

Inserir notação BPMN utilizada para facilitar o entendimento dos modelos pelos stakeholders. 

 

8. Anexo II: Diagrama BPM ampliado 

Inserir a imagem ampliada do Diagrama para facilitar visualização 

 


