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Resumo 
O constante avanço tecnológico tem impulsionado empresas a desenvolver software de 

forma mais eficiente e com qualidade para se diferenciar dos competidores no mercado.  

Buscando atender às solicitações do cliente de forma satisfatória, a fim de adquirir uma 

posição privilegiada no mercado de desenvolvimento de software, os métodos ágeis tornaram-se 

alvo dos investimentos de organizações que atuam no setor tecnológico. Os métodos ágeis 

propõem a valorização do indivíduo, o software funcionando, a colaboração do cliente e a 

resposta rápida a mudanças, algumas das mais importantes preocupações das empresas 

atualmente. 

Requisitos não-funcionais são atributos de qualidade que um sistema deve possuir ou 

determinam quão bem ele deve realizar uma determinada função. Esses requisitos são elicitados 

em paralelo aos funcionais e possuem uma influência direta na qualidade dos sistemas. São esses 

atributos associados às funcionalidades que tornarão o sistema atrativo ao usuário, seguro, com 

um bom desempenho, de fácil uso e de fácil aprendizado. Normalmente, requisitos não-

funcionais são interdependentes, onde a satisfação de um requisito impacta na satisfação de 

outro, podendo originar conflitos que precisam ser compreendidos e gerenciados. Modelar 

requisitos não-funcionais é um desafio diante das características próprias a esses requisitos e da 

pequena importância a eles dada desde a fase de levantamento de requisitos até o 

desenvolvimento do sistema.  

A contribuição desta dissertação é propor a utilização de quality scenarios em projetos 

ágeis para uma melhor compreensão dos requisitos não-funcionais explicitando as suas 

interdependências e conflitos. Um estudo empírico foi realizado em uma empresa de 

desenvolvimento de software, com o objetivo de avaliar a abordagem proposta, tendo como foco 

principal a modelagem de requisitos de usabilidade. 

 

Palavras-chave: Engenharia de Requisitos, Modelagem de Requisitos Não-Funcionais, 

Projetos Ágeis, Quality Scenarios. 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
The continuous technological development has pushed companies to developing software 

in a more effective way, with high quality in order to be different in the market competition.  

Aiming to meet the customers’ requirements satisfactory, in order to have a privileged 

position in the software market, agile methodologies have become a key target of organizations’ 

investments. Agile methodologies value the enhancement of the individual, the software running, 

the collaboration with customers and the quick answer to changes, some of the biggest worries of 

companies nowadays 

Non-functional requirements are quality attributes in which a system should have or 

determine how well it should perform a task. These requirements are elicited simultaneously 

with the functional ones and have a direct influence on the quality of the system. These attributes 

associated to the functionalities which makes the system attractive, safe, running smoothly and 

user friendly. Normally, non-functional requirements are interdependent, the satisfaction of a 

requirement influences the satisfaction of others and may cause conflicts which need to be 

comprehended and managed. Modeling non-functional requirements is a challenge because the 

own characteristics to these requirements and due to the low importance given to them since the 

requirements engineering phase until the development of the system itself. The contribution of 

this dissertation is to propose the use of quality scenarios in agile projects for a better 

understanding of non-functional requirements making explicit their interdependencies and 

conflicts.  

An empirical study was conducted in a software development company, with the aim of 

evaluating the approach, having as main focus of the modeling of usability requirements. 

 

 

Key words: Requirements Engineering, Modeling of Non-Functional Requirements, 

Agile Projects, Quality Scenarios. 
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1. Introdução 
 

Este capítulo relata as principais motivações para realização desta pesquisa, lista os 

objetivos, as contribuições, além da estrutura da dissertação. Nas motivações é apresentado o 

contexto e o problema da pesquisa. Os objetivos expõem o que vai ser defendido na proposta e 

as contribuições justificam tais objetivos almejados, e finalizando, toda a estrutura da dissertação 

é mostrada. 
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1.1. Motivações 

 

Requisitos descrevem os serviços que sistemas deverão prover e as operações que serão 

realizadas, refletindo as necessidades do cliente, visando solucionar problemas em organizações 

[Sommerville, 1997]. Uma vez compreendidos, deverão ser minuciosamente descritos a fim de 

facilitar o seu entendimento. O problema a ser resolvido, direcionará a definição de requisitos 

para a elaboração de uma solução de software que irá satisfazer esses requisitos. 

Os requisitos não-funcionais são os atributos de qualidade que um sistema deve possuir 

ou determinam quão bem ele deve realizar uma determinada função. Esses requisitos são 

elicitados em paralelo aos funcionais e possuem uma influência direta na qualidade dos sistemas. 

São esses atributos associados às funcionalidades que tornarão o sistema atrativo ao usuário, 

seguro, com um bom desempenho, de fácil uso e de fácil aprendizado.  

Entre os requisitos não-funcionais existem interdependências, onde o correto atendimento 

a um requisito influencia diretamente no atendimento a outro; conflitos que precisam ser 

compreendidos a fim de que sejam resolvidos da forma mais correta e favorável ao sistema. Uma 

vez não atendida cada característica existente entre o relacionamento entre tais requisitos, o 

problema causado no sistema terá um impacto global, tornando-se difícil a descoberta da origem, 

de como e de quando o erro ocorreu. 

A Engenharia de Requisitos (ER) é a fase da Engenharia de Software na qual os 

requisitos são descobertos, analisados e especificados a fim de fornecer uma visão clara e 

objetiva das necessidades reais do cliente [Nuseibeh, 2000]. Lawsweerde [Lawsweerde, 1998] 

afirma em seu trabalho que diversos estudos têm ressaltado que essa fase possui uma 

fundamental importância para o desenvolvimento de software e é uma das etapas mais críticas, 

pois lida com informações que podem ser obtidas erroneamente e podem até mesmo sofrer 

constantes modificações ao longo do projeto.   

Com o constante avanço tecnológico, as empresas começaram uma corrida para 

desenvolver software de forma mais eficiente e com qualidade para se diferenciar dos 

competidores no mercado. Buscando adquirir uma posição privilegiada no mercado de 

desenvolvimento de software, os métodos ágeis tornaram-se alvo dos investimentos de 

organizações que atuam no setor tecnológico. Os métodos ágeis propõem a valorização do 

indivíduo, o software funcionando, a colaboração do cliente e a resposta rápida a mudanças, 

algumas das mais importantes preocupações das empresas atualmente, direcionando o 

desenvolvimento do sistema para a garantia da satisfação do cliente. 
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Um dos principais métodos ágeis é o Scrum. Este método preocupa-se em gerir as 

necessidades, as tarefas executadas em um tempo definido e gerenciar o time ao longo do 

desenvolvimento do projeto. Seu foco está nos requisitos funcionais, que representam as 

funcionalidades do sistema e os requisitos não-funcionais são vistos como informações 

adicionais aos funcionais [Schwaber, 2004].  

Modelar requisitos não-funcionais é um desafio, uma vez que esses requisitos possuem 

interdependências e conflitos que precisam ser compreendidos a fim de buscar soluções para 

resolvê-los, e devido à pequena importância a eles dada desde a fase de levantamento de 

requisitos até o desenvolvimento do sistema. Diante desse contexto, a motivação para conduzir 

esta pesquisa é facilitar a compreensão dos requisitos não-funcionais em projetos ágeis durante o 

seu levantamento, fornecendo informações a respeito de suas interdependências e conflitos. 

1.2. Trabalhos Relacionados 

 

Nesta seção serão apresentados alguns trabalhos relacionados ao tema desta dissertação, 

encontrados na literatura, que apresentam visões distintas de abordagens aos requisitos 

funcionais e não funcionais destinadas a resolver problemas específicos. 

A análise destes trabalhos permitiu a identificação de problemas e carências de técnicas 

que abordem os requisitos não-funcionais, bem como favoreceu a elaboração da proposta desta 

dissertação.  

1.2.1. Complex Requirements On an Agile  

[Ambler, 2008] afirmou que os requisitos não-funcionais descrevem qualidades do 

sistema ao invés de seus comportamentos. Segundo sua visão, o conceito de product backlog do 

Scrum é melhor aplicado para os requisitos funcionais, tornando-se insuficientes para atender e 

abordar os requisitos não-funcionais bem como as restrições da arquitetura. 

As equipes de desenvolvimento ágil implementam novas funcionalidades surgidas a 

partir de novas exigências durante uma iteração, além de corrigirem defeitos e aplicarem os 

requisitos não-funcionais. Ao tratar defeitos como um tipo de exigência que é estimado, 

priorizado é possível simplificar o processo de gestão de mudança, combinando defeito e 

gerenciamento de requisitos [Ambler, 2008].  

O Scrum é um método que tem sido utilizado no gerenciamento dos requisitos, 

subdividindo os requisitos funcionais em pequenos blocos, priorizando-os no product backlog e 

estimando o esforço para sua realização. Embora esteja auxiliando no gerenciamento de projetos, 
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adaptando-se de forma eficiente às constantes mudanças de requisitos funcionais, tornou obscuro 

o correto entendimento das complexidades, aplicações e necessidades de cada requisito, 

deixando fora da abordagem os requisitos não-funcionais no sistema [Ambler, 2008].  

Diante desse problema, este artigo impulsionou o estudo e a elaboração de uma técnica 

que pudesse abordar de forma mais eficaz os requisitos não-funcionais possibilitando o correto 

entendimento de suas necessidades e aplicações no sistema dentro do contexto organizacional. 

1.2.2.  Uma Linguagem de Modelagem de Requisitos Orientada a 

Aspectos 

 
Segundo [Silva, 2006], durante a modelagem de requisitos pode-se perceber que muitos 

dos requisitos estão fortemente relacionados, entrelaçados ou sobrepostos, influenciando ou 

restringindo uns aos outros. Todos estes relacionamentos tornam a rastreabilidade entre 

requisitos fator crucial para modelagem e para evolução de software.  

Em seu trabalho, para abordar os problemas de entrelaçamento e espalhamento de 

requisitos, apresentou-se uma linguagem de modelagem que utiliza conceitos da programação 

orientada a aspectos, de maneira a registrar o impacto que os requisitos exercem uns sobre os 

outros. Esta linguagem é parte de um método para separação e composição de características 

transversais, que visa facilitar a modelagem, entendimento, reuso e evolução de requisitos [Silva, 

2006]. 

Têm surgido linguagens e métodos de modelagem considerando estes novos elementos e 

relacionamentos de desenho de maneira a permitir a separação e composição de características 

transversais em um nível mais alto de abstração. Identificar, separar e compor características 

transversais de alto nível de abstração provê melhor entendimento do problema e da solução, 

rastreabilidade entre os diversos modelos construídos durante o desenvolvimento e entre as 

diversas características, reusabilidade de soluções de maior granularidade [Silva, 2006]. 

O principal problema é como tratar, cedo, características que são naturalmente 

entrelaçadas e sobrepostas entre si, bem como modelá-las mantendo a rastreabilidade. Para 

facilitar a modelagem de requisitos propomos um método de integração de características 

transversais [Silva, 2006].  

Diante da necessidade de mapear as dependências, os relacionamentos entre os requisitos 

de um sistema, essa dissertação vem propor a elaboração dos quality scenarios, proporcionando 

o entendimento dos requisitos não-funcionais e das interdependências existentes. Dessa forma, 
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medidas eficazes poderão ser tomadas a fim de atender a esses requisitos respeitando o 

relacionamento entre eles. 

1.2.3. Modelagem de Requisitos Organizacionais, Não-

Funcionais e Funcionais em Software Legado com Ênfase na 

Técnica i* 

 
[Santander, 2007] relata em seu trabalho que os requisitos são freqüentemente difíceis de 

serem entendidos pelos stakeholders, mas podem ser justificados e explicados por uma discussão 

através de objetivos. Abordagens orientadas a objetivos priorizam os “porquês” do sistema a ser 

construído. Estes “porquês” expressam as razões que justificam a existência dos requisitos do 

sistema a ser desenvolvido. Podemos classificar estes objetivos em três categorias: objetivos 

organizacionais, objetivos não-funcionais e objetivos funcionais.  

A Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos visa propiciar que as metas 

necessárias a satisfação de usuários e clientes sejam adequadamente representadas, validadas e 

documentadas. A técnica i* objetiva possibilitar a representação/modelagem de aspectos 

organizacionais envolvidos com processos. Basicamente permite descrever aspectos de 

intencionalidade e motivações envolvendo atores em um ambiente organizacional [Santander, 

2007]. 

A visão da técnica i* em modelar os requisitos facilitando o entendimento por parte dos 

stakeholders, embasou a elaboração da técnica de modelagem dos requisitos não-funcionais 

proposta nessa dissertação. 

1.3. Objetivos e Contribuições  

O objetivo principal desta pesquisa é propor a utilização de quality scenarios para a 

modelagem de requisitos não-funcionais em projetos ágeis, a fim de proporcionar uma melhor 

compreensão desses requisitos explicitando suas interdependências, conflitos e relatando 

possíveis impactos que podem ocorrer no sistema com o não atendimento.  

O entendimento dos requisitos não-funcionais é imprescindível para o sucesso de um 

projeto uma vez que eles relacionam-se e complementam os requisitos funcionais. Diante desse 

contexto, a prática Quality attributes Scenarios Essentials vem propor a inserção da modelagem 

dos NFR durante o fluxo do Scrum, a fim de fornecer informações corretas, visões unificadas e 

conhecimento compartilhado da equipe sobre cada requisito não-funcional.  
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O método Scrum baseia-se na qualidade nos requisitos do produto, abrangendo os 

requisitos funcionais, preocupando-se em realizar cada atividade estimada durante a Sprint. A 

integração da prática QaSE a esse método é proposta uma vez que há o foco no gerenciamento 

das atividades e no atendimento aos requisitos ao longo do projeto, propiciando a satisfação do 

cliente. Integrando a prática ao método, pode-se inserir a abordagem aos requisitos não-

funcionais durante a definição, priorização, estimativa das atividades da Sprint. A QaSE é uma 

prática ágil que propõe a utilização dos scenarios, modelando os NFR em templates onde 

informações serão descritas a fim de fornecer subsídios para a consolidação do entendimento 

cujo foco é requisitos do produto.  

Os quality scenarios são uma técnica de modelagem elaborada com base nas adaptações 

dos cenários propostos por [Robertson, 2006] e das práticas descritas no EssUP (Essentials 

Unified Process) por [Jacobson, 2010]. Ivar Jacobson [Jacobson, 2010] em um dos seus 

trabalhos propôs o Essencial Unified Process (EssUP). O EssUP é uma composição de algumas 

práticas, ou seja, atividades que podem ser desempenhadas de forma eficaz, a fim de prover 

agilidade, escalabilidade, um processo leve, sendo adequado para o uso em vários tipos de 

projetos.  

Essa abordagem prática, centrada no desenvolvimento de software, incorpora e constrói 

práticas para melhorar as atividades realizadas pelas equipes. As práticas em EssUP integram os 

princípios de sucesso do processo unificado, processo ágil e campos de maturidade do processo, 

aproveitando as suas diferentes capacidades: estrutura, agilidade e melhoria de processos.  

Os quality scenarios compõem a prática Quality attributes Scenarios Essentials, e serão 

propostos a fim de padronizar a elaboração dos scenarios possibilitando a melhor compreensão 

dos requisitos não-funcionais elicitados junto ao stakeholder. Eles são uma técnica de 

modelagem dos NFR que aborda e descreve os requisitos, relata as interdependências e conflitos 

existentes entre os requisitos não-funcionais, os possíveis impactos que podem vir a afetar o 

sistema caso ocorra o não atendimento dos requisitos.  

A definição dos Quality Scenarios foi baseada na prática Essential Unified Process 

(EssUP) elaborada por [Jacobson, 2010] que propõe a utilização e integração de técnicas ao 

processo, proporcionando o aumento da produtividade e melhorias na realização das atividades 

em uma organização. 

Dessa forma, será possível implementar o sistema tendo conhecimento de cada NFR, de 

cada dependência e/ou conflito, possibilitando a elaboração de soluções mais eficazes para o 

problema existente em uma organização. 

A partir do objetivo principal de utilizar os quality scenarios para a modelagem de 

requisitos não-funcionais na prática Quality attributes Scenarios Essentials, são estabelecidas as 



 21 

contribuições acadêmicas e industriais desta dissertação. A inserção dessa prática no fluxo do 

Scrum foi proposta nesse método ágil, pois tem sido utilizado com frequencia em empresas de 

desenvolvimento de software, possibilitando a gestão de equipes, de tempo, de atividades e das 

necessidades do cliente, buscando sua satisfação final. Seu fluxo de atividades é bem definido, 

onde os requisitos são devidamente abordados e a preocupação com a satisfação do cliente é 

buscada.  

A contribuição acadêmica é a elaboração da prática Quality attributes Scenarios 

Essentials (QaSE), adaptável a processos ágeis que pode ser facilmente integrada ao fluxo do 

Scrum, auxiliando a atividade de desenvolvimento do sistema. Nos quality scenarios são 

descritas interdependências, conflitos e impactos do não atendimento ao atributo de qualidade. 

Para a correta aplicação da QaSE, são descritas recomendações e boas práticas para o uso 

incluindo templates de user story e quality scenario.  

Como contribuição industrial foi realizado um estudo de caso prático em uma empresa de 

desenvolvimento de software situada em Recife. Nesse estudo foi aplicada a prática ágil Quality 

attributes Scenarios Essentials integrada ao Scrum. Essa proposta é viável para ser colocada em 

prática em projetos ágeis de pequeno a médio porte com as seguintes características: escopo bem 

definido de requisitos funcionais e não-funcionais, clientes que colaboram com o andamento do 

projeto, time que possui em média de 6 a 9 integrantes. 

1.4. Estrutura da Dissertação 

Este trabalho está dividido em seis capítulos. Este capítulo apresenta as motivações, os 

objetivos e as contribuições da dissertação. 

O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico de engenharia de requisitos, considerada uma 

das fases mais críticas e importantes da engenharia de software, e inclui: o conceito de 

engenharia de requisitos, as fases que a compõem, a abordagem focada nos requisitos não-

funcionais abrangendo: seu conceito, classificação, modelagem de NFR e as principais técnicas 

propostas na literatura utilizadas para modelagem desses requisitos. 

No Capítulo 3 é apresentado o referencial teórico que impulsionou e fundamentou essa 

pesquisa: os métodos ágeis. Nele é descrito o conceito, o manifesto que os originou, o método 

ágil utilizado para proposta, o Scrum. Nesse capítulo também foi abordada o Essential Unified 

Process proposto por Ivar Jacobson [Jacobson, 2010] que tem por objetivo aumentar a 

produtividade da equipe. O EssUP propõe a  aplicação de um conjunto de práticas que poderão 
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ser integradas a projetos que utilizam métodos tradicionais inserindo agilidade  ao seu processo 

.Essa prática serviu de embasamento para elaboração da proposta dessa dissertação.  

No Capítulo 4, a proposta da pesquisa é desenvolvida. É apresentada a prática Quality 

attributes Scenarios Essentials (QaSE), adaptável em projeto ágil e que pode ser integrada ao 

fluxo do Scrum. Esse capítulo aborda visão geral da modelagem de requisitos não-funcionais 

utilizando Quality Scenarios, explicando a sua inserção no fluxo Scrum, descrevendo as 

recomendações para uso de scenarios, as boas práticas e os template propostos. 

O Capítulo 5 descreve a metodologia utilizada para a pesquisa empírica, o estudo de caso 

aplicado e os resultados obtidos na aplicação da proposta. 

No Capítulo 6, finalizando o trabalho, são descritas as considerações finais da 

dissertação, discutindo as contribuições, limitações e trabalhos futuros. 

Por fim, são disponibilizadas as referências bibliográficas e os apêndices elaborados 

durante o desenvolvimento desta dissertação.  
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2. Visão Geral da Engenharia de Requisitos 
 

 

Este capítulo apresenta a engenharia de requisitos e suas fases, a classificação dos 

requisitos em funcionais e não-funcionais, bem como as técnicas de modelagem de requisitos 

não- funcionais. Nas próximas seções deste capítulo serão apresentadas as fases da engenharia de 

software, conceitos e classificação dos requisitos funcionais, e modelagem de requisitos não-

funcionais. 
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2.1. Conceituação 

 

Segundo Thayer e Dorfman [Thayer, 1997], ER é a primeira das várias etapas do 

processo de engenharia de software. A principal preocupação da engenharia de requisitos 

envolve o entendimento de quais são os reais requisitos do sistema, bem como a elicitação de 

requisitos, documentação, análise e negociação de requisitos, validação e gerenciamento dos 

requisitos. 

A engenharia de requisitos é um processo que envolve desde a fase de levantamento, 

entendimento, refinamento e validação do requisito junto ao cliente de modo que atenda 

devidamente às necessidades dele e, ao final, resulte em uma correta especificação dos requisitos 

de software. É uma etapa extremamente importante, uma vez que está lidando com as 

funcionalidades e os atributos de qualidade do sistema que será desenvolvido. 

Os requisitos refletem as necessidades dos clientes e a forma que stakeholders enxergam 

o sistema, visando solucionar algum problema em sua organização ou até mesmo automatizar 

seus serviços. A partir de um requisito, pode-se ter a noção do que o usuário espera que o 

sistema realize, embora muitas vezes ele não consiga expor de forma clara os requisitos. Nesse 

momento, é importante que o analista de requisitos utilize artifícios como conversa informal, 

protótipo do sistema, roteiros de ajuda para conseguir capturar o máximo de informações 

possíveis. Após obter essas informações, é preciso transformá-las em requisitos formais.  

A base para a implementação de um sistema são os requisitos, afinal indicam as 

funcionalidades que o sistema deve possuir, quais os atributos de desempenho, segurança, 

confiabilidade, usabilidade devem ser atendidos. Um bom levantamento de requisitos representa 

o aumento de chances de atender satisfatoriamente as necessidades do cliente, acarretando em 

um alto grau de satisfação do produto final.  

Um requisito pode descrever: uma facilidade no nível do usuário, restrição específica no 

sistema, propriedade muito geral do sistema ou uma restrição no desenvolvimento do sistema e é 

fundamental que eles sejam devidamente compreendidos e validados junto ao usuário [Kotonya, 

1998].  Pode-se contextualizar o ambiente onde o sistema será incluído a partir dos requisitos 

não-funcionais mencionados durante a fase de levantamento. 

Diversos estudos têm ressaltado que a fase de engenharia de requisitos (ER) é uma das 

etapas mais críticas do processo de desenvolvimento de software [Lawsweerde, 1998].  É 

imprescindível que os requisitos sejam descritos com detalhes em diferentes formas, a partir de 

uma linguagem natural e de fácil compreensão, a fim de alcançar os diversos tipos de leitores do 
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documento de requisitos (usuários do sistema).  Esse processo envolve as atividades exigidas 

para o levantamento de requisitos, criação e manutenção de um documento de requisitos do 

sistema.  

Uma classificação que tem sido muito aceita na comunidade acadêmica divide os 

requisitos em funcionais, não-funcionais e organizacionais. Os requisitos funcionais constituem 

os serviços que o sistema deverá prover e a forma pela qual o mesmo responderá a cada entrada 

de dados. Os requisitos não-funcionais são comportamentos e restrições do sistema e os 

organizacionais são os requisitos relacionados às metas da empresa, políticas estratégicas 

adotadas [Cysneiros, 1998]. 

Além de [Cysneiros, 1998], [Kotonya, 1997] e [Loucopoulos, 1995] também utilizam a 

classificação dos requisitos em funcionais, não- funcionais e organizacionais, e os descrevem da 

seguinte forma: 

• Funcionais: descrevem as características ou funções que o sistema deverá 

satisfazer as reações, as entradas e o comportamento do sistema de situações 

particulares. Pode-se também dizer que esses requisitos descrevem o que o 

sistema deverá realizar para satisfazer o serviço ou negócio independentemente da 

tecnologia utilizada na implementação do produto; 

• Não-Funcionais: não especificam funcionalidades do sistema. Eles relatam 

aspectos e restrições relacionados à qualidade: confiabilidade, desempenho, 

portabilidade, segurança e usabilidade;   

• Organizacionais: descrevem a estrutura da organização, como as metas, filosofia 

e políticas adotadas, seus funcionários e suas expectativas. 

2.2. Fases da Engenharia de Requisitos 

 

A Engenharia de Requisitos (ER) é a fase da Engenharia de Software na qual os 

requisitos são descobertos, analisados e especificados a fim de fornecer uma visão clara e 

objetiva das necessidades reais do cliente [Nuseibeh, 2000].  

A ER tem como objetivo possibilitar uma melhor modelagem do sistema bem como sua 

análise, permitindo assim um melhor entendimento antes da implementação do sistema. Por 

meio da engenharia de requisitos, a interação entre os stakeholders e os desenvolvedores é 

realizada. Sommerville em seu trabalho [Sommerville, 2007] afirma que a ER é um processo que 

envolve todas as atividades exigidas para elaborar e manter o documento de requisitos do 

sistema.  
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Thayer [Thayer, 1997] divide a engenharia de requisitos nas seguintes fases, ilustradas na 

Figura 2.1: elicitação, especificação, análise e negociação, validação e gerenciamento de 

requisitos.  

 

Figura 2.1 Processo da Engenharia de Software [Thayer, 1997]. 
 

As fases da engenharia de software segundo [Thayer, 1997] possui algumas limitações no 

que diz respeito às fases de especificação e análise dos requisitos. O principal problema 

observado ao longo dessa dissertação encontra-se na especificação de requisitos. Nessa fase os 

requisitos funcionais são o foco das atividades e do desenvolvimento, não abordando de forma 

eficaz os requisitos não-funcionais. Ao longo da dissertação serão tratadas as fases de 

especificação e análise dos requisitos e suas limitações. 

Nas próximas subseções abordaremos detalhadamente cada fase da engenharia de 

requisitos, conforme a classificação de Thayer [Thayer, 1997]. 

2.2.1. Elicitação de Requisitos 

 
Elicitação de requisitos é o nome usual dado às atividades que envolvem o levantamento 

dos requisitos do sistema. Os analistas, desenvolvedores, clientes e usuários definem quais as 
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necessidades a ser atendidas, buscam a compreensão do negócio e interagem buscando uma 

solução para o problema.     

Kotonya e Sommerville afirmam [Kotonya, 1998] que essa fase divide-se em quatro 

dimensões: 

• Entendimento do Domínio: compreender o domínio da aplicação é entender de 

forma geral onde o sistema será aplicado. 

• Entendimento do Problema: os detalhes da especificação do problema do 

usuário onde o sistema será aplicado devem ser entendidos. Esse entendimento 

auxiliará na elaboração de uma correta solução. 

• Entendimento do Negócio: os sistemas geralmente são criados para contribuir no 

desenvolvimento de um negócio ou organização. Sendo assim, entender o negócio 

no qual o sistema será inserido, como as diferentes partes do negócio interagem e 

afetam uma a outra, é essencial para a sua elaboração. 

• Entendimento das Necessidades dos Stakeholders: é preciso entender o 

processo de trabalho, como o dia a dia das pessoas será afetado pelo sistema. 

 

Na Figura 2.2 pode-se compreender que a fase de elicitação de requisitos inicia-se a partir 

do entendimento do domínio no qual o sistema desenvolvido será inserido. A partir desse 

entendimento, o problema a ser resolvido é definido dentro do contexto de negócio da 

organização, a fim de atender às reais necessidades dos stakeholders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 As quatro dimensões da Engenharia de Requisitos [Kotonya, 1998]. 
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A elicitação de requisitos é uma fase muito importante e está diretamente relacionada ao 

sucesso do projeto. É nessa fase que o negócio é compreendido, as necessidades são levantadas e 

o objetivo do sistema é definido. O sucesso do projeto, por sua vez, relaciona-se com alguns 

fatores como o atendimento ao prazo, custo e escopo pré-definidos junto aos stakeholders. Para 

se definir o escopo do projeto é preciso ter um bom entendimento do negócio, dessa forma, o 

problema ao qual se deseja solucionar direcionará o levantamento de requisitos, a fim de 

satisfazer as necessidades. Se as necessidades reais do cliente não forem obtidas e 

compreendidas, há grandes chances de acarretar em insatisfação ao final do projeto. A 

aceitabilidade do sistema depende de quão bem as necessidades dos stakeholders foram obtidas, 

entendidas, detalhadas e atendidas.  

Descobrir o que o cliente realmente precisa é uma das tarefas mais difíceis do processo de 

desenvolvimento de software. Muitas vezes, a forma pela qual o cliente transmite as suas 

necessidades nem sempre é clara e objetivo, podendo dar margem a uma má interpretação. Um 

problema muito comum que ocorre devido a essa má compreensão é o levantamento equivocado 

dos requisitos e a construção de um software não conforme com os requisitos. Esse processo de 

descoberta requer uma análise criteriosa da organização, compreendendo: a definição do alvo e 

da abrangência do domínio da aplicação, o entendimento do foco no problema a resolver, a 

identificação de processos do negócio e, principalmente, o conhecimento da informação do 

cliente relativa às suas necessidades ou desejos e exigências [Portela, 1994]. 

A fase de elicitação de requisitos tem um papel fundamental para que a satisfação do 

projeto seja alcançada. A elicitação é o momento, onde o conhecimento do domínio do problema 

e o entendimento da necessidade do negócio são buscados. É um processo iterativo, onde 

mudanças são constantes e novos requisitos podem ser levantados ao longo do projeto, uma vez 

que haja necessidade de obter informações. Uma vez obtida, cada informação precisa ser 

criteriosamente registrada e organizada, de modo que a compreensão seja alcançada. Um 

documento de requisitos é elaborado como resultado dessa fase. O documento de requisitos é 

escrito com riqueza de detalhes a respeito das necessidades, funcionalidades que o sistema deve 

executar, facilitando a compreensão do cliente quanto ao funcionamento do sistema. As 

informações adquiridas na elicitação são descritas estruturadamente em uma linguagem formal, 

contendo a especificação dos requisitos.  

O sucesso de um sistema depende da qualidade da informação definida. Sendo assim, 

algumas técnicas podem ser aplicadas para auxiliar a elicitação, facilitando a definição dos 

requisitos. Segundo [Otto, 2008] em seu trabalho de pesquisa, as técnicas de elicitação podem 

ser divididas em formais e informais. As técnicas formais são aquelas que pressupõem a 

construção de um modelo formal, conceitual do problema que está sendo analisado ou de um 
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protótipo do produto a ser construído. Já as informais são técnicas que se baseiam em interações 

com o usuário e comunicação estruturada, por exemplo. Vejamos algumas técnicas informais 

utilizadas na elicitação de requisitos: 

• Entrevista: é a técnica mais comum e mais utilizada na coleta de fatos. Ela é 

baseada na comunicação entre o entrevistado (cliente) e entrevistador (engenheiro 

de requisitos). Segundo [Kotonya, 1998], há basicamente dois tipos de entrevista: 

fechadas onde o engenheiro de requisitos procura as perguntas para um conjunto 

pré-definido de questões e abertas onde não há agenda pré-definida e o 

engenheiro de requisitos discute, de modo aberto, o que os stakeholders querem 

do sistema. 

• Brainstorming: trata-se de uma técnica realizada em um ambiente mais informal, 

propício à criação de idéias para solução de um problema junto ao cliente. Toda 

idéia deve ser levada em consideração, não sendo permitida a crítica a qualquer 

sugestão dada. Ocorre em um grupo de 6 a 12 pessoas, com a presença de um 

moderador, que é quem gerencia toda a discussão.  

• JAD (Joint Application Design): trata-se do agrupamento de ferramentas, 

cooperação e participação de todas as partes envolvidas, desde os usuários até os 

profissionais de TI.  Consiste de cinco fases: definição do projeto, pesquisa, 

preparação para a sessão JAD, a sessão JAD, o documento final.  

• Prototipação: essa técnica consiste em construir, a partir dos requisitos iniciais, 

um protótipo do produto para ser testado pelo usuário. Ela apresenta ao cliente 

muitas alternativas antes de iniciar a real implementação do sistema, evitando 

custo e esforços desnecessários. 

Uma elicitação de requisitos onde os requisitos são levantados de forma superficial, sem 

riqueza de detalhes, sem a verificação de interdependência entre eles, sem o correto 

entendimento de cada necessidade solicitada, acarretará em um produto final divergente do 

produto esperado. Estudos demonstram que uma grande quantidade de projetos de software são 

cancelados ou fracassam por não atenderem completamente as necessidades dos clientes e 

excederem o prazo e o orçamento estimados. A deficiência dos requisitos tem sido apontada 

como uma das principais causas de fracassos de projetos [Espindola, 2004].  

Os requisitos não-funcionais são elicitados em paralelo aos funcionais e possuem uma 

influência direta na qualidade dos sistemas. São esses atributos associados às funcionalidades 

que tornarão o sistema atrativo ao usuário, seguro, com um bom desempenho, de fácil uso e de 

fácil aprendizado. Nessa fase, os requisitos funcionais são abordados com grande riqueza a fim 

de que se adquira o maior número de informações e de detalhes com relação às funcionalidades 
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que irão compor o sistema. Já os requisitos não-funcionais são levantados, sem preocupação de 

detalhes e podem ou não ser atendidos ao longo do projeto.  

Normalmente, requisitos não-funcionais são interdependentes, onde a satisfação de um 

requisito impacta na satisfação de outro, podendo originar conflitos que precisam ser 

compreendidos e gerenciados. Uma vez não atendidas cada característica existente entre o 

relacionamento entre tais requisitos, o problema causado no sistema terá um impacto global, 

tornando-se difícil a descoberta da origem, de como e de quando o erro ocorreu. 

Um ponto de extrema importância que deve ser analisado é interdependência entre os 

requisitos. Esse relacionamento existente auxilia na interpretação do funcionamento do sistema  

ser desenvolvido, pois representa a  interação entre os requisitos. Um estudo de Colares [Colares, 

2008] afirma que as interdependências não são simples de definir e propôs um Catálogo de 

Requisitos para Detecção de Interdependência entre Requisitos de Software, baseado nas 

recomendações da ISO 9126. Dentre outros, ele pode contribuir para: 

• Elaboração de novas técnicas para detecção de interdependência entre requisitos; 

• Avaliação de técnicas já existentes; 

• Gerenciamento de requisitos de software, como por exemplo, o controle de 

mudança nos requisitos; 

• Geração de roteiros de testes a partir de casos de uso; 

• Planejamento de releases. 

 

Quanto mais cedo o relacionamento entre os requisitos for definido, maior será a chance 

de evitar que possíveis conflitos ocorram e causem impactos no sistema, causando com isso 

retrabalho e até mesmo insatisfação do cliente, pois o sistema não será compatível com o que foi 

por ele definido. 

A constante interação com os stakeholders, o entendimento do negócio e do fluxo de 

atividades, a utilização de técnicas de elicitação, a troca de conhecimento entre integrantes do 

projeto, podem garantir o sucesso da elicitação de requisitos. 

2.2.2. Análise e Negociação de Requisitos 

 
Durante essa fase são coletadas informações sobre os requisitos para que elas possam ser 

checadas, discutidas, melhor compreendidas, priorizadas e negociadas. Essa fase também 

envolve a discussão dos conflitos existentes entre os requisitos e a busca por uma solução 

consensual para gerenciar possíveis conflitos e atender aos anseios das partes envolvidas. Busca-
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se também identificar quais os requisitos que não foram elicitados, os que são conflitantes, 

ambíguos e sobrepostos. 

Após o levantamento, um documento de requisitos é escrito, iniciando o processo de 

estudo e de melhor compreensão das informações que foram adquiridas.  Nesse momento, o 

escopo do software é avaliado e revisto, os requisitos são refinados e modelados, os conflitos 

entre eles são discutidos, consistência e ambiguidade eliminados a fim de se encontrar uma 

solução adequada ao que foi solicitado [Kotonya, 1998].  

Os requisitos obtidos inicialmente serão utilizados como base para análise de requisitos. 

A análise distribui os requisitos em categorias, explora as relações entre eles, e classifica a 

importância de cada um de acordo com as necessidades dos stakeholders. Os requisitos são 

negociados para decidir quais devem ser aceitos, de forma a obter consenso. A análise e 

negociação dos requisitos podem tornar-se ainda mais difíceis caso os requisitos originais não 

estejam disponíveis ou não sejam recuperados durante a elicitação dos requisitos. Neste caso não 

é possível verificar possíveis inconsistências entre a modificação proposta e os objetivos 

originais do sistema [Espindola, 2004].  

A atividade de negociação com os stakeholders pode ser prejudicada, pois alguns ou 

todos os stakeholders responsáveis pelos requisitos originais podem não estar mais disponíveis 

para negociação. Neste caso pode ser difícil esclarecer as motivações por trás destes requisitos, 

tornando a tarefa de resolução de eventuais conflitos particularmente delicada e sujeita a erros. 

Este risco também existe em projetos de desenvolvimento de software, pois qualquer um dos 

stakeholders pode deixar o projeto ou a organização a qualquer momento. Mas este risco é 

maximizado em projetos de manutenção, tendo em vista que o período de uso de um sistema e, 

portanto, de manutenção do mesmo, tende a ser significativamente maior que o seu tempo de 

desenvolvimento. 

Segundo [Kotonya, 1998], constituem-se como principais tarefas da fase de análise de 

requisitos:  

1. Verificação da importância dos requisitos: uma análise real da necessidade dos 

requisitos elicitados; 

2. Verificação da consistência e completude dos requisitos: averiguação da 

consistência a fim de provê a checagem dos requisitos para que estes não estejam 

contraditórios; 

3. Verificação da viabilidade dos requisitos: checagem dos requisitos de acordo 

com a sua viabilidade. 
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A análise e negociação de requisitos possibilitam a adequação dos requisitos com a 

realidade do projeto e avalia a viabilidade das necessidades solicitadas. 

2.2.3. Especificação de Requisitos 

 

As informações obtidas durante a elicitação de requisitos são registradas e organizadas 

em modelos de requisitos tais como: casos de uso, cenários, user story, diagramas de fluxo de 

dados. A modelagem de requisitos é a atividade central do processo de engenharia de requisitos, 

pois é a partir dela que se resulta o produto principal desse processo: o documento de requisitos 

[Pergamum, 2010].  

O documento de requisitos é um modo possível de descrição das características do 

produto e método de desenvolvimento, interface com outras aplicações, descrição sobre o 

domínio e informações de suporte ao problema [Ryan, 1993]. É a forma oficial de representação 

das informações obtidas durante a fase de elicitação de requisitos junto aos stakeholders.  

Uma vez elicitados, analisados e negociados, os requisitos deverão ser minuciosamente 

descritos. Nesse documento o contexto do projeto, uma visão geral do escopo, funcionalidades, 

atributos de qualidade, restrições serão descritos. Algumas técnicas de especificação de 

requisitos podem ser utilizadas: modelagem de requisitos não-funcionais, user story, cenários e 

casos de uso. 

No Método Volare proposto por James e Suzanne Robertson [Robertson, 2004], aplicado 

para a obtenção de requisitos baseado em casos de uso, foram propostos templates que poderão 

ser utilizados para a elaboração do documento de requisitos, pois apresentam estruturas para 

organizar os requisitos no documento. Assim como no Método Volare, as práticas recomendadas 

para Engenharia de Requisitos da IEEE [IEEE STD830, 1998] propõem templates que podem 

auxiliar na elaboração do documento de requisitos. Algumas informações existentes no templates 

do Volare não estão presentes nas práticas do IEEE. Podemos melhor observar essa diferença na 

Figura 2.3. 

Segundo os trabalhos da IEEE e de Robertson, de maneira geral, um documento de 

requisitos deve definir, no mínimo, um glossário de termos do UdI (Universo de Informações) 

que está representado pela cor vermelha na Figura 2.3 e uma lista de sentenças de requisitos, 

geralmente, em linguagem natural não estruturada e organizada de diferentes maneiras, 

representada pela cor azul.  
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Figura 2.3 Exemplos de templates para documentos de requisitos [Silva, 2006]. 

 

A finalidade do documento de requisitos é fornecer aos stakeholders uma visão técnica do 

que o sistema realizará e descrever as informações fornecidas por ele ao analista de requisitos. 

Cada informação obtida no levantamento de requisitos está especificada nesse documento de 

forma clara e concisa. 

Nas próximas seções serão abordados os modelos de requisitos de casos de uso, user story 

e os cenários. 

I. Casos de uso 

 
Ivar Jacobson, criador dos casos de uso, os define como uma sequência de ações 

executadas pelos sistemas que produz um resultado de valor observável para um determinado 

ator. Ator é qualquer agente externo (entidade) que, de alguma forma, interage com o sistema. 

Eles descrevem as funcionalidades do sistema detalhadamente, relatam as ações que o sistema 

realizará, mapeiam o escopo e facilitam a comunicação com os stakeholders [Jacobson, 2003]. 
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O caso de uso é um diagrama da UML (Unified Modeling Language), linguagem 

proposta pela OMG (Object Management Group). A partir dessa modelagem, pode-se obter uma 

visão do relacionamento e interdependência entre os casos de uso, facilitando a escrita de um 

documento. Algumas ferramentas podem ser utilizadas na modelagem, entre elas podem-se citar: 

ArgoUML, Jude, Rational Rose [Jacobson, 2003]. 

O diagrama da UML representa graficamente os casos de uso e define os relacionamentos 

entre eles. O ator é o agente do sistema, as elipses representam os casos de uso e os 

relacionamentos entre eles são representados pela seta de linha pontilhada. Quando um caso de 

uso é requerido pelo comportamento de outro caso, dizemos que o caso de uso estende o outro. 

Utiliza-se o estereótipo <<extend>>para expressar esse tipo de relacionamento.  Quando um 

comportamento de um caso de uso inclui a execução de outro caso de uso, dizemos que um caso 

de uso está incluído em outro. Os estereótipos <<include>> são utilizados para expressar esse 

relacionamento [Jacobson, 2003]. Na Figura 2.4 pode-se visualizar essas definições: 

 

Figura 2.4 Componentes do diagrama de caso de uso. 
 

 Como exemplo prático, a Figura 2.5 representa a modelagem de casos de uso, utilizando 

os diagramas da UML, de um sistema que auxiliará na gestão de pacientes para uma Cooperativa 

de Fisioterapia, como exemplo: 

 
Figura 2.5 Exemplo de modelagem de casos de uso. 
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Os requisitos funcionais são modelados utilizando os diagramas de caso de uso da UML e 

a seguir são descritos e detalhados no documento de especificação de casos de uso, utilizando 

uma linguagem formal e técnica. Eles são compostos por fluxos de eventos que especificam o 

comportamento de um caso de uso a partir de uma sequência de comandos declarativos que 

descreve as etapas de execução de um caso de uso. Os fluxos podem ser do tipo: básico ou 

alternativo. O fluxo básico representa o fluxo principal do sistema sem interrupções e o 

alternativo, define os desvios pré-definidos no fluxo básico [Jacobson, 2003]. Os templates do 

documento de especificação de requisitos podem ser criados e adaptados por cada organização 

de acordo com suas necessidades. 

Diferentemente dos modelos de user stories e cenários, nos quais abordaremos nas 

próximas seções, os casos de uso são representações formais de um requisito, onde as ações do 

sistema são relatadas minuciosamente, em uma linguagem técnica e formal. Nos processos 

tradicionais, os casos de uso são artefatos de saídas da fase de especificação de requisitos. 

II. User Stories 

 

User Stories são artefatos produzidos em projetos ágeis, utilizadas na metodologia XP e 

no Scrum. Elas são uma definição em alto nível dos requisitos, descrevendo os requisitos 

funcionais, possibilitando uma estimativa para implementação da funcionalidade pelos 

desenvolvedores [Ambler, 2009]. Após uma conversa com os stakeholders, são levantadas 

informações a respeito do que ele necessita e deseja no sistema a ser implementado. Esses 

artefatos são mais simples do que os documentos de requisitos comumente produzidos em 

métodos tradicionais. 

Um importante conceito da user story é o fato dela ser escrita pelos stakeholders e não 

pelos desenvolvedores. São eles que entendem do negócio e definem as funcionalidades que o 

sistema deve possuir, informando como devem ser executadas. Escrevendo de forma simples e 

de fácil compreensão, a story utiliza ferramentas simplificadas para a escrita, como por exemplo, 

cartões e folha de papel. Nessa técnica, os requisitos são citados e melhor especificados a fim de 

facilitar a compreensão do problema e como o sistema deverá atuar no ambiente especificado 

[Ambler, 2009]. 

Uma user story pode ser escrita em uma simples folha de caderno, de maneira informal, 

utilizando linguagem simples e coloquial, sem preocupação com aspectos técnicos de 

desenvolvimento de software. Os requisitos nela descritos são relatados de acordo com o que os 

stakeholders desejam e imaginam naquele momento. Nela é escrito tudo o que os stakeholders 
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imaginam. Sem se preocuparem com reprovações por parte da equipe, expõe tudo o que desejam 

que o sistema realize.  

Nas Figuras 2.6, 2.7 e 2.8, pode-se observar um exemplo de user story descrita para 

facilitar o entendimento dos desenvolvedores na implementação de um sistema que auxiliará na 

gestão de pacientes para uma Cooperativa de Fisioterapia:  

 
Figura 2.6 Exemplo de user story. 

 
Figura 2.7 Exemplo de user story. 
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Figura 2.8 Exemplo de user story. 

 

Diferentemente da modelagem de requisitos utilizando casos de uso, esse modelo propõe 

uma descrição narrativa casual, sem ordenação de ações e sem priorização de requisitos, onde os 

requisitos funcionais e não-funcionais são relatados em paralelo, sem que haja uma explícita 

discriminação de tipo. 

III. Cenários 

 

  [Bass, 2000] utiliza o conceito de cenários para descrever uma sequência de possíveis 

situações, onde estímulos são lançados sobre o sistema resultando em respostas a determinados 

eventos. [Robertson, 2006] conceitua os cenários como sendo uma descrição de stories de casos 

de uso de negócio, retratando de forma simples os requisitos. 

 [Bass, 2000] afirma em seu estudo que Cenário é uma técnica de modelagem proposta 

pelo SEI (Software Engineering Institute) utilizada para definir requisitos não-funcionais. 

Segundo [Bass, 2000] existem dois conceitos de cenários: gerais e instâncias. Utilizamos o 

conceito de cenários gerais para descrever como a arquitetura do sistema irá responder a um 

determinado estímulo. Um cenário é formado pelo estímulo ao qual a arquitetura responde, o 

ambiente que gera o estímulo e o contexto no qual ele ocorre, os tipos de elementos do sistema 

que estão envolvidos na resposta ao estímulo às respostas possíveis, ao tipo de elementos 
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envolvidos na resposta, as possíveis respostas e à forma pelo qual poderemos avaliar e 

caracterizar a resposta da arquitetura. Por exemplo, uma situação em que uma falha ocorre e o 

sistema notifica o usuário. Esse sistema poderá continuar operando com um baixo desempenho. 

Diante desse cenário, pode-se especificar atributos de qualidade que deveriam ser satisfeitos por 

esse sistema [Bass, 2000] [Bass, 2001]. Quando precisamos caracterizar um atributo que pode 

estar  presente em n sistemas, um cenário geral poder ser elaborado para descrevê-lo. 

Esses cenários gerais poderão ser aplicados para qualquer sistema, desde que o sistema 

possua aquele determinado atributo. Por exemplo, pode-se descrever a plataforma de um sistema 

sem conhecermos um sistema específico, uma vez que todo sistema possui uma plataforma 

[Bass, 2000]. 

Um atributo é dito particular a um sistema quando pode-se dizer que ele é uma instância 

do cenário, ou seja, a partir de um cenário geral onde pode-se englobar n sistemas com as 

mesmas características, ressaltando um atributo que é peculiar àquele determinado tipo de 

sistema. Dessa forma, pode-se analisar e caracterizar cada atributo referente aos sistemas 

computacionais. Um exemplo claro é a seguinte situação: “O usuário cancelou uma operação”. É 

um evento possível de ocorrer em qualquer sistema onde esse evento seja possível, uma vez que  

para alguns sistemas, esse evento não é permitido e nem apropriado, não permitindo o 

cancelamento da operação [Bass, 2001].   

Para descrever o cenário proposto por [Bass, 2000], os seguintes passos devem ser 

seguidos: 

1. Definição do Cenário Geral: a fim de fornecer informações sobre os requisitos 

permitindo a compreensão das necessidades do usuário, serão descritos os estímulos (como o 

meio externo influencia o sistema) e resposta do sistema a esse estímulo (como o sistema se 

comporta ao ser estimulado) aos quais os sistemas, independente do tipo do sistema e contexto, 

podem ser expostos. 

2. Definição das Instâncias de Cenário: descrever quais os estímulos�respostas 

aos quais os sistemas podem ser expostos, sendo específicos a um determinado tipo de sistema 

ou contexto.  

 

Um exemplo de descrição de cenários baseada no estudo de [Bass, 2000], é explicitado a 

seguir. O sistema exemplificado é um Sistema de Gestão de Contratos, com funcionalidades 

disponibilizadas na internet. Uma organização necessita de um sistema de informações que 

permita a gestão e suporte ao processo de contratação de bens e serviços, sejam eles de qualquer 

natureza. Com esse sistema, as informações de todos os órgãos serão centralizadas. 
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a. Cenário Geral: Usabilidade em um Sistema Web 

 

Um sistema Web poderá estar inserido em determinadas situações, receber estímulos e 

responder das seguintes formas possíveis: 

1. O sistema possui uma linguagem de fácil entendimento. O usuário compreende 

facilmente o sistema; o uso e aprendizado ocorrem rapidamente. “O usuário 

consegue entender facilmente a utilidade do sistema e o que cada funcionalidade 

pode realizar”. 

a. Estímulo: O usuário navega pelo sistema tentando entender o 

funcionamento do sistema. 

b. Resposta: O sistema fornece uma visão clara de utilidade e finalidade do 

sistema a partir de funcionalidades bem explicitadas e da fácil navegação.  

2. Ao navegar pelo sistema, o usuário deve ter o conhecimento de todas as ações que 

ele pode realizar e ter um feedback do que foi realizado. “O usuário executa as 

funcionalidades que deseja e o sistema informa que a operação foi realizada com 

sucesso ou não”. 

a. Estímulo: O usuário seleciona as funcionalidades que deseja executar no 

sistema. 

b. Resposta: Com a execução da funcionalidade, o sistema informa o 

resultado de sua ação, sendo bem sucedida ou não devido a algum 

problema ocorrido. 

3. O tempo de resposta para cada ação executada pelo usuário é considerado bom ou 

ótimo, se for em média 2 segundos. Se o usuário esperar por uma resposta por 

mais de 5 segundos, já poderemos considerar que houve algum problema. “O 

usuário seleciona uma funcionalidade. O sistema rapidamente retorna exibindo a 

tela referente ao que foi selecionado”. 

a. Estímulo: O usuário aciona uma funcionalidade do sistema. 

b. Resposta: No momento em que o usuário aciona uma funcionalidade, 

rapidamente o sistema executa a ação desejada. 

 

 



 40 

b. Instância de Cenário: Usabilidade no Sistema de Gestão de 

Contratos  

 

O Sistema de Gestão de Contratos possui ações específicas ao contexto onde é inserido. 

Ele também pode estar inserido em determinadas situações, receber estímulos e responder das 

seguintes formas possíveis: 

1. O usuário seleciona uma determinada funcionalidade e executas as suas 

operações.  

a. Estímulo: O usuário realiza uma operação, mas deseja interrompê-la.   

b. Resposta: O sistema permite o cancelamento da operação e informa ao 

usuário a interrupção da ação. 

2. O usuário possui um perfil e acessa o sistema para realizar as operações desejadas. 

a. Estímulo: O usuário faz o login no sistema e tem ao menu de acesso às 

funcionalidades. 

b. Resposta: O sistema exibe no menu apenas as funcionalidades associadas 

ao seu perfil. 

 

O principal objetivo do conceito de cenários proposto por [Bass, 2000] [Bass, 2001] é 

mapear cenários específicos para cenários gerais, a fim de avaliar a sua aplicabilidade para a 

arquitetura do sistema. Os cenários gerais poderão ser utilizados no processo de evolução da 

Architecture Tradeoff Analysis Method como guia para a criação de uma nova árvore de 

utilidade, auxiliando na identificação de instâncias de cenários.  

[Robertson, 2006] aborda os cenários como descrição de stories relacionadas ao negócio. 

A descrição é realizada, em uma linguagem simples e informal, para explicitar os requisitos, 

facilitando a compreensão de todos os envolvidos no projeto. Os analistas de negócio utilizam os 

cenários para descrever um caso de uso de negócios para os stakeholders.  

O cenário é um meio neutro de comunicação entre o analista e os stakeholders, 

possibilitando o entendimento do negócio a todos e utilizado pelo analista para elicitar maneiras 

de como o trabalho deverá ser realizado. Os stakeholders poderão decidir como o um serviço 

será realizado pelo produto. Em um cenário adicional, podem-se descrever as interações dos 

usuários ou dos atores com o produto.  

No primeiro momento, esses cenários podem ser descritos da mesma forma que as user 

stories são escritas: em uma linguagem simples de fácil entendimento, relatando o que o sistema 
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deverá realizar. Vejamos alguns cenários descritos de um check-in de passageiros em uma 

companhia aérea elaborados por [Robertson, 2006]:  

i. Primeiro cenário proposto: 

 
A funcionária da empresa chama o próximo cliente da fila. Quando ele vier vai até a mesa 

de atendimento, pergunta-se pelo bilhete (passagem). Se o passageiro está usando um bilhete 

eletrônico, precisa-se do número do localizador da reserva. A maioria dos passageiros não possui 

esse localizador, então se pergunta o nome e o vôo em que viajará o passageiro. Muitas pessoas 

não sabem o número do vôo então, geralmente pede-se o destino deles.  

ii. Segundo cenário proposto: 

 

É preciso ter o nome correto do passageiro e o seu vôo. Seria embaraçoso fornecer 

assento errado a um passageiro ou enviá-lo a um destino errado. De alguma forma, os registros 

do passageiro são localizados no computador. Se ele não tiver fornecido o número do seu vôo, 

pede-se o passaporte. A foto é checada e a validade do passaporte também. 

Existem templates formais para descrição de cenários, mas ao iniciar a elaboração de 

cenários, um template simples e informal pode ser criado até que se alcance uma maturidade na 

descrição. No primeiro momento, esses cenários podem ser descritos da mesma forma que as 

user stories são: escritos em uma linguagem simples de fácil entendimento, relatando o que o 

sistema deverá realizar. Robertson [Robertson, 2006] propõe um template mais formal para os 

seus cenários. Eles são descritos segundo seguinte estrutura: 

Nome do Evento de Negócio: o nome do evento de negócio que o caso de uso de 

negócio responde. 

Nome e Número do Caso de Uso de Negócio: nome e número de identificação do caso 

de uso de negócio. 

Trigger: os dados ou solicitações de serviços que chegam a partir de uma fonte externa e 

provocam uma resposta do trabalho 

Pré-Condições: algumas condições podem existir antes do caso de uso ser válido. 

Stakeholders interessados: as pessoas, a organização e/ou representantes do sistema que 

será desenvolvido que possuam conhecimentos necessários para especificar o caso de uso a ser 

descrito em cenários ou que tenha algum interesse nesse caso de uso. 
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Atividades dos Stakeholders: as pessoas, a organização e/ou representantes do sistema 

que irão realizar o trabalho desse caso de uso. 

Paradas normais do caso de uso: paradas que esse caso de uso fará para completar 

normalmente o curso do seu trabalho. Essas paradas devem ser escritas com uma linguagem 

simples, natural para serem compreendidas e relatadas no projeto. 

        Parada 1... 

        Parada 2...  

        Parada 3... 

Alternativas: são variações aceitáveis no caso normal. 

       Alternativa 1... 

       Alternativa 2... 

       Alternativa 3... 

Exceções: são variações indesejáveis, mas necessárias. 

       Exceção 1... 

       Exceção 2... 

       Exceção 3... 

Resultados: situação alcançada ao final desse caso de uso São os objetivos do 

stakeholders que foram alcançados.  

 

Após a descrição, os cenários são fornecidos para os stakeholders para sua aprovação. O 

cenário que apresenta uma melhor descrição do negócio é escolhido. Para a formalização do 

cenário, um nome que se refira ao negócio abordado é dado a ele. No exemplo apresentado, o 

melhor cenário foi de número 1 e o nome dado foi “Passageiros em verificação de vôo”.   

Muitos diagramas da UML podem ser usados pelos cenários. O mais utilizado é o 

diagrama de atividades que descreve a sequência de atividades e suas dependências. Na Figura 

2.9, pode-se observar o diagrama de atividades modelado a partir do cenário descrito no exemplo 

citado: 
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Figura 2.9 Diagrama de atividades do cenário “Passageiros em verificação de vôo” [Robertson, 2006]. 

 

Para [Robertson, 2006], descrever stories de negócio utilizando cenários propicia o 

correto entendimento das regras de negócio do sistema aplicadas para especificar um evento. O 

conceito de descrição de user stories utilizado por [Robertson, 2006] dará embasamento à 

proposta dessa dissertação para a modelagem de requisitos não-funcionais abordada no Capítulo 

4. 

O conceito de cenário segundo [Bass, 2000] tem por objetivo principal explicitar os 

estímulos que um sistema poderá receber no meio onde está inserido e a resposta dele com 

relação a esse estímulo, enquanto o conceito segundo [Robertson, 2006] foca-se em descrever as 
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atividades organizacionais de modo que o processo de negócio e o fluxo realizado sejam 

compreendidos de forma clara.  

Os cenários propostos por [Bass, 2000] e [Robertson, 2006] serviram de embasamento 

para a elaboração dos Quality Scenarios cujo diferencial está em abordar e descrever as 

interdependências, conflitos e impactos entre os requisitos não-funcionais, preocupando-se em 

proporcionar um correto entendimento dos requisitos. 

2.2.4. Validação de Requisitos 

 

A validação de requisitos é um processo no qual se realiza a certificação do documento de 

requisitos, verificando a consistência, completude, precisão e a conformidade dos requisitos com 

as necessidades dos stakeholders e com a visão deles em relação ao que esperam do sistema 

[Paetsh, 2003].  

Geralmente os stakeholders não conseguem explicar de forma clara e correta a sua visão 

do sistema, o que realmente necessitam e não conseguem discernir quais necessidades poderão 

ser transformadas em funcionalidades. Dessa forma, nessa fase é imprescindível contar com a 

colaboração dos stakeholders para o entendimento e discussão junto ao analista de requisitos, 

validando se os requisitos definem o sistema como o stakeholder realmente deseja. 

Ao finalizar essa etapa, o conhecimento detalhado do domínio do problema e dos 

requisitos mais relevantes para o desenvolvimento do sistema é obtido [Paetsh, 2003]. O 

documento de requisitos é finalizado e entregue ao cliente para aprovação. Caso haja alguma 

discordância por parte do cliente, reinicia-se o processo das fases da engenharia de requisitos.  

A atividade de validação retrata um processo contínuo, que ocorre, na maior parte do 

tempo, em paralelo com as fases de elicitação e especificação [Loucopoulos, 1995]. A validação 

ocorre para evitar retrabalho e altos custos com o projeto, uma vez que os requisitos podem 

sofrer alteração ao longo do projeto, precisando ser novamente elicitados e/ou especificados. 

Uma vez que o sistema desenvolvido não está em conformidade com os requisitos levantados, 

ocorrerá a insatisfação do cliente e podendo levar até mesmo ao insucesso do projeto.  

Algumas técnicas poderão ser utilizadas para auxiliar na validação dos requisitos:  

• Revisões de Requisitos; 

• Prototipação; 

• Geração de Casos de Teste; 

• Análise de Consistência Automática. 
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A fase de validação de requisitos tem como principal importância o esclarecimento de 

dúvidas a respeito do entendimento e da real necessidade dos requisitos, a fim de que seja 

analisada a viabilidade dos requisitos solicitados pelos stakeholders.  

2.2.5. Gerenciamento dos Requisitos 

 

O gerenciamento de requisitos inclui a captura, o armazenamento, a disseminação e o 

controle da informação. Envolve também o entendimento e o controle das mudanças nos 

requisitos do sistema bem como o controle de versão do documento de requisitos [Paetsh, 2003].  

Pode-se considerar essa fase como um processo que controla as mudanças de requisitos, onde é 

estabelecido e mantido um contrato entre cliente e a equipe de projeto sobre as mudanças de 

requisitos do sistema. 

É importante descobrir quais são os requisitos do sistema, descrevê-los, organizá-los, e 

rastrear os eventos que provocam as suas mudanças. Eles podem sofrer constantes modificações, 

bem como novos requisitos podem surgir ao longo do projeto de acordo com mudanças nas 

necessidades do negócio ou até mesmo após um melhor entendimento do sistema que será 

desenvolvido [Leffingwell, 2000].  

Três aspectos da gerência de requisitos merecem uma atenção especial:  

• Identificação e armazenamento de requisitos; 

• Gerência de mudança de requisitos, 

• Rastreamento de requisitos. 

 

Identificar e armazenar os requisitos em um único documento torna fácil o acesso a eles e 

a elaboração de novas versões do documento de requisitos. Mudanças dos requisitos são 

inevitáveis e não implicam necessariamente em falhas no sistema. Sendo assim, torna-se 

imprescindível gerenciar as mudanças ocorridas de modo que sejam avaliados os impactos ao 

sistema bem como se há viabilidade em sua realização. 

Além de acompanhar as mudanças, os requisitos não podem ser efetivamente gerenciados 

sem rastreamento. Diz-se que um requisito pode ser rastreado se é possível determinar quem 

sugeriu o requisito, porque o requisito existe, a quais outros requisitos ele está relacionado e 

como ele está relacionado com outras informações como artefatos de projeto, implementação e 

documentação de usuário. O rastreamento também permite encontrar outros requisitos que 

podem ser afetados quando uma mudança é solicitada [Espindola, 2004]. 
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O entendimento do sistema a princípio pode ter sido atingido de forma incorreta, afinal, 

diferentes pontos de vista têm diferentes requisitos, podendo ser contraditórios. Dessa forma, os 

requisitos precisam ser gerenciados a fim de que mudanças não venham causar um impacto no 

sistema, comprometendo sua qualidade e o atendimento às necessidades levantadas. 

Essa atividade consiste em gerenciar as inevitáveis mudanças dos requisitos propostos 

que surgem, principalmente, quando são alteradas as prioridades do negócio, quando se 

identificam erros ou omissões nos requisitos, ou quando novos requisitos são definidos [Paetsh, 

2003]. 

2.3. Requisitos Não-Funcionais 

 

Na ER, os requisitos são classificados em funcionais, não-funcionais e organizacionais, 

segundo Cysneiros [Cysneiros, 2002].  

Nesta seção abordaremos com mais ênfase os requisitos não-funcionais que são o objeto 

central da nossa proposta. Utilizaremos uma abordagem orientada a processo, na qual propõe o 

uso de técnicas (a técnica selecionada para a aplicação da prática proposta será descrita no 

Capítulo 4) para justificar decisões de utilização de determinados requisitos não-funcionais no 

sistema. 

Um grande desafio a ser contornado, é identificar os impactos causados por restrições 

operacionais ao software ou até mesmo específicos comportamentos dos sistemas com relação a 

possíveis cenários e/ou situações ao qual o sistema poderá ser exposto, a fim de que tenhamos 

softwares que satisfaçam os requisitos não-funcionais, sendo desenvolvidos em tempo hábil 

[Cysneiros, 1998]. 

Os requisitos não-funcionais são atributos de qualidade que o sistema deve possuir, 

analisados de acordo com a necessidade do cliente levando em consideração os aspectos técnicos 

e o ambiente no qual o sistema irá operar, que não são facilmente representados por funções ou 

casos de uso [Chung, 1992]. Esses requisitos podem estar relacionados ao sistema como um 

todo, apenas a um requisito funcional ou a um grupo de requisitos funcionais. São cruciais 

durante o desenvolvimento do sistema, servindo como critério de decisões e aceitação. Eles 

podem influenciar e até mesmo determinar o sucesso ou não sucesso de um projeto, porém tem 

sido dada pouca atenção a eles no desenvolvimento de software.  

Eles têm sido definidos com pouco entendimento e pequena riqueza de detalhes e como 

fatores menos críticos. É notório, em templates de documento de requisitos, que a seção dos 

requisitos não-funcionais é mais informal, funcionando como uma espécie de citações de 
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atributos do sistema levantados durante a análise dos requisitos junto aos stakeholders. 

Frequentemente, eles são relatados de forma contraditória, ou seja, a elicitação desses requisitos 

é feita de forma inadequada e até mesmo incorreta, dificultando o entendimento e seu 

cumprimento durante o desenvolvimento do software, bem como a validação junto ao usuário 

e/ou cliente [Chichinelli, 2001]. 

De acordo com Cysneiros e Leite [Cysneiros, 1998], para satisfazer um requisito não-

funcional é possível que sejam criados conflitos, tanto com outros requisitos não-funcionais, 

como com requisitos funcionais. Consequentemente, o não tratamento dos requisitos não-

funcionais durante o desenvolvimento do software podem acarretar no aparecimento tardio 

desses conflitos apenas durante na implementação do software.  

Segundo Chung [Chung, 2000], não há uma classificação formal e nem uma lista de 

todos os requisitos não-funcionais existentes. Não há também uma forma única de classificação 

desses requisitos que aborde todas as necessidades de aplicações diferentes de diferentes 

domínios. 

2.3.1. Classificação dos Requisitos Não-Funcionais 

 

Segundo Boehm [Boehm, 2003], em uma publicação da Rome Air Development Center 

(RADC), requisitos não-funcionais são classificados em:  

• Orientados ao Consumidor (conhecidos também como fatores de qualidade 

de software): referem-se a requisitos observados pelo cliente como a eficiência, 

correção, amigabilidade entre outros; 

• Atributos Orientados Tecnicamente (conhecidos também como critérios de 

qualidade de software): são mais associados a requisitos orientados ao sistema, 

como tratamento de erros e anomalias, completude, escopo funcional.  

 

Sommerville [Sommerville, 2007] classifica os requisitos não-funcionais em 3 (três) 

categorias conforme pode ser visto na Figura 2.10: 

• Requisitos de Produto: especificam características desejadas que um sistema 

deve fornecer, como Portabilidade, Usabilidade, Eficiência, Confiabilidade, 

Desempenho e Capacidade. 

• Requisitos de Processo: especificam restrições relacionadas com o processo de 

desenvolvimento do sistema. Normalmente são incluídos em grandes 
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organizações que seguem padrões e práticas pré-estabelecidas, como Requisitos 

de Entrega, Implementação e Padrões. 

• Requisitos Externos: resultam do ambiente em que o sistema está sendo 

desenvolvido. Basea-se em informações sobre o domínio de aplicação, 

considerações organizacionais e restrições de projeto, como: Requisitos de 

Interoperabilidade, Éticos e Legais. 

 

A Figura 2.10 mostra a classificação descrita: 

 
 

Figura 2.10 Classificação dos Requisitos Não-Funcionais [Sommerville, 1997]. 
 

Ainda segundo [Sommerville, 1997], a satisfação desses requisitos afeta vários 

componentes do sistema e são críticos para o sucesso de sistemas de software, pois estão 

diretamente relacionados com a satisfação do cliente. 

O sistema pode executar todas as funcionalidades (requisitos funcionais) que foram 

requeridas pelo cliente, mas o sistema é muito difícil de usar ou demora muito para executar 

operações simples. Portanto, assim como os requisitos funcionais, os requisitos não-funcionais 

devem ser bem especificados. Requisitos não-funcionais importantes não atendidos ou 

conflitantes podem afetar diretamente o sucesso de um sistema. 
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2.3.2. Modelagem de Requisitos Não-Funcionais 

Os requisitos não-funcionais são os atributos de qualidade que um sistema deve ter ou 

determinam quão bem ele deve realizar uma determinada função. Os atributos de qualidade 

tornam um sistema atrativo, seguro, usável ou até mesmo rápido em seu uso. Requisitos não-

funcionais possuem uma grande importância na fase inicial de levantamento bem como no 

desenvolvimento de software. Eles possuem um papel relevante para que um sistema atenda às 

necessidades do cliente, pois definem restrições ou atributos de qualidade desejáveis em um 

software. Pode-se citar como exemplo de Non-Functional Requirements (NFR): usabilidade, 

desempenho, confiabilidade, segurança, manutenabilidade, disponibilidade e acessibilidade. 

As técnicas tradicionalmente aplicadas no desenvolvimento de software tratam aspectos 

relacionados à funcionalidade do sistema, à descrição de atividades e entidades, às entradas que 

serão transformadas e às saídas que deverão ser produzidas, porém não consideram aspectos não-

funcionais relacionados à qualidade, confiabilidade, segurança, desempenho e usabilidade.  

Lacerof e Paterno [Lacerof, 1998], abordando o NFR de usabilidade, fizeram um estudo 

aplicando o Método USINE (User Interface Evaluator) para avaliar a usabilidade. Esse método 

avalia a usabilidade da interface do usuário usando um Modelo de Tarefa e logs gerados de testes 

de usuários com a aplicação. Em todo o processo de avaliação é dado suporte automático, o que 

diminui o tempo e custo despendido. Com a aplicação do estudo, pode-se perceber que os 

resultados obtidos referem-se a quão bem os usuários obtiveram sucesso em desempenhar suas 

atividades e aos erros que os mesmos cometeram ao desempenhá-las. Definiu-se,então, os 

seguintes critérios de usabilidade [Nielsen, 1993]: 

•  Facilidade de Aprender: os sistemas devem possibilitar um aprendizado fácil, pois na 

maioria das vezes a primeira experiência que as pessoas têm com um novo sistema é a de 

aprender a usá-lo. Assim, facilidade de aprender é um atributo fundamental de 

usabilidade em grande parte dos sistemas. 

• Facilidade de Memorização: o sistema deve ser fácil de lembrar de modo que, o usuário 

que o utiliza intermitentemente após passar um tempo sem usá-lo, seja capaz de aprender 

ou até mesmo relembrar o aprendizado anterior. 

• Consistência: este atributo é equivalente a dizer que, tendo o usuário aprendido o 

sistema, um alto nível de produtividade é possível. Uma forma típica de medir eficiência 

de uso e com isto decidir sobre alguma definição de especialista é obter uma amostra 

representativa de usuários com aquela habilidade e medir o tempo que eles levam para 

executar algumas tarefas típicas. 
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• Mínimo de Erros: este atributo de usabilidade é relacionado à quantidade de erros que 

um usuário pode cometer durante o uso do sistema. O que se busca é uma baixa taxa de 

erros e uma maior facilidade de recuperação caso eles ocorram. Tipicamente, um erro é 

alguma ação que não culmina na meta desejada. Desta forma, a taxa de erros do sistema é 

medida contando o número de tais ações feitas pelos usuários enquanto executam alguma 

tarefa específica. Taxa de erros pode ser medida como parte de um experimento para 

medir outros atributos de usabilidade. 

• Satisfação do Usuário: se refere à quão agradável o sistema é de usar. A satisfação 

subjetiva pode ser um atributo de usabilidade especialmente importante para sistemas tais 

como contabilidade doméstica, jogos, ficção interativa, ou pintura criativa. Para alguns 

usuários, o valor de seu valor de entretenimento do sistema é mais importante que a 

velocidade com que as tarefas são feitas, mesmo porque uma pessoa pode querer gastar 

um longo tempo se divertindo. 

 
Alguns critérios não abordados anteriormente também podem indicar se um sistema 

atende ou não ao NFR de usabilidade: facilidade de uso e de aprendizado, interface amigável e 

intuitiva, ser eficaz e eficiente no uso, possuir uma linguagem usual, acesso rápido e manual de 

ajuda. O conceito de ter eficiência e ser eficiente é muitas vezes confundido. Ser eficaz no uso 

representa o quanto o sistema é bom em realizar o que se espera que ele realize, ou seja, realizar 

seu papel com qualidade. Ser eficiente no uso é a maneira como o sistema irá auxiliar o usuário 

na realização de suas tarefas, refere-se à quão agradável o sistema é de usar.  

Uma interface amigável visa conduzir o usuário ao aprendizado do sistema de forma 

iterativa, deve mantê-lo informado a respeito do status e/ou contexto no qual ele se encontra no 

sistema, informando títulos claros para as telas, janelas e caixas de diálogo. A forma como os 

componentes, as informações, objetos, comandos são apresentados determinarão a compreensão 

do usuário. A estrutura espacial da interface do sistema deve ser organizada ordenadamente a fim 

de induzir o entendimento do usuário, apresentando infomações coesas segundo uma sequência 

lógica.  

Existem diferentes abordagens para a modelagem de requisitos não-funcionais. Nas 

próximas seções abordaremos o NFR Framework, a Técnica i* e a ISO 9126. 

I. NFR Framework  

 

O NFR Framework é uma técnica orientada a processo para lidar com requisitos não-

funcionais, sendo então complementar à tradicional técnica orientada a produto que enfatiza a 
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avaliação do produto final, usualmente envolvendo métricas. Durante o processo de 

desenvolvimento, este framework permite tratar requisitos não-funcionais como metas 

potencialmente conflitantes ou auxiliares, além de considerar alternativas de desenvolvimento 

que podem satisfazer esses requisitos, relatar decisões de projeto para NFR, justificar tais 

decisões em relação às necessidades do domínio da aplicação, e auxiliar na detecção de defeitos. 

Esse framework proposto por [Chung, 2000] procura tratar todos os tipos de requisitos 

não-funcionais desde as primeiras etapas do processo de desenvolvimento de software. Apesar 

de ser um framework bastante completo e eficaz para lidar com requisitos não-funcionais durante 

a elicitação de requisitos, este framework não favorece a integração destes requisitos nas etapas 

seguintes do desenvolvimento de software, ficando, assim, uma lacuna aberta para que conflitos 

entre requisitos funcionais e não-funcionais passem despercebidos durante o projeto do software 

[Cysneiros, 1997]. 

O NFR Framework pode ser utilizado para definir os requisitos não-funcionais de 

segurança, exatidão, desempenho e custo. Neste framework, os requisitos não-funcionais são 

tratados como metas possivelmente conflitantes. São identificados na sua forma mais geral, 

sendo refinados até que se crie um conjunto de requisitos que possa satisfazer ao requisito geral. 

Essa abordagem foi criada a fim de dar um suporte lógico aos desenvolvedores, sendo baseada 

nas árvores E/OU que são usadas na resolução de problemas. A partir da aplicação dessa técnica 

é possível identificar se os requisitos não-funcionais estão sendo alcançados. Essas metas, 

porém, não podem ser consideradas como totalmente satisfeitas, uma vez que decisões de 

projetos têm influência direta em uma meta. 

Para representar e registrar a concepção dos processos em grafos, o NFR Framework 

oferece os chamado Softgoal Interdependency Graph (SIG), oferecendo um catálogo de 

conhecimento e técnicas de desenvolvimento [Xavier, 2009]. 

Antes de definir as metas, é preciso adquirir o conhecimento sobre o domínio em questão, 

sobre o que o sistema deverá realizar, quais os requisitos funcionais e os tipos de NFR que 

deverão ser atendidos e para isso, documentos da própria organização podem ser fornecidos por 

ela e utilizados para adquirir informações. 

Inicialmente, é importante verificar quais as necessidades e prioridades para a 

organização e para o sistema. Após definir as prioridades, um SIG é construído com os principais 

requisitos não-funcionais estimados. Esses requisitos são chamados de Softgoal Intedependency 

Graph, ou seja, objetivos não-funcionais que são difíceis de ser avaliados. Após a definição, os 

SIGs serão compreendidos, priorizados e tratados [Xavier, 2009].  
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Figura 2.11 Softgoal informal baseado em [Chung, 2000]. 

 

Os Softgoals são representados através de nuvens. Pode-se observar na Figura 2.11, os 

dois requisitos não-funcionais: “Fácil aprendizado” e “Fácil uso” bem como o domínio da 

aplicação, o “usuário”.  

Concluída a definição, os requisitos são decompostos por tipo e tópico. Na decomposição 

por tipo, indicam quais as decomposições possíveis para um NFR. A decomposição por tópico 

trata da decomposição estrutural do problema. Com a decomposição dos requisitos, é realizada a 

identificação das operacionalizações, concebendo possíveis alternativas para satisfazer os NFR 

no sistema [Chung, 2000]. Pode-se observar essa decomposição na Figura 2.12: 

 
Figura 2.12 Decomposição do requisito não-funcional baseada na decomposição de [Chung, 2000]. 

 

Um Softgoal pode crescer e ficar muito grande e complexo, por isso é preciso tratar as 

ambiguidades, prioridades e interdependência de operacionalizações. As prioridades 
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organizacionais que fazem parte do domínio da aplicação devem ser analisadas. Os requisitos 

podem ser analisados durante várias fases do desenvolvimento como prioridade. Além disso, 

requisitos podem ser identificados como prioridades durante várias fases do desenvolvimento.  

O refinamento do requisito não-funcional possibilita uma melhor compreensão do 

requisito. No NFR-Framework as operacionalizações são tratadas como softgoals que podem 

novamente ser refinados em outros softgoals e decompostos em operacionalizações mais 

específicas.  

As operacionalizações do NFR Framework embasaram a elaboração do Catálogo de 

Usabilidade [Xavier, 2009], possibilitando a verificação, servindo de checklist para a 

comprovação de que a o NFR de usabilidade está sendo atendido em um determinado sistema. 

Os catálogos de requisitos não-funcionais mostram possibilidades de decomposição de 

operacionalizações em operacionalizações mais especializadas. Eles também mostram as 

contribuições dessas operacionalizações em outras [Xavier, 2009]. 

Na próxima seção, o requisito de usabilidade será melhor abordado. 

I. Catálogo de Usabilidade 

 

A Usabilidade é um dos fatores que influenciam diretamente a qualidade do software e 

pode ser definida como facilidade de aprendizado, eficiência de uso, o quão satisfeito o usuário 

está com o uso do sistema, intuitividade e atender às necessidades do usuário. 

Esse requisito não-funcional é um dos fatores que influencia diretamente a qualidade do 

software e pode ser definida como facilidade de aprendizado, eficiência de uso, o quão satisfeito 

o usuário está com o uso do sistema, intuitividade e atender às necessidades do usuário. 

A fim de entender melhor as características desse NFR, tomemos como base o catálogo 

de usabilidade para interfaces, proposto por Laís Xavier [Xavier, 2009]. Esse catálogo, uma 

forma de orientação na descoberta de operacionalizações de requisitos não funcionias, considera 

os conceitos de metas, princípios de design e heurísticas.   

No catálogo de usabilidade proposto por [Xavier, 2009], a figura 2.13 está focada na 

dimensão de eficiência / eficácia. A visibilidade se refere à maneira nas quais as funções estão 

dispostas em uma interface, e restrições, se referem à determinação das formas que delimitam o 

tipo de interação. São  os softgoals imediatamente abaixo que contribuem para atingir a meta 

eficiência / eficácia. Visibilidade deriva para feedback, ajuda e design minimalista, enquanto 

restrições derivam para o design minimalista.  
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Relacionadas à utilidade, na Figura 2.14, a flexibilização e o livre controle do usuário 

são softgoals que contribuem para atingir esta meta principal e estão relacionadas ao trabalho de 

Nielsen. Restrições é um softgoals que foi associado à “eficiência e eficácia” e que também está 

associado à meta de utilidade, porém neste caso ele contribui negativamente. Já o softgoals 

segurança no uso engloba a heurística de [Nielsen, 1994]  “Tratamento de erros”, como pode 

ser visto na Figura 2.15. Esta heurística é subdividida em duas partes, prevenção de erros e 

restabelecer de erros.  

Por fim, na Figura 2.16 o softgoals fácil de aprender e usar que une duas metas de 

[Preece, 2005] em um softgoal só.  

Pode-se perceber cada uma dessas operacionalizações explicitadas nas Figuras 2.13, 2.14, 

2.15 e 2.16.  

 

 
Figura 2.13 Catálogo de usabilidade: Eficiência e Eficácia [Xavier, 2009]. 
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Figura 2.14 Catálogo de usabilidade: Utilidade [Xavier, 2009]. 
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Figura 2.15 Catálogo de usabilidade: Segurança no uso [Xavier, 2009]. 
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Figura 2.16 Catálogo de usabilidade: Fácil de aprender e de usar [Xavier, 2009]. 

 
Esse catálogo é um refinamento de requisitos não-funcionais baseado no NFR 

Framework, onde o requisito é identificado na sua forma mais geral e é refinado e detalhado até 

que seja atendido. Nesse caso, expõe operacionalizações da usabilidade que são consideradas 

atributos e restrições da mesma, bem como metas a serem alcançadas no desenvolvimento do 

sistema.  

II. Técnica i* 

 
A técnica i* propõe uma abordagem orientada a agente de requisitos para a engenharia de 

requisitos, centrado nas características intencionais do agente.  É uma abordagem sistemática 
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usada para descobrir e estruturar requisitos a um nível organizacional, onde requisitos não-

funcionais e as suas relações são especificados [Nunes, 2009].  

Aos agentes são atribuídas propriedades intencionais como metas, crenças, habilidades, 

compromissos, entre si. Agentes atribuem propriedades intencionais (tais como metas, crenças, 

habilidades, compromissos) entre si e raciocínio a respeito das relações estratégicas.  

Dependências entre os agentes dão origem a novas oportunidades, como por exemplo, 

vulnerabilidades. As redes de dependências são analisadas através de uma abordagem qualitativa 

raciocínio. Agentes consideram configurações alternativas de dependências para avaliar o seu 

posicionamento estratégico em um contexto social. A técnica é usada em contextos em que 

existem várias partes (ou unidades autônomas), com os interesses estratégicos que podem 

reforçar ou conflitar em relação uns aos outros [Xavier, 2009].  

 [Yu, 1995] propõe a técnica i* que faz uso dos conceitos do NFR-Framework proposto 

por [Chung, 2000], utilizando especialmente softgoals em dois modelos Strategic Dependency 

(SD) e Strategic Rationale (SI). O SD e o SI são utilizados para elaborar modelos de negócio e 

auxiliar o redesenho de processos [Chung, 2000]. O modelo SD é um grafo onde cada nó 

representa um ator social que depende de outros atores para atingir um softgoals, alcançar 

objetivos, executar tarefas e fornecer recursos. A dependência que existe entre os atores é 

chamada de depend e os atores dependentes são chamados de dependee. O objeto centro da 

dependência é chamado de dependum. Ao depender de outro ator dependum, um ator é capaz de 

atingir os objetivos que ele é incapaz de alcançar ou não conseguem atingir facilmente ou não 

tão bem. A dependência torna-se vunerável, transformando a entrega do objeto ao ator, de modo 

que não prejudique a capacidade de atingir os objetivos [Yu, 1996]. 

O modelo SI permite a visualização intencional dos elementos a fim de refinar o modelo 

SD adicionando raciocínio. As dependências do modelo SD estão conectadas aos elementos 

intencionais dentro das fronteiras do ator. Os elementos desse modelo são decompostos de 

acordo com os conectores [Yu, 1996] [Grau, 2005]: 

• Means-end links: estabelecem que um ou mais elementos intencionais é o meio que 

contribui para a realização de um fim. Quando existe mais de um meio, uma relação “or” 

é assumida, indicando diferentes tipos de se obter o fim. 

• Task decomposition links: estado de decomposição de uma tarefa dentro de diferentes 

elementos intencionais. Existe uma relação “and” quando uma tarefa é decomposta.  

 

A técnica i* faz uma análise a partir dos objetivos relativos ao estado do negócio que um 

ator deseja alcançar, mas também dos softgoals relativos às condições, que o ator deseja obter, 
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delineadas pelas suas intenções e razões. Define papéis utilizando o conceito de agentes, 

abordando aspectos organizacionais. 

III. ISO 9126  

 

A Norma ISO 9126 é um modelo geral para o enquadramento de requisitos não-

funcionais, onde é definida uma série de características que permite avaliar a qualidade de um 

produto. Tais critérios são: Funcionalidade, Confiabilidade, Usabilidade, Eficiência, 

Manutenabilidade e Portabilidade, e essas são subdivididas. A ISO 9126 é a primeira norma a 

definir o termo Usabilidade [Cortês, 1998]. 

A ISO 9126 não apresenta métricas para as características da qualidade e propõe que cada 

empresa desenvolva as suas próprias. Ela inclui definições e subcaracterísticas de qualidade, 

descreve métricas externas relativas ao uso do produto, e internas relativas à arquitetura do 

produto, respectivamente [Ferreira, 2002].   

A ISO 9126 é um padrão internacional para a evolução de software e é dividida em:  

• ISO 9126-1: Modelo de Qualidade; 

• ISO 9126-2: Métricas Externas; 

• ISO 9126-3: Métricas Internas; 

• ISO 9126-4: Métricas da Qualidade de Utilização.  

 

A primeira parte da ISO 9126 define características de qualidade de software. As outras 

partes dessa norma referem-se a métricas para tais critérios definidos.  

A Qualidade do Produto é definida nessa ISO pelos atributos a seguir: 

• Funcionalidade: o sistema satisfaz as necessidades desejadas? 

o Adequação: Propõe-se a fazer o que é apropriado? 

o Acurácia: Faz o que foi proposto de forma correta? 

o Interoperabilidade: Interage com os sistemas especificados? 

o Conformidade às leis: Está de acordo com as normas, leis, etc.? 

o Segurança de acesso: Evita o acesso não autorizado aos dados? 

• Confiabilidade: o sistema é imune a falhas? 

o Maturidade: Com que frequência apresenta falhas? 

o Tolerância a falhas: Ocorrendo falhas, como ele reage? 

o Recuperabilidade: É capaz de recuperar dados em caso de falha? 

• Usabilidade: o sistema é fácil de usar? 
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o Inteligibilidade: É fácil entender o conceito e a aplicação? 

o Apreensibilidade: É fácil aprender a usar? 

o Operacionalidade: É fácil de operar e controlar? 

• Eficiência: o sistema é rápido? 

o Tempo de resposta: Qual é o tempo de resposta, a velocidade de execução? 

o Recursos empregados: Quanto recurso usa? Durante quanto tempo? 

o Manutenabilidade: o sistema é fácil de modificar? 

o Analisabilidade: É fácil de encontrar uma falha, quando ocorre? 

o Modificabilidade: É fácil modificar e adaptar? 

o Estabilidade: Há grande risco quando se faz alterações? 

o Testabilidade: É fácil testar quando se faz alterações? 

• Portabilidade: é fácil de usar em outro ambiente? 

o Adaptabilidade: É fácil adaptar a outros ambientes? 

o Capacidade para ser instalado: É fácil instalar em outros ambientes? 

o Conformidade a padrões: Está de acordo com padrões de portabilidade? 

o Capacidade para substituir: É fácil usar para substituir outro? 

 

Na figura 2.17, os atributos podem ser melhor visualizados: 

 
Figura 2.17 Modelo de Qualidade da ISO 9126 [Cortês, 1998]. 
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2.4. Considerações Finais 

 
 Segundo [Sommerville, 2007], a engenharia de software é uma disciplina que está 

relacionada com a produção de softwares desde o estágio do levantamento de requisitos até a 

manutenção. A engenharia de requisitos, que compõe a ES (Engenharia de Software), aborda as 

necessidades do cliente com relação ao sistema que ele solicita. Ela abrange os requisitos 

funcionais, que dizem respeito à ação do sistema, e os não-funcionais, foco da pesquisa, que 

refletem o comportamento do sistema, a forma como ele realizará cada ação, cada 

funcionalidade. 

Os requisitos funcionais possuem uma extrema importância no momento de definição de 

escopo do projeto, no levantamento de requisitos bem como no desenvolvimento. Os requisitos 

não-funcionais também possuem uma importância bastante relevante, uma vez que os atributos 

do sistema estão diretamente relacionados com a satisfação do cliente. Quanto mais um sistema 

supre às necessidades do cliente realizando as funcionalidades da melhor forma possível, sendo 

melhor e/ou igual ao esperado, maior a satisfação do cliente.  

Alguns modelos podem ser utilizados para a modelagem de requisitos: casos de uso, user 

story, cenários. Esses modelos contribuem para uma melhor compreensão dos stakeholders com 

relação aos requisitos e ao funcionamento do sistema, contribuindo para uma eficiente 

comunicação entre ele e a equipe desenvolvedora do sistema.  

Os requisitos não-funcionais são abordados pelo NFR Framework que se preocupa em 

classificar e catalogar cada requisito, favorecendo assim o atendimento a ele em cada sistema. A 

ISO 9126 aborda as características do produto, que são os atributos de qualidade, a fim de 

garantir a melhor qualidade do produto final e os cenários, vêm propor uma modelagem desses 

requisitos, de forma objetiva, descrevendo possíveis situações de exposição dos sistemas [Bass, 

2000] e user stories de casos de uso de negócio [Robertson, 2006]. 

Neste trabalho, utilizaremos a user story aplicada em métodos ágeis [Ambler, 2009] para 

modelagem de requisitos funcionais do sistema e os cenários de qualidade, uma adaptação da 

técnica proposta por [Bass, 2000], para aplicação na modelagem de requisitos não-funcionais. 

Esses tipos de modelos de requisitos serão abordados detalhadamente no Capítulo 4, bem como a 

modelagem de NFR utilizando os cenários em fases de um processo ágil.



 62 

3. Métodos Ágeis 
 

Esse capítulo apresenta uma visão geral de métodos ágeis, seus valores e princípios, 

dando ênfase ao Scrum. Serão abordados os papéis e fluxo do processo do Scrum. 
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3.1. Visão Geral 

 

Os métodos ágeis têm sido apontados como uma alternativa às abordagens tradicionais de 

desenvolvimento de software. Nos métodos tradicionais, as constantes modificações solicitadas 

acarretam em um custo elevado. Entretanto, em projetos em que há muitas mudanças, em que os 

requisitos são passíveis de alterações, onde refazer partes do código não é uma atividade que 

apresenta alto custo, as equipes são pequenas, as datas de entrega do software são curtas e o 

desenvolvimento rápido é fundamental, não pode haver requisitos estáticos, necessitando então 

de métodos ágeis. Além disso, o ambiente das organizações é dinâmico, não permitindo então 

que os requisitos sejam estáticos [Soares, 2004]. 

Aplicar método ágil no processo de desenvolvimento de software vem possibilitar o 

melhor gerenciamento de mudanças nos requisitos bem como auxiliar no acompanhamento do 

projeto a fim de alcançar o objetivo dentro do prazo e custo acordado [Soares, 2004].  

O Manifesto Ágil formalizou as abordagens do método ágil e estabeleceu um conjunto de 

valores adotados pelos projetos ágeis [Agile, Manifesto] [Soares, 2004]: 

• Indivíduos e interações ao invés de processos e ferramentas; 

• Software funcionando ao invés de documentação abrangente; 

• Colaboração com o cliente ao invés de negociação de contratos, 

• Resposta rápida a mudanças ao invés de seguir planos. 

 

O método ágil prioriza a satisfação do cliente através da entrega de software contínua e o 

mais breve possível. As mudanças nos requisitos poderão ser aceitas independentemente do 

estágio de desenvolvimento em que o projeto esteja. 

Os métodos ágeis destacam-se pelo seu controle do tempo em suas atividades e cada 

tarefa precisa seguir à risca o tempo estipulado para ela [Schwaber, 2004].  Os métodos 

conhecidos atualmente são: Scrum, Dynamic Systems Development Method (DSDM), Crystal 

Methods, Feature-Driven Development (FDD), Lean Development (LD), Extreme Programming 

(XP) e Adaptative Software Development [Teles, 2004].  

O XP é método ágil para equipes pequenas e médias que irão desenvolver software com 

requisitos vagos e em constante mudança. Adota a estratégia de constante acompanhamento e 

realização de vários pequenos ajustes durante o desenvolvimento de software. O 

desenvolvimento é baseado no modelo incremental (ou iterativo) onde o sistema começa a ser 

implementado logo no início do projeto e vai ganhando novas funcionalidades ao longo do 

tempo.  
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XP é um processo de desenvolvimento que busca assegurar que o cliente receba o 

máximo de valor de cada dia de trabalho da equipe de desenvolvimento. Ele está organizado em 

torno de um conjunto de valores e práticas que atuam de forma coesa e harmônica para que o 

cliente receba um alto retorno do investimento do software. Sua equipe é formada pelos 

seguintes papéis [Teles, 2004]: 

• Gerente de Projeto; 

• Coach; 

• Analista de Testes; 

• Redator Técnico, 

• Desenvolvedor. 

 

Em uma pesquisa realizada pela VersionOne e divulgada em Agosto de 2008 

[VersionOne, 2008], pode-se perceber que ao introduzir métodos ágeis em projetos houve um 

aumento significativo da produtividade, redução de defeitos de software e custos e acelerou o 

tempo de mercado. O uso desse tipo de métodos no gerenciamento de projetos de 

desenvolvimento de software tem feito parte da realidade de organizações.  

Os principais motivos que as levam a adotarem tais métodos ágeis são as expectativas de 

redução do tempo para distribuição do produto e melhoria na habilidade de gerenciar mudanças 

de prioridade. Nessa pesquisa, foram obtidas mais de 2.300 respostas, onde foi solicitado aos 

participantes que informassem a estimativa de aumento da produtividade dos benefícios igual ou 

maior a 10% que foram adquiridos na utilização de métodos ágeis [VersionOne, 2008].  

Uma interessante classificação de projetos dada por Suzanne [Robertson, 2008] e James 

Robertson [Robertson, 2006] é em relação à agilidade. Eles classificam em: 

• Rabbit Projects: são projetos pequenos, rápidos, iterativos, com grandes 

potenciais ágeis. Cenários são elaborados pelos analistas de requisitos com a 

participação dos stakeholders, priorizando as propriedades que deverão ser 

primeiramente atendidas. 

• Horse Projects: possuem um potencial ágil mais reduzido. São projetos maiores 

que os Rabbit Projects e são os mais comuns em organizações. Necessitam de um 

processo formal para representar o conhecimento obtido, ou seja, de 

documentações formais. Envolve a participação de vários stakeholders e por esse 

motivo, os requisitos não-funcionais precisam ser cuidadosamente levantados. 

Conflitos de requisitos originados por diferentes stakeholders expondo suas 

necessidades poderão acontecer.  
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• Elephant Projects: possuem o menor potencial ágil. Esses projetos possuem uma 

duração maior, por conta disso é preciso manter tudo o que é produzido durante o 

seu desenvolvimento, já que nem sempre as pessoas que participaram do início do 

projeto continuarão até o fim. Envolve muitos stakeholders em diferentes locais, 

com diferentes níveis de interesse. Os requisitos são descritos em um documento 

de especificação formal. 

 

Ivar Jacobson [Jacobson, 2010] elaborou um conjunto de práticas ágeis que pode ser 

integrado a processos que utilizam metodologias tradicionais inserindo agilidade em suas 

atividades e no gerenciamento do projeto. Esse conjunto de práticas embasou a elaboração da 

proposta, descrita no Capítulo 4, tomando como princípio a elaboração de uma prática que 

pudesse ser integrada ao fluxo do Scrum, a fim de introduzir nesse método ágil a abordagem dos 

requisitos não-funcionais a partir da modelagem utilizando a técnica de cenários. 

Na próxima seção, serão abordados os valores ágeis, o EssUP e o método Scrum com seu 

fluxo de processo e papéis definidos. 

3.1.1. Essential Unified Process  

 
O EssUP é baseado em componentes, centrado na arquitetura com o foco na 

produtividade da equipe de trabalho, que poderá ser integrado a processos que utilizam métodos 

de desenvolvimento tradicionais. As práticas que compõe o EssUP são: Processo Essentials, 

Iteratividade Essentials, Arquitetura Essentials, Componente Essentials, Time Essentials, 

Modelagem Essentials, Caso de Uso Essentials e Produto Essentials [Jacobson, 2010]. 

Vejamos a seguir mais detalhadamente a proposta de Ivar Jacobson [Jacobson, 2010], 

focando nas práticas que embasaram a elaboração da proposta Quality attributes Scenarios 

Essentials (QaSE). 

I. Iteratividade Essentials 

 

A iteratividade no processo reduz o risco do projeto através do desenvolvimento do 

sistema de forma incremental ao longo de iterações, permitindo:  

• Elaborar um plano de forma colaborativa e objetiva, para executar e acompanhar o 

projeto; 

• Gerenciar tempo, qualidade e as expectativas de custo de forma mais eficaz; 
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• Demonstrar o software no início do projeto e coletar o feedback de clientes e 

usuários; 

• Ser ágil em sua resposta à mudança; 

• Oferecer maior qualidade, soluções mais adequadas, com mais freqüência; 

• Possuir um sistema piloto no início do projeto, que gradativamente crescerá para 

se tornar o sistema completo.  

 

A figura 3.1 permite a melhor compreensão da prática descrita: 

 
Figura 3.1 Elementos resultantes da Iteratividade Essentials [Jacobson, 2010]. 

 

A iteratividade inicia-se com a percepção da oportunidade de negócio do projeto em uma 

organização. Após essa percepção, elabora-se o plano de projeto que descreverá informações 

importantes como: cronograma, custo e a divisão do projeto em iterações. Essas iterações são 

estruturadas em um plano de iterações a fim de possibilitar o seu acompanhamento e a avaliação. 

O backlog do projeto para uma determinada iteração é definido, as mudanças são 

previstas, defeitos tratados e atividades realizadas. O sistema é especificado, implementado e 

uma versão executável é disponibilizada. 

Em suma, essa prática começa com a adaptação do projeto para integrar as iterações na 

abordagem do projeto. Os objetivos, critérios de avaliação e de trabalho para a primeira iteração 

são, então, definidas. Ao final da iteração, os resultados são avaliados e usados para ajudar a 

adaptar os planos à realidade do projeto para a próxima iteração. Essa seqüência é continuada 

para cada iteração realizada no projeto, até que, após os resultados avaliados da iteração final, o 

projeto está concluído [Jacobson, 2010]. 
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II. Time Essentials 

 
Essa prática é aplicada para criar um ambiente de trabalho com boas condições para o 

time. O time do projeto é reunido para estabelecer um ambiente de trabalho de qualidade, 

possibilitando:  

• Aprovar a liderança adequada e padrões organizacionais;  

• Estabelecer e obter as competências necessárias para ter sucesso; 

• Desenvolver meios eficazes para colaborar e organizar o trabalho, 

• Manter a integração da equipe para que todos os membros sejam capazes de 

contribuir ao máximo durante o do projeto.  

 

Na figura 3.2 pode-se visualizar o estabelecimento da prática descrita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Elementos resultantes do Time Essentials [Jacobson, 2010]. 
 

Uma vez visualizada a oportunidade de negócio, definido o backlog e as iterações no 

plano de projeto e de iterações, é necessário selecionar pessoas capacitadas e forma uma equipe 

de qualidade para atuar no projeto. O estilo de trabalho é definido e o membro do time é 

identificado no projeto e sua atuação é acompanhada ao longo da elaboração do sistema até a 

finalização de sua especificação.  

Ao longo do projeto, o plano de projeto é adaptado para refletir os membros da equipe e a 

eficácia da equipe [Jacobson, 2010]. 
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III. Modelagem Essentials 

 
Essa prática refere-se à utilização de modelos para facilitar a comunicação e produzir 

documentação útil, conduzindo assim as atividades de desenvolvimento e permitindo: 

• Comunicar os requisitos, a estrutura e o comportamento do sistema; 

• Ver perspectivas diferentes do sistema e entender como eles estão relacionados 

um ao outro; 

• Empregar o modelo certo para atender suas necessidades; 

• Ser ágil em sua abordagem para modelagem e documentação, 

• Focar nos requisitos essenciais, evitando a interrupção da modelagem e produção 

de documentos desnecessários. 

Uma vez definidos plano de projeto, time e backlog, formula-se o melhor estilo de 

trabalho adequado a cada realidade de projeto. A partir daí, um guia de modelagem é definido. 

O apoio à equipe em atividades de modelagem é iniciado quando o projeto é criado e 

continua sendo um foco ao longo do projeto. A equipe recebe treinamento na aplicação dos 

modelos e padrões selecionados. Os resultados do trabalho de modelagem são avaliados e a 

forma de trabalhar utilizando modelos é continuamente melhorada [Jacobson, 2010].  

A Figura 3.3 ajuda no entendimento dessa prática: 

 
Figura 3.3 Elementos resultantes da Modelagem Essentials [Jacobson, 2010]. 

IV. Produto Essentials 

 

Nessa prática o gerenciamento de releases dos produtos é realizado. Ela é utilizada para 

gerir o desenvolvimento das evoluções sucessivas de um sistema como uma série de lançamentos 

de produtos, possibilita: 
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• Desenvolver um processo de negócios para seu produto; 

• Planejar o projeto como uma série de releases de produtos entregando benefícios 

reais de negócios; 

• Envolver as partes interessadas no processo decisório; 

• Certificar-se de que o produto produzido atende às necessidades reais dos 

stakeholders, 

• Gerenciar a evolução do software em um ambiente controlado. 

 

A prática começa com o lançamento do projeto e com a definição do produto de negócio. 

Os stakeholders avaliam e aprovam o projeto: backlog e plano de projeto com as iterações 

definidas. O sistema é especificado e um glossário dos dados, bem como uma lista de recursos 

são gerados. Uma vez especificado, uma versão executável do sistema é gerada. Realiza-se a 

especificação e planejamento do release do produto, concluindo com a liberação do release e sua 

aceitação pelo cliente.  

Na Figura 3.4 pode-se compreender aplicação dessa prática: 

 
Figura 3.4 Elementos resultantes do Produto Essentials [Jacobson, 2010]. 

 

Ao ajudar a identificar e resolver problemas específicos em ordem de prioridade, EssUP 

centra a sua abordagem e torna mais fácil de adaptar a sua maneira de trabalhar com as 

necessidades da sua organização ou projeto [Jacobson, 2010].  

De forma geral, o EssUP tem como objetivo proporcionar o aumento da produtividade da 

equipe, abordando o desenvolvimento do sistema. Esse processo propõe constantes melhorias no 

processo, iteratividade no desenvolvimento, práticas para melhorar a modelagem de requisitos, 
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visando manter a comunicação entre a equipe, fornecendo subsídios para a realização das 

atividades eficientemente, para ao final fornecer um produto de qualidade aos stakeholders. 

A proposta de [Jacobson, 2010] de inserção de práticas leves de melhorias, agilidade, 

escalabilidade e de modelagem de requisitos, no processo, tornando-o ágil e facilmente adaptável 

às necessidades do projeto, impulsionou o estudo desta dissertação em propor a inserção de 

práticas de modelagem de requisitos não-funcionais utilizando cenários em projetos ágeis, 

durante o fluxo do Scrum. 

O EssUP foi desenhado como um conjunto de práticas que podem ser adotadas 

isoladamente ou em conjunto e foi  inspirado no RUP. Juntamente com o RUP e a IJC (Ivar 

Jacobson Consulting), o processo tem sido integrado ao Microsoft Visual Studio Team System e 

Eclipse [Jacobson, 2010]. 

3.1.2. Scrum 

 
Nesta seção será apresentado o método ágil Scrum. Esse método tem sido largamente 

utilizado em projetos de desenvolvimento de software. 

Scrum é um método ágil, proposto por Ken Schwaber [Schwaber, 2004], que prevê as 

mudanças frequentes durante o desenvolvimento de software. No Scrum, os integrantes do 

projeto formam times que colaboram entre sim a fim de trocar conhecimento e avançar juntos no 

desenvolvimento do sistema. Cada time é visto como aliado na elaboração do produto e parte 

fundamental para que o objetivo principal, a entrega dos requisitos que possuem o maior valor de 

negócio no menor tempo possível, seja alcançado. A priorização dos requisitos é realizada 

conforme as necessidades do negócio.  

O time se organiza para o cumprimento de suas atividades de acordo com o prazo 

definido no início do projeto. Cada atividade é estimada e realizada no decorrer da Sprint. Sprint 

é o período curto de tempo (2 a 4 semanas) para construção dos itens do Product Backlog em 

funcionalidades do produto definidos no planejamento da Sprint. 

 O enfoque na área de gerenciamento de projeto diferencia o Scrum dos demais métodos 

ágeis. É um método que descreve um conjunto de regras, práticas e papéis bem definidos que 

devem ser seguidos a fim de facilitar a aplicação do Scrum no processo da organização, sendo 

adaptável à realidade de cada projeto, possibilitando alcançar os objetivos do projeto de forma 

ágil, facilitando o seu gerenciamento. 
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I. Papéis do Scrum 

 

De acordo com [Schwaber, 2004], o Scrum é dividido em 3 papéis: Product Owner 

(cliente), o time e o ScrumMaster (gerente de projeto), incluindo a participação dos usuários e 

stakeholders. Na Figura 3.9 pode-se visualizar a divisão de papéis definida: 

 

Figura 3.9 Papéis do Scrum [Schwaber, 2004]. 
 

As responsabilidades definidas para cada papel são:  

• Product Owner (PO): é a pessoa que representa os interesses de todos os usuários do 

sistema final. Ele é responsável pelo retorno do investimento (ROI) do projeto. Prioriza 

os requisitos (funcionalidades) de acordo com o seu valor de negócio.  

• Time (Team Members): é a equipe, formada por pessoas com diferentes habilidades, 

responsável por desenvolver as funcionalidades do sistema. Os times no Scrum são auto-

gerenciados, auto-organizados e multifuncionais. Eles são responsáveis por descobrir 

como tornar os itens de backlog (Product Backlog) em incrementos de funcionalidades 

dentro de iterações e gerenciando seu próprio trabalho a fazer. Os membros do time são 

coletivamente responsáveis pelo sucesso de cada iteração e do projeto como um todo.  

• ScrumMaster: é responsável pelo processo do Scrum. Treina e capacita os envolvidos no 

projeto para seguir o processo ágil, a fim de que a tudo esteja alinhado à cultura da 

organização, assegurando que as regras e práticas descritas no Scrum serão seguidas. O 

papel do Scrum Master seria equivalente ao gerente de projetos. 

Os stakeholders e os usuários estão em constante interação com a equipe do projeto ao 

longo da implementação do sistema.  Os papéis mostram que o Scrum é focado na gestão da 
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equipe ao longo do desenvolvimento do sistema, centrado nos requisitos funcionais. Os 

requisitos não-funcionais não são explicitamente abordados nesse método ágil. 

Na próxima subseção será apresentado o fluxo de um processo Scrum.  

II. Fluxo do Scrum 

 

Segundo [Schwaber, 2004], um projeto ágil baseado em Scrum é iniciado com uma visão 

macro do sistema que será desenvolvido. À medida que o projeto vai sendo desenvolvido, essa 

visão vai se tornando mais clara, mais compreensível.  

 Antes de iniciar a Sprint, uma reunião de planejamento (Sprint Planning Meeting) do 

projeto. A reunião é dividida em duas partes: a primeira, é o Sprint Planning 1, onde os 

requisitos de maior valor e que devem ser desenvolvidos primeiramente são apresentados pelo 

Product Owner ao time, que por sua vez participa, argumenta e auxilia na priorização dos 

requisito. As funcionalidades que ficarão para o próximo Sprint e o objetivo da Sprint que se 

inicia são definidos. Após essa primeira parte, a presença do Product Owner não é mais 

necessária, pois nesse momento o time vai definir as tarefas necessárias para a realização de cada 

item do backlog do Sprint. 

O trabalho ao longo do desenvolvimento do sistema é realizado em Sprints ou iterações. 

O tempo de duração de cada Sprint é entre 2 e 3 semanas, segundo [Schwaber, 2004]. Na prática, 

há uma flexibilização desse tempo de duração, dependendo das características do projeto, do 

time e da forma como vão dedicar o esforço para implementar o produto.  

  Com o início da Sprint, é realizada a definição do Product Backlog, onde os requisitos 

funcionais e os não-funcionais que farão parte do projeto serão selecionados. Após o 

estabelecimento e definição do Product Backlog, define-se a Sprint Backlog que será composta 

por todas funcionalidades que deverão ser realizadas na Sprint.  

Reuniões diárias são realizadas com todo o time com duração de 15 minutos, no formato 

Stand up meeting, onde são discutidas e expostas dificuldades na execução de algumas tarefas e 

também tarefas que já foram realizadas. Há uma troca de conhecimento onde o time se auto-

ajuda a fim de alcançar o objetivo da Sprint. 

Ao final da Sprint, novas funcionalidades poderão ser apresentadas ao time. A Sprint 

Review é realizada e de acordo com [Schwaber, 2004], é planejado para durar 4 horas. Nessa 

Review, é apresentado ao Product Owner tudo o que foi desenvolvido e realizado ao longo da 

Sprint. Após essa prática, a Sprint Retrospective é realizada, e perguntas a respeito do que 

aconteceu durante a Sprint, o que foi bom durante a Sprint e o que poderia ser melhorado são 
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feitas. Dessa forma, a equipe integra-se mais e torna-se capaz de melhorar nos próximos Sprints. 

Na Figura 3.10 é possível verificar as fases do Scrum: 

 
Figura 3.10 Fases do Scrum [Ferreira, 2002]. 

Na Figura 3.10 pode-se perceber a presença de reuniões diárias que acontece enquanto a 

Sprint estiver em execução. É possível ver ao lado esquerdo o Sprint Backlog que é uma lista 

com todos os requisitos ou itens de backlog como é chamando no Scrum. Ao final da Sprint as 

novas funcionalidades são demonstradas como é possível ver a direita,o que é chamado também 

de Sprint Review. Depois disso é feito o planejamento da próxima Sprint com os novos requisitos 

incluídos como mostra no gráfico abaixo. Alguns desses itens são priorizados e com isso tem-se 

o Sprint Backlog que são os itens para aquela Sprint.     

3.2. Considerações Finais 

 

Os métodos ágeis têm sido utilizados em projetos de desenvolvimento de software a fim 

de melhorar o desempenho e auxiliar no alcance do objetivo comum. Projetos que possuem o 

escopo aberto ou que o cliente não conhece ao certo o que deseja e até mesmo onde os requisitos 

poderão sofrer constantes modificações, são exemplos de projetos onde os métodos ágeis podem 

ser bastante adequados, se adaptados à realidade da organização e à necessidade de cada projeto. 

O EssUP é um processo para a inserção de práticas ágeis a fim de aumentar a 

produtividade da equipe e garantir a qualidade do produto desenvolvido. Esse processo pode ser 
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integrado a um processo que utiliza método de desenvolvimento tradicional a fim de agilizá-lo. 

Essa proposta proporciona a adequação das atividades realizadas com a equipe do projeto, 

melhorando a qualidade do serviço prestado e a qualidade do sistema atendendo aos requisitos 

solicitados pelos stakeholders. 

O Scrum é um método ágil bastante conhecido nos dias atuais e tem sido utilizado em 

projetos que possuem equipes pequenas e médias, auxiliando no gerenciamento de times e das 

tarefas definidas nas Sprints. Esse método enfatiza os requisitos funcionais do sistema, a fim de 

garantir que o mesmo realize as funcionalidades desejáveis, essenciais e importantes, atendendo 

às necessidades do usuário.  

Os NFR são considerados requisitos críticos que irão determinar o comportamento do 

sistema no ambiente/contexto para o qual ele foi desenvolvido. Modelar requisitos não-

funcionais é uma tarefa difícil e complexa uma vez que o impacto causado por falhas 

ocasionadas pelo não atendimento aos atributos é global, afetando o sistema como um todo.  
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4. Quality Scenarios para Modelagem 

de Requisitos Não-Funcionais em 

Projetos Ágeis  
 
 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar a técnica de quality scenario para a 

modelagem de requisitos não-funcionais em projetos ágeis. A fim de propor a inserção da 

modelagem desses requisitos, foi elaborada a Quality attributes Scenarios Essentials (QaSE) é 

um processo elaborado que contém a prática de cenários, abordando a elaboração, 

recomendações, interdependências, impactos e tratamento de conflitos entre os requisitos não-

funcionais.  
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4.1 Introdução  

 

A proposta de modelagem de requisitos não-funcionais utilizando Quality Scenarios 

aplicada a projetos ágeis tem o objetivo de possibilitar uma melhor compreensão desses 

requisitos, explicitando as suas interdependências e conflitos. Essa proposta irá contemplar os 

impactos causados pelo não atendimento às necessidades elicitadas dos stakeholders, expor 

conflitos e incompatibilidades existentes entre os requisitos não-funcionais. 

Requisitos não-funcionais são solicitados quando o cliente deseja que o seu produto 

atenda às necessidades particulares ao negócio, à organização onde será implantado. Uma vez 

que esses atributos são atendidos, o cliente terá as suas necessidades supridas, alcançando assim 

a satisfação com o produto final. Tais requisitos representam o interesse do cliente pelo sistema e 

o atendimento às expectativas, provê a garantia de que um sistema será compatível com o que foi 

solicitado. 

Modelar requisitos não-funcionais é um desafio diante de restrições de relacionamento 

entre requisitos, como interdependências e conflitos, tratados no Capítulo 2, e da forma parcial 

que eles são abordados desde a fase de levantamento de requisitos até o desenvolvimento do 

sistema. A um NFR (Non-Fuctional Requirements) podem estar associadas funções 

(operacionalizações citadas no Capítulo 2) e/ou restrições que se não forem atendidas poderão 

causar um impacto global no sistema. O impacto causado por um requisito não atendido poderá 

afetar globalmente um sistema, sendo difícil descobrir a origem, como e quando o erro ocorreu.  

Os requisitos não-funcionais são descritos, fornecendo a compreensão de 

interdependências, conflitos e incompatibilidades, viabilizando a possibilidade de tratamentos 

viáveis, de qualidade do produto e da satisfação dos stakeholders ao final do projeto, uma vez 

que os requisitos serão corretamente atendidos. Diante desse contexto, os quality scenarios 

foram elaborados a partir de adaptações dos cenários propostos por [Robertson, 2006], 

explicitado no Capítulo 2.  

Cenário é uma técnica de modelagem que tem sido utilizada na descrição de situações 

onde o sistema pode estar inserido, analisando quais os fatores que o estimulam e de que forma 

ele irá responder [Bass, 2000]. É também utilizado para descrever fluxos de negócio a fim de 

viabilizar para o cliente, a melhor solução de software, atendendo às expectativas [Robertson, 

2006].  

Quality Scenarios modelam os requisitos não-funcionais do sistema, contendo 

recomendações de uso, descrição do cenário abordado, interdependências, explicação de 
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conflitos quando existirem, impactos causados no sistema quando um NFR não for devidamente 

atendido. A proposta fornece um tratamento de requisitos não-funcionais de forma leve, sem a 

grande quantidade de artefatos produzidos, com ênfase em atender as necessidades do 

stakeholders, sendo facilmente aplicável a projetos ágeis. 

Práticas de melhorias e de modelagem de requisitos foram propostas por [Jacobson, 

2010] no EssUP (Essential Unified Process). Essas práticas foram inseridas em um processo que 

utiliza um método tradicional, tornando-o ágil, cuja finalidade foi aumentar a produtividade da 

equipe e fornecer serviços e produtos de qualidade aos stakeholders.  

Baseada no EssUP descrito no Capítulo 3, foi elaborada uma prática chamada  Quality 

attributes Scenarios Essentials (QaSE) que vem propor a aplicação de quality scenarios, que 

poderá ser adotada para a modelagem de requisitos não-funcionais, em projetos ágeis dentro do 

fluxo Scrum. Nas próximas seções abordaremos com detalhes a QaSE e os Quality Scenarios. 

4.2 Quality attributes Scenarios Essentials  

 

A QaSE descreve a prática de quality scenarios, apresentando uma série de informações a 

respeito de atributos de qualidade que auxiliarão na implantação dessa prática em qualquer tipo 

de projeto ágil. 

Muitas vezes, os requisitos não-funcionais não são devidamente modelados na fase de 

levantamento de requisitos e nem validados antes de iniciar o desenvolvimento do sistema. 

Assim como acontece com os requisitos funcionais, uma elicitação tardia dos requisitos não-

funcionais e a não conformidade com o que foi levantado, poderá implicar em retrabalho, altos 

custos, podendo assim, acarretar em grandes impactos no desenvolvimento do sistema e em 

muitos casos, afetar diretamente o produto final gerando a insatisfação do cliente. O 

levantamento dos NFR ocorre no mesmo momento em que os requisitos funcionais estão sendo 

elicitados e compreendidos, a fim de que seja entendida a real necessidade e o desejo do cliente 

ao final da elaboração do sistema.  

A modelagem de requisitos não-funcionais é um desafio diante das restrições relacionais 

(interdependências, conflitos, incompatibilidades) entre esses requisitos. Essas restrições 

precisam ser respeitadas a fim de se evitar incompatibilidade entre os requisitos bem como o 

entendimento incorreto.  

A literatura disponível sobre métodos ágeis não foca a modelagem de NFR de forma 

explícita. Esses requisitos não são abordados com a mesma prioridade que os funcionais durante 

a fase de elicitação e a preocupação de atendê-los, em sua maioria, apenas surge ao final da 
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implementação do sistema. Tais requisitos têm uma grande importância e influência direta no 

atendimento às necessidades solicitadas e na satisfação do cliente. Sendo assim, a fim de evitar 

que os requisitos não-funcionais sejam mal interpretados no momento de sua elicitação ou que 

seja dedicada a eles pouca atenção em seu detalhamento, acarretando em insatisfação dos 

stakeholders. 

O principal objetivo desse trabalho é propor, com a modelagem dos quality scenarios, 

uma forma de melhorar a compreensão dos requisitos não-funcionais utilizando uma descrição 

simples, leve e ágil, dos requisitos não-funcionais. A partir de uma elicitação minuciosa, será 

possível modelar esses requisitos tornando-os compreensíveis para o time de desenvolvedores e 

para os usuários do sistema. 

A Quality attribute Scenarios Essentials poderá ser integrada a projetos de software que 

utilizam o método Scrum, uma vez que a sua execução acontece dentro do próprio fluxo do 

processo ágil, durante as fases de definição do Product Backlog e do Sprint Backlog.  Os 

requisitos não-funcionais que farão parte do escopo do projeto serão modelados em quality 

scenarios. Essa prática é adaptável à realidade do projeto a fim de atender às necessidades mais 

específicas e particulares ao projeto. 

No Sprint Backlog, os requisitos funcionais terão suas respectivas user stories, modeladas 

na fase de levantamento junto aos stakeholders, adaptadas ao modelo da QaSE, abordado nas 

próximas seções. De acordo com a importância para o negócio e para os stakeholders, as user 

stories serão priorizadas. Após a priorização, os requisitos serão decompostos em tarefas que 

deverão ser realizadas ao longo da Sprint.  

Enquanto os requisitos funcionais são decompostos em tarefas no Sprint Backlog, os não-

funcionais são modelados em quality scenarios no Product Backlog. No Sprint Backlog, os 

requisitos não-funcionais, uma vez modelados, serão priorizados e validados com o time antes de 

iniciar a implementação do sistema. Na Figura 4.1 pode-se entender melhor o momento em que 

são realizadas as atividades relatadas no fluxo do Scrum com a prática QaSE representada pelo 

retângulo amarelo: 
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 Figura 4.1 Prática QaSE no fluxo do Scrum 
 

No Product Backlog serão definidos os atributos de qualidade que estão associados às 

funções e serviços do sistema. Durante a fase de elicitação de requisitos, os requisitos não-

funcionais foram levantados em paralelo aos funcionais. Esses requisitos devem ser bem 

definidos, compreendidos e detalhados no começo do projeto, uma vez que representam o 

funcionamento do sistema e a forma como ele deve reagir a estímulos no contexto onde será 

incluído. 

Os requisitos funcionais e não-funcionais levantados são apresentados ao time para que 

seja realizada a priorização das funcionalidades e dos atributos de qualidade de acordo com a 

importância para os stakeholders e para o negócio, bem como devem ser avaliadas as 

interdependências entre os requisitos e os possíveis conflitos que possam vir a ocorrer. As 

interdependências e os conflitos serão relatados no quality scenario, fornecendo informações que 

possibilitarão a tomada de decisão do time com relação à melhor solução aplicada para que o 

NFR seja atendido. 

Nas próximas subseções, a proposta de modelagem de requisitos funcionais e não-

funcionais será apresentada. 
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4.2.1 Modelagem de Requisitos Funcionais Essentials 

 

Antes da definição da listagem de funcionalidades que irão compor o Product Backlog, 

durante os eventuais encontros com os stakeholders, as user stories vão sendo elaboradas. Os 

requisitos funcionais são modelados durante a fase de elicitação de requisitos, onde são descritos 

de forma direta e objetiva, por meio de uma linguagem natural.  

As user stories devem abordar a visão dos stakeholders em relação ao sistema e as 

necessidades que deverão ser atendidas, sendo utilizadas como guias de funcionamento do 

sistema. Deverão ser narrativas mais simples e objetivas se comparadas com os casos de uso do 

RUP, não se limitando a descrever o processo de interação do usuário com o sistema. Expressam 

as necessidades dos stakeholders, relatando cada item de backlog desejável, as regras de negócio 

que devem ser persistidas em cada funcionalidade, campos existentes, tipo de dados de entrada e 

de saída.  

Os requisitos são explicitados de forma narrativa, onde cada funcionalidade, serviços, 

rotinas deverão ser descritos. Uma vez definidas e modeladas, as user stories serão validadas 

pelo time, o que inclui a participação do analista de requisitos. As necessidades descritas pelos 

stakeholders serão analisadas a fim de verificar quais necessidades referem-se a funcionalidades 

que poderão ser implementadas no sistema. A partir dessa primeira análise, as user stories serão 

priorizadas, no momento de definição do Product Backlog, respeitando a priorização dada aos 

requisitos funcionais, estabelecida pelo time. 

Ao descrever as informações, preocupando-se com o correto entendimento de cada 

requisito não-funcional, de suas interdependências e conflitos poderá tornar os requisitos 

funcionais mais legíveis, revisáveis e compreensíveis.  

Essa técnica não segue nenhum padrão formal para a descrição das user stories. As 

informações são expostas em forma de texto pelos stakeholders, transmitindo para o time a visão 

sobre o sistema, o que deseja que o sistema realize e de que forma o sistema poderá interagir no 

ambiente em que será inserido. 

As user stories nessa proposta modelarão os requisitos funcionais, utilizando o template, 

exibido na Figura 4.2:  
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Figura 4.2 Template de user story. 

 

Utilizando o template da user story, a visão dos stakeholders vai ser passada para a 

equipe do projeto por meio do analista de requisitos ao informar: 

• Projeto: nesse campo os analistas informarão o projeto ao qual a user story se refere. 

Esse campo ajudará a organização e seleção das user story no projeto em 

desenvolvimento. 

• Autor: refere-se à pessoa responsável por descrever a user story. Com essa identificação, 

o time saberá a quem recorrer no momento em que ocorrer algum problema ou surgir 

alguma dúvida durante a implementação do sistema. 

• Título: nesse campo, os analistas informarão como a user story será chamada e 

identificada. Esse título deve ser sugestivo referindo-se ao conteúdo da user story.  

• Descrição: nesse local, todas as informações sobre o sistema deverão ser descritas: o 

entendimento dos stakeholders sobre o sistema, as regras de negócio, validação de 

campos, o que o sistema deverá realizar, o que será permitido ou não pelo sistema, o que 

o usuário poderá realizar em seu acesso. Quanto maior o número de informações aqui 

relatadas mais rica será a user story, maior o entendimento do time. 

 

Os engenheiros de software têm se deparado com um problema: user story com poucas 

informações relevantes. Elas têm sido escritas com uma pequena quantidade de informações 

sobre o sistema. Informações como regras de negócio, regras de validação de campos e de 
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acesso, têm sido omitidas. Por se tratar de uma redação informal e objetiva, as user stories, em 

sua maioria, têm sido escritas de forma rudimentar, sem a preocupação de repassar a correta 

visão do sistema e todas as ações que ele deverá realizar.  

Diante desse contexto, esse template foi sugerido para auxiliar na organização das idéias, 

identificação das user stories e para a formalização dessa técnica em um documento que poderá 

ser arquivado junto a outros documentos do projeto. Esse template não vem para impor a 

formalização do uso de artefatos com padrões e regras, mas sim como uma forma de dar uma 

nova roupagem a essa técnica tão utilizada em projetos ágeis, trazendo melhorias para a sua 

elaboração e seu entendimento.   

Vejamos alguns exemplos, nas Figuras 4.3, 4.4 e 4.5, de user stories utilizando o 

template proposto pelo QaSE: 

 
Figura 4.3 Exemplo de user story: Controle de Acesso. 
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Figura 4.4 Exemplo de user story: Configurador Passo a Passo. 

 

 
Figura 4.5 Exemplo de user story: Manutenção e Tramitação de Documentos. 

 

A modelagem dos requisitos funcionais seguindo o formato do template proposto propõe 

uma melhor compreensão do funcionamento do sistema sob a ótica dos stakeholders e a 

interação com o time e com o usuário para aprovação final. 
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4.2.2 Modelagem de NFR Essentials 

 

Essa prática refere-se à utilização de modelos para facilitar a compreensão de requisitos 

não-funcionais, produzindo uma documentação útil para o desenvolvimento de software, 

conduzindo as atividades de desenvolvimento para: 

• Selecionar e priorizar os requisitos não-funcionais; 

• Informar os requisitos e o comportamento do sistema ao realizar ações e serviços; 

• Enxergar as interdependências e conflitos entre os requisitos e entender como eles 

estão relacionados um ao outro; 

• Empregar o modelo correto para a modelagem de NFR, a fim de atender às 

necessidades; 

• Ser ágil em sua abordagem para modelagem e documentação, 

• Focar nos NFR Essentials evitando a interrupção da modelagem em Quality 

Scenarios, a produção de documentos desnecessários e que não sejam ágeis. 

 

Após priorizar as user stories de acordo com os requisitos funcionais definidos no 

Product Backlog, o próximo passo é modelar os requisitos não-funcionais, aplicando a prática de 

quality scenarios. O primeiro passo é identificar os requisitos não-funcionais que farão parte do 

Product Backlog, priorizando-os de acordo com a importância para o negócio. Diante de todos 

os requisitos levantados, os requisitos serão selecionados e priorizados. Uma vez definidos, os 

requisitos não-funcionais são modelados em quality scenarios no momento de definição do 

Product Backlog. Os quality scenarios deverão ser modelados de forma clara e objetiva por um 

analista de requisitos que acompanhará de forma ativa a definição do escopo, para a 

compreensão do time durante o desenvolvimento do sistema.  

Quality Scenarios descreverão de forma narrativa as necessidades solicitadas referentes 

ao requisito não-funcional: as situações em que os requisitos serão abordados no sistema, os 

aspectos comportamentais do requisito, as ações do sistema para atender ao requisito. Essa 

descrição segue o formato narrativo das user stories, relatando as interdependências entre os 

NFR, os conflitos que podem ocorre com o atendimento de determinados NFR e os impactos que 

podem afetar o sistema caso as interdependências e conflitos não sejam tratados de forma 

correta.  Em suma, os quality scenarios são um conjunto de informações a respeito dos requisitos 

não-funcionais que fornecem uma compreensão dos atributos a serem atendidos. 

Ao elicitar os requisitos não-funcionais de um sistema, deve ser dedicada uma atenção às 

dependências existentes entre eles. Compreender o relacionamento entre requisitos é importante 
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para o entendimento correto do objetivo e funcionamento do sistema. De uma forma geral, os 

requisitos de um sistema não podem ser tratados isoladamente, como requisitos independentes, 

pois eles se inter-relacionam. Focando nos requisitos não-funcionais, identificar essas 

interdependências no momento de sua modelagem poderá prever falhas durante a implantação do 

sistema, pois se não forem devidamente tratadas, podem acarretar em retrabalho e insucesso do 

sistema. Controlar essas dependências pode ser crucial para o sucesso do projeto, mas identificá-

las não é simples, conforme abordado no Capítulo 2.  

As dependências entre os requisitos poderão favorecer a atuação de um determinado 

requisito ou poderão afetar o atendimento a outro. Por exemplo, o requisito não-funcional de 

segurança pode ter interdependências com os requisitos de desempenho, confiabilidade e 

usabilidade. A interdependência entre segurança e desempenho, segurança e usabilidade são 

conflitantes, uma vez que aumentar a segurança no acesso ao sistema poderá influenciar 

negativamente o seu desempenho, tornando a execução de serviços mais lenta. O mesmo 

acontece com a usabilidade, quanto maior a segurança em um sistema, menor a usabilidade 

fornecida ao usuário, podendo tornar o uso e aprendizado difíceis. Com relação à segurança e 

confiabilidade é uma dependência que favorece aos dois NFR.  Quanto mais o acesso aos dados 

e ao próprio sistema é controlado, tornando-o seguro, maior a confiabilidade e exatidão nos 

resultados obtidos.  

Na descrição dos quality scenarios aqui proposta, essas interdependências serão avaliadas 

de acordo com os requisitos que fazem parte do escopo do Product Backlog. Serão descritas em 

uma linguagem natural, sem preocupação de detalhes técnicos específicos, deixando-os sob 

responsabilidade do time durante a fase de validação que ocorrerá no Sprint Backlog. Os 

analistas de requisitos avaliarão a relação entre os requisitos não-funcionais, compreendendo a 

interdependências entre eles bem como os conflitos, e descreverão nos quality scenarios, 

informando ao time. O time verificará se existem mais dependências, analisarão como poderão 

ser tratadas de modo que não haja conflitos entre eles e não causem impacto no sistema, e por 

fim, o quality scenario será validado.  

Essa sequencia de passos poderá ser melhor compreendida na Figura 4.6: 
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Figura 4.6 Sequencia de atividades realizada na descrição dos quality scenarios. 

 
 

A fim de auxiliar a aplicação da modelagem e contribuir para o sucesso da QaSE, esse 

trabalho fornece um conjunto de recomendações de uso e boas práticas de como utilizar os 

quality scenarios. Na Figura 4.7 estão descritas as recomendações para a aplicação da técnica, 

tudo o que é necessário para atender à modelagem de NFR proposta. 
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Figura 4.7 Recomendações de Uso de Cenários de Qualidade. 

 

Para a realização da modelagem de NFR utilizando os Quality Scenarios, um artefato 

leve foi proposto. Nesse artefato serão informados o projeto,  autor, título, descrição do scenario, 

interdependências entre NFR, conflitos existentes e os possíveis impactos que poderão afetar o 

sistema caso o NFR não seja atendido. A Figura 4.8 exibe o template desse artefato: 
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Figura 4.8 Template de Quality Scenarios. 

 

No template do quality scenario, o analista de requisitos informará: 

• Projeto: nesse campo o analista informará qual o projeto ao qual o scenario 

pertence. Esse campo ajudará a organização e seleção das user stories no projeto 

em desenvolvimento. 

• Autor: refere-se ao analista de requisitos responsável pela modelagem do quality 

scenario. Com essa identificação, o time saberá a quem recorrer no momento em 

que ocorrer algum problema ou surgir alguma dúvida durante a implementação do 

sistema. O analista atuará no suporte ao time e o acompanhará durante todo o 

desenvolvimento.  

• Título: nesse campo será informado o nome do quality scenario. O título deve ser 

sugestivo referindo-se ao requisito não-funcional que será abordado no scenario. 

• Descrição: nesse local, todas as informações relacionadas às necessidades 

solicitadas referentes ao requisito não-funcional: as situações nas quais os NFR 
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serão abordados no sistema, os aspectos comportamentais, as ações do sistema 

para atender ao requisito, as condições de uso, deverão ser descritas. Nesse 

campo, uma narrativa explicando o negócio ao usuário e ao time deve ser escrita, 

utilizando uma linguagem natural, simples e objetiva. Quanto maior a quantidade 

e qualidade das informações, mais compreensível se tornará o requisito não-

funcional. 

• Interdependências entre NFR: o analista informará quais os NFR que possuem 

alguma dependência em relação ao requisito modelado no scenario e com quais 

requisitos o mesmo possui dependência. Descreverá como são as dependências 

entre os requisitos não-funcionais. 

• Conflitos entre NFR: quando há dependências entre requisitos que de alguma 

forma interferem negativamente no requisito não-funcional modelado, gera algum 

tipo de conflito no sistema que precisa ser descrito. Os conflitos são identificados 

e analisados, para que seja definido pelo time como serão tratados.  

• Impactos do não atendimento ao NFR: o requisito não-funcional modelado no 

documento de quality scenarios precisa ser atendido, caso não seja, alguns 

impactos poderão afetar o sistema. Esses impactos precisam ser informados ao 

time por meio desse campo, a fim de confirmar a importância daquele requisito 

não-funcional para o sistema. 

 

Após a descrição dos quality scenarios, o analista de requisitos os repassará juntamente 

com as user stories descritas pelos stakeholders aos engenheiros que validarão tudo o que foi 

modelado. A validação ocorrerá no Sprint Backlog, pois é nesse momento em que o time terá 

contato com as user stories e com os quality scenarios, a fim de juntamente com o Product 

Owner priorizarem cada um de acordo com o escopo definido para a Sprint.  Durante a 

priorização, melhorias podem ser sugeridas para um melhor entendimento dos NFR, assim como 

pode ser sinalizada a possibilidade de desenvolver ou não as funcionalidades e atender 

determinados atributos na Sprint. O time avaliará o melhor tratamento para as interdependências 

e para minimizar o impacto dos conflitos entre os NFR. Essa seqüência de passos poderá ser 

melhor compreendida na Figura 4.9: 
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Figura 4.9 Seqüência de atividades realizada na análise e validação das User Stories e dos Quality Scenarios. 

 

A validação dos quality scenarios é extremamente necessária para que não haja uma 

interpretação errada dos requisitos não-funcionais. Todo o time precisa ter o mesmo 

entendimento dos requisitos para que o sistema seja desenvolvido de modo que o NFR seja 

atendido. Com o escopo da Sprint definido e validados os quality scenarios, o time terá subsídios 

para iniciar o desenvolvimento das funcionalidades e implementar o sistema de modo que atenda 

ao atributo modelado.  

Um template foi sugerido para auxiliar no detalhamento dos requisitos não-funcionais, 

organização das idéias e compreensão. Vejamos alguns exemplos de quality scenarios utilizando 

o template proposto pelo QaSE nas Figuras 4.10, 4.11 e 4.12: 
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Figura 4.10 Exemplo de Quality Scenarios: Usabilidade do Sistema de Contratos. 
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Figura 4.11 Exemplo de Quality Scenarios: Segurança na Tramitação de Documentos. 
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Figura 4.12 Exemplo de Quality Scenarios: Usabilidade do Sistema de Contratos. 

 

Ao final da Sprint, acontecerá a Retrospective Sprint, onde o time se reunirá e repassará 

todas as dificuldades encontradas durante o desenvolvimento das funcionalidades e o 

atendimento aos requisitos não-funcionais. Esse momento é crucial para o fechamento da Sprint 

e continuação do projeto, pois é o momento onde serão levantadas as dificuldades, lições 

aprendidas, melhorias que poderão ser realizadas para favorecer o sucesso do projeto e a 

conclusão da Sprint.  
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As tarefas não concluídas durante a Sprint serão reavaliadas e poderão ser incluídas no 

próximo Sprint Backlog. Os atributos de qualidade serão acompanhados e mantidos ao longo do 

projeto, podendo ser novamente abordados na próxima Sprint.  

Serão verificadas as user stories a fim de analisar se todas foram concluídas e os 

scenarios quality são analisados de modo que seja verificado se o sistema está sendo 

desenvolvido para atender ao final do projeto os requisitos definidos. A retrospectiva é de 

fundamental importância, pois com a visão geral de tudo o que foi realizado na Sprint, é possível 

realizar ações como a re-priorização de user stories e de quality scenarios, aquisição de mais 

integrantes para o time, visando atender às solicitações dos stakeholders, o escopo e cronograma 

do projeto.  

Os requisitos não-funcionais modelados em quality scenarios poderão ser abordados 

repetitivamente a cada Sprint, considerando as novas funcionalidades que deverão ser 

desenvolvidas. Nesse caso, os quality scenarios poderão ser novamente avaliados e validados na 

Sprint Backlog, podendo ter sua complexidade aumentada. Se compararmos essa evolução de 

quality scenarios aplicada em projeto ágil com os casos de uso de um projeto tradicional, por 

exemplo, o RUP, pode-se verificar que ao longo do projeto, casos de uso que inicialmente 

continham uma especificação simples de uma determinada funcionalidade, poderá ser avaliado e 

modificado para atender alguma necessidade ou evitar algum problema para o sistema, tornando-

o complexo. O mesmo pode ocorrer com um quality scenario, onde a sua complexidade poderá 

ser ampliada a fim de garantir o seu atendimento ao longo do projeto, evitando conflitos e 

possíveis impactos no sistema.  

A Quality attributes Scenarios Essentials utiliza a sistemática de Ivar Jacobson 

[Jacobson, 2010] que se baseia em uma série de práticas ágeis que podem ser integradas ao 

processo de desenvolvimento de software de uma organização aumentando a produtividade do 

time e garantindo o atendimento às solicitações dos stakeholders, acarretando na satisfação e 

sucesso do projeto.  

Diante da sistemática proposta no EssUP, a QaSE possui práticas centradas no 

desenvolvimento de software, preocupando-se em: fornecer informações com qualidade para 

melhorar a compreensão dos requisitos não-funcionais, propiciar a interação entre os integrantes 

do time e, entre time e stakeholders. Dessa forma, um projeto onde existam informações de 

qualidade, entendimento de requisitos, interação entre integrantes, pequena quantidade de 

documentação, iteratividade ao longo desenvolvimento, aplicação de práticas ágeis, contribui 

para o alcance da alta satisfação dos stakeholders e do sucesso do projeto.  
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4.3 Considerações Finais 

 
Ao desejar atingir altos níveis de satisfação do cliente, pode-se perceber a importância da 

elicitação e modelagem de atributos de qualidade. Quando tratamos os requisitos não-funcionais 

como elementos fundamentais que constituem a base para o desenvolvimento de um sistema, 

mesmo que as funcionalidades em muitos casos não tenham uma relação direta com eles, pode-

se claramente perceber que a abordagem aplicada aos NFR necessita de melhorias.  

Ivar Jacobson [Jacobson, 2010] ao propor melhorias para aumentar produtividade da 

equipe no EssUP (Essential Unified Process) , elaborou um conjunto de práticas que podem ser 

integradas ao processo tornando-o ágil, centrado na atividade de desenvolvimento. Suas práticas 

podem ser aplicadas na arquitetura, no time, no processo, na modelagem de requisitos e nos 

casos de uso. Foram seguidas a estruturas e recomendações sugeridas por Ivar Jacobson para a 

elaboração da prática para modelagem de NFR, a Quality attributes Scenarios Essentials 

(QaSE).  

Essa proposta pode ser utilizada como uma atividade adicional, sendo integrada ao 

EssUP, podendo ser utilizada em projetos ágeis, uma vez que esse tipo de projeto é muito 

empregado em empresas de TI para o desenvolvimento de aplicações de pequeno porte, para 

aplicações web, para celulares onde os requisitos não-funcionais devem ser tratados 

corretamente. O tratamento indevido aos NFR acarreta em grandes impactos na satisfação global 

dos usuários em relação ao sistema. 

 O Scrum foi o método ágil estudado e escolhido para auxiliar na aplicação da proposta, 

uma vez que ele aborda a gestão de: projetos, atividades e do tempo, visando atender aos 

requisitos solicitados e garantir a satisfação do cliente. A integração da QaSE ao fluxo do Scrum 

foi realizada na definição do Product Backlog e sua validação realizada em um momento 

anterior ao início do desenvolvimento, no Sprint Backlog.  

A adesão da prática de quality scenarios ao fluxo do Scrum contribui no desenvolvimento 

do sistema, diminuindo o risco de grandes erros ao final do desenvolvimento, ao fornecer correta 

compreensão de cada NFR, interdependências e conflitos. Quanto mais cedo encontrar uma não 

adequação aos requisitos não-funcionais, mais cedo o problema poderá ser resolvido, evitando 

retrabalho, custo e insatisfação dos stakeholders.  

No próximo capítulo será descrito o estudo de caso e aplicação da proposta em uma 

organização de desenvolvimento de software.         
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5. Estudo de Caso 
 
 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar o processo de pesquisa utilizado para a 

realização do estudo de caso, além de contextualizar o ambiente da organização onde a pesquisa 

foi desenvolvida, descrever o estudo de caso e apresentar os resultados do estudo. 
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5.1. Caracterização da Pesquisa 

 

Segundo Yin [Yin, 1994], um bom pesquisador de estudo de caso deve ser capaz de 

formular boas questões, evitar parcialidade e questões tendenciosas, ter conhecimento dos 

assuntos estudados, ser um bom ouvinte, adaptável e flexível às mudanças e situações novas que 

possam ocorrer ao longo da pesquisa. Em seu trabalho, Yin aconselha que para garantir a 

qualidade do estudo, o pesquisador deve utilizar diversas técnicas de coleta de dados 

aumentando a confiabilidade dos dados obtidos.  

Essa dissertação tem como objetivo propor a modelagem de requisitos não-funcionais 

utilizando a definição de quality scenarios em projetos ágeis. A partir da aplicação da prática 

QaSE pode ser fornecida uma melhor compreensão dos requisitos não-funcionais e de suas 

relações (interdependências e conflitos).  

A definição da proposta foi realizada a partir de estudos a respeito dos requisitos não- 

funcionais e de técnicas de modelagem existentes na literatura a fim de desenvolver uma prática 

que melhor possibilitasse o entendimento desses requisitos em um projeto e a sua abordagem na 

fase de elicitação de requisitos e desenvolvimento do sistema. 

A integração da prática QaSE (Quality attributes Scenarios Essentials) ao fluxo do Scrum 

auxiliará a compreensão dos requisitos não-funcionais durante a atividade de desenvolvimento, 

possibilitando a garantia de melhor atendimento a esses requisitos e da satisfação com o produto 

final. 

O método de pesquisa adotado utilizado foi o Método de Estudo de Caso, uma 

abordagem qualitativa que enfatiza a compreensão, utilizada para a coleta de dados em áreas de 

estudos organizacionais.  O estudo de caso foi adotado para investigar as questões de pesquisa 

levantadas. Na aplicação do estudo de caso foram realizadas a retrospectiva da Sprint, seleção 

dos NFR relacionados à usabilidade e em seguida, aplicação da modelagem dos requisitos em 

quality scenarios propostos pela prática Quality attributes Scenarios Essentials. 

O estudo de caso foi iniciado no projeto em andamento, onde os requisitos já haviam sido 

levantados e validados com o stakeholder O fluxo de atividades foi elaborado com base nas 

atividades que deveriam ser realizadas ao longo da aplicação da pesquisa junto à organização, 

levando em consideração o fluxo do desenvolvimento do sistema, bem como a disponibilidade 

da pesquisadora. Definiu-se como ponto de partida a formulação das questões de pesquisa e 

como ponto de conclusão, a análise dos dados e resultados obtidos. 

Na Figura 5.1 pode-se verificar o fluxo de atividades do estudo realizado:  
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Figura 5.1 Fluxo de atividades realizadas no Estudo de Caso. 

 

Com base na pesquisa realizada é possível descrever as atividades: 

• Formulação das Questões de Pesquisa: a elaboração de questões de pesquisa é 

uma etapa central no processo e pode determinar o sucesso de uma pesquisa 

qualitativa. É a partir dessa atividade que o estudo de caso começa a ser preparado 

para ser aplicado. As questões de pesquisas indicam o caminho pela qual a 

pesquisa deve seguir; 

• Seleção da Organização para Aplicação da Proposta: a pesquisa qualitativa 

baseia-se na observação do ambiente e de fenômenos para a coleta dos dados. A 

pesquisadora define a organização na qual aplicará o estudo. A partir daí foram 

selecionados como objeto de estudo, o ambiente e os profissionais de uma 

empresa de desenvolvimento de sistemas, localizada em Recife, no Estado de 

Pernambuco; 

• Coleta dos Dados: nessa etapa a pesquisadora vai ao campo, a fim de investigar o 

objeto de estudo, levantando o maior número de informações possíveis, a partir de 

uma conversa informal com integrantes do time, sobre a organização e o projeto 

no qual se pretende aplicar o estudo. Os dados (requisitos) registrados como itens 

de backlog são fornecidos à pesquisadora a fim de que os NFR referentes à 
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usabilidade sejam selecionados. Esses dados consistem nos itens de backlog de 

uma Sprint já finalizada. Dessa forma, será realizada uma retrospectiva da Sprint, 

a fim de entender as solicitações dos stakeholders que foram priorizadas e 

incluídas no escopo, analisando as user stories elaboradas pelo analista de 

requisitos, para a aplicação da prática da QaSE com os quality scenarios, de 

usabilidade; 

• Pesquisa Documental: são fornecidos à pesquisadora documentos com 

informações que facilitarão o entendimento do projeto, do problema a ser 

solucionado e dos requisitos que fazem parte do escopo do projeto; 

• Transferência de Conhecimento: nessa etapa do estudo, a prática Quality 

Scenarios será explicada à gerente de projeto e a um representante dos 

engenheiros de software que estão participando do desenvolvimento do sistema; 

• Análise das Informações fornecidas: as informações fornecidas à pesquisadora 

serão analisadas para auxiliar no entendimento e na seleção dos requisitos; 

• Seleção dos NFR: os requisitos não-funcionais serão selecionados de acordo com 

a usabilidade, NFR abordado no estudo de caso; 

• Reformulação das User Stories: nessa etapa, as user stories são reformuladas e 

adaptadas pelo analista de requisitos ao formato proposto pela QaSE; 

• Modelagem dos Quality Scenarios: os requisitos não-funcionais são modelados 

em Quality Scenarios aplicando a prática QaSE; 

• Realização de Entrevistas: nesta etapa, o analista de requisitos realiza entrevistas 

por telefone com um engenheiro de software que participou do desenvolvimento 

do projeto, primeiramente, a fim de avaliar o quanto a user story, escrita no 

artefato proposto, melhorou a compreensão dos requisitos funcionais, como o 

quality scenario contribuiu para o entendimento dos NFR e como poderá 

possibilitar o atendimento do requisito não-funcional. Após essa primeira 

entrevista, outra será realizada do mesmo modo que a anterior, por telefone, com 

a gerente do projeto. Essa entrevista será realizada para validar a formatação da 

user story para o template proposto e a modelagem dos requisitos não-funcionais 

no quality scenario elaborado. Essa entrevista é realizada para verificar o quanto a 

prática da QaSE favorece a compreensão dos requisitos. A entrevista aplicada é 

semi-estruturada, a fim de responder a um questionário subjetivo, uma vez que a 

pesquisa qualitativa possui como insumo os dados em formato textual, sendo 

fundamental o papel da linguagem natural. 
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• Análise dos Dados e Formulação dos Resultados obtidos: os dados coletados 

na entrevista são organizados e finalmente, analisados, verificando se a proposta 

aplicada forneceu melhorias para a atividade de desenvolvimento de software, 

facilitando a compreensão dos requisitos não-funcionais e o seu atendimento ao 

final da implementação. Quando a pesquisadora julgar que as informações 

coletadas em campo são suficientes e que não acrescentarão nada de novo ao 

estudo, iniciará a formulação dos resultados. Nessa fase são gerados os resultados 

diretos do estudo realizado, a partir da interpretação dos dados coletados. 

 

A seguir, serão descritas as atividades realizadas para a aplicação do Estudo de Caso. 

5.1.1. Formulação das Questões de Pesquisa 

 

A partir de uma análise do problema ao qual a proposta se baseia, pode-se definir as 

seguintes questões para guiar o estudo de caso: 

Q1 Como a prática Quality attributes Scenarios Essentials (QaSE) pode ser integrada ao 

processo de desenvolvimento ágil? 

 Q2 Quais os pontos fortes e pontos fracos  que a proposta poderá trazer na modelagem 

de Non-Functional Requirements (NFR) em projetos que utilizam o método ágil Scrum? 

 

A pesquisa qualitativa preocupa-se não com a representatividade numérica, mas com o 

estudo e aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, a fim de se 

comprovar uma teoria proposta, podendo utilizar a técnica de entrevistas e observação, 

associadas a um questionário e à análise de documentos [Goldenberg, 1999]. Nesse tipo de 

pesquisa, a pesquisadora observa e analisa os fatos e dados coletados, não fazendo julgamentos e 

nem permitindo que suas opiniões, crenças e preceitos interfiram na pesquisa. Caracteriza-se em: 

descrever, compreender, explicar; precisão das relações entre o global e o local em determinado 

fenômeno; observação das diferenças entre o mundo social e o mundo natural;respeito ao caráter 

interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus 

dados empíricos; busca de resultados mais fidedignos possíveis e oposição ao pressuposto que 

defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências. 

Esse tipo de pesquisa foi selecionado para a abordagem do problema, uma vez que a 

pesquisadora necessitou compreender os fenômenos que envolvem as questões de pesquisa sob a 

perspectiva dos envolvidos. Os dados descritivos são obtidos através de documentos cedidos pela 
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empresa, do contato direto e interativo entre a pesquisadora e a situação do objeto do estudo, 

sendo as informações coletadas analisadas indutivamente. Em relação ao objetivo, a pesquisa 

conduzida pode ser classificada em exploratória descritiva.  A pesquisa exploratória permite que 

sejam ampliados os conhecimentos sobre fenômenos poucos conhecidos, proporcionando uma 

maior familiaridade com o problema, e nesse trabalho, propondo uma melhoria na abordagem de 

requisitos não-funcionais. 

Com relação aos procedimentos técnicos, foi realizada a pesquisa bibliográfica como 

complemento da pesquisa descritiva, a partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros 

e materiais publicados na internet a fim de encontrar informações, adquirindo conhecimento  

acerca de um problema para o qual se procura resposta.  

A metodologia de pesquisa adotada utilizou técnicas de análise documental (itens de 

backlog realizando uma Sprint Restrospective) com a coleta de dados, conversas informais com 

stakeholders (gerente de projeto, analista de requisitos e desenvolvedores) e entrevista semi-

estruturada via telefone com a gerente do projeto e um representante dos engenheiros de 

software do estudo, a fim de validar os quality scenarios propostos pela prática QaSE (Quality 

attributes Scenarios Essentials). Nosso objetivo não foi testar hipóteses pré-estabelecidas, mas 

investigar idéias, alternativas para facilitar atividades em uma organização. 

5.1.2. Seleção da Organização para Aplicação da Proposta 

 

Os requisitos não-funcionais tornaram-se objeto de estudo desse trabalho, por exercerem 

influência direta na qualidade do sistema e na satisfação dos stakeholders. Lacunas existentes no 

levantamento e detalhamento desses requisitos, um problema real, presente em empresas de 

desenvolvimento de software, impulsionaram a pesquisa para elaboração de práticas que 

auxiliem na modelagem e compreensão dos Non-Functional Requirements (NFR).   

O estudo de caso foi realizado dentro de um projeto de desenvolvimento de aplicação de 

e-commerce para uma empresa nacional fabricante de servidores, desktops e notebooks. As 

seções a seguir apresentam algumas informações a cerca desse projeto. 

Acompanhando a tendência do mercado de crescimento do comércio eletrônico 

brasileiro, segundo pesquisa realizada pela ebit, uma empresa referência no fornecimento de 

informações sobre e-commerce nacional. O projeto engloba o desenvolvimento da aplicação 

B2B. Aplicações B2B (Business to Business) são aplicações que trabalham com transações 

comerciais entre empresas. O projeto tem como meta produzir um portal que permita o aumento 
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de vendas da empresa em questão através da criação de dois módulos: o primeiro deve permitir a 

realização de vendas para outras empresas e o segundo, a venda direta ao consumidor final. 

O desenvolvimento do módulo B2C está suspenso e o B2B está sendo desenvolvido e 

divide-se em 2 partes: "Portal da Revenda" e "Portal do Vendedor". No portal da revenda, os 

grandes magazines poderão criar pedidos de produtos. Já no portal do vendedor, os vendedores 

da empresa são os usuários e são eles que realizam as compras. Durante a realização do estudo 

de caso, o módulo B2B encontrava-se em desenvolvimento pela a equipe do projeto, e foi 

realizada uma retrospectiva nas Sprints, a fim de aplicar a prática da QaSE em uma Sprint onde 

requisitos de usabilidade tivessem sido mais solicitados. A proposta abordou o desenvolvimento 

da tela de acompanhamento de pedido/proposta do sistema avaliado, analisando especificamente 

a Sprint 4. 

A equipe responsável pelo desenvolvimento do projeto está localizada em Pernambuco, 

enquanto o cliente está em São Paulo. A equipe é composta por 9 pessoas que exercem os 

seguintes papéis: Coordenadora e Consultora em Requisitos e Usabilidade, Consultor de 

Inteligência Artificial, Gerente de Projeto, Líder Técnico, Engenheiros de Software, Estagiários 

de Programação e Designer. As Sprints têm duração média de 3 semanas, sendo 2 de 

desenvolvimento do sistema e 1 de testes e correções. Após a semana de correções, uma versão 

estável (release) do sistema é gerada. 

5.1.3. Coleta de Dados 

 

O principal objetivo desse trabalho foi propor a compreensão dos requisitos não-

funcionais durante o levantamento e desenvolvimento do sistema, a partir da aplicação da 

modelagem de NFR utilizando quality scenarios na aplicação da prática QaSE. Dessa forma, é 

importante a utilização de métodos de pesquisa que permitam a participação da pesquisadora, 

analisando os dados gerados [Easterbrook, 2007]. A pesquisadora foi ao campo de pesquisa 

coletar informações com os integrantes da equipe e documentos que pudessem ajudar na 

consolidação do conhecimento do negócio e do projeto. 

A partir da coleta de documentos e informações foram adotadas para esse estudo de caso 

as seguintes técnicas de coleta de dados: pesquisa documental e entrevistas semi-estruturadas. A 

coleta de dados com a realização da pesquisa documental propiciou a consolidação de 

informações a respeito do projeto. A entrevista semi-estrutural conduziu o projeto, sendo 

transcrita a fim de responder ao questionário subjetivo. 
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5.1.4. Pesquisa Documental 

 

A pesquisa documental utiliza materiais que ainda não receberam um tratamento 

analítico, realizando a análise dos materiais obtido e/ou fornecidos. Nessa pesquisa, os 

documentos são considerados fontes ricas e estáveis de informações. Como os documentos 

subsistem ao longo dos anos, tornam-se a mais importante fonte de dados em qualquer pesquisa 

de natureza histórica. O contato direto com os sujeitos da pesquisa não é exigido por essa 

pesquisa [Gil, 2002].  

A pesquisa conduzida nesse trabalho foi realizada com a autorização da coordenadora do 

projeto. Os dados foram coletados a partir de documentos fornecidos pela empresa, por visita ao 

campo de pesquisa, após uma conversa com o gerente de projeto. É importante ressaltar que, por 

ser tratar de um convênio estabelecido com uma empresa, o acesso a documentos e informações 

do projeto era restrito devido à confidencialidade exigida. 

Materiais fornecidos com os itens de backlog das Sprints foram analisados para seleção 

dos itens que correspondem aos requisitos não-funcionais do sistema, focando no atributo de 

usabilidade. Uma vez selecionados os requisitos, foram avaliadas as user stories elaboradas 

pelos stakeholders abordando suas necessidades de acordo com o escopo de requisitos definidos 

para a Sprint.  Dessa forma foi realizada uma pesquisa preliminar para a coleta inicial de 

informações sobre o projeto e das Sprints já finalizadas. 

 A partir da pesquisa documental, foi possível estabelecer uma base de informações sobre 

o projeto, dando prosseguimento à pesquisa. 

5.1.5. Transferência de Conhecimento 

 
A prática QaSE (Quality attribute Scenarios Essentials) para modelagem de requisitos 

não-funcionais proposta nesse trabalho foi apresentada ao gerente de projeto e ao time de 

engenheiros de software. O objetivo era proporcionar o entendimento dos NFR a partir da 

utilização de quality scenarios.  

Inicialmente, em uma conversa informal com a gerente, foi repassado à pesquisadora 

informações a respeito da empresa, do negócio e do projeto.  Segundo a gerente, o projeto, em 

linhas gerais, tem como meta produzir um portal que permita o aumento das vendas da empresa 

em questão através do portal da revenda permitindo a criação de pedidos de produtos e a compra 

desses produtos. 
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Durante a conversa, a pesquisadora solicitou um documento que possuísse o registro de 

todos os requisitos solicitados pelo cliente e as tarefas definidas para cada Sprint. A pesquisadora 

teve acesso ao documento, uma planilha onde foram arquivados todos os requisitos e o histórico 

de tudo que foi realizado em Sprints anteriores, e de tudo que será s realizado em Sprints futuras.  

A prática foi detalhadamente explicada à gerente do projeto desde o seu objetivo até a sua 

aplicação.  

5.1.6. Análise das Informações fornecidas 

 

Os materiais textuais fornecidos à pesquisadora serviram de base para as abordagens 

qualitativas da pesquisa e para a aplicação da proposta. Foi analisado cada requisito funcional e 

não-funcional. O foco da análise se deu nos requisitos não-funcionais, a fim de entender a forma 

como o cliente os descrevia e a sua visão sobre eles.  

Durante a análise, percebeu-se que os requisitos funcionais foram descritos em user 

stories muito simples, informando quais funcionalidades deveriam ser implementadas e quais 

ações iriam compô-las. Esses requisitos foram divididos em tarefas, e de acordo com a 

prioridade e importância para o negócio, foram inseridos no Sprint Backlog para serem atendidos 

na Sprint.  

O projeto já estava em andamento no momento em que a pesquisa foi realizada. Com 

isso, a pesquisa baseou-se na Sprint Retrospective, analisando a abordagem dos requisitos de 

Sprints já concluídas. A prática propôs a definição das funcionalidades e dos atributos de 

qualidade no Product Backlog. A partir da definição dos requisitos que iriam compor o escopo, a 

prática propôs a priorização das user stories, relatadas pelo cliente e escritas pelo analista e/ou 

gerente de projeto, de acordo com a importância para negócio e a modelagem do scenarios no 

Sprint Backlog. Os requisitos não-funcionais relacionados com a usabilidade foram modelados 

em quality scenarios e priorizados de acordo com a importância para o negócio. Esses scenarios 

devem conter as informações necessárias para auxiliar no entendimento do NFR. Uma vez 

modelados, pelo analista de requisitos, os scenarios devem ser mantidos atualizados e utilizados 

junto às user stories durante o desenvolvimento do sistema. 

Como o foco desta proposta são os requisitos não-funcionais, a análise criteriosa deu-se 

nesses requisitos. Verificou-se que os requisitos não-funcionais foram descritos em user stories, 

mesma técnica utilizada para descrever os funcionais. Essas user stories retrataram os NFR de 

forma superficial com informações insuficientes para o entendimento do requisito. Os clientes 
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não descreveram de forma clara a visão do sistema e suas reais necessidades, de forma objetiva, 

a fim de facilitar a compreensão dos engenheiros de software. 

5.1.7. Seleção dos NFR 

 

Uma Sprint Retrospective foi realizada, a fim de coletar e analisar os itens de backlog que 

compuseram o escopo da Sprint 4. De acordo com as orientações da coordenadora e da gerente 

do projeto, nessa Sprint ocorreu a maior incidência de requisitos não-funcionais.  

O cliente solicitou modificações na tela de acompanhamento de pedido/proposta a fim de 

atender ao requisito de usabilidade. A interface do sistema passou por mudanças a fim de atender 

às solicitações de mudanças. Após as solicitações serem repassadas ao time, as alterações 

começaram a ser realizadas nessa Sprint 4.  Os requisitos não-funcionais foram analisados e a 

partir dessa análise, selecionaram-se apenas os requisitos relacionados à usabilidade na Tela de 

Acompanhamento de Pedido/Proposta do Portal do Vendedor do sistema E-Commerce. 

Uma vez selecionados os requisitos não-funcionais, a pesquisadora iniciou o trabalho de 

leitura e interpretação das user stories a fim de adaptá-las à prática Quality attributes Scenarios 

Essentials. 

5.1.8. Reformulação das User Stories 

 

Os requisitos funcionais foram modelados em narrativas, utilizando uma linguagem 

natural, facilitando a compreensão e leitura. As user stories descritas durante as entrevistas com 

o cliente na fase de elicitação de requisitos foram analisadas e reescritas pela pesquisadora 

segundo o template proposto pela QaSE.  As user stories foram adaptadas conforme o template 

proposto pela prática QaSE, adicionando as seguintes informações: Projeto, Autor, Título e 

melhorando a descrição dos requisitos.  

As informações anteriormente descritas foram conservadas, porém foram acrescentadas 

mais informações, tornando a user story mais detalhada, de forma que pudesse contribuir para o 

entendimento da visão do cliente com relação ao sistema e com relação às funcionalidades. Foi 

escrita no formato do template proposto, respeitando o preenchimento das informações nele 

necessárias. A pesquisadora preocupou-se em descrever com riqueza cada necessidade solicitada 

pelo cliente.  

Após a melhoria, a pesquisadora validou as informações descritas na user story com a 

gerente do projeto que concordou com os requisitos funcionais modelados e com as informações 
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descritas. Na Figura 5.2 pode-se verificar o resultado final da adaptação da user story à prática 

QaSE: 

 
Figura 5.2 User Story: Tela de Acompanhamento de Pedido/Proposta. 

 

Uma vez validada a user story, a pesquisadora iniciou a leitura e modelagem dos 

requisitos não-funcionais referentes à usabilidade em quality scenarios. 

5.1.9. Modelagem dos NFR em Quality Scenarios 

 

A modelagem de NFR abordou os requisitos relacionados à usabilidade, que é um dos 

mais importantes requisitos não-funcionais aos quais um sistema deve atender. É por meio dele 

que se busca garantir a satisfação do usuário, pois permitindo o fácil aprendizado, o fácil uso do 

sistema, personalização do sistema, linguagem compreensível e clara, navegabilidade simples, 

haverá grande chance de atender à expectativa do usuário no que diz respeito à usabilidade. 

 

Os requisitos não-funcionais são atributos de qualidade que o sistema deve possuir, 

analisados de acordo com a necessidade do cliente levando em consideração os aspectos técnicos 

e o ambiente no qual o sistema irá operar.  

Após a melhoria e adaptação da user story na modelagem dos requisitos funcionais, 

iniciou-se o trabalho de análise, entendimento e modelagem dos requisitos não-funcionais. A 

pesquisadora descreveu o quality scenario, no qual o requisito de usabilidade é solicitado, de 
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forma clara expondo as necessidades que o cliente gostaria que fossem atendidas. Em um texto 

narrativo detalhou a visão do cliente com relação aos NFR . 

Analisando os requisitos não-funcionais, verificou-se a existência de dependências entre 

alguns NFR, que foram relatadas no scenario. Podem ser citados: a dependência entre a 

usabilidade e segurança, usabilidade e confiabilidade. Alguns conflitos entre NFR foram 

percebidos e descritos a fim de facilitar o entendimento e unificar a visão de todos os integrantes 

do time em relação ao requisito, facilitando a decisão da escolha do melhor tratamento aos 

conflitos. O não-atendimento aos NFR podem causar impactos no sistema que precisam ser 

descritos e repassados ao time. A partir da modelagem do quality scenario, o time terá 

informações que poderão auxiliar no entendimento dos requisitos durante a atividade de 

desenvolvimento do sistema.  

Finalizada a modelagem, o quality scenario foi apresentado à gerente do projeto e a dois 

engenheiros de software para avaliação e validação. A prática QaSE foi explicada com detalhes 

desde o seu objetivo até a sua aplicação pela pesquisadora. As informações descritas no scenario 

foram lidas e avaliadas pela gerente sob a ótica do projeto verificando se eram suficientes para 

fornecer um entendimento mais claro e correto do que é esperado para o sistema. Os engenheiros 

analisaram o quality scenario e avaliaram a contribuição para as atividades de desenvolvimento 

do sistema, verificando se são suficientes para compreensão da real necessidade do cliente ao 

solicitar tais requisitos não-funcionais. 

Na Figura 5.3, pode-se ser visto o quality scenario modelado a partir da seleção dos 

requisitos não-funcionais de usabilidade: 
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Figura 5.3 Quality Scenario: Usabilidade da Tela de Acompanhamento de Pedido/Proposta. 

 

Com o término da etapa de modelagem dos quality scenarios e validação, iniciou-se a 

fase em que foram realizadas as entrevistas semi-estruturadas a fim de avaliar a contribuição da 

proposta, os pontos fortes e os pontos fracos. 
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5.1.10. Realização de Entrevistas Semi-Estruturadas 

 

A fim de dar credibilidade aos dados coletados, foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas. Essas entrevistas se caracterizaram por serem planejadas de forma relativamente 

aberta, permitindo que o entrevistado expresse sua opinião sem a padronização empregada por 

abordagens mais estruturadas [Flick, 2004]. 

A entrevista semi-estruturada foi utilizada como método de coleta de dados após a 

apresentação da proposta à equipe. Não há uma ordem rígida na abordagem das questões de uma 

entrevista semi-estruturada e o desenvolvimento da entrevista se adapta ao entrevistado, com um 

alto grau de flexibilidade na exploração das questões a serem trabalhadas.  

Esse tipo de entrevista foi caracterizado pela obtenção de informação pela fala individual 

de cada entrevistado, onde puderam expor seu ponto de vista, suas experiências, permitindo 

respostas livres e espontâneas. Caracterizou-se principalmente pela definição de um roteiro 

flexível, sem normas ou padrões, que permite o entrevistado expor seu ponto de vista sobre os 

assuntos colocados em pauta e no caso desse trabalho, permite que o entrevistado exponha a sua 

análise com relação à prática proposta. 

O objetivo era coletar opiniões das mais diversas. Com isso, um representante de cada 

papel na equipe foi selecionado. O roteiro das entrevistas pode ser encontrado nos Apêndice A e 

Apêndice B.  

As entrevistas tiveram como objetivo capturar opiniões dos indivíduos, enquanto 

membros de uma equipe de desenvolvimento de software, a respeito da prática Quality attributes 

Scenarios Essentials (QaSE) e dos templates foram realizadas pelo telefone, após o envio por e-

mail da user story e do quality scenario, explanação e apresentação da prática, onde a 

pesquisadora fez uso de um bloco de anotações para tomar nota de todas as informações 

transmitidas durante a entrevista. 

As percepções e resultados obtidos a partir do estudo de caso serão apresentados na seção 

seguinte, juntamente com a solução proposta. 

5.1.11. Análise dos Dados e Formulação dos Resultados obtidos 

 

Os resultados desse estudo foram obtidos a partir da realização de entrevistas com a 

gerente do projeto e com um representante dos engenheiros de software. 
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Uma retrospectiva, da Sprint onde foram solicitadas alterações no sistema a fim de 

atender a usabilidade, foi realizada e os requisitos não-funcionais foram selecionados e 

modelados em quality scenarios.  

Após a explanação e aplicação da prática em dados coletados na Sprint, os scenarios 

foram apresentados para análise. A primeira entrevista foi realizada com um representante dos 

engenheiros de software do sistema, onde foram feitas perguntas referentes à abordagem de 

requisitos não-funcionais durante a atividade de desenvolvimentos e contribuição da prática 

Quality attributes Scenarios Essentials. A segunda entrevista foi realizada com a gerente de 

projeto, avaliando a abordagem e o tratamento de requisitos em um projeto ágil, a viabilidade da 

prática e suas contribuições.  

Nas subseções a seguir, serão apresentados os resultados obtidos em cada entrevista 

realizada. 

I. Resultado segundo visão do Engenheiro de Software  

 
O engenheiro informou que a documentação utilizada para entendimento dos requisitos é 

o documento de requisitos. Embora o documento de requisitos seja utilizado para definição das 

necessidades do cliente, informando ao time os requisitos do projeto, ele não é muito consultado 

ao longo do desenvolvimento em um projeto ágil.  

Segundo entrevista, o documento não possui todas as informações que auxiliariam na 

implementação, tornando difícil a compreensão da relação existente entre um requisito funcional 

e um requisito não-funcional. Os engenheiros sentem necessidade de compreender cada 

requisito, seja ele funcional ou não-funcional e o relacionamento entre eles.  

Em projeto ágil não são utilizadas muitas documentações e as user stories não descrevem 

com clareza os requisitos funcionais, além de não existir artefato que forneça informações sobre 

os requisitos não-funcionais. A atenção dedicada aos NFR é pequena, mencionando-ose  sem 

detalhes e o time, baseado no seu conhecimento e experiência, implementa o sistema sem possuir 

as informações claras sobre validações, regras de negócio e até mesmo sobre o próprio 

entendimento do requisitos. 

Durante o desenvolvimento do sistema, o time não tem visibilidade do NFR, de sua real 

necessidade, das interdependências entre eles e dos possíveis conflitos. Dessa forma não 

conseguem perceber a relação entre o requisito funcional e um determinado requisito não-

funcional, e principalmente dos possíveis impactos ao qual o sistema está sujeito caso um 

determinado requisito não seja atendido.  
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O engenheiro analisou o quality scenario modelado tomando como exemplo o NFR de 

usabilidade, e afirmou que a compreensão dos requisitos foi melhorada com a utilização da 

prática de modelagem, informando a descrição, as interdependências, os conflitos e os possíveis 

impactos no sistema. Segundo ele, os desenvolvedores têm conhecimento que esse requisito é 

importante na interface do sistema, porém o entendimento dessa importância para a satisfação do 

cliente é nebuloso. 

Conhecer o problema e sua descrição é comum, porém o que não se conhece são as 

relações entre os NFR e conflitos existentes, o que são abordados nos scenarios, facilitam a 

percepção clara do objetivo de atender o requisito. As interdependências, os conflitos e os 

impactos abordados no Quality Scenario fornecem informações essenciais para a implementação 

do sistema a fim de que os requisitos possam ser atendidos de forma correta. 

As principais contribuições fornecidas pela Quality attributes Scenarios Essentials, 

segundo avaliação e análise do engenheiro de software entrevistado foram: 

• Entender os requisitos não-funcionais; 

• Visualizar das interdependências, conflitos e possíveis impactos no sistema. Em 

muitas situações o time não tinha a noção clara quando requisitos não são 

atendidos; 

• Priorizar os NFR a partir do momento em que o time passa a ter o conhecimento 

de suas dependências e conflitos; 

• Auxiliar na mensuração dos requisitos no momento da priorização e estimativa 

dos requisitos, uma vez que o time passa a ter conhecimento do nível de 

complexidade dos requisitos; 

 

Além das contribuições, a prática Quality attributes Scenarios Essentials, segundo a 

visão do engenheiro entrevistado, algumas observações foram feitas a fim de tornar essa prática 

adaptável a qualquer tipo de projeto ágil: 

• A descrição das user stories poderá ser melhor subdividida por requisitos não-

funcionais. Os NFR deverão ser abordados separadamente, de acordo com cada 

tela na qual deverão ser atendidos e associados aos funcionais; 

• Os quality scenarios deverão informar o relacionamento do NFR com o requisito 

funcional, dessa forma, os desenvolvedores poderão saber no momento da 

implementação, qual o NFR que deverá ser atendido em uma determinada 

funcionalidade, facilitando o planejamento e estimativa das atividades; 
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• Deve-se ter sempre a atenção ao descrever cada quality scenario de modo que ele 

contenha todas as informações bem explicitadas auxiliando o entendimento do 

NFR. 

A prática proporcionou melhorias no entendimento dos requisitos não-funcionais, 

tornando claras as interdependências entre os NFR bem como entre NFR e requisitos funcionais, 

auxiliando na priorização dos requisitos no momento da definição do escopo da Sprint.  

As principais limitações encontradas na prática foram:  

• Dependendo da quantidade de requisitos não-funcionais existentes no projeto, o 

número de quality scenarios poderá crescer e engessar a atividade de 

desenvolvimento; 

• Na QaSE as descrições das user stories e dos quality scenarios foram muito 

extensas e de certa forma, desviaram o foco do projeto para os requisitos não-

funcionais, uma vez que o engenheiro precisou dedicar um tempo maior para 

leitura e entendimento dos artefatos; 

• A prática não fornece visibilidade da relação de dependência entre requisitos 

funcionais e não-funcionais. Isso dificulta a priorização dos requisitos no Sprint 

Backlog, pois o time não tem noção da complexidade da implementação dos 

requisitos e do seu atendimento. 

 

O engenheiro, ao final da entrevista, afirmou que a prática auxiliou na compreensão dos 

NFR e auxiliará no desenvolvimento de sistemas. 

II. Resultado segundo visão do Gerente de Projeto  

 

Segundo a gerente do projeto, atualmente, durante a fase de desenvolvimento de sistemas 

não existe preocupação com a abordagem aos requisitos não-funcionais, com o entendimento, 

com a descrição e com a modelagem. Após a compreensão e análise da prática Quality attributes 

Scenarios Essentials, a gerente afirmou que essa prática será bastante útil para o entendimento 

do requisito não-funcional, o que possui fundamental importância para o sucesso do projeto.  

A prática contribuiu para o correto entendimento de cada requisito não-funcional, 

inclusive do requisito de usabilidade modelado na proposta, proporcionando ao time a mesma 

leitura e compreensão dos requisitos. Possibilitou a transferência e compartilhamento do 

entendimento que muitas vezes está restrito a cada integrante do time, unificando a visão do time 



 113 

sobre os atributos de qualidade desejados pelo cliente, diminuindo a divergência de 

conhecimento e de entendimento. 

As informações descritas no template proposto auxiliaram no compartilhamento e 

unificação do entendimento e a princípio, atenderam às necessidades do projeto, podendo ser 

modificadas incluindo novas necessidades que venham a surgir para auxiliar na implementação 

do sistema. 

A principal preocupação da gerente de projeto quanto à aplicação da prática QaSE é em 

relação a viabilidade diante da realidade ágil que tem abolido cada vez mais o uso de 

documentação, em contrapartida tem consciência da importância da utilização da prática para a 

compreensão e consequentemente do atendimento aos requisitos, garantindo assim a satisfação 

do cliente ao final do projeto.  

Essa preocupação pode ser amenizada pelo fato da prática ser adaptável ao projeto, 

possibilitando o tratamento e descrição de informações necessária. Diante da inexistência de um 

tratamento específico aos requisitos não-funcionais, uma vez que esses requisitos necessitam de 

uma abordagem efetiva, já que possuem relação direta com a qualidade do produto final, essa 

prática torna-se aceitável em um projeto ágil.  

As principais contribuições fornecidas pela Quality attributes Scenarios Essentials, 

segundo avaliação e análise da gerente do projeto entrevistada são: 

• Consolidação e integração do entendimento dos requisitos não-funcionais entre os 

integrantes do time; 

• Visibilidade clara das necessidades do cliente, 

• Tratamento específico dos requisitos não-funcionais utilizando uma técnica de 

modelagem. 

 

Algumas observações foram feitas a fim de garantir melhorias na prática proposta: 

• As user stories e os quality scenarios deverão receber uma numeração que será 

utilizada para referenciar os requisitos não-funcionais aos funcionais. Dessa 

forma, a descrição dos quality scenarios será mais breve com frases mais 

objetivas; 

• Fornecer visibilidade ao time das interdependências entre os requisitos não-

funcionais e funcionais.  

 

A prática auxiliará a atividade de desenvolvimento do sistema, fornecendo informações 

extremamente relevantes durante a implementação do sistema, que hoje não são transmitidas ao 

time. 
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A principal limitação da QaSE relatada pela gerente foi em relação à descrição das user 

stories e dos quality scenarios. Na prática são descritos de forma extensa, e devido a isso podem 

tornar-se impraticáveis em projetos ágeis. 

 

Ao final da entrevista, a gerente do projeto confirmou a importância e aplicabilidade da 

prática QaSE em um projeto ágil, contribuindo para o seu melhor desenvolvimento. 

5.2. Considerações Finais 

 

Com a necessidade de analisar fenômenos e ambientes de forma mais questionadora, sem 

preocupar-se em comprovar uma teoria universal, baseada no contexto em que um evento ocorre, 

surgiu a Pesquisa Qualitativa. Seus métodos de pesquisa auxiliam na obtenção de dados onde há 

uma maior interação com os stakeholders e presença atuante do pesquisador, sendo assim, mais 

adequadas à investigação de práticas culturais em uma determinada comunidade particular. 

Nesse trabalho, o método de pesquisa qualitativa se mostra apropriado ao estudo da 

modelagem de requisitos não-funcionais em projetos ágeis.  Diferentemente da abordagem 

quantitativa que se preocupa em comprovar ou refutar hipóteses utilizando dados métricos, na 

pesquisa qualitativa, o pesquisador adota uma postura questionadora e investigativa, buscando 

extrair conhecimento do próprio objeto em estudo. Assim, antes de realizar a pesquisa 

propriamente dita, é necessário que o pesquisador defina com precisão as questões que deverão 

ser respondidas durante o estudo. As questões de pesquisa foram elaboradas de acordo com visão 

do pesquisador em relação às lacunas existentes na abordagem e modelagem de requisitos não-

funcionais, com a ausência de técnicas voltadas especificamente para garantir o correto 

entendimento desses requisitos. 

Durante a pesquisa, observou-se que os desafios de uma integração da prática QaSE ao 

Scrum não se resumem a desenvolvê-la e implantá-la, é necessário garantir que a prática se 

adéqüe às alterações evolutivas dos projetos ágeis. A prática QaSE foi aplicada em uma empresa 

de desenvolvimento de software, sendo bem aceita pela gerente do projeto e o engenheiro de 

software selecionados para representar o time.  

De um modo geral, a Quality attributes Scenarios Essentials trouxe contribuições na 

atividade de levantamento de requisitos ao incentivar uma maior preocupação com os NFR, na 

atividade de desenvolvimento fornecendo informações imprescindíveis para a implementação do 

sistema. De acordo com as entrevistas realizadas para diagnosticar problemas com a aplicação da 

prática bem como os pontos fortes e suas principais contribuições, constatou-se que algumas 
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melhorias podem ser realizadas a fim de tornar essa prática ainda mais eficaz, como por 

exemplo, incluir referência entre o requisito não-funcional e funcional. 

 Algumas preocupações e melhorias foram relatadas e sugeridas, levando em 

consideração que QaSE é uma prática ágil que utiliza a técnica de modelagem quality scenario, 

adaptável às necessidades do projeto.  

 No próximo capítulo serão apresentados as considerações finais, as principais limitações 

da pesquisa e os trabalhos futuros relacionados a essa pesquisa. 
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6. Conclusões e Trabalhos Futuros  
 

Este capítulo tem como objetivo apresentar algumas considerações finais sobre os 

principais tópicos abordados nesta dissertação, incluindo as contribuições alcançadas e 

indicações para trabalhos futuros. 
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6.1. Considerações Finais  

 

A Engenharia de Requisitos é uma fase de fundamental importância na engenharia de 

software para o desenvolvimento de sistemas, pois envolve desde o processo de aquisição, 

entendimento e refinamento das necessidades do cliente até a correta especificação de cada 

requisito levantado. 

Elicitar requisitos é uma tarefa na qual exige um cuidado especial para que os requisitos 

sejam compreendidos corretamente e atendam às expectativas neles lançado, uma vez que é o 

momento no qual os stakeholders expõem suas necessidades e a visão do sistema a ser 

desenvolvido. Por abordar requisitos, necessidades e características do sistema que estão sujeitos 

a constante mudança, a ER é uma fase do desenvolvimento de software onde erros e 

inadequações a esses requisitos são comuns, podendo não atender as reais necessidades da 

organização, resultando em retrabalho, custo e principalmente, na insatisfação do cliente.  

Focando a atenção nos requisitos não-funcionais, de acordo estudos realizados em 

literaturas ao longo da elaboração dessa dissertação, verificou-se que nos projetos o foco 

principal da implementação é “atender aos requisitos funcionais definidos no escopo do projeto”, 

e que os NFR, muitas vezes apenas são verificados na conclusão do desenvolvimento do projeto. 

Em muitas situações, não é dado o devido valor a um determinado requisito não-funcional 

durante a fase de levantamento e desenvolvimento, supondo que o impacto causado por alguma 

inadequação ao requisito não influenciará no andamento do projeto. Além disso, a correta 

compreensão do requisito não-funcional e de suas relações, como interdependências e conflitos 

não é alcançada pela escassez de informações a respeito do NFR. 

O constante avanço tecnológico tem acentuado a busca de melhores práticas para auxiliar 

no desenvolvimento de softwares, a fim de produzir um produto de alta qualidade garantindo a 

satisfação do cliente. Diante disso, as organizações têm buscado os métodos ágeis, cuja principal 

prioridade é garantir a satisfação do cliente. Qualidade do produto é algo procurado por 

organizações e por clientes, e está diretamente relacionada aos requisitos elicitados no início do 

projeto. Os requisitos essenciais, desejáveis e importantes são solicitados pelo cliente a fim de 

que o sistema execute as funcionalidades de forma satisfatória e em paralelo são informados os 

atributos de qualidade. 

Como discutido ao longo do trabalho, os requisitos não-funcionais têm uma influência 

direta no alcance da satisfação do cliente. Eles estão relacionados à eficiente execução das 

funcionalidades no sistema preocupando-se em proporcionar um fácil uso e aprendizado do 

sistema, uma interface amigável e compreensível, segurança nas informações inseridas, 
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confiabilidade nos resultados atingidos. Dessa forma, foi vista a necessidade de uma melhoria na 

abordagem realizada nesses requisitos a fim de proporcionar uma compreensão correta de cada 

requisito não-funcional, auxiliando na atividade de desenvolvimento do sistema, possibilitando o 

atendimento às necessidades do cliente ao final do projeto 

Baseado no conjunto de práticas ágeis descrito por [Jacobson, 2010] no Essencial Unified 

Process (EssUP), centrado no desenvolvimento de software e que visa prover agilidade a um 

processo, foi proposta a prática Quality attributes Scenarios Essentials (QaSE). A QaSE é uma 

prática aplicada para a modelagem dos requisitos não-funcionais utilizando os quality scenarios 

que pode ser integrada ao fluxo do Scrum, em projetos ágeis. 

A QaSE tem por objetivo proporcionar o correto entendimento dos NFR a partir dos 

quality scenarios. Nos quality scenarios, os requisitos são descritos de forma clara e detalhada, 

expondo as interdependências entre os NFR, os possíveis conflitos que poderão ocorrer de 

acordo com a influência de um requisito sobre o outro e os impactos que podem afetar o sistema, 

caso ele seja desenvolvido sem a preocupação de atender ao NFR solicitado. 

O principal objetivo deste trabalho foi alcançado com a aplicação da prática QaSE em 

projetos ágeis, modelando os requisitos não-funcionais em quality scenarios, fornecendo um 

entendimento correto dos requisitos e de sua importância para o sistema, utilizando uma 

estrutura definidas nos templates elaborados.  Essa prática pode ser implantada em projetos que 

utilizam métodos ágeis no desenvolvimento de softwares, a fim de possibilitar uma abordagem 

mais completa aos NFR na definição do Product Backlog e no Sprint Backlog, seguindo o fluxo 

do Scrum.  

6.2. Limitações da Pesquisa 

 

A principal limitação desta pesquisa refere-se ao fato de o estudo de caso não ter sido 

realizado desde o início do projeto, uma vez que o mesmo já estava em desenvolvimento. Por 

esse motivo, um possível risco à validade da pesquisa é que a prática QaSE não seja adequada a 

qualquer tipo de projeto ágil seguindo o seu fluxo completo de fases.  

Uma limitação considerável é o fato da elaboração dos quality scenarios requerer uma 

quantidade maior de tempo para sua modelagem, impactando na agilidade da técnica.  

Como dito anteriormente, pesquisas qualitativas não costumam resultar em teorias 

universais, válidas para qualquer contexto. Assim, os resultados apresentados aqui refletem bem 

o ambiente estudado, ou seja, o universo de desenvolvimento de sistemas para web que utilizam 

métodos ágeis no desenvolvimento de software. 
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Algumas dificuldades foram encontradas na aplicação da prática QaSE : 

• Devido ao pouco tempo para a realização e análise do estudo de caso, a prática 

não foi aplicada em outras organizações; 

• Dependendo da dimensão do projeto, o gerenciamento da prática pode ser difícil 

devido a grande quantidade de requisitos elicitados; 

• Grande quantidade de user stories que precisariam ser adequadas ao formato 

proposto pela Quality attributes Scenarios Essentials; 

• Grande quantidade de requisitos não-funcionais que precisariam ser modelados, 

explicados e validados pelo time em uma reunião de definição de Product 

Backlog; 

• Os Quality Scenarios apenas explicitam os conflitos entre os requisitos não-

funcionais, mas não os gerenciam e nem propõem tipo específico de tratamento; 

 

Com o objetivo de validar a aplicação da prática Quality attributes Scenarios Essentials 

em outros contextos, é necessário realizar estudos de caso em projetos completos e até mesmo 

em outras organizações de desenvolvimento de software.  

6.3. Trabalhos Futuros  

 

Como sugestões de trabalhos futuros a esta dissertação podem ser explorados:  

• Realizar estudos de caso em outras empresas desenvolvedoras de software para 

validar a integração da prática QaSE proposta ao fluxo do Scrum. A realização de 

novos estudos torna-se necessária devido à limitação de tempo para aplicação do 

estudo de caso e conclusão da dissertação. Dessa forma, o estudo de caso foi 

realizado apenas em uma organização; 

• Validar a prática Quality attributes Scenarios Essentials em empresas de 

desenvolvimento de software aplicando a proposta em organizações relacionados 

a desenvolvimento de software; 

• Analisar as melhorias sugeridas por profissionais que avaliaram a prática: 

subdividir as user stories por requisitos não-funcionais, informar nos quality 

scenarios o relacionamento dos NFR e com os requisitos. As user stories e os 

quality scenarios deverão receber uma numeração que será utilizada para 

referenciar os requisitos não-funcionais aos funcionais, incluir referência entre as 
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user stories e os quality scenarios nos templates da QaSE facilitando o 

entendimento dos NFR no momento da implementação, 

• Publicação de artigos em eventos relacionados à Engenharia de Requisitos. 
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APÊNDICE A 
 

Roteiro de Entrevista  

 

Dados do Entrevistado 

 
Projeto:  

 
 
Função:  

         
 

Gerente de Projeto 

 
1. Existem, atualmente no projeto, práticas que são realizadas a fim de melhorar a 

abordagem aos requisitos não-funcionais? Se existem, quais são? 
 

2. Como os requisitos não-funcionais são modelados no projeto? 
 

3. Após a apresentação e explicação da modelagem utilizando os Quality Scenarios, 
o entendimento dos requisitos não-funcionais e de suas relações, como 
interdependências e conflitos, poderá ser melhorado por essa técnica? 

 
4. De acordo com o scenario apresentado, como a prática Quality attributes 

Scenarios Essentials contribuiu para o melhor entendimento dos requisitos não-
funcionais referentes à usabilidade no projeto? 

 
5. As informações descritas nos templates de User Story e Quality Scenarios 

propostos atendem às necessidades do projeto?  
 

6. Em sua opinião, quais os pontos fortes e pontos fracos da prática QaSE para a 
modelagem de requisitos não-funcionais? 
 

7. Se você pudesse sugerir alguma melhoria nessa prática, qual seria?  
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APÊNDICE B 
 

Roteiro de Entrevista  
 

Dados do Entrevistado 

 
Projeto:  

 
 
Função:  

 
        

Engenheiro de Software 

 

1. Quais preocupações um Engenheiro de Software deverá ter a fim de que os 
requisitos não-funcionais sejam devidamente compreendidos e possam ser 
atendidos ao longo do projeto, sem impactar em custos e retrabalho ao final do 
desenvolvimento do sistema? 
 

2. Como os requisitos não-funcionais são abordados durante o desenvolvimento do 
sistema? 
 

3. Após a apresentação e explicação da modelagem dos requisitos não-funcionais em 
Quality Scenarios, o entendimento desses requisitos e de suas relações, como 
interdependências e conflitos, poderá ser melhorado com o uso dessa técnica? 
 

4. De acordo com a sua opinião, quais foram as melhorias proporcionadas pela 
integração da prática Quality attributes Scenarios Essentials (QaSE) ao Scrum à 
atividade de desenvolvimento? 
 

5. De acordo com o scenario apresentado, como a prática QaSE contribuiu para o 
melhor entendimento dos requisitos não-funcionais referentes à usabilidade no 
projeto? 

 
6. Os templates propostos para as User Stories e os Quality Scenarios atendem às 

necessidades da atividade de desenvolvimento? 
 

7. Em sua opinião, quais os pontos fortes e pontos fracos da prática QaSE para a 
modelagem de requisitos não-funcionais? 
 

8. Se você pudesse sugerir alguma melhoria nessa prática, qual seria?  
 

 

 


