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Resumo 
 

O desenvolvimento de projetos de software resulta, de forma indiscriminada, 

em sucesso ou fracasso junto ao cliente ou ao próprio fornecedor. Tradicionalmente, 

o sucesso deste tipo de projeto envolve critérios, como: entrega do produto dentro 

de custos estimados e no prazo acordado, bem como satisfação dos requisitos 

definidos pelo cliente. A academia, ao longo dos anos, tem cientificamente 

contribuído para melhoria do processo de desenvolvimento de software. Estudos 

mostram que atividades inadequadas ao processo de engenharia de requisitos é um 

fator crítico para o sucesso dos projetos de software. A engenharia de requisitos 

enfrenta diversos desafios e problemas no que concerne ao entendimento das reais 

necessidades de clientes além de obter o correto mapeamento destas mediante 

modelos, diagramas e especificações de requisitos que serão posteriormente 

utilizadas pelas equipes de desenvolvimento de software. A fase de elicitação de 

requisitos é considerada como uma das etapas mais críticas de todo este processo de 

desenvolvimento de sistemas de software. Amparada neste contexto, esta 

dissertação apresenta uma pesquisa empírica realizada com Engenheiros de 

Requisitos, objetivando uma melhor compreensão da importância e dificuldades 

existentes durante a fase de elicitação de requisitos. Assim, a contribuição desta 

pesquisa legitima-se na apresentação das principais características e perfil 

necessário, que envolve um bom elicitador de requisitos, como também auxiliar 

gerentes de projeto durante a seleção do perfil mais adequado dentro de sua equipe 

para executar a tarefa de elicitação, obtendo, por conseguinte, os melhores 

resultados para o projeto de software. 

 
 
 
Palavras-chave: Engenharia de Requisitos; Elicitação de Requisitos; Gerência 
de Projetos 
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Abstract 
 

Software project development has achieved evenly successes and failures 

amongst clients and software firms. Software project success involves, traditionally, 

criteria such as timely delivery under estimated costs, and satisfaction of 

requirements as defined by the client. For years the academy has accompanied and 

contributed scientifically to the software development process improvement. Studies 

show that the inadequacy of the Requirements Engineering Process is a critical factor 

to the success of the software projects. The requirements engineering presents 

several challenges and problems related to the understanding of the clients real 

needs and obtaining the correct mapping of these needs into models, diagrams and 

requirements specifications which will be ultimately used by the software 

development teams. In particular, the requirements elicitation phase has been 

considered as one of the most critical steps of the whole software systems 

development process.  

In this context, an empirical research done with Requirements Engineering 

specialists is presented, the objective being to better understand the importance and 

difficulties involved during the requirements elicitation phase. The contribution of this 

dissertation is to present the main characteristics and profile necessary to a good 

requirements analyst. This research intends to help project managers in the process 

of selecting in his team the most adequate profile to task in order to obtain the best 

results for the software project. 

 
 
Keywords: Requirements Engineering; Requirements Elicitation; Project 
Management. 
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Capítulo 1 
 
 
 
 
 

1    Introdução 

 
 
 

Serão aqui apresentadas as principais motivações desta pesquisa, a 

contextualização do foco de estudo e as contribuições propostas nesta 

dissertação de mestrado. 
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Introdução 
 
 
  

1.1 Contexto e Motivação 
 

A principal motivação desta dissertação adveio da observação do autor 

durante o acompanhamento de alguns projetos, quando estes mostraram que o 

sucesso estava diretamente ligado a satisfação de algumas necessidades dos 

clientes, sem significar que o projeto foi plenamente realizado e entregue segundo 

conceitos metodológicos puristas, ou que se elaborou observando o que existia de 

hardware ou software mais tecnológico do momento.  

A motivação adveio das dificuldades encontradas pelo pesquisador, quando 

atuando no passado como gerente de projeto e não conseguia contextualizar o que, 

em verdade, provocava os insucessos ou sucessos dos projetos de software, tendo 

em vista que se descortinava justamente uma situação oposta, ou seja, os 

indicadores apontavam justamente para um resultado contrário aos previstos. Em 

diversos casos, não fora possível identificar critérios óbvios que conferiam o sucesso 

ao projeto, muito embora ele não obtivesse os resultados esperados inicialmente em 

relação a custo e tempo estimados.   

O escopo desta pesquisa enfoca o processo de elicitação de requisitos, que, 

conforme (Goguen, 1997), é considerado fase-chave e imprescindível ao 

entendimento das reais necessidades e expectativas dos clientes, aumentando, assim 

as chances de sucesso nos projetos de software. A elicitação de requisitos é 

orientada a necessidades humanas, ou seja, a satisfação destas necessidades é que 

direcionam a elaboração de projetos tecnológicos, e não o contrário. 
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1.2 Caracterização do Problema 
 

O analista de requisitos, no desempenhar de sua função, passa por ‘campos 

minados’, onde deve, por vezes, se desprender da área técnica (a sua área de 

formação educacional) e atuar na área de ciências humanas. Observa-se que esta 

atuação na área de humanas o distingue dos demais profissionais da equipe do 

projeto. A escolha de quem do grupo deverá desempenhar esta função baseia-se em 

características pessoais que facilitem a comunicação, a observação, o potencial de 

interpretação da realidade e a empatia com a necessidade do cliente. 

 Neste contexto, o problema a ser tratado neste estudo refere-se à dificuldade 

do gerente de projeto para selecionar aquele da sua equipe que melhor 

desempenhará a função de elicitar requisitos com o intuito de subsidiar eficazmente 

as etapas conseguintes da Engenharia de Software, como também direcionar o 

projeto ao sucesso. 

1.3 Objetivos e Contribuições 
 

O objetivo deste estudo é auxiliar gerentes de projetos de software na 

alocação de elicitadores de requisitos capazes de desempenhar suas atividades de 

forma satisfatória. Deste modo, serão descritas as competências necessárias ao 

elicitador de requisitos para que ele desempenhe suas atividades com sucesso. Esta 

pesquisa também fornece contribuições aos analistas de requisitos que procuram 

aperfeiçoar o perfil profissional, possibilitando a observância de aspectos diversos 

que, se aprimorados, contemplarão de forma qualificativa sua atividade de elicitação, 

bem como uma melhor adequação de seu perfil profissional.   

São apresentadas, então, as contribuições acadêmicas desta dissertação:  

• Explanação de uma metodologia de pesquisa qualitativa para levantar 

informações empíricas sobre o processo de elicitação de requisitos; 

• Condução de uma pesquisa qualitativa junto a analistas de requisitos 

objetivando entender os principais aspectos da atividade de elicitação, 

determinar dificuldades e fatores de sucesso da elicitação; 
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• Elaboração de boas práticas mediante os resultados obtidos junto aos 

analistas de requisitos para auxiliar o processo de elicitação de 

requisitos e melhor definir o perfil adequado para profissionais que 

atuem nesta área. 

• Geração de conhecimento para a área de Engenharia de Requisitos. 

O enfoque do estudo é prioritariamente investigar os fatores não-técnicos que 

determinam o sucesso da atividade de elicitação de requisitos. 

1.4 Organização da Dissertação 
 

Além deste capítulo Introdução, esta dissertação compõe-se de mais cinco 

capítulos. Os capítulos 2 e 3 formam o embasamento teórico do tema desta 

pesquisa, abordando os temas Elicitação de Requisito e Projetos de Software; 

o Capítulo 4 dedica-se a explanar a metodologia adotada na pesquisa; a análise dos 

resultados obtidos encontra-se no Capítulo 5 e, finalizando o trabalho, encontram-se 

as considerações finais no Capítulo 6. Maiores detalhes de cada um deles são 

dispostos abaixo: 

Capítulo 2 – Engenharia de Requisitos 

Neste, apresentar-se-ão os principais conceitos da Engenharia de Requisitos e 

detalhamento das fases constituintes do seu processo, seguindo uma descrição de 

cada uma delas. Um enfoque mais acurado será dado à etapa de elicitação de 

requisitos, tendo em vista que se constitui o foco desta dissertação.    

Capítulo 3 – Projetos de Software  

Os Projetos de Software serão conceituados neste capítulo. O guia PMBOK1 e 

suas áreas de conhecimento, usado como referência de boas práticas para este 

estudo, também serão descritos neste capítulo.  

 

 

 

                                                 
1 O guia PMBOK é um subconjunto do abrangente conjunto de conhecimentos em gerenciamento de 
projetos, que descreve o conhecimento exclusivamente da área de gerenciamento de projetos. 
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Capítulo 4 – Apresentação do Estudo Empírico 

As atividades de definição, planejamento e realização do estudo empírico 

serão o foco deste capítulo, bem como serão descritos os conceitos da 

Experimentação em Engenharia de Software o Paradigma Qualitativo. 

Capítulo 5 – Resultados do Estudo Empírico 

Neste capítulo, serão apresentados a interpretação do estudo empírico e os 

resultados obtidos mediante o estudo realizado com os analistas participantes da 

pesquisa.  

Capítulo 6 – Contribuições e Trabalhos Futuros 

Neste, são vivenciadas e descritas contribuições da presente pesquisa. 

Também serão apresentadas linhas de trabalhos futuros com o intuito de dar 

continuidade a esta investigação dissertativa. 
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Capítulo 2 

 
 
 
 
 
 

2   Engenharia de Requisitos 

 

 
 

Este capítulo é contemplado por uma fundamentação teórica básica 

acerca da Engenharia de Requisitos (ER), cujo objetivo é apresentar 

didaticamente uma visão ampla dos conceitos e fases que constituem o 

processo de ER até que se atinja o foco deste estudo, a elicitação de 

requisitos. 
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2.1 Conceituação 
 

A Engenharia de Requisitos – ER consagra-se como o processo de aquisição, 

refinamento e verificação das necessidades do cliente para um projeto de software, 

cujo objetivo é o de uma correta especificação dos requisitos de software, (IEEE 

STD830, 1984). Segundo Thayer e Dorfman, ER é a primeira das várias etapas da 

Engenharia de Software. Ela estuda a coleta, o entendimento, armazenamento, 

verificação e gerenciamento dos requisitos. A principal preocupação da Engenharia 

de Requisitos perpassa no entendimento de quais são os reais requisitos do sistema, 

bem como a documentação destes (Thayer, 1997-b). Sommerville complementa, 

quando assevera que o propósito é de estabelecer quais serviços serão requeridos do 

sistema e quais são suas restrições operacionais e de desenvolvimento do sistema, 

(Sommerville, 2001), visto que é da competência da ER dizer o porquê da 

necessidade do sistema, fundamentado nas condições atuais e futuras (Castro, 

2002). 

A Engenharia de Sistemas conceitua a Engenharia de Requisitos como a 

ciência e a disciplina preocupada em analisar e documentar os requisitos, (Thayer, 

1997-a).   Em outras palavras, a Engenharia de Requisitos objetiva garantir a 

definição dos requisitos do sistema, gerenciados e testados sistematicamente, 

assegurando que a equipe de desenvolvimento construa um sistema que satisfaça as 

necessidades dos stakeholders, (Kujala, 2005). Stakeholder é um termo genérico, 

amplamente utilizado na gerência de projetos, que inclui: clientes, usuários, 

organizações legais ou qualquer outro indivíduo ou grupo que tenha interesse ou que 

seja afetado pelo projeto, a palavra é formada pelos termos Stake: interesse, 

participação, risco e Holder: aquele que possui. 

A Engenharia de Requisitos detém como princípio fundamental o de encontrar 

as reais necessidades dos stakeholders, indispensável à futura implementação do 

software.   Inúmeras pesquisas comprovam que muitos projetos de desenvolvimento 

de software apresentam falhas devido a problemas de elicitação dos requisitos do 

software, (Boehm, 1981) e (US General Accounting Office, 1992), ou seja, os 

requisitos obtidos muitas vezes são incompletos, mal entendidos e  ambíguos.  



___________________________________________________________________________ 

Página  8 

Segundo o Chaos Report de 1994, (Standish Group, 1994), um dos principais fatores 

de sucesso de um projeto é a clareza dos requisitos (13%); enquanto dois dos 

principais fatores que tornam um projeto fadado ao insucesso são: especificação e 

requisitos incompletos (12,3%) e mudanças nos requisitos e na especificação 

(11,8%); e, finalmente, o principal fator que provoca o cancelamento do projeto é a 

incompletude dos requisitos (13,1%). Mais recentemente o Chaos Report, de 2006, 

aponta que não houve mudanças significativas destes percentuais e, apesar dos 

anos, o número de projetos com estouro de tempo e orçamento ainda continua 

oscilando nos 50% (Standish Group, 2006).  

Conceitualmente, requisito é a condição necessária para obtenção ou 

preenchimento de certo objetivo; consoante à literatura, os requisitos podem ser 

classificados em funcionais, não-funcionais e organizacionais, (Kotonya, 1997) e 

(Loucopoulos, 1995), a saber: 

•  funcionais - descrevem as funções ou características que o sistema 

pretende satisfazer, as reações, as entradas e o comportamento;  

• não-funcionais - descrevem aspectos e restrições relacionados às 

qualidades contempladas pelo sistema, tais como: confiabilidade, 

desempenho, portabilidade, segurança e usabilidade;  

• organizacionais – descrevem a estrutura da organização, como as metas, 

filosofia e políticas adotadas, seus funcionários e suas expectativas. 

(Brooks,1987) relata que a parte mais crítica do desenvolvimento de software 

é definir precisamente os requisitos do projeto, configurando-se esta como a etapa 

mais passível de erros no sistema, não sendo superada por nenhuma outra, como 

também nenhuma outra é tão difícil de ser posteriormente consertada.  
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FIGURA 1 – Custo Relativo à Correção de Defeitos X Fases do Desenvolvimento – Traduzido de  (Grady, 

1999). 

 

Sommerville considera a Engenharia de Requisitos como uma etapa 

particularmente crítica e que a existência de erros nela inevitavelmente conduzem a 

problemas futuros no projeto e na implementação do sistema, (Sommerville, 2001).   

Estes problemas tornam-se, usualmente, até mais cem vezes mais onerosos quando 

detectados e corrigidos na etapa de manutenção do que ao serem detectados e 

reparados durante a etapa de ER, (Davis, 1993). 

(IEEE STD830, 1984) recomenda que a definição dos requisitos devem 

atender a: 

1. uma condição ou uma capacidade que o stakeholder necessita para 

solucionar um problema ou alcançar um objetivo; 

2. uma condição ou uma capacidade a ser alcançada ou possuída por um 

sistema para satisfazer um contrato, um padrão, uma especificação ou 

outro documento formal; 

3. uma representação documentada de uma condição ou capacidade, 

atendendo aos itens (1) e (2). 
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O objetivo final proposto pela engenharia de requisitos caracteriza-se pela 

entrega do ‘Documento de Requisitos do Sistema’ que essencialmente é a coleção 

das representações documentadas dos requisitos (item 3), visando servir de base 

para um entendimento entre a visão do stakeholder (item 1) e a visão do 

desenvolvedor (item 2). 

2.2 Fases da Engenharia de Requisitos 
 

Em (Thayer, 1997-b), as especificidades das fases da Engenharia de 

Requisitos estão, assim, explicitadas: 

• elicitação2: a atividade que envolve a coleta e compreensão dos 

requisitos junto aos stakeholders.    

• análise: constitui-se do processo em que se analisam as 

necessidades dos clientes e usuários para se otimizar a definição 

dos requisitos de software.  

• documentação: é o processo de elaboração documental e 

diagramas nos quais estão definidos os requisitos.  

• validação: ocasião em que se procura assegurar que a 

especificação de requisitos de software esteja em conformidade 

com os requisitos elicitados e analisados nas fases anteriores, ou 

seja, estão de acordo com a solicitação do stakeholder.  

• gerenciamento: planejamento e controle dos requisitos durante 

toda a sua existência no projeto.  

A FIGURA 2 ratifica o exposto, contemplando com uma visão geral 

das fases do processo de engenharia de requisitos de acordo com 

o modelo espiral.  

                                                 
2 Trata-se de uma tradução ao pé da letra de expressão em inglês elicitation, o termo é amplamente difundido, 
porem inadequado (Souza,2006).   Em inglês to elicite é equivalente a to educe, em português Elicitar tem o 
sentido de produzir uma resposta “na marra”, fazer sair, expulsar; uma resposta auto-adaptativa, automática, 
pavloviana.   O termo mais adequado, na língua portuguesa, seria Edução que significa ‘conduzir para fora’, do 
latim ex-ducere ou e-ducere, fazer brotar o que é-sendo, obter o máximo de informações para o conhecimento do 
assunto em questão, trazer a luz, evocar.  
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FIGURA 2 - Atividades do Processo de Engenharia de Requisitos no modelo espiral 
(Kotonya, 1997). 

 

2.2.1 Elicitação de Requisitos  
 

Caracteriza-se como a etapa inicial do Processo de Engenharia de Requisitos, 

cuja finalidade é esclarecer o conhecimento relevante acerca do problema em 

solução.   Em geral, pressupõe uma interação direta com os stakeholders para que 

se processe a realização da coleta dos requisitos. Além de identificar as necessidades 

deles, esta atividade requer uma cuidadosa análise da organização, do domínio da 

aplicação e dos processos organizacionais, (Kotonya, 1997). Complementarmente, 

existe a necessidade de capturar as intenções, desejos e motivações dos 

stakeholders, (Castro, 2002). 

Ao final do processo de elicitação de requisitos, o volume de informações 

resultante, com uma certa freqüência, costuma ser alto.   Essas informações 

precisam ser criteriosamente organizadas, de forma que permitam sua compreensão 

e utilização, quando necessária for, nas demais etapas da Engenharia de Requisitos.    

Início 

Declaração Informal 
dos Requisitos 

Requisitos 
Concordados 

Esboço do Documento 
de Requisitos 

Documento de 
Requisitos e Relatório 

de Validação 

Ponto de Decisão: 
aceita o documento 
ou entra novamente 
na espiral 

Documentação 
dos Requisitos 

Elicitação de 
Requisitos 

Análise e 
Negociação dos 

Requisitos 

Validação dos 
Requisitos 



___________________________________________________________________________ 

Página  12 

Segundo Kotonya e Sommerville, para que um elicitação de requisitos seja 

considerada de qualidade, deverão estar inclusas quatro atividades, denominadas 

pelos autores como críticas, (Kotonya, 1997), a saber:  

1. Estabelecer objetivos – esta atividade deverá conter os objetivos gerais 

de negócio, uma breve descrição do problema a ser resolvido e por que o 

sistema deve ser desenvolvido; 

2. Entender o contexto – esta inclui informações sobre a organização, isto 

é, onde o sistema será instalado, informações sobre o domínio da aplicação 

do sistema, bem como sobre a existência de sistemas similares que já estão 

em uso; 

3. Organizar o conhecimento – esta fase organiza toda e qualquer 

informação dada como relevante ou crítica. Isto envolve a identificação dos 

stakeholders do sistema e o papel desempenhado por eles na organização, 

prioridade de objetivos e possíveis rejeições de requisitos que não 

contribuem diretamente para o desenvolvimento do sistema;  

4. Levantar requisitos – esta constitui o tipo de atividade que as pessoas, 

geralmente, classificam como elicitação. Ela compreende as consultas feitas 

aos stakeholders do sistema para descobrir seus requisitos e derivá-los 

mediante o domínio da aplicação e ambiente organizacional no qual o 

sistema será introduzido. 

Pesquisas sugerem que contactar com os stakeholders, enquanto fonte primária 

de informação, potencializa a eficiência da elicitação de requisitos, (Kujala, 2003).  

Nesta etapa, o envolvimento dos futuros usuários do software é uma importante 

estratégia do design de projetos ‘centrado no usuário’, (Preece, 2005), cujo princípio 

que norteia é o foco primário no usuário e suas tarefas, (Gould, 1985).   Neste 

enfoque, freqüentemente, cumpre ensiná-los a expressar os requisitos de forma 

clara, (Wood, 1997) ressalta. 

A grande dificuldade que se mostra na elicitação é a compreensão de requisitos 

tácitos, por serem uma mistura fluida de experiências condensadas, valores, 

informações contextuais e insights experimentados, que propicia uma estrutura de 
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avaliação e decisão.   Nas organizações, ele costuma estar implícito não só em 

documentos ou repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas 

organizacionais, (Davenport, 1999).  

Outra dificuldade que se evidencia é a de que os stakeholders nem sempre têm 

uma concepção precisa do sistema a ser desenvolvido, ou vivenciarem a dificuldade 

em descrever seu conhecimento sobre o domínio do problema.   A elicitação de 

requisitos é norteada ao ato de ouvir os stakeholders, (Smith, 2000), que congrega, 

no mínimo, dois planos: 

• Comunicação primitiva - consiste em ouvir o que o stakeholder está 

transmitindo de forma verbal ou não, expressa por variadas vias, como por 

exemplo, a linguagem corporal, a linguagem dos gestos, atitudes, forma de se 

vestir, dentre muitas outras.   Para tanto é relevante a escuta dos silêncios, os 

quais representam uma linguagem própria, muitas vezes necessária e bastante 

significativa. Ao tratar o silêncio na comunicação primitiva, Bion ilustra-a por 

meio de uma metáfora: “a música é formada por elementos de notas-intervalos-

notas” (Bion, 1977); 

• Interpretação do analista – Que é a compreensão do que foi exposto pelo 

stakeholder; ressalta-se que mais do que exata, a interpretação deve ser eficaz. 

(Castro, 1995) e (Nuseibeh, 2000) ressaltam que o entendimento das reais 

necessidades dos stakeholders é um dos principais problemas encontrados nesta 

etapa.    

Na mesma linha de pensamento, e com intento de orientação aos analistas de 

requisitos, tem o que T. Reick chamou de terceiro ouvido, que corresponde a uma 

escuta baseada na intuição.   Intuição, segundo (Bion, 1977), é a capacidade 

necessária ao analista para adentrar um profundo estado de sintonia com o 

analisado, portanto a ‘intuição’ aqui mencionada, nada tem de transcendente, como 

normalmente a palavra sugere.   A etimologia da palavra intuição é composta dos 

étimos latinos ‘in’, dento de, mais ‘tuere’, olhar, denotando a capacidade do analista 

de olhar para dentro, e consiste numa espécie de um terceiro olho que lhe permite 

enxergar além daquilo que nossos órgãos dos sentidos captam. 
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Para (Kujala, 2005), o analista de requisitos deve se preparar para utilizar 

práticas e técnicas das mais variadas objetivando atingir a meta da Engenharia de 

Requisitos que é garantir que um sistema de software correto e satisfatório será 

definido e desenvolvido do ponto de vista dos stakeholders,. 

A maioria dos projetos de software são desenvolvidos sem considerar em 

detalhes o impacto que a nova tecnologia terá para os usuários que utilizarão o 

sistema.   De acordo com vários estudos (Preece, 2005) e (Cruz Neto, 2008), a falta 

de compreensão sobre o contexto social e humano em que o sistema será usado é 

um dos principais fatores de insucesso de sistemas de software.  Pesquisas em 

elicitação de requisitos têm ressaltado a importância de estudos em áreas como 

psicologia, sociologia e antropologia com o objetivo de auxiliar o processo de 

entendimento dos requisitos dos stakeholders, de forma sistemática tanto no foco 

individual, quanto no organizacional.  

Muitas das abordagens utilizadas na elicitação não são oriundas da Ciência da 

Computação, mas sim das Ciências Sociais como a Sociologia e a Psicologia.   

Engenheiros de Software têm de entendê-los e contextualizá-los para o seu uso, 

visto serem indispensáveis para o sucesso da fase de elicitação (Goguen, 1993).   

 

FIGURA 3 - Perspectivas da Tarefa de Elicitar Requisitos 
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A escolha do método apropriado para elicitação de requisitos depende do 

tempo e dos recursos disponíveis, como também do tipo de informação necessária.   

Introdutoriamente (Goguen, 1997), relata que a abordagem mais simples de 

elicitação é a Introspecção: com o analista elaborando mentalmente, por conta 

própria, as propriedades que um sistema deverá ter. O problema deste método é 

que normalmente a forma de pensar do analista é diferente da forma de pensar dos 

stakeholders.  Em seguida, abordar-se-ão as principais categorias de técnicas de 

elicitação de requisitos pesquisadas e disponibilizadas na academia: 

1. Técnicas Tradicionais – Focam-se na escuta do stakeholder.  É amplamente 

utilizada em várias áreas do conhecimento, com a aplicação de questionários, 

a observação e a análise de documentos, (Weiringa, 1996). 

2. Técnicas de Elicitação de Grupo – Propõem-se a tentativa de compreensão 

do pensamento e comportamento dos grupos, intuindo captar de maneira 

mais detalhadamente as necessidades dos stakeholder. Como exemplos dessa 

categoria, destacamos as técnicas de: 

o  Workshop e Brainstorming,  (Leffingwell, 2000) ; 

o As sessões de JAD - Joint Application Design, direcionadas ao 

trabalho em grupo, estimulando os stakeholders e analistas de 

requisitos a interagirem como fazem os integrantes de um time, 

compartilhando informações e idéias sobre um determinado tema 

ou assunto, (Soltys, 1999). 

Os métodos supracitados são chamados de ‘naturais’ uma vez que a 

explicitação do conhecimento ocorre de maneira informal, em contraponto a estes, 

existem os métodos cognitivos, chamados de ‘não naturais’, com a explicitação do 

conhecimento de maneira formal.    

3. Técnicas Cognitivas – originalmente desenvolvidas para a aquisição de 

conhecimento para sistemas fundamentados em conhecimento, (Shaw, 1996), 

como exemplo: 
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o Laddering - também conhecida por escalonamento ou escalada; a 

aplicação desta técnica se processa nas fases iniciais de 

exploração do domínio, obtendo-se a construção de uma 

representação gráfica bidimensional, em forma de árvore, das 

relações entre o domínio e os elementos que compõem a solução 

de problemas; 

o Card Sorting – o uso desta ocorre quando se pretende descobrir 

como o stakeholder classifica determinada informação em sua 

mente, possibilitando a geração de múltiplas visões sobre a 

estrutura organizacional do conhecimento através da repetição 

contínua da execução da tarefa por parte do Analista; 

o Repertory Grids - deita origem na psicologia da personalidade e 

foi concebida para revelar um mapa conceitual do domínio, a 

principal vantagem da técnica é que as dimensões pelas quais um 

objeto é avaliado e as suas importâncias relativas obtêm-se 

diretamente dos stakeholders sem qualquer interferência do 

analista de requisitos. 

4. Técnicas Contextuais – Surgiram como uma alternativa para os métodos 

tradicionais e cognitivos, porquanto que inclui técnicas de análise social e 

etnografia. Ou seja, envolve o estudo dos stakeholders em seu ambiente 

natural, com os analistas de requisitos participando de forma ativa ou passiva 

das atividades normais dos mesmos por um longo período de tempo, (Viller, 

1999). Analisa-se o trabalho enquanto uma atividade social que envolve um 

grupo de pessoas que cooperam para o desenvolvimento de diferentes 

tarefas. Essa cooperação freqüentemente é complexa e varia de acordo com 

as pessoas envolvidas, o ambiente físico e a organização na qual o trabalho 

acontece. Nesta conjuntura, técnicas contextuais exploram a observação 

para desenvolver um entendimento completo e detalhado de culturas 

particulares, como no uso da etnografia, quando uma sociedade ou cultura é 

observada durante um extenso período, após o qual são apresentadas 

informações sobre todas as suas práticas constituintes e sua importância no 
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processo produtivo. Porém, conforme (Zowghi, 2005), o stakeholder pode 

adulterar os resultados na medida que ele tenta ajustar ou otimizar suas 

tarefas, porque se sabe observado. 

5. Prototipação – um protótipo é uma versão inicial do sistema que está em 

fase de desenvolvimento. Em sistemas de software, protótipos auxiliam na 

elicitação e validação dos requisitos de sistema, (Kotonya, 1997). A 

prototipação é especialmente recomendada quando há um alto grau de 

incerteza ou quando é necessário um rápido feedback dos stakeholder, Erro! 

Fonte de referência não encontrada.. 

6. Técnicas de Modelagem – nos últimos anos, as técnicas de modelagem 

paulatinamente conquistam uma maior importância para as organizações, 

analistas e stakeholders. Elas apresentam um modelo específico das 

informações que serão adquiridas, utilizando-o na orientação do processo de 

elicitação. Exemplos já consagrados na literatura incluem métodos amparados 

em metas como KAOS - Knowledge Acquisition in autOmated Specification, 

(Van Lamsweerde, 1991) e i* (lê-se: i estrela),  (YU, 1995); e técnicas 

fundamentadas em cenários, como Casos de Uso, (Jacobson, 1992)  e 

CREWS, (Maiden, 1998), as quais procuram representar as tarefas que os 

usuários executam normalmente e aquelas que estes desejão executar, (Leite, 

1997) e (Schneider, 1998). 

Novas técnicas e processos são focos de estudos não só da área de Tecnologia 

da Informação como de acordo com (Patrício, 2004), importantes contribuições são 

disponibilizadas pela área de marketing, uma vez que ela lida com aspectos de 

avaliação e aceitação de produtos ou serviços considerando a perspectiva dos 

consumidores ou usuários.    

Entretanto a prática de mercado mostra que as técnicas e processos de 

elicitação de requisitos perdem sua força, caso não exista a sintonia entre o analista 

e o stakeholder, corroborando com este posicionamento, Ball e Ormerod explicitam 

por meio de uma das práticas: ‘ter empatia sobre o ponto de vista do observado’ 

dentre dez citadas em seu estudo qualitativo etnográfico, (Ball, 2000). 
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Para alcançar a referida sintonia, o analista de requisitos pode confundir com  

ser simpático. Empatia, segundo (Freud, 1937-1939), designa a capacidade do 

analista sentir em si.   O vocábulo empatia, num processo denominado metaplasmo,  

deriva do grego e acresce do prefixo ‘em’, ou ‘en’, que significa dentro de, mais 

‘pathos’, sofrimento, dor.   O prefixo ‘sym’, ou ‘sin’, formador da palavra simpatia, 

por sua vez, indica estar de lado de; a empatia transporta o analista para a posição 

do stakeholder, permitindo-lhe aproximar-se dele e perceber suas necessidades.  

Uma eficaz elicitação de requisitos não se faz com a pura aplicação de técnicas 

e processos extraídos da literatura, mas inicia-se pelo cuidado com o processo de 

empatia a ser desencadeado para com o stakeholder.  

2.2.2 Análise e Negociação de Requisitos 
 

A palavra análise, semanticamente falando, conota uma tarefa de verificação e 

validação, ou seja, a atividade Analisar só pode ser aplicada, quando existir uma 

representatividade que possa ser analisada e, no contexto atual, são as informações 

advindas da elicitação.   Cabe a esta fase, então, analisar e organizar tais 

informações para que estas possam ser checadas, discutidas, melhor compreendidas, 

anuídas e priorizadas. 

Esta etapa envolve a discussão dos conflitos existentes entre os requisitos e a 

busca por uma solução consensual para debelar o conflito e atender aos anseios das 

partes envolvidas. Os requisitos finais devem exprimir um compromisso que é 

governado pelas necessidades da organização em geral, dos requisitos específicos de 

diferentes partes interessadas, e das restrições de projeto, da implementação, do 

prazo e do orçamento para o desenvolvimento do software, (Kotonya, 1997).  Para 

tanto, os modelos de negociação geralmente identificam as principais necessidades 

dos stakeholders, priorizando-as a fim de assegurar que os requisitos mais críticos a 

elas relacionados sejam atendidos o quanto antes.  

Segundo (Kotonya, 1997), constitui-se como principais tarefas da fase de 

análise de requisitos:  
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• verificação da necessidade dos requisitos - averiguação da real 

necessidade dos requisitos elicitados, se estes estão alinhados às metas e 

objetivos de negócio da organização, bem como, para o problema a ser 

abordado; 

• verificação da consistência e completude dos requisitos – a 

averiguação da consistência provê a checagem dos requisitos para que 

estes não estejam contraditórios. Já a checagem da completude, 

compromete-se a examinar se nenhum serviço ou limitação, considerado 

necessário, foi esquecido; 

• Verificação da viabilidade dos requisitos – conforme citação anterior, 

o resultado da elicitação é uma extensa gama de requisitos; cabendo-lhe, 

assim, checar se eles são viáveis, consoante os aspectos de tempo, 

orçamento, recursos, entre outros aspectos que dizem respeito ao 

desenvolvimento do sistema de software. 

Para atender as tarefas desta fase eficazmente, com freqüência, são utilizadas 

as técnicas apresentas conseguintes, empregadas no processo de análise e 

negociação: 

1. listas de verificação (checklists) – correspondem às listagens de 

questões, disponibilizadas ao analista, para auxiliá-lo na avaliação de cada 

requisito. Checklists são úteis, porque provêem uma referência sobre o que 

procurar e reduzem as chances de que requisitos importantes deixem de 

ser checados. Ao final da checagem, pode-se fornecer uma lista de 

inconsistências encontradas, as quais podem ser solucionadas por meio de 

negociação ou nova elicitação do requisito; 

2. matrizes de interação – utiliza-se para evidenciar a interação entre 

requisitos e facilitar o processo de análise de possíveis conflitos entre estes. 

A forma mais simples de construção dessas matrizes é o uso de uma tabela 

e a rotulação de suas linhas e colunas com identificadores de requisitos. 

Valores numéricos indicam a relação entre cada um dos requisitos 

mapeados, evidenciando conflitos ou sobreposições. Requisitos com altos 

valores correlacionados devem ser cuidadosamente analisados para avaliar 
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o impacto que essas relações, e eventuais mudanças nas mesmas, possam 

ter no desenvolvimento do sistema; 

3. prototipação – os protótipos, criados na etapa de elicitação, podem ser 

aperfeiçoados na etapa de análise e negociação, possibilitando uma 

avaliação mais rica dos requisitos do sistema. Além disso, os protótipos 

contribuem para um maior envolvimento entre as partes interessadas 

durante as atividades de elicitação, análise e negociação de requisitos; 

4. reuniões – é, provavelmente, o meio mais eficiente de negociação e 

resolução de conflitos entre requisitos. As reuniões de negociação são 

conduzidas em três etapas:  

o explicação sobre a natureza dos problemas de requisitos; 

o discussão entre as partes acerca do melhor modo de resolução 

dos problemas e observando as prioridades estabelecidas; 

o resolução dos conflitos mediante tomada de ações corretivas. 

Esta fase deveria ser objetiva, centradas nas necessidades técnicas e 

organizacionais, (Kotonya, 1997); porém, na realidade, são fortemente influenciadas 

pelas necessidades pessoais dos stakeholders que ao observarem várias 

possibilidades mais acuradamente, em momentos posteriores, mudam seus 

pensamentos, (Goguen, 1997), ocasionando a mudança dos requisitos, provocando, 

obviamente, mudanças em toda a fase de elicitação e análise dos requisitos, 

resultando normalmente em conflitos.  

Em verdade, é provável que os requisitos mudem, com uma certa freqüência, 

ao longo do ciclo de vida do sistema, pois os diversos stakeholders possuem visões e 

objetivos conflitantes. Dessa forma, o analista deve atentar-se à contínua priorização 

e negociação dos requisitos. 

2.2.3 Documentação dos Requisitos 
 

Nesta etapa documenta-se num nível apropriado de detalhamento o escopo dos 

requisitos, servindo como base para restante do processo de desenvolvimento do 

software, devidamente claro e objetivo, bem como de compreensão ampla para todo 
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e qualquer stakeholder.   Segundo (Ryan, 1993), o documento de requisito é o um 

modo possível de descrição quanto às características do produto e quanto ao método  

de desenvolvimento, a interface com outras aplicações, a descrição sobre o domínio 

e as informações de suporte ao problema.  

A documentação dos requisitos do sistema pode ser realizada tanto através de 

linguagem natural, (Ambriola,1997), quanto da lógica, (Castro, 1996).   (Pereira, 

2007) considera, ainda, que na escolha da melhor forma de documentação dos 

requisitos, deve-se prezar fundamentalmente a natureza do sistema de software a 

ser desenvolvido, bem como a freqüência de mudanças e/ou a volatilidade dos 

requisitos.  

O documento de requisitos serve como um contrato entre os stakeholders e os 

analistas, devendo, portanto, ser formatado e estruturado de acordo com padrões 

organizacionais, (Kotonya, 1997). 

(Toranzo, 1999) ressalta que para uma documentação ser considerada 

completa e consistente, importa, que possua o rastreamento dos requisitos, que 

pode ser horizontal ou vertical. Diz-se horizontal, quando fizer referências cruzadas 

entre requisitos; e vertical, quando centrado no relacionamento entre os artefatos de 

diferentes fases do processo de desenvolvimento.  

Observa-se então que esta atividade não é trivial, de forma que são necessárias 

ferramentas específicas de suporte ao gerenciamento de requisitos para acompanhar 

adequadamente as alterações e evolução dos requisitos. Finalizando, conclui-se que 

produzida uma documentação adequada, esta permite a organização e 

monitoramento de requisitos, enquanto auxilia no processo de controle de mudanças 

dos mesmos quando estas forem necessárias. 

2.2.4 Validação dos Requisitos 
 

Defini-se a validação de requisitos como o processo de certificação do modelo 

de requisitos gerado, desde que esteja em consonância com as necessidades e 

intenções dos stakeholders. Essa visão da 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). 
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Nesta etapa lida-se com a dificuldade de obtenção de consenso entre diferentes 

stakeholders que possuam objetivos conflitantes, (Lawsweerde, 1998), além de ser 

afetada de forma negativa, quando não existe o comprometimento do stakeholder 

para executá-la, em concomitância, com o analista de requisitos, (Karlsson, 2003), 

agravando-se quando o produto está sendo desenvolvido pela primeira vez ou 

quando não houver um método para demonstrar que uma especificação de 

requisitos esteja correta em relação a outras representações do sistema, (Kotonya, 

1997).  

Contudo, deve-se destacar que existe uma variedade de técnicas que podem 

ser aplicadas para apoiar o processo de validação:  

• Revisões – provavelmente, esta constitui-se a técnica mais utilizada, 

revisões envolvem um grupo de pessoas lendo e analisando a documentação 

de requisitos à procura de possíveis problemas. A revisão de requisitos se 

processa da seguinte forma: uma reunião formal, na qual um analista de 

requisitos apresenta cada um dos requisitos para crítica e identificação de 

inconsistências pelo grupo; uma vez identificadas, são registradas para que, 

posteriormente, sejam colocadas em discussão. O grupo de revisão deve, 

então, tomar decisões cuja finalidade é a de corrigir os problemas 

identificados. 

• Prototipação – se um protótipo foi desenvolvido para fins de elicitação de 

requisitos, existe coerência em usá-lo posteriormente para a validação 

desses requisitos. Porém, os protótipos para validação devem ser mais 

completos e conter requisitos suficientes para garantir que facilidades 

projetadas para o sistema, estejam de acordo com o uso prático esperado 

por seus stakeholders. Protótipos de elicitação normalmente apresentam 

funcionalidades ausentes que, muitas vezes, não contemplam mudanças 

acordadas durante o processo de análise dos requisitos. É, portanto, 

necessário dar continuidade ao desenvolvimento do protótipo durante a 

etapa de validação. 

• Testes de Requisitos – técnicas amparadas em ‘cenário’, que permitem 

elicitar e analisar requisitos, enquanto viabilizam a criação de casos de teste 
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para os cenários identificados, (Cysneiros, 2002). A execução dos requisitos 

implementados pode ser simulada para demonstrar que todos os requisitos 

do sistema, em sua totalidade, tenham sido considerados e estejam de 

acordo com o esperado. Na presença de dificuldades, quando analisados 

casos de teste para um dado requisito, implica que algum tipo de problema 

com a definição do requisito pode existir, (Kotonya, 1997). Todavia o que se 

objetiva com os casos de teste, deve ser a validação dos requisitos e não o 

sistema. 

• Sistemas Especialistas – segundo (Loucopoulos, 1995), o processo de 

validação poderia se beneficiar de ferramentas automatizadas, detentoras de 

conhecimento sobre aspectos do processo de engenharia de requisitos para 

o qual estão capacitadas. Esse aspecto pode ser tanto o conhecimento de 

um método ou o conhecimento sobre um domínio. Sistemas Especialistas 

ainda estão restritos ao ambiente acadêmico, contudo é esperado um grande 

impacto com sua incorporação nas próximas gerações de ferramentas CASE. 

Ao finalizar a etapa de validação dos requisitos, pode-se dizer que há um 

conhecimento detalhado do domínio do problema e dos requisitos relevantes do 

sistema de software a ser desenvolvido, efetuando-se a entrega do ‘Documento de 

Requisitos do Sistema’.   Caso não haja a aceitação da entrega do ‘Documento de 

Requisitos do Sistema’ um novo ciclo pode ser iniciado e qualquer atividade do 

Processo de Engenharia de Requisitos poder-se-á realizar mais de uma vez (FIGURA 

2), dependendo das necessidades de cada projeto. 

Constata-se na prática que a validação não é só aplicada ao modelo final de 

requisitos, mas também a todos os modelos intermediários gerados ao longo do 

processo de requisitos. 

2.2.5 Gerenciamento dos Requisitos 
 

Embora não se contemple o gerenciamento dos requisitos no modelo espiral de 

Kotonya (FIGURA 2); esta é uma importante atividade no processo de ER e perpassa 

todas as fases já descritas anteriormente. Essa atividade consiste em administrar as 

inevitáveis mudanças dos requisitos propostos, que surgem, principalmente, quando 
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são alteradas as prioridades do negócio, quando se identificam erros ou omissões 

nos requisitos, ou quando novos requisitos são definidos. A seguir, será 

disponibilizada uma visão geral do gerenciamento de requisitos, através dos 

seguintes passos:   

• identificação de requisitos – De modo ímpar, a identificação de cada 

requisito é importante para que se obtenha a referência cruzada deste e para 

serem feitas as avaliações de rastreamento; 

• gerenciamento de mudanças – Trata-se de um conjunto de atividades que 

avalia o impacto e o custo das mudanças; 

• políticas de facilidade de rastreamento – Políticas que definem as 

relações entre os requisitos, assim como os requisitos e o projeto;  

• suporte de ferramenta CASE – O gerenciamento dos requisitos envolve 

uma grande quantidade de informações, requerendo o auxílio de uma 

ferramenta para o bom desempenho desta atividade.   Estas ferramentas 

compreendem desde sistemas especializados, planilhas de cálculo ou simples 

bancos de dados.    

O gerenciamento dos requisitos envolve também o entendimento e controle das 

mudanças nos requisitos do sistema, (Sommerville, 2004). Ela não se constitui em 

uma atividade trivial, utilizando-se de ferramentas específicas para lidar com as 

informações e alterações de requisitos durante sua evolução, (Sommerville, 2004). 

Deve-se ressaltar que para execução eficiente do gerenciamento de requisitos é 

necessário implementar a rastreabilidade. 

2.3 Principais Desafios do Processo de ER  
 

(Kujala, 2001) relata que, na realidade das organizações, existe um grande 

hiato entre as reais necessidades do usuário e os requisitos elicitados, que é 

proveniente tanto da falta de experiência dos analistas de requisitos, quanto da 

utilização de técnicas ineficientes e/ou insuficientes na fase de elicitação de 

requisitos, (Coulin, 2005).  Esta ausência, segundo (Bell, 1996), tornam os requisitos 

sejam incompletos, inconsistentes e ambíguos, podendo impactar de forma negativa 

no desenvolvimento e na qualidade do produto final. 
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Hall e Beecham, em (Hall, 2002), realizaram um estudo empírico com 12 

empresas de software no Reino Unido no qual analisaram os problemas enfrentados 

durante os processos de requisitos e classificando-os como inerentes ao processo de 

requisitos e organizacionais. A Tabela 1 expõe os resultados deste estudo. 

TABELA 1 - Principais problemas com requisitos identificados no estudo de Hall e Beecham.   
Fonte: Adaptado de (Hall, 2002) 
 
Problemas Inerentes 

ao Processo de 

Requisitos 

• Requisitos iniciais vagos 

• Indefinição de um processo de requisitos 

• Crescimento dos requisitos 

• Complexidade da aplicação 

• Baixa compreensão das necessidades do usuário 

• Rastreabilidade inadequado dos requisitos inadequada  

Problemas 

Organizacionais 

• Comunicação dos Colaboradores 

• Habilidades inapropriadas 

• Inadequação de recursos 

• Ausência de treinamento 

• Cultura da organização 

 

É interessante ressaltar que os problemas, citados em 2002, permanecem e são 

globais, tendo em vista que são observados em outras pesquisas, realizadas em 

períodos distintos, com empresas portadoras de características diferentes e em locais 

cujas realidades culturais e mercadológicas são bastante distintas. (Alves,2007) e 

(Pereira, 2007) realizaram um estudo empírico com 13 empresas de software no 

Brasil, mas precisamente na capital de Pernambuco, Recife, quando também 

analisaram os problemas vivenciados durante os processos de requisitos.   Nestes 

estudos, diagnosticaram-se: a indefinição de um processo de requisitos, a baixa 

compreensão das necessidades do usuário, a comunicação com os colaboradores e a 

dificuldade em gerenciar requisitos. Conforme estes estudos, 53% das empresas 

estudadas relataram que consideram os seus processos de requisitos deficientes. 

Apesar da inexistência de um processo de ER bem definido e satisfatório, é 

importante ressaltar que, segundo o estudo, todas as empresas compreendem a 



___________________________________________________________________________ 

Página  26 

importância de um processo de engenharia de requisitos eficaz, a fim de garantir o 

sucesso de sistemas de software.    

2.4 Problemas na Elicitação de Requisitos 
 

Estudos empíricos freqüentemente enfatizam que a identificação correta dos 

requisitos do software não é uma tarefa das mais fáceis devido à própria natureza 

abstrata do software, gerando diversos problemas durante a elicitação de requisitos. 

Segundo (Toranzo, 2002), os principais problemas que afetam a etapa de elicitação 

podem ser classificados em quatro categorias, a saber: 

1.  Problemas de Escopo. Estão vinculados à falta de conhecimento acerca 

das informações do sistema, relativas à organização (restrições, objetivos, 

metas e expectativas); ao ambiente organizacional (fatores sociais, 

econômicos e políticos); ao projeto e à sua interface computacional 

(necessidades/restrições de software e hardware do sistema); 

2.  Problemas de Entendimento. Estes referem-se às dificuldades de 

comunicação entre analistas e stakeholders, bem como à falta de 

entendimento dos requisitos informados entre ambas as partes, incluindo 

problemas humanos relativos à aquisição e disseminação do conhecimento; 

3. Problemas Técnicos. Nessa categoria, estão inclusos alguns problemas 

que afetam o êxito do processo de elicitação, tais como: 

o mudanças tecnológicas no software e hardware; 

o stakeholders exigindo sistemas cada vez maiores e complexos; 

o mudanças de requisitos com o tempo; 

o existência de muitas fontes de informação para os requisitos; 

o dificuldades com o reuso de conhecimento pelos analistas; 

4. Problemas de Comportamento Humano. Nesta categoria, atestam-se 

questões decorrentes da interação entre as pessoas, envolvendo aspectos 

tanto individuais quanto coletivos. 
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(Brooks,1987) e (Faulk, 1997) classificam os problemas da elicitação em apenas 

duas categorias: 

1. Problemas acidentais. São os oriundos da falta de controle sobre 

aquilo que precisa ser construído, podemos destacar:  

o o emprego de um ineficiente esforço no levantamento de 

informações junto aos stakeholders; 

o a pobreza documental acerca dos requisitos obtidos; 

o uma limitada revisão dos requisitos obtidos; 

o as especificações incorretas dos requisitos; 

o a tendência imatura e apresada em iniciar logo o processo de 

desenvolvimento do software. 

• Problemas essenciais. São aqueles inerentes à elicitação dos 

requisitos, dentre os quais pode-se destacar: 

o as dificuldades dos stakeholders em saber efetivamente o que 

desejam; 

o  a dificuldade de comunicação entre stakeholder e o analista de 

requisito; 

o  a natureza mutante dos requisitos. 

(Brooks,1987) e (Faulk, 1997) aludem que os problemas acidentais apresentam 

uma menor dificuldade de superação. A adoção de um processo sistemático que 

oriente a elicitação, análise, especificação, validação e gerenciamento dos requisitos 

permitem solucionar, ou pelo menos minimizar, os problemas dessa categoria.   No 

entanto, já os problemas essenciais são de difíceis superações, uma vez que fazem 

parte da característica abstrata e subjetiva dos requisitos.  

A problemática da elicitação de requisitos aponta como cerne os problemas 

essenciais, provenientes da comunicação e compreensão humana.  A elicitação 

necessita de uma abordagem que leve em consideração os contextos nos quais as 

pessoas estão inseridas, exercendo e reconhecendo os objetos a si pertinentes e 

pertencentes, o histórico de evolução dessas atividades e seus instrumentos de 

mediação, e outros aspectos de relevância social e psicológica que afetam os 

stakeholders.  
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A luz do entendimento desse problema, a proposição de possíveis soluções 

tecnológicas e não-tecnológicas poderá ser vislumbrada.  Dessa forma, os problemas 

essenciais da elicitação de requisitos não poderão ser resolvidos numa abordagem 

puramente tecnológica, uma vez que os aspectos sociais assumem importância vital 

nessa atividade, (Goguen, 1997). 

O ato de registrar o que os stakeholders querem e desejam do sistema de 

software não se constitui a etapa mais difícil, porque, a atividade de elicitação é 

exploratória e incremental, Erro! Fonte de referência não encontrada., em que 

o papel do analista é encaminhar os stakeholders a compreensão mais ampla do que 

eles querem e do que é possível obter com o amparo de um novo sistema 

computacional.  

Antecipar as fases seguintes do projeto, sem ter antes um correto 

entendimento dos requisitos dos stakeholders, talvez, induza a falhas graves no 

futuro software, (Zowghi, 2005), que provavelmente não estará de acordo com as 

reais necessidades e desejos dos stakeholders, acarretando gastos de tempo e 

financeiros.  

Von Neumann3 salientou o óbvio: 

 “There is no sense in being precise about something when you do not 

even know you are talking about”. 

Resumindo de forma sábia e antagônica o fundamento da elicitação, tem-se 

que para se construir um software importa saber, precisamente e previamente, o 

que ele deve fazer, qual a melhor forma de fazer e a quem ele atenderá ou satisfará. 

Uma elicitação de requisitos eficaz sempre responde a estas questões.  

2.5 Considerações Finais 
 

Neste capítulo, apresentou-se uma breve conceituação sobre Engenharia de 

Requisitos, bem como definições e a categorização do seu elemento fundamental – 

os requisitos.  

Destacou-se dentre as fases da ER a Elicitação de Requisitos, por ser o foco 

desta pesquisa.   Em cada fase, procurou-se proceder a abordagem de suas 

                                                 
3 Matemático Americano, nascido na Hungria, que fez importantes contribuições para a física quântica, lógica, 
meteorologia e ciência da computação (1903-1957). 
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características e finalidades, assim como apresentar técnicas e práticas que lhe 

pudessem servir de apoio. Os principais desafios da ER foram aboradados à luz dos 

seus processos naturais e dos derivados da organização. 

O capítulo foi finalizado, abordando os principais desafios referentes a fase de 

elicitação de requisitos. Concluindo uma explanação que precisou a posição da 

Engenharia de Requisitos (ER), no âmbito da Engenharia de Software (ES), 

posicionando-a como de capital importância para que se obtenha o sucesso dos 

projetos de sistemas de software, que se delineia enquanto tema e foco desta 

pesquisa. 

O próximo capítulo complementa o embasamento teórico desta pesquisa, 

abordando o tema ‘Projetos de Software’ e o guia PMBOK, justificando os motivos 

pelo qual foi empregado como modelo referência nesta pesquisa. 
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Capítulo 3 

 
 
 
 
 

3   Projetos de Software 

 

 
Neste capítulo, serão abordados os conceitos de sucesso de um projeto 

e boas práticas consagradas pelo mercado. Para finalizar, far-se-á uma 

explanação mais detalhada do guia PMBOK, que é utilizado como 

referência neste estudo. 
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3.1 Conceituação 
 

Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, 

serviço ou resultado exclusivo; a singularidade é uma característica importante das 

entregas do projeto, (PMI, 2004).     

Quando, na conceituação, usa-se a expressão ‘esforço temporário’, não 

significa ser de curta duração, tendo em vista que muitos projetos duram vários 

anos. Em todos os casos, no entanto, a duração de um projeto é finita, possuindo 

um início e um final definido, que será alcançado, quando os objetivos do projeto 

forem atingidos, ou quando fica evidente que não têm a menor possibilidade de 

serem atingidos; ou ainda, quando não existir mais a necessidade do projeto e ele 

for encerrado. Os projetos e as operações diferem exatamente no que concerne à 

sua durabilidade, uma vez que as operações são contínuas e repetitivas, enquanto os 

projetos são temporários e exclusivos. 

A elaboração progressiva é uma característica de projeto que integra os 

conceitos de temporário e exclusivo, mas não deve ser confundida com aumento do 

escopo, significa desenvolver em etapas e continuar por incrementos.  

Praticamente todos os projetos são planejados e implementados em um 

contexto socioeconômico e ambiental, possuindo impactos intencionais e não-

intencionais, positivos e/ou negativos. A equipe deve considerar o projeto em seus 

contextos ambientais: cultural, social, internacional, político e físico. 

• Ambiente cultural e social. Faz-se mister uma compreensão do projeto e 

como ele pode afetar as pessoas e estas a ele. Isso pode exigir um 

entendimento dos aspectos das características econômicas, demográficas, 

educacionais, éticas, étnicas, religiosas e de outras características das 

pessoas afetadas ou das que possam ter interesse no projeto. O gerente de 

projetos também deve examinar a cultura organizacional e determinar se o 

gerenciamento de projetos é reconhecido como uma função válida, com 

responsabilidade e autoridade. 
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• Ambiente internacional e político. Talvez, seja necessário que alguns 

membros da equipe estejam familiarizados com as leis e costumes 

internacionais, nacionais, regionais e locais aplicáveis, bem como do clima 

político e se este poderá afetar o projeto. Outros fatores internacionais a 

serem considerados são as diferenças de fuso horário, os feriados nacionais e 

regionais, a necessidade de viagens para reuniões, com a presença física dos 

membros e a logística da teleconferência. 

• Ambiente físico. Se o projeto afetar seu ambiente físico, alguns membros 

da equipe precisarão conhecer bem a ecologia local e a geografia física que 

podem afetar ou ser afetadas pelo projeto. 

Observa-se, no entanto, que estudos e métodos aplicados aos projetos não têm 

apenas por finalidade a simples existência do mesmo, este empenho enfoca a 

consagração de seu sucesso na entrega final.  

3.2 O Sucesso do Projeto de Software 
 

Toda a conceituação supracitada pode ser irrestritamente aplicada aos projetos 

de software e, na abordagem da obtenção de sucesso, a academia muito tem 

contribuído em pesquisas sobre o tema. O Standish Group International, em 2001, 

realizou um estudo em mais de 280.000 projetos de desenvolvimento de softwares, 

cujo objetivo principal era a avaliação de sua taxa de sucesso.   Entende-se por 

sucesso, o projeto a ser realizado no prazo planejado, com o custo orçado e com 

todas as características e funcionalidades originalmente especificadas. Chegou-se à 

conclusão que somente 28% dos projetos obtiveram sucesso, embora, em média, os 

projetos foram contemplados com uma ampliação de prazo em 63%, ou seja, se um 

projeto tiver um prazo de entrega previsto para seis meses, este provavelmente seria 

realizado em quase 10. 

À qualidade dos projetos vincula-se a entrega do produto, serviço ou resultado 

solicitado dentro do escopo, no prazo e no orçamento estimado. O inter-

relacionamento desses fatores é tão intenso que se algum dos três mudar, pelo 

menos, um dos outros dois será afetado. Os gerentes de projetos freqüentemente 
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utilizam a expressão ‘restrição tripla’ - escopo, tempo e custo do projeto – para 

denominarem esta relação, observando-se o que é óbvio, ou seja, o equilíbrio desses 

três fatores determinam a qualidade do projeto.  

O gerente de projeto é a pessoa responsável pela realização dos objetivos do 

projeto. Nesta pesquisa, um ponto que merece destaque é que dos 28% dos 

projetos que obtiveram sucesso, 97% dos gerentes de projetos que estavam à frente 

dos mesmos eram profissionais com um lastro de experiência bastante extenso. 

Estes profissionais são responsáveis pelas seguintes atividades: 

• identificação das necessidades; 

• estabelecimento de objetivos claros e alcançáveis; 

• balanceamento das demandas conflitantes de qualidade, escopo, tempo 

e custo; 

• adaptação das especificações, dos planos e da abordagem às diferentes 

preocupações e expectativas das diversas partes interessadas. 

A experiência profissional percorre basicamente dois caminhos: seus 

experimentos em projetos anteriores e da absorção cultural adquirida através de 

relatos históricos de outros projetos, comumente denominados de ‘lições 

aprendidas’, que podem ser originárias de sua própria organização ou do mundo 

externo.  

(Lientz, 2001) narrar que os relatos de experiências de projetos anteriores 

contribuem, de forma cíclica, para o aprimoramento de métodos e técnicas utilizadas 

pelas organizações. Em seu livro são analisadas uma série de eventos/projetos 

históricos e as possíveis falhas que ocorreram nestes projetos, desenvolvendo ainda 

a idéia de que o aperfeiçoamento advém tanto das ‘lições aprendidas’ derivadas de 

casos de sucesso ou de fracasso. (Kerzner, 2000) avalia que as lições podem ser 

aprendidas em todos os projetos, mesmo se o indicativo seja de fracasso. Ressalta, 

porém, que, neste caso, muitas empresas não documentam as lições aprendidas 

porque os seus empregados relutam em documentar falhas ocorridas em projetos 
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que participaram. E acrescenta dizendo ironicamente que os empregados, então, 

repetem os mesmos erros já cometidos por outrem.  

A compilação e análise acurada destes conhecimentos, adquiridos nas 

execuções de projetos ao longo da história, embasou diversos modelos e boas 

práticas que auxiliam as etapas dos projetos de software para obtenção do sucesso. 

O objetivo desta pesquisa não é o de analisar ou melhorar nenhum dos muitos 

modelos já consagrados no mercado, o foco de observação é o sucesso derivado da 

qualidade que todos propõem, assim sendo, esta dissertação adotará, para 

referência nas entrevistas, o guia PMBOK, do Project Management Institute (PMI), 

valendo-se do critério de abrangência de uso no Brasil e no Mundo.  

A seção 2.3 fornecerá uma visão geral do guia PMBOK, observando sua 

organização e estratégias para obtenção de um projeto bem sucedido.     

3.3 Guia PMBOK 
 

O PMI foi fundado nos Estados Unidos por Jim Snyder em 1969, hoje tem mais 

de 140.000 membros distribuídos em 125 países, possui mais de 36 SIGs (Specific 

Interest Groups) e tornou-se organização de maior credibilidade mundial na área de 

gerência de projetos. 

O guia PMBOK é um subconjunto do abrangente conjunto de conhecimentos 

em gerenciamento de projetos (Figura 4), que descreve o conhecimento 

exclusivamente da área de gerenciamento de projetos e possui intersecções parciais 

com outras disciplinas de gerenciamento.  

Segundo (PMI, 2004), o principal objetivo do Guia PMBOK é o de contemplar 

uma visão focada dos conhecimentos em gerenciamento de projetos, que são 

denominados de ‘boas práticas’, caracterizado por conhecimentos intrínsecos à 

profissão de gerência de projetos.  Esclarece, ainda, em referência às ‘boas práticas’ 

que a aplicação correta dessas habilidades, ferramentas e técnicas pode aumentar as 

chances de sucesso em uma série de projetos diferentes. 
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FIGURA 4 - Áreas de especialização necessárias à equipe de gerenciamento de projetos 

O Guia PMBOK organiza-se em três seções: 

• estrutura do gerenciamento de projetos - fornece uma estrutura básica 

para o entendimento do gerenciamento de projetos; 

• norma de gerenciamento de projetos - especifica todos os processos de 

gerenciamento de projetos usados pela equipe; 

• áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos – descrevem-se 

as nove áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos e 

organiza os seus quarenta e quatro processos (TABELA 2).  

O guia, adicionalmente, também fornece e promove um vocabulário comum 

para se discutir, escrever e aplicar conhecimentos sobre gerenciamento de projetos. 

O vocabulário padrão é um elemento essencial de uma profissão. 
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O PMBOK promove o gerenciamento de projetos, como: a aplicação de 

conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas direcionadas às atividades do 

projeto, com o propósito de atender aos seus requisitos, que se realiza mediante a 

aplicação e integração dos seguintes processos de gerenciamento de projetos: 

iniciação, planejamento, execução, monitoramento/controle e encerramento.  

 

FIGURA 5 - Áreas de Conhecimento do PMBOK 
 

À luz da didática (FIGURA 5), o Guia divide o conhecimento abordado em nove 

áreas, posicionando, no núcleo do estudo, o escopo, o custo, o prazo de entrega e 

a qualidade do projeto; o envolvendo, observa-se a ampla comunicação 

requisitada em todas as etapas do projeto, a análise dos riscos que lobriga a 

mitigação ou minimização destes se caso inevitáveis, e a forma orquestrada de 

integração das multiplas atividades inerentes a um projeto. Conclui estas nove 

áreas abordando as questões relativas a recursos humanos e aquisições de 

materiais. 
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A seção 2.4 descreve em maiores detalhes as nove áreas do conhecimento 

descritas no guia PMBOK e os processos nelas contidos.  

3.4 Áreas de Conhecimento 
 

1. Gerenciamento de integração do projeto: descreve os processos e as 

atividades que integram os diversos elementos do gerenciamento de projetos, os 

quais são identificados, definidos, combinados, unificados e coordenados dentro dos 

grupos de processos de gerenciamento de projetos.  

2. Gerenciamento do escopo do projeto: descreve os processos envolvidos na 

verificação de que o projeto inclui todo o trabalho necessário (tão somente o 

necessário) para que seja concluído com sucesso.  

3. Gerenciamento de tempo do projeto: descreve os processos relativos ao 

término do projeto no prazo hábil.  

4. Gerenciamento de custos do projeto: descreve os processos envolvidos em 

planejamento, estimativa, orçamento e controle de custos, de modo que o projeto 

termine dentro do orçamento aprovado.  

5. Gerenciamento da qualidade do projeto: descreve os processos envolvidos 

na garantia de que o projeto contemplará os objetivos para os quais foi realizado.  

6. Gerenciamento de recursos humanos do projeto: descreve os processos que 

organizam e gerenciam a equipe.  

7. Gerenciamento das comunicações do projeto: descreve os processos 

relativos à geração, coleta, disseminação, armazenamento e destinação final das 

informações do projeto de forma oportuna e adequada.  

8. Gerenciamento de riscos do projeto: descreve os processos relativos à 

realização do gerenciamento de riscos em um projeto.  

9. Gerenciamento de aquisições do projeto: descreve os processos de compras 

e aquisições de produtos e serviços, além daqueles de gerenciamento de contratos.  
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TABELA 2 - Visão geral das áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos e os seus 
processos 

Gerenciamento de Projetos 
 
Área de 

Conhecimento 

Processos de Gerenciamento de Projetos 

Gerenciamento de 

Integração do Projeto 

• desenvolvimento do termo de abertura do projeto; 

• desenvolvimento da declaração do escopo preliminar do 

projeto; 

• desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto; 

• orientação e gerenciamento da execução do projeto; 

• monitoramento e controlar o trabalho do projeto; 

• controle integrado de mudanças; 

• encerramento do projeto. 

Gerenciamento do 

Escopo do Projeto 

• planejamento do escopo; 

• definição do escopo; 

• criação da EAP; 

• verificação do escopo; 

• controle do escopo. 

Gerenciamento de 

Tempo do Projeto 

• definição da atividade; 

• seqüenciamento de atividades; 

• estimativa de recursos da atividade; 

• estimativa de duração da atividade; 

• desenvolvimento do cronograma; 

• controle do cronograma. 

Gerenciamento de 

Custos do Projeto 

• estimativa de custos; 

• orçamentação; 

• controle de custos. 

Gerenciamento da 

Qualidade do Projeto 

• planejamento da qualidade; 

• realização da garantia da qualidade; 

• realização do controle da qualidade. 
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Gerenciamento de 

Recursos Humanos do 

Projeto 

• planejamento de Recursos Humanos; 

• contratação ou mobilização da equipe do projeto; 

• desenvolvimento da equipe do projeto; 

• gerenciamento da equipe do projeto. 

Gerenciamento das 

Comunicações do 

Projeto 

• planejamento das comunicações; 

• distribuição das informações; 

• relatório de desempenho; 

• gerenciamento das partes interessadas. 

Gerenciamento de 

Riscos do Projeto 

• planejamento do gerenciamento de riscos; 

• identificação de riscos; 

• análise qualitativa de riscos; 

• análise quantitativa de riscos; 

• planejamento de resposta a riscos; 

• monitoramento e controle de riscos. 

Gerenciamento de 

Aquisições do Projeto 

• planejamento das compras e aquisições; 

• planejamento da contratação; 

• solicitação das respostas de fornecedores; 

• selecionamento dos fornecedores; 

• administração de contrato; 

• encerramento do contrato. 

 
O guia PMBOK aponta, no entanto que o entendimento e a aplicação do 

conhecimento, das habilidades, das ferramentas e das técnicas amplamente 

reconhecidas como boa prática não são suficientes para um gerenciamento de 

projeto eficaz e que conduza ao sucesso. Indicando a existência de fatos e fatores 

externos a sua coletânea de conhecimentos que podem mudar a trajetória do 

projeto, direcionando-o ao fracasso e sem exclusão do pensamento inverso, 

alinhando-se à motivação desta pesquisa que se concentra em casos onde não era 

possível identificar critérios transparentes que conduziriam o projeto ao sucesso, 

embora ele não tenha obtido resultados esperados em relação ao escopo, custo e 

tempo e qualidade estimados.   
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3.5 Considerações Finais 
 

Este capítulo descreveu uma breve conceituação de Projeto de Software, 

abordando na seção 2.2 o tema sucesso em projetos de software.  A seção 2.3 

descreveu o guia PMBOK, utilizado como referência de boas práticas para obtenção 

do sucesso em projetos de software neste estudo. 

O próximo capítulo descreverá conceitualmente a pesquisa qualitativa, 

distinguindo-a da pesquisa quantitativa; no mesmo capítulo, o método de pesquisa 

proposto neste estudo, será explanado minuciosamente.
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Capítulo 4 

 
 
 

4   Apresentação do Estudo Empírico 

 
 

 
 
 

Neste capítulo descrevem-se as características de uma pesquisa 

qualitativa, bem como seus conceitos, procedimentos, fundamentação 

teórica e formas de validação.  O método Grounded Theory da pesquisa 

qualitativa interpretativa terá um destaque, uma vez que foi o adotado 

na análise de resultados. Ainda, demonstrar-se-á a metodologia 

utilizada em um seqüenciamento detalhado de todas as etapas que 

compuseram a pesquisa qualitativa executada neste estudo.   
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4.1 Contextualização da Pesquisa Qualitativa 
 

Os métodos qualitativos e quantitativos não se excluem, embora sejam 

distintos quanto à forma e à ênfase.   Pode-se distinguir o enfoque qualitativo do 

quantitativo, mas não seria correto afirmar que guardam relação de oposição, (Pope, 

1995).  

Os métodos qualitativos trazem como contribuição ao trabalho de pesquisa uma 

mistura de procedimentos de enfoque racional e intuitivo, capazes de contribuir para 

a melhor compreensão dos fenômenos. Dados e métodos qualitativos são, por vezes, 

tidos como mais atrativos que os quantitativos, (Miles, 1979). O paradigma 

qualitativo utiliza-se de informações que são mais ricas, completas, globais, reais. 

Seu valor muitas vezes, parece, no entendimento do leitor, inquestionável, pois 

foram obtidos mediante à relação direta com o objeto, conduziriam a vínculos mais 

visíveis de causa/efeito do que tabelas de correlação estatística, por exemplo.   

Contudo, tal visão é ilusória, tendo em vista que se deve evitar os preconceito contra 

ou favor da pesquisa qualitativa, ressaltando que tanto a abordagem qualitativa 

como a quantitativa são capazes de produzir estudos bons ou ruins.  

Os métodos quantitativos trabalham com hipótese, que se constitui em uma 

afirmação provisória sobre determinado fenômeno em estudo enquanto os métodos 

qualitativos trabalham com pressuposto, que é a hipótese reinterpretada, sem a sua 

dinâmica formal comprobatória.  As hipóteses devem ser testadas empiricamente e 

confirmadas ou rejeitadas; pressupostos possuem apenas parâmetros básicos que 

permitem encaminhar a investigação empírica qualitativa. 

O método quantitativo, como o próprio nome indica, caracteriza-se pelo 

emprego da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto 

no tratamento delas mediantes técnicas estatísticas, como por exemplo, média, 

desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão (Richardson, 1999) . O 

uso de técnicas, fundamentadas na estatística, preocupam-se em garantir a precisão 
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dos resultados, evitando distorções e interpretações errôneas, possibilitando alguma 

segurança quanto às inferências. 

A metodologia quantitativa tradicional, segundo (Flick, 2004), inicia-se quando 

o pesquisador constrói um modelo de condições e relações supostas amparado no 

conhecimento teórico.   Daí, tais hipóteses são testadas à luz de teorias empíricas, 

garantindo a representatividade dos dados de acordo com as amostras aleatórias do 

objeto estudado. Por conseguinte, as relações complexas coletadas são 

fragmentadas em variáveis distintas, o que permite ao pesquisador isolar e testar 

seus efeitos, gerando, por fim, uma quantificação do que foi testado. 

O paradigma qualitativo, conforme (Flick, 2004), pode ser explicado por meio 

de oito aspectos essenciais: 

1. apropriabilidade de métodos e teorias; 

2. perspectiva dos participantes e sua diversidade; 

3. reflexibilidade do pesquisador e da pesquisa; 

4. variedade de abordagens e métodos na pesquisa qualitativa; 

5. compreensão como princípio epistemológico; 

6. reconstrução de casos como ponto de partida; 

7. construção da realidade como base; 

8. texto como material empírico. 

(Flick, 2004) observa, dentre as principais diferenças entre uma pesquisa 

quantitativa de uma qualitativa, a forma. Enquanto a quantitativa preocupa-se com o 

volume de fontes de informação; a qualitativa, com a profundidade de conhecimento 

de suas fontes. Outra diferença, bem evidente, ocorre na fase de análise dos 

resultados, porquanto que a quantitativa toma como ponto de partida um conceito 

objetivo e respalda o subjetivo, a qualitativa segue exatamente a trajetória inversa.  

A Tabela 3 apresenta uma compilação das diferenças enumeradas por Flick. 

TABELA 3 – Pesquisa Quantitativa X Pesquisa Qualitativa - adaptado de (Flick, 2004) 
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Quantitativo Qualitativo 

Busca a extensão Busca a profundidade 

Parte do objetivo Parte do subjetivo 

Reflete o subjetivo Tenta atingir o objetivo 

A amostra é ampla, calculada a priori, 

estratificada 

A amostra é pequena, obtida no campo, 

não casualisada, intencional 

Trabalha com dados, indicadores e ten-

dências 

Trabalha c/ valores, crenças, opiniões, 

atitudes e representações 

Descartam-se variáveis não-representati-

vas 

Todas as variáveis são importantes 

Parte do todo para o particular Toma como ponto de partida o particular 

para o todo 

Trabalha com hipótese Trabalha com pressuposto 

  

As diferenças não se restringem a somente ao estudo comparativo da pesquisa 

quantitativa com a qualitativa. Ou seja, mesmo, quando a análise trata apenas de 

pesquisas qualitativas, observa-se que diferem entre si quanto ao método, à forma e 

aos objetivos. (Godoy, 1995) respalda esta diversidade existente entre os trabalhos 

qualitativos, mas enumera um conjunto de características essenciais, capazes de 

gerar uma identidade neste tipo de pesquisa: 

• o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como 

instrumento fundamental; 

• o significado que as pessoas atribuem às coisas e à sua vida como 

preocupação do investigador; 

• caráter descritivo; 
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• enfoque indutivo. 

(Leopardi, 2001) considera acerca da pesquisa qualitativa: 

 “quando o interesse não está focalizado em contar o número de vezes 

em que uma variável aparece, mas sim que qualidade elas 

apresentam”. 

   Outra visão é disponibilizada por (Minayo, 1994), ao dizer: 

 “a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado.” 

A acumulação do conhecimento resulta na aceitação de novos significados e 

interpretações pela comunidade à qual são relevantes.   O conhecimento criado é 

sempre relativo a determinado contexto e serve para derivar significação a ação 

humana (Cruz Neto, 2008).  

Em uma pesquisa qualitativa, vários métodos ou estratégias de investigação 

podem ser usados e que definirão a forma de realização do processo de coleta, de 

análise e documentação dos dados. Dentre as estratégias usadas na pesquisa 

qualitativa, é possível citar: Estudos de Casos, Etnografia, Action Research e 

Grounded Theory Erro! Fonte de referência não encontrada.). Cada método 

implica no uso de certas habilidades, fundamentação teórica e práticas de pesquisa, 

que conseqüentemente apresentam vantagens e limitações. Neste contexto, o uso 

de múltiplos métodos é uma alternativa para uma maior validade dos resultados, o 

que é usualmente denominado de triangulação de perspectivas (Myers, 1997).   

A Grounded Theory tem origem na sociologia, visto que é uma metodologia 

qualitativa, fundamentada na leitura cíclica de um banco de dados textual com o 

objetivo de categorizar variáveis e seus relacionamentos, ressignificando uma 

explanação sobre o fenômeno.   Ela oferece um significado coerente para um 

conjunto de dados brutos (transcrições de entrevistas) sobre determinado fenômeno. 

Os autores do método, Glaser e Strauss (1967), no contexto de seu estudo sobre a 

morte de doentes terminais, formularam uma resposta metodológica que lhe 

permitissem uma maior validade do estudo qualitativo amparados nos dados 
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empíricos.   Por isto definiram um modelo de pesquisa ‘grounded’, com o objetivo de 

criar um elo dos resultados alcançados com a realidade estudada (Fernandes, 2001). 

Através da Grounded Theory, rastreiam-se as teorias com os dados que as 

originaram, no contexto interativo de coleta e análise dos dados, no qual o 

pesquisador também é um influenciador.   A maior diferença entre a Grounded 

Theory e os demais métodos de pesquisa qualitativa é sua abordagem circular 

sistemática que sugere uma contínua iteração entre a coleta e a análise de dados 

(Myers, 1997). 

 

FIGURA 6 – Modelo circular de pesquisa (Flick, 2004)  

 

(Flick, 2004) embasa esta técnica, representada na Figura 6, onde explica seu 

modelo circular de pesquisa, que transcorre até se atingir uma saturação teórica, ou 

seja, quando as categorias encontradas começam a estabilizar e os novos casos não 

constituem nada de novo ao pesquisador (Fernandes, 2001). 

O uso de múltiplos métodos visa inter-relacionar pesquisas qualitativas e 

quantitativas, assumindo que elas são complementares, Erro! Fonte de referência 

não encontrada.). Na análise dos resultados da pesquisa qualitativa, efetuada por 

este estudo, emprega-se a triangulação dos dados, oriundos da aplicação do método 

Grounded Theory através da execução de entrevistas semi-estruturadas e os dados 
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do Grupo Focal. Usa-se nome triangulação, quando mais de uma fonte de 

informação ou técnica de coleta é usada na mesma estratégia de investigação. 

Então, conforme descrito na Seção 1.3, o objetivo desta dissertação é auxiliar 

gerentes de projetos de software na seleção daquele de sua equipe que melhor 

desempenhará a função de elicitar requisitos, de forma a subsidiar eficazmente as 

etapas conseguintes da Engenharia de Software, direcionando o projeto ao sucesso. 

 A metodologia escolhida, para nortear esta pesquisa foi o paradigma 

qualitativo, pela adequação da proposta de estudo com as características desta 

abordagem. A escolha embasou-se tanto na compreensão do problema e 

conhecimento dos aspectos relacionados aos métodos de pesquisa (qualitativo e 

quantitativo), quanto na natureza exploratória desta; como também na perspectiva 

de que a amostra não seria suficiente de maneira a gerar descobertas generalizáveis.  

4.2 Objetivos da Pesquisa  
 

• Objetivo Geral 

Objetiva-se elaborar uma proposta adequada do perfil do elicitador de 

requisitos que resulte numa melhor fundamentação das etapas conseguintes 

integrantes da Engenharia de Software; cujo perfil centra-se na postura e nas 

características pessoais, em geral, desejadas pelos gerentes de projeto. 

• Objetivos Específicos  

o identificar fatores críticos de sucesso no processo de elicitação de 

requisitos influenciados pelo elicitador; 

o identificar as diferenças entre a visão do analista e o stakeholder em 

relação ao sucesso de projetos de software; 

o estabelecer estratégias descritas pelos participantes da pesquisa que 

facilitam a atividade de elicitação. 
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4.3 Plano de Pesquisa 

Em uma pesquisa qualitativa, vários métodos ou estratégias de investigação 

podem ser usados e que definirão a forma de realização do processo de coleta, 

documentação e análise dos dados [Flick 2004]. Nesta pesquisa foram utilizados os 

métodos de entrevista semi-estruturada e grupo focal para coleta de informações 

junto aos analistas. A metodologia de pesquisa adotada seguiu as seguintes fases, 

conforme descrito na Figura 7.  

 
FIGURA 7 – Fases do Estudo Empírico 

 

Fase 1 - Planejamento 

 A primeira etapa do estudo envolveu a definição dos objetivos da pesquisa. Os 

objetivos foram definidos a partir de um amplo estudo da literatura assim como a 

partir da experiência dos autores participando de processos de elicitação de 

requisitos em projetos de software. O objetivo geral da pesquisa foi entender o 

contexto da elicitação de requisitos a fim de auxiliar gerentes de projetos na correta 

alocação do analista (elicitador) de requisitos. Os objetivos específicos da pesquisa 

foram: 

• Identificar fatores críticos de sucesso no processo de elicitação de 

requisitos; 

• Identificar as diferenças entre a visão do analista e do stakeholder 

durante a elicitação que poderão afetar o sucesso de projetos de 

software; 

Fase 2 - Execução Fase 1 - Planejamento 
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• Estabelecer estratégias e boas práticas para auxiliar a atividade de 

elicitação. 

 A partir dos objetivos do estudo, foi possível determinar as técnicas de coleta 

adequadas. Para este estudo foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas e grupo 

focal. A entrevista semi-estruturada é uma técnica de coleta de dados amplamente 

utilizada, pela expectativa de que é mais provável que os pontos de vista dos 

entrevistados sejam expressos em uma situação de entrevista deste tipo do que em 

outras técnicas em que as perguntas são obrigatoriamente padronizadas (Flick 

2004).  

 Já o grupo focal é um método rápido e efetivo de obtenção de experiências 

dos participantes. Ele pode prover um rico conteúdo, com informações de qualidade 

e revelam insights difíceis de capturar com outros métodos. O Grupo Focal é uma 

discussão cuidadosamente planejada, desenhada para obter a percepção de um 

grupo sobre um tema de interesse. Tipicamente, a discussão envolve entre 3 a 12 

participantes, que é facilitada por um moderador, cujo objetivo é manter o foco do 

debate a partir de uma estrutura predefinida de poucas questões a serem abordadas 

durante a discussão. O grupo se permite construir idéias ou respostas embasadas 

nas respostas de outros, incrementando a riqueza de informações capturadas 

(Langford 2003). Em (Kontio 2004), foram relatadas experiências positivas sobre o 

uso de grupo focal para auxiliar pesquisas em engenharia de software.  

Em relação à escolha dos participantes foram selecionados seis analistas de 

requisitos com experiência em atividades de elicitação de requisitos em suas 

organizações. Esta foi uma amostra intencional, não aleatória. A Tabela 4 apresenta 

as principais características dos participantes. Os analistas se auto-classificaram 

quanto aos seus conhecimentos de engenharia de requisitos (sem vínculo com os 

títulos dos cargos exercidos nas organizações), utilizando a escala 

Júnior/Pleno/Sênior, designando, respectivamente, um conhecimento inicial, 

intermediário ou avançado. 
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Fase 2 – Execução 

 Nesta fase foram realizadas as entrevistas e em seguida o grupo focal. Nas 

entrevistas semi-estruturadas objetivou-se explorar o tópico de estudo a partir das 

próprias experiências dos entrevistados. Inicialmente, elaborou-se um guia para as 

entrevistas. Seguindo orientações propostas em (Richardson 1999), este guia de 

entrevistas, ainda sob o formato de rascunho, foi analisado e recebeu críticas em 

relação à clareza das questões por um grupo de cinco pessoas, sendo quatro da área 

de engenharia de software e uma fora da área de tecnologia. Isto resultou em um 

aprimoramento da escrita, divisão ou junção de algumas perguntas, contemplado 

com vinte e duas questões abertas, divididas em quatro seções (Apêndice A): 

• Seção 1 - Informações Básicas – Traça o perfil do Analista, bem como 

direciona perguntas básicas sobre sua atividade profissional e 

caracterização do mesmo. 

• Seção 2 - Sucesso de Projetos de Software – Investiga a diferença da 

visão de sucesso de um projeto entre o entrevistado e seus clientes, assim 

como a coleta de experiências vividas pelo Analista em projetos que 

resultaram em sucesso. 

• Seção 3 - O Processo de Elicitação de Requisitos – O entrevistado 

explica métodos e práticas que utiliza na etapa de elicitação e qual o seu 

entendimento sobre o assunto. 

• Seção 4 - Finalização da Entrevista – Levanta opiniões pessoais do 

entrevistado sobre a caracterização de um bom profissional de elicitação e, 

adicionalmente, descrever algum relato prático do Analista sobre o tema 

vivenciado nesta pesquisa. 

 Para calibrar este instrumento de pesquisa foi realizada uma entrevista piloto 

com um analista de requisitos júnior, visando aferir um tempo médio de duração da 

entrevista, bem como fazer possíveis ajustes, corrigindo erros e falhas contidos nas 

questões. Foram gastos no teste quarenta minutos. Esta média foi mantida durante a 

maioria das entrevistas realizadas, apenas uma entrevista fugiu ao padrão, ficando 
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abaixo dos trinta minutos. As entrevistas foram conduzidas por um dos autores e 

realizadas no ambiente de trabalho dos analistas.  Todas as entrevistas foram 

gravadas e transcritas para texto. A transcrição das entrevistas foi então inserida no 

software QSR NVivo versão 7.0.247. Este software auxilia a análise e categorização 

dos dados obtidos.  

 Após análise inicial dos dados obtidos nas entrevistas, foi elaborado o roteiro 

para o grupo focal. O objetivo do grupo focal foi explorar em mais detalhes os 

resultados das entrevistas e investigar áreas que necessitavam maior detalhamento. 

O grupo focal foi facilitado por um dos autores, enquanto o outro autor tomou notas 

e fez apontamentos sobre os assuntos discutidos. A seção foi gravada e o áudio 

analisado diversas vezes. 

Fase 3 - Interpretação 

 A fase de interpretação consistiu na análise das entrevistas e do grupo focal. 

Conforme descrito anteriormente, as entrevistas foram codificadas no software 

NVivo, a interpretação das entrevistas gerou uma árvore de categorias. Foram 

geradas categorias relacionadas aos temas: sucesso do projeto, atividades da 

elicitação de requisitos, recomendações para a elicitação. 

  O grupo focal esclareceu algumas questões que foram pouco 

exploradas durante as entrevistas. Nossa experiência sugere que o grupo focal foi 

uma técnica complementar à entrevista semi-estruturada. Em particular, a boa 

interação entre os participantes do grupo focal foi considerada um ponto positivo 

onde, segundo eles, foi uma ótima oportunidade de troca de experiência e 

aprendizado. 

O guia para entrevista também foi utilizado para desenhar a árvore de 

categorias orientada pelos objetivos deste estudo. Fez-se uso do software QSR 

NVivo4 versão 7.0.247 para categorizar, analisar e correlacionar os dados.  

O software NVivo apresenta funções e características equivalentes aos seus 

concorrentes de mercado, tais como: o HyperResearch5, EtnoGraph6 e o NUD*IST7, o 
                                                 
4 Site do fabricante: www.qsrinternational.com 
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pesquisador, então, decidiu-se pela sua utilização, porquanto já possuía algum 

conhecimento prévio, o que facilitaria seu manuseio e sem perdas para o método de 

pesquisa. 

A Figura 8 mostra um fragmento de tela do NVivo; vislumbra-se a forma que o 

guia de entrevista embasou a categorização dos dados, correlacionando suas 

perguntas com os nós da árvore de análise.  

 

FIGURA 8 – Árvore de análise no software NVivo.  

Finalizada a organização da infra-estrutura, o pesquisador iniciou o processo de 

entrevistas semi-estruturadas. Elas foram realizadas no local de trabalho dos 

Analistas, em uma sala de reunião, evitando-se interferências, a exceção de um 

Analista, cuja entrevista processou-se por telefone, apesar da limitação presencial, 

utilizou-se processo idêntico àqueles aplicados presencialmente.   

A entrevista semi-estruturada, segundo (Flick, 2004), é uma técnica de coleta 

de dados, no momento presente amplamente utilizada pela expectativa de que é 

                                                                                                                                                         
5 Site do fabricante: http://www.researchware.com/ 
6 Site do fabricante: http://www.qualisresearch.com/ 
7 Site do fabricante: http://www.qsrinternational.com/ 
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mais provável que os pontos de vista dos entrevistados sejam expressos em uma 

situação de entrevista deste tipo que as utilizadas na pesquisa na qual são 

obrigatoriamente padronizadas. 

Todas as entrevistas foram transcritas para texto. A transcrição dos dados 

consiste no processo de construção da realidade estudada, ou seja, amparados nas 

gravações das conversas, observações ou textos produzidos, faz-se a 

“materialização” das informações coletadas, as quais, posteriormente, servirão de 

norte à realização da análise e interpretação dos dados.    

Em conformidade com (Flick, 2004), no processo de pesquisa qualitativa, os 

textos servem a três finalidades: representam não apenas os dados essenciais que 

são a base das descobertas, mas também a base para a efetivação das 

interpretações e o meio central para a apresentação e comunicação do que foi 

possível descobrir. Neste contexto fez-se, então, a análise do conteúdo, 

categorizando-os na árvore de nós. 

 

FIGURA 9 – Transcrição para Texto das Entrevistas Semi-Estruturadas no NVivo 

(Flick, 2004) esclarece que a análise qualitativa do conteúdo é um dos mais 

clássicos procedimentos que visam examinar o material textual, não importando em 
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saber qual a origem desse material – desde produtos da mídia até dados de 

entrevista. 

O objetivo principal a ser atingido na análise qualitativa do conteúdo é a 

redução do material empírico das entrevistas, melhorando a visualização das partes e 

facilitando a análise e conclusões. 

De posse das categorizações das entrevistas individuais, elaborou-se um Grupo 

Focal, para tal, o pesquisador e a co-orientadora relacionaram previamente quais os 

problemas a serem pesquisados no encontro, chegando-se à definição abaixo: 

• Quais dificuldades são enfrentadas durante a elicitação? Abordando as 

características necessárias ao elicitador para sair-se com êxito diante 

destes cenários. 

• Que práticas e recomendações possibilitam melhorar o processo de 

elicitação?  

Para o encontro, convocaram-se cinco dos seis analistas entrevistados 

individualmente, porque um sexto analista encontrava-se fora do Estado, concebeu-

se, então, que qualquer tipo de tele-presença, no encontro, tornar-se-ia inibidor ao 

resto do grupo, devido à parafernália de equipamentos, hoje, ainda necessários. 

Agendou-se em um dia útil, às 11:00, visto que também o horário do almoço 

seria utilizado. Por causa deste, um restaurante, cuja localização era central e 

tranqüilo, foi aceita como local de encontro. A seleção do dia e horário, depois, se 

mostraram desfavorável para o evento; dois dos analistas não conseguiram se 

desvencilhar dos seus afazeres profissionais e um terceiro estava adoentado.  

A co-orientadora presidiu à sessão, com uma explanação teórica sobre o que é 

e a que se destina um grupo focal, passando a palavra ao pesquisador para que, em 

ordem, se colocassem os dois problemas. Toda a sessão foi gravada. 
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4.4 Escolha dos Participantes 

Estes foram selecionados por escalonamento de conhecimento, na área de 

engenharia de requisitos, num círculo do relacionamento profissional do pesquisador; 

de início, concebeu-se quatro nomes para se entrevistar, dividindo o universo da 

seguinte maneira: dois da área privada e dois da área pública, mas todos 

considerados, pelo pesquisador, como seniores em conhecimento do tema.  Todavia, 

quando do início das entrevistas, verificou-se que se argüia sobre a experiência 

profissional ser ou não relevante na boa atuação do elicitador, e para não haver um 

direcionamento de respostas de um grupo que se enquadrava como experiente, 

incluíram-se mais dois nomes para serem entrevistados, os quais, na avaliação do 

pesquisador, rotulados como juniores, totalizando, assim, o número de seis 

entrevistados. 

4.5 Considerações Finais 

A proposta deste trabalho é de natureza exploratória, ou seja, não se possuía 

informações completas acerca do tema que se deseja conhecer o fenômeno; 

verificou-se, então, a adequação ao paradigma qualitativo, pelo método da 

investigação empírica. 

Na primeira seção do capítulo, apresentou-se uma perspectiva do paradigma 

qualitativo, contemplando alguns conceitos, atividades e técnicas utilizadas, quando 

adotada como método de pesquisa. Em uma seção específica, delimitou o foco de 

estudo e os objetivos específicos da pesquisa. 

Procedeu-se a todo um detalhamento do plano de pesquisa minuciosamente 

elaborado, apresentando algumas atividades deste paradigma qualitativo, como: 

técnicas de coleta de dados, a coleta de dados, transcrição dos dados e a sua análise 

e interpretação. Complementarmente ao detalhamento do processo utilizado nesta 

pesquisa, disponibiliza-se e introduz a forma de escolha dos entrevistados e 

caracterização dos mesmos. 
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No próximo capítulo descreve-se e expõe-se a análise efetuada resultante da 

execução de todo o processo descrito neste capítulo, bem como as respostas desta 

pesquisa. 
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Capítulo 5 
 
 
 
 
 

5   Resultados do Estudo Empírico 

 
 

 
 
 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados do estudo empírico. 

Inicialmente, será descrito o perfil de cada um dos participantes. Em 

seguida, discutir-se-á a análise dos dados coletados, bem como a 

interpretação deles. Finalmente, na Seção 5.4, serão descritas as 

análises resultantes da triangulação das técnicas de coleta de dados, 

visando amparar gerentes de projeto na seleção de analistas 

responsáveis pela elicitação de requisitos     
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5.1 Participantes  
 

No paradigma qualitativo, como sugere o nome, a qualidade fundamenta-se 

nas fontes de dados, não se fazendo necessária uma amostra extensa para obter 

resultados expressivos.  

Na procura desta qualidade, observou-se que a pesquisa não deveria espelhar 

um nicho específico de mercado, então, fez-se uma mesclagem do grupo de 

entrevistados, tanto analistas da área pública, quanto da privada, sem privilegiá-las. 

Solicitou-se uma auto-classificação dos seus conhecimentos sobre a engenharia de 

requisitos, sem vínculo com os títulos dos cargos exercidos em seus locais de 

trabalho, utilizando a escala Junior/Pleno/Sênior, designando, respectivamente, um 

conhecimento inicial, intermediário ou avançado.  TABELA 4 traça um breve perfil 

destes entrevistados.  

TABELA 4 – Perfil profissional dos Analistas entrevistados 

Analista 
Auto-

Classificação 
Experiência Perfil Profissional 

A1 

Analista de 

Requisitos 

Junior 

3 anos 

Atualmente no serviço público, mas 

já atuou em empresa de informática 

de abrangência nacional, focada em 

desenvolvimento de sistemas de 

software na área hospitalar. 

A2 

Analista de 

Requisitos 

Pleno 

2 anos e 

meio 

Atuou em uma pequena empresa de 

informática, incubada no pólo do 

Porto Digital em Recife. Atualmente, 

está no serviço público. 

A3 

Analista de 

Requisitos 

Sênior 

Mais de 20 

anos 

Sempre trabalhou em grandes 

empresas do setor privado, profundo 

conhecedor e praticante dos 

conhecimentos do PMBOK. Possui 

vasta experiência com Gerência de 

Projetos e de Portfólio. 
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A4 

Analista de 

Requisitos 

Sênior 

22 anos 

Atuação em empresas de informática 

do setor privado e público, 

exercendo todos os níveis de 

atividades, desde o operacional até 

cargo de Direção, extensa 

experiência em métodos e práticas 

do mercado para a fase de elicitação. 

A5 

Analista de 

Requisitos 

Pleno 

6 anos 

Atuação em empresas de informática 

do setor público federal, boa 

experiência em métodos e práticas 

do mercado para a fase de elicitação. 

A6 

Analista de 

Requisito 

Sênior 

Mais de 20 

anos 

Sempre exerceu suas atividades em 

multinacional de informática do setor 

privado, exercendo vários níveis de 

atividade, há 7 anos é gerente de 

projeto e certificada como PMP pelo 

PMI, possui larga experiência em 

métodos e práticas do mercado para 

a fase de elicitação. 

 

Para melhor identificá-los, no transcorrer do capitulo, foram adotados seis 

códigos (A1,..., A6), respeitando, evidentemente, o acordo de sigilo das informações 

prestadas, firmado no momento de abertura das entrevistas. 

5.2 Análise e Interpretação dos Dados das Entrevistas Individuais 
 

As interpretações dos dados da pesquisa não ratificaram algumas expectativas 

do autor sobre as respostas fornecidas por alguns analistas entrevistados, porquanto 

que o pesquisador pretendia dos analistas, muito experientes, uma contribuição num 

mesmo nível da experiência apresentada, contudo a contribuição deles foi muito 

aquém do esperado, isto é, não indo além das boas práticas já consagradas no 

mercado.  Amparado em sua experiência profissional, o autor entende que este fato 

deve-se ao comprometimento deles com os cargos de gerente ou chefe de equipe, 

ocupados por eles, como também o de serem grandes disseminadores dos métodos 

e práticas do mercado. Assim, justifica-se o perfil conservador detectados, pelo grau 

de comprometimento com suas certificações ou por suas falas aos seus comandados 
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sobre as boas práticas, assim sendo, pouco quiseram discordar ou criticar o 

preconizado pelo mercado. 

Contrariamente, outras entrevistas, cujas expectativas não se esperavam tão 

significativas, no tange que à contribuição, superaram-se em muito, proporcionando 

a adequação de algumas práticas usadas de forma empírica e derivadas das 

experiências pessoais desses analistas que, sem dificuldade nenhuma, enquadram-se 

nas seguintes formas: 

• em estudos centrados na etnografia; 

•  fundamentados nas especificações de contexto de uso; 

•  ou direcionadas por re-engenharias organizacionais. 

 Todas voltadas ao design de projetos orientados ao usuário e mantêm-se 

atualizados com o que a academia propõe em seus estudos mais recentes. Houve 

uma clara demonstração de que o mercado já absorveu os benefícios da etnografia, 

fato precipitadamente questionado pelo pesquisador que, ao ler os artigos científicos, 

origens do embasamento teórico desta pesquisa a cerca do tema etnografia, 

concordou ser uma das formas mais apropriada e profunda de elicitar requisitos.  

Porém imaginava, norteado pelas suas experiências profissionais anteriores, que 

demandaria um longo período de tempo de observação e preparações logísticas, o 

que, comercialmente falando, inviabilizaria sua aplicação no mercado.  Este grupo de 

analistas demonstrou que, com empenho e criatividade, obtém-se certamente um 

avanço relevante na qualidade dos requisitos e, por conseguinte, impactando no 

sucesso e qualidade do projeto entregue.  

Prosseguindo com a análise e conforme descrito na Seção 4.3, empregaram-se, 

para agregar as informações obtidas nas entrevistas, categorias que estão alinhadas 

com o guia de entrevista utilizado e foram armazenadas no software NVivo, em 

estrutura de árvore. 

  Avaliando-se os nós da árvore, já devidamente carregados com os textos 

analisados face a uma primeira decomposição do pesquisador, observa-se a 
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condensação do pensamento expresso pelos analistas entrevistados, cujas análises 

destes serão apresentadas seqüencialmente nas subseções abaixo. 

Na FIGURA 10, demonstra-se um fragmento da tela do NVivo, utilizada pelo 

pesquisador, quando nas referidas análises temáticas.     

 

FIGURA 10 – Categorização dos Dados Originários das Entrevistas (utilizando o  NVivo) 
 

5.2.1 O Sucesso do Projeto 

Abordou-se esse tema, na entrevista, para responder a pergunta da pesquisa 

que envolvia as diferentes visões do analista e o stakeholder acerca do polêmico 

tema “sucesso de um projeto”. 

Quando se examina o sucesso do projeto sob a perspectiva do cliente, os 

analistas convergem sobre um contexto de: atender o que eles ansiavam; aderência 

ao processo do cliente e qualidade da entrega.   A58 ressalta a questão, quando 

deferiu: “o sucesso do projeto é conseguir atingir as expectativas do cliente nas suas 

                                                 
8 Com o objetivo de evitar uma repetição massificante da expressão analista entrevistado, adotaram-se os 

códigos contidos na TABELA 4. 
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diversas fases. É muito complicado!”, advertindo que as expectativas mudam na 

linha tempo.   A4, isoladamente do grupo, expõe: “o mais importante é ele ter 

retorno financeiro”. 

Ainda, sobre o mesmo tema, questionou-se sobre a importância da visão 

atribuída à óptica do stakeholder pelo analista como ponto capital para o sucesso do 

projeto.  Excetuando o A4, que atribuiu ‘importante’, todos os demais atribuíram 

‘muito importante’; o pesquisador utilizou a escala Irrelevante; Indiferente; 

Importante; Muito Importante. Evidenciando o contexto da pesquisa em atender as 

necessidades dos stakeholders, descritas na Introdução, onde diz: a elicitação de 

requisitos é orientada às necessidades humanas, cuja satisfação é que direciona a 

elaboração de projetos tecnológicos, e não o inverso; cumpre destacar que o A4 

possivelmente analisou apenas como ‘importante’, porque, no parágrafo anterior, 

dissera que o foco do Stakeholder era o retorno financeiro e não a satisfação de 

necessidades alinhada pelos demais, concluindo-se que o enfoque da observação da 

questão está centrado num ângulo diferente dos demais. 

Questionou-se, então, acerca do sucesso, mas, agora, sob a óptica do analista, 

não apresentando convergência nas respostas, porém complementações permeadas 

de superposições.  A2 citou: “preço e prazo”, no que foi complementado por A6: “eu 

consigo satisfazer o cliente na pré-venda, com a definição correta de preço, prazo e 

definição do escopo, e se no final entregar um produto de acordo com que é esperado 

pelo usuário, aí eu vou ter sucesso”.  O A1 cita: “atendendo suas necessidades”, com 

o mesmo pensamento o A4 explicita: “tem que fazer o melhor para atendê-lo”; abre-

se, então, o foco para a boa comunicação e relação interpessoal como fator de 

sucesso, o A5 relata: “sintonia com o cliente”, corroborado pelo A2: “tem que ter 

compromisso com o cliente”; “Comunicação” e A1: “ele não precisava se esforçar 

tanto para entender o que a gente estava falando. A gente tinha linguagem muito 

semelhante e a gente entendia sobre o negócio dele. Então isto o deixava bastante 

satisfeito”; unindo os dois temas: escopo e comunicação, enfatiza o A3: “gestão 

do escopo e ter o cliente sempre perto”.  JÁ o A5 ressaltou: “tem de trazer retorno de 

investimento, ele tem que diminuir custos de pessoal, tem de organizar; e quando não 
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se consegue isto, por mais qualificado que seja o trabalho, não se consegue o 

sucesso”.   

Embasado pelos relatos acima, e respondendo ao objetivo específico que visa 

identificar as diferenças entre a visão do analista e o stakeholder em relação ao 

sucesso de projetos de software, conclui-se que, enquanto a visão de sucesso do 

stakeholder acerca-se em atender aos seus anseios, a do analista enfoca-se na boa 

comunicação, na relação interpessoal e na boa definição do escopo. São visões 

diferentes, mas não colidem, em verdade, se somam, encaminham-se para um fim 

comum, o sucesso do projeto. A diferença apresenta-se, pois o papel do stakeholder 

e do analista, de fato, são diferentes, no projeto. Entretanto, quando se tratando de 

um projeto real, a observância da convergência supracitada é fator decisivo quanto 

ao sucesso do projeto, como é o caso ilustrado por A4: um sistema numa plataforma 

que ninguém usa, com um banco de dados que ninguém mais conhece, desenvolvido 

durante a noite, em casa, por um ‘programalista’, em uma semana: “... mas como as 

telas do sistema são lindas e o sistema funciona ... o cliente adora! ... agora... 

ninguém dá manutenção no sistema, só ele e Deus.    Este é um projeto de sucesso?”, 

o mesmo responde, “do ponto de vista técnico, seria no máximo nota cinco.   Mas do 

ponto de vista do cliente é um DEZ estrelado <risos>”.       

No intuito de responder a outro objetivo específico desta pesquisa, que 

debruça-se sobre identificar fatores críticos de sucesso no processo de elicitação de 

requisitos influenciados pelo elicitador, trabalhou-se o tema experenciado com 

sucesso em projetos de software, mesmo quando não se atendiam aos fatores 

desencadeadores de sucesso, apregoados pelo PMBOK – Escopo, Tempo, Preço e 

Qualidade. Os analistas convergem suas respostas para: empatia e confiança do 

cliente.   Esses fatores seriam determinantes para retorno à trajetória de sucesso em 

projetos que se encaminhavam para um possível fracasso.   O A5 reproduz a fala de 

um cliente: “eu ‘tô’ falando com alguém que sabe o que ‘tá’ falando, não ‘tá’ vindo 

aqui só para codificar um sistema”, evidenciando a importância da interatividade 

com o trabalho do cliente e afinidade ao negócio, complementa: “se ele confiar em 

você, vai dizer coisas que você nem espera”, indicando o leque de possibilidades para 

o tratamento de riscos, informações que dificilmente a equipe teria acesso, idéia 
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ratificada por A4: “com a confiança, você termina descobrindo coisas que você pode 

tratar nos riscos”; o que A3 anui: “...o projeto obteve sucesso, quando na aceitação 

(das falhas) por ambas as partes (cliente e fornecedor) ... sem desgastes para ambas 

as partes”; já A6 ressalta: “mesmo que os fatores do PMBOK estejam todos satisfeitos 

... se não houver uma boa comunicação, o projeto cai por terra” e complementa: 

“tudo foi entregue, mas não houve boa comunicação, uma boa política, a parte 

diplomática não foi boa ... o cliente pelo menos não vai confirmar que o projeto foi um 

sucesso”.  

Numa síntese da análise, podemos constatar que a empatia e boa 

comunicação, gerando a confiança, são determinantes para o sucesso de um 

projeto. Contudo, oportunamente A6 aludiu: “tem que definir qual a expectativa do 

sucesso tanto do lado cliente quanto do lado do fornecedor”. A3 exemplificou esta 

assertiva: “estouramos as metas previstas segundo o PMBOK, mas na visão do cliente 

aquele ainda era um caso de sucesso”. 

 

FIGURA 11 – Principais fatores que contribuem para o sucesso de um projeto de software.  

A comunicação certamente define-se como ponto-chave e de equilíbrio para a 

questão; com ela, conforme (Nuseibeh, 2000) e (Castro, 2002), obtém-se o 

entendimento das reais necessidades e motivações do stakeholder; por meio desta, 

desencadeia-se a empatia, fator primordial de sucesso segundo (Ball, 2000). 

Comunicação e empatia são ingredientes para um bom relacionamento, resultando 

Comunicação 

Confiança Empatia 
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na confiança do stakeholder para o analista. E sobre este tripé, esta pesquisa ajuíza 

estar a trajetória de sucesso de um projeto de software. 

5.2.2 A Importância da Elicitação de Requisitos 

 

A concepção dos analistas sobre o conceito de elicitação de requisitos aflui por 

‘entender o problema’, ou como complementa A5: “é entender o problema sem 

pensar em tecnologia. Você pensa em tecnologia depois”.  A2 relata a importância 

dessa fase, como exemplo: “é crucial, porque se o levantamento for mal feito, o resto 

do trabalho já era!”. Quando indagados sobre a possibilidade de desenvolver um 

sistema sem a elicitação dos requisitos, imediatamente todos responderam que não, 

e, ao refletir um pouco mais, A2 acresceu: “olha, acho complicado”, ao que anuiu 

A4: “Eu acho que sim, se for um projeto a curto prazo”; bem como A5: “é possível, 

mas é minoria”. 

Outro tema unânime foi o da importância das informações tácitas, em verdade, 

apresentada pelos analistas como o maior desafio da elicitação.   A1: 

“importantíssimo, porque senão eu não conseguiria fazer nada”; para A2: “acho que 

eu me empenho mais em identificar os (dados) implícitos”; e A3: “a questão é que 

não consigo no mercado pessoas com um nível de senioridade para capturar estas 

informações do usuário ...”; A4: “Considero importante. E pra gente dá muito 

problema”; A5: “é a parte mais difícil, ... o que é óbvio para ele e não é pra gente” e 

finalmente A6: “a gente paga muito por isto”, alinhando-se com pensamentos 

expostos por (Nuseibeh, 2000) e (Davenport, 1999). 

Abordando-se o processo utilizado para elicitar requisitos, cada Analista tinha 

um enredo diferente, demonstrando, em verdade, que não há um processo 

desenhado, com exceção da prática do A3, que o descreveu enfaticamente. A4 

resume em: “existe uma missão a ser cumprida, sua missão é sair com esse 

documento”, aludindo ao Documento de Requisitos.  Mencionaram, também, as 

técnicas variadas, desde do tipo mais simples, A2: “só papel e caneta” até uso de 

ferramentas de EPM (Enterprise Process Management) e técnicas variadas, já 

enumeradas e detalhadas no capítulo 2, relatado pelos demais.  Não obstante, 
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críticas ferrenhas recaíam sobre estas técnicas e ferramentas, demonstrando a 

inadequação quanto a adoção no desempenhar a atividade, algumas vezes até 

gerando atrapalhos, como relatado por A4: “o que é requisito e o que é caso de uso? 

(referindo-se a uma dúvida de membros de sua equipe)” ou ainda, A5: “É usada a 

ferramenta ..., que eu acho super improdutiva!”; observou-se, enquanto ponto 

destoante, no universo dos pesquisados, a prática do A3, que muito elogiou a 

monitoração e controle de suas técnicas, respaldas no PMBOK.    

Conforme (Goguen, 1997) a escolha do método apropriado para elicitação de 

requisitos depende do tempo e dos recursos disponíveis, como também do tipo de 

informação que se faz necessária.   A técnica ou prática trabalhada evidenciou que a 

equipe ou o elicitador necessita de bom-senso e comando de condução do processo 

de elicitação, conforme descrito por A5: “...eu tinha liberdade, então foi muito rico e 

por isto se teve experiências com sucesso, porque você vai diversificando e vai 

fazendo (o projeto) com a cara do cliente”. 

Em vericando-se a importância de escolha de quem da equipe deverá elicitar, 

revelou-se um problema ao pesquisador, quando da indagação: ‘quem faz a 

elicitação?’ O relato dos analistas demonstrou o pouco ou nenhum cuidado com esta 

escolha, como por exemplo, o A5: “qualquer pessoa, até quem não quer (elicitar), 

quem não tem vontade (de elicitar), vai lá e faz!”; enquanto A6 reflete: “a gente tem 

que procurar um perfil determinado, mas nem sempre a gente encontra..., acaba 

trabalhando com pessoas que se adaptem... que sejam criativas...”; porém, conforme 

o enfoque teórico desta pesquisa, (Castro, 2002), (Kotonya, 1997), (Kujala, 2001) 

dentre outros, o produto resultante do trabalho desta pessoa, desencadeia a 

trajetória do projeto. O que assinala a necessidade de postura mais séria e 

comprometida quanto à escolha do elicitador. Não devendo ser tratada com tão 

pouca importância como a relatada neste seleto grupo de analistas, haja vista, que 

todos estão respaldados por grandes corporações públicas ou privadas, nas quais, 

imagina-se, que o amadorismo não é permissível no desempenhar de qualquer que 

seja a função dentro do projeto, quanto mais na posição-chave de elicitar requisitos. 



___________________________________________________________________________ 

Página  67 

5.2.3 Perfil e Habilidades do Elicitador 

Os questionamentos anteriores conduziram os analistas a refletirem e 

relembrarem seus episódios históricos profissionais, os preparando a responder, com 

maior propriedade, a questão-chave desta pesquisa. 

Segundo (DeMarco, 1999) e (Constantine, 2001), a escolha das pessoas na 

equipe de desenvolvimento de software é uma questão crítica; esta dimensão 

humana pode ser mais importante até que a técnica.  

Foi explorada a exigência de experiência sênior do elicitador; quase que por 

consenso a resposta foi dada com assertiva.  A1: “sem dúvida!”; A2: “a 

experiência conta muito, o sênior se sairia melhor”; A4: “para mim, ela (a 

experiência) é importante”.   Após alguns momentos de reflexão detalharam melhor 

o que consideravam experiência.   A5: “... experiência você constrói. Se você tiver na 

sua equipe alguém que acabou de entrar ... e outro que já faz cinco anos e não tem 

perfil, pegue aquele (o novato) ... mesmo sem experiência, porque com dois anos ele já 

ta dando retorno”; A4: “... tem uns que, vou falar abertamente... que pode ter até mil 

anos de experiência e não estarão preparados nunca. Existe uma coisa chamada 

vocação, entendeu? ... tem muito de relacionamento”; A6: “experiência é importante, 

até porque a pessoa tem profundidade..., ela enxerga mais longe..., mas ao mesmo 

tempo, este enxergar mais longe pode prejudicar. Pode trazer os aspectos negativos 

(ruins para a elicitação) ...”. 

Conclui-se por meio destas últimas reflexões que a experiência do elicitador é 

importante, mesmos os analistas classificados como juniores apontaram esta 

assertiva. Esclareceu-se, no entanto que experiência não era simplesmente o efeito 

dos anos, mas um conjunto de fatores combinados em sua vivência profissional, e 

não há no mercado a formação acadêmica especifica para este perfil, a qual 

necessitaria de um embasamento das ciências humanas e da psicologia. 

Acostando-se ao tema de habilidades do elicitador, as respostas dos Analistas 

tenderam a: empatia, simpatia, despertar confiança, boa comunicação, saber ouvir, 

saber criticar, ter tolerância ao stress, ser curioso, ser minucioso e adjacências 
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destes, como demonstrado nos relatos seguintes: A1: “... não sei se consigo passar 

(a idéia). Mas assim, eu chegava... sempre tive esta cara de boazinha, né? então todos 

me adoravam ... a minha metodologia era gerar uma amizade ... como eu faço? Não 

sei”; A2: “seria a boa comunicação, dialogo... saber ouvir também, e criticar”; A3: 

“ser bem centrado ... saber trabalhar usando processos”; A4: “tem primeiro que falar 

bem, escrever bem, bom relacionamento e muito jogo de cintura... de forma que o 

usuário se sinta sempre valorizado. ... se ele não sabe nada daquela área ... vai tentar 

saber ... entender além do sistema” ainda abalizando e elicitador, proferiu que tem 

que: “neutralizar a fúria dos usuários ... curso de psicologia”; A5: “... tem que ter 

noção dos dois mundos (negócio e tecnológico) ... tem que ter aquela inteligência 

emocional de saber ouvir, de identificar perfis ... despertar confiança”; Analista 6: 

“tem que ser um detetive ... tem que ser um negociador ... tem que ser curioso, 

minucioso ... mas não pode ser um tipo (comportamentalmente)  fechado ...”. 

Em acordo com os depoimentos supracitados, observa-se que, os analistas 

entrevistados, possuem certa dificuldade em expressar-se, devido à definição deste 

perfil ser, a eles, tácito. A informação tácita é orientada à ação; sustenta por regras 

em constante mutação, permitindo-a ser inclusive reinterpretada, o que a levaria à 

sua ampliação.   Obtiveram-se, então, linhas gerais; sem perda ao mérito do 

resultado global, haja vista que definir as principais características de um perfil de 

excelência em elicitação de requisitos, não significaria, necessariamente, conceituá-lo 

de forma pragmática. Sintetizando-se a gama de características e habilidades de um 

elicitador de requisitos, colhidas durante as entrevistas individuais, disponibiliza-se 

esquematicamente a Figura 12.   
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FIGURA 12 – Perfil e habilidades do elicitador – Fonte: Entrevistas individuais com os Analistas  

O elicitador de requisitos, então, deve ser o membro da equipe que mais se 

adéqua ao perfil desenhado na FIGURA 12; guardado-se a observância que, em 

diferentes projetos, uma ponderação de pesos pode ser atribuída a cada habilidade 

citada; exemplificando: em um projeto com alto grau de criticidade, se a escolha não 

levar em consideração, um peso maior, à tolerância ao stress, este fator, se mal 

trabalhado, computará negativamente na confiança, na simpatia, na empatia, no 

trato fácil, podendo até estender-se a todos os demais. A ponderação dos pesos, não 

é tarefa simples, explorando a experiência do gerente de projeto e fazendo-se 

necessário a boa percepção do ambiente empresarial para a qual o projeto será 

desenvolvido.  
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5.3 Análise e Interpretação dos Dados do Grupo Focal  
 

A técnica, no Grupo Focal, visou substanciar a temática de sucesso proposto 

neste trabalho. Abordando as características necessárias ao elicitador, tendo como 

resultado final o êxito diante de cenários adversos da ER. 

Abordam-se, abaixo, temas que sofreram destaques de análise por este estudo:  

• Tratou-se o problema do stakeholder não ter expressividade verbal para 

descrever a sua necessidade; destacou-se que se faz necessário, por 

parte do elicitador, habilidade para conduzir a reunião, a fim de extrair 

o máximo de informações que subsidie seu trabalho. O elicitador não se 

deve limitar apenas a contatos com stakeholders da Diretoria, pois 

comumente estes não detêm o pleno conhecimento do problema, 

repassando uma visão simplista ou improcedente, de modo que ao se 

aprovar um protótipo com ele, quando colocado em operação, não é 

aderente ao negócio. É muito importante que o elicitador saiba 

identificar quem são as pessoas que formam a base de conhecimento e 

garantir junto à alta administração que elas estejam disponíveis para 

auxiliar o projeto.  

• Outra colocação pertinente refere-se a necessidade do elicitador 

preparar-se para uma reunião, estudando o perfil das pessoas com 

quem contatará, os possíveis assuntos que serão abordados, 

vocabulário, hábitos organizacionais, dentre tantos.  O despreparo 

constitui-se um erro fatal, desencadeando a falta de segurança e a 

rejeição por parte do stakeholder, evidentemente refletindo-se de um 

modo bastante negativo sobre todas as demais atividades da ER.   

Atendendo a um dos objetivos específicos da pesquisa, que visa estabelecer 

estratégias descritas pelos participantes da pesquisa que facilitam a atividade de 

elicitação; o grupo focal em muito contribuiu nos temas: reuniões de elicitação, 

comportamento do elicitador e documentos, a saber: 
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1  Reuniões de Elicitação 

• a elicitação deve ser realizada por um grupo de analistas, gerando várias 

fontes de coleta de requisitos, destacando-se que, no que concerne o 

uso da técnica de gravação em áudio, constitui-se apropriada, muito 

embora intimide o entrevistado, assim como  não garante a absorção do 

que foi dito, pois há muitos ‘não ditos’ nos discursos de uma entrevista.; 

• tenha sempre em mente a pessoa que vai operar o sistema, porque esse 

lapso desencadeia o fracasso de projetos; 

• torna-se obrigatório o preparo, na íntegra, do elicitador sobre o negócio, 

tecnologias envolvidas e o perfil dos entrevistados. A observância desse 

preparo, desperta confiança junto ao stakeholder;  

•  o elicitador necessita familiariza-se com o glossário usado pelo  

stakeholder; 

• Estimar um prazo de 2 horas para condução dos encontros, iniciados 

com a leitura da ata da reunião anterior, revendo as decisões tomadas e 

validando-as. O elicitador deve fazer uma pequena pauta, mas com itens 

reservas, visto que provoca uma sensação agradável de produtividade 

uma reunião que ultrapassa a pauta original. 

2  Comportamentos do Elicitador 

• mostrar-se comprometido com projeto, interessado por ele, tomando 

para si, a causa;  

• falar sempre a verdade, para preservar a confiança depositada pelo 

stakeholder; 

3   Documentos  

• escrever o documento de requisito em linguagem accessível, clara, 

objetiva e sucinta,  mesmo para leigos no assunto; 
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• utilizar o desenho do fluxo do processo para elicitar, pois facilita o 

acompanhamento pelo stakeholder e subsidia o surgimento dos 

requisitos tácitos; 

• evitar a postura binária no desenho do fluxo de regras de negócio, 

porquanto que  resulta conseqüentemente na rigidez da malha do fluxo 

do sistema, causando prejuízos ao projeto  desenvolvido.   A experiência 

mostra que os sistemas devem ser flexíveis, quando da execução de 

suas regras, sem o detrimento do negócio; possibilitando, de algum 

modo, efetuar a operação desejada mediante permissão de uma exceção 

à regra, garantindo assim a obtenção do produto final do sistema e a 

satisfação das necessidades do usuário, ilustrado, ricamente, pelo 

diálogo pseudo-imaginário, relatado pelo A4: 

<<analista>> ‘tem um contribuinte querendo pagar ‘um milhão’, mas a 

funcionalidade da gente (do sistema) não emite o boleto 

neste caso. ’  

<< A4>>  ‘mas rapaz... bate (o boleto) na máquina, digita na mão, 

depois a gente vê o que é que faz.’  

<<analista>> ‘não! não pode,  porque o sistema não permite. ’ 

<< A4>> ‘... tudo bem que (o sistema) não deixa fazer isso de jeito 

nenhum, mas você (o elicitador) já projeta uma válvula de 

escape, uma senha de ... ‘pelos poderes de Grayskull’ deixa 

ele (o sistema) fazer aquilo (o produto fim). ’ 

 Esta flexibilidade mencionada é péssima para a engenharia de software, 

porém é o que possibilita o sucesso do projeto, porque adianta em nada 

que um sistema atenda a todas as regras de negócio, mas não consiga 

gerar o produto final desejado pelo cliente, exaltando e reforçando a 

teoria de que a elicitação de requisitos é orientada a necessidades 

humanas. 
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5.4 Triangulação de Resultados Obtidos 
 

No objetivo de responder ao foco central da pesquisa, quanto à seleção do 

perfil apropriado do elicitador de requisitos, enfatize-se que, no transcorrer da 

análise, características humanas e profissionais foram apontadas como apropriadas 

para comporem esse perfil. Para uma melhor compreensão, serão denominadas de: 

vocacionais, profissionais e comportamentais, a saber: 

• Vocacional - este elicitador deve possuir um excelente relacionamento 

interpessoal, despertando confiança, bem como ser detentor de uma 

correta, clara e precisa retórica; saber escutar, inclusive o que ‘está nas 

entrelinhas’ dos diálogos; possuir boa percepção na identificação de 

perfis, adaptando-se diplomaticamente a todos e, por fim, possuir 

habilidade para neutralizar os rompantes dos usuários. 

• Profissional - exige-se desse elicitador um bom entendimento de 

aspectos de negócio e organizacional, bem como de conhecimentos 

tecnológicos, mantendo-se sempre atualizado no que concerne a ambas 

características, a fim de alcançar uma solução satisfatória para o cliente. 

Ser um profissional aberto às inovações, capaz de conceber soluções 

inovadoras e inéditas; ser um eterno profissional curioso e minucioso no 

desempenhar das suas tarefas. 

• Comportamental - engloba inúmeras habilidades, tais como: o uso 

adequado de vestimentas, de uma correta colocação de pronomes de 

tratamento no ato da fala, etiqueta social e profissional, a observância 

do uso correto do aparelho de telefone celular nas diversas situações e 

habilidades de portar-se perante a diversidade cultural mundial, dentre 

tantas outras. 

A resposta a quem detém a tarefa de selecionar na equipe quem melhor 

elicitará requisitos não parece tão simples de responder, pois envolvem muitos 

conceitos tácitos, tanto intrapessoais como interpessoais e organizacionais. A 

TABELA 5 foi concebida em decorrência da triangulação desta pesquisa, utilizada 
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como um ponto de partida, pelos gerentes de projetos, em auxílio à seleção do 

elicitador. Esta tabela pode ser aprimorada e adaptada, a depender da corporação ou 

situação, a mercê do bom senso do gerente de projeto. Aqui, utilizaremos um 

mecanismo simples, que resultará somente em auxílio, proposta da pesquisa, e não 

em uma decisão final.  

Explicando-a, vê-se que se trata de uma matriz, onde se analisam os 

candidatos, considerando-se, as suas habilidades vocacionais, profissionais e 

comportamentais. 

Ponderam-se sete habilidades vocacionais, a saber: 

• relacionamento – condensa as idéias de ‘trato fácil’ e ‘simpatia’, 

expressas na FIGURA 12; 

• desperta confiança – correlata na FIGURA 12; 

• retórica – expande o conceito de ‘expressão verbal’ apresentada na 

FIGURA 12; acrescido pela contribuição do grupo focal, no qual, citou-

se a necessidade da boa expressão oral e escrita; 

• saber escutar – correspondente a consideração  de ‘bom ouvinte’ na 

FIGURA 12; 

• identificar perfis – contribuição advinda do grupo focal; 

• empatia  e tolerância ao stress – são correlatas, na FIGURA 12; 

Para as profissionais, cinco habilidades são destacadas, a saber: 

• conhecer o negócio e conhecer a tecnologia – dois conceitos, 

melhores captados durante o grupo focal e que condensam as idéias de 

‘experiência’ e ‘saber criticar’ , expressas na FIGURA 12; 

• inovador – contribuição advinda do grupo focal; 
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• curioso - correspondente a consideração  de ‘ser curioso’, na FIGURA 

12; 

• minucioso - correlata na FIGURA 12; 

Para as comportamentais, quatro habilidades são destacadas e extraídas do 

grupo focal, a saber: 

• vestimenta – adequação das roupas usadas pelo elicitados em relação 

a seus entrevistados, objetivando uma sintonia favorecedora a 

atividade; 

• etiqueta social – regras básicas normalmente oriundas da família que 

regem o comportamento em público em locais diversos; 

• etiqueta profissional – regras amplamentes difundidas de 

comportamento dentro de um ambiente de trabalho; 

• diversidade cultural – adaptação cultural ao efeito de globalização, 

compreensão de regras diplomáticas entre países. 

TABELA 5 – Matriz de Analise de Candidatos à Elicitador de Requisitos 

Vocacionais Profissionais Comportamental 
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Resultado(i) = ∑ Pesos(j) * Candidato λ(i,j) 

.·. i = linha; j= coluna; λ= ident. do candidato 
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O preenchimento é feito pelo gerente do projeto (GP), montando-se, 

inicialmente, a linha referência Pesos. Embasado pelas características do projeto a 

ser desenvolvido e pelo ambiente empresarial, o GP, assinala as colunas das 

habilidades que considera imprescindível para o elicitador de requisitos no referido 

projeto.  

Ao finalizar-se o preenchimento da matriz, sofisticar-se-ia, caso ainda 

ordenasse-se as linhas ‘Candidato’ de forma decrescente, pelo valor da coluna 

escolha. Classificando-os quanto ao perfil de elicitador para o projeto.   

A matriz apresentada na Tabela 5 foi concebida para ser utilizada como um 

ponto de partida pelo gerente de projeto na atividade de alocação do elicitador. Esta 

matriz pode ser aprimorada e adaptada, dependendo da organização ou contexto de 

cada projeto.  O preenchimento é feito pelo gerente montando inicialmente a 

linha de pesos das habilidades necessárias ao elicitador embasado pelas 

características do projeto a ser desenvolvido e pelo ambiente organizacional. Uma 

vez atribuídos os pesos, o gerente passa a avaliar candidato a candidato, assinalando 

notas de 0 – 10 para cada habilidade. Em um passo seguinte, efetua-se o somatório 

do produto dos pesos com o score das habilidades correspondentes, atribuindo o 

resultado a coluna escolha do candidato correspondente. Ao finalizar o 

preenchimento da matriz, ordena-se as linhas ”Candidato” de forma decrescente, 

pelo valor da coluna “Resultado” que reflete o escore total obtido por cada 

candidato.   

 A Matriz proposta sintetiza as várias habilidades necessárias para o elicitador 

no contexto de um projeto particular. A matriz permite uma visualização de um 

conjunto de habilidades necessárias que poderiam passar despercebidos pelo 

gerente. Dessa forma, o gerente pode tomar uma decisão mais consciente e racional 

sobre qual profissional alocar para desempenhar o papel de elicitador.  
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5.5 Considerações Finais 

 

Neste capítulo foram apresentados os resultados do estudo empírico, sendo 

pertinente destacar sucintamente: a descrição do perfil dos participantes; a análise 

dos dados coletado nas entrevistas individuais com os analistas; a apresentação da 

análise de pontos do grupo focal e a triangulação das análises anteriores, e a 

resposta da pesquisa. 

A pesquisa fomentou o pressuposto de que a escolha da pessoa da equipe, 

mais adequada para executar a elicitação, resultaria, provavelmente, da boa 

execução desta atividade; e se bem realizada, considerar-se-ia que se obteve um 

bom começo de projeto. Observa-se então, o já mencionado, visto que é de 

consenso dos gerentes que: “projetos que começam bem, tendem ao sucesso”.  

Explanou-se a utilização de uma matriz, demonstrada pela TABELA5, que 

auxiliaria o GP na escolha do elicitador do projeto. Ao responder a pergunta da 

dissertação, primou-se pela simplicidade, pois não necessariamente ter-se-ia um 

melhor embasamento de decisão, caso esta matriz fosse mais complexa, haja vista 

que continuaria a ser tão somente um instrumento auxiliar de decisão.     
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Capítulo 6 
 
 
 
 
 

6   Conclusões e Trabalhos Futuros 

 
 

 
 

Nesse trabalho, realizou-se um estudo empírico com analistas, 

investigando como auxiliar a escolha de quem, em uma equipe, melhor 

desempenharia a atividade de elicitar requisitos, resultando em uma 

grande base de informações. Neste capítulo, oportunamente expomos 

as conclusões e sugestões de trabalhos futuros, que, na mesma linha 

de pesquisa o complementaria. 
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6.1 Resultados obtidos 
 

Embasando-se nos estudos realizados nesta dissertação, verificou-se que, o 

desenrolar da trajetória do desenvolvimento de um projeto de software, ainda 

encontra diversos percalços, no que tange a obtenção de sucesso final. A academia, 

em muito tem contribuído para a melhoria de processos e procedimentos do mesmo, 

os temas de estudo tem abrangido todas as etapas da engenharia de software. 

Porém, os números percentuais de obtenção de sucesso, pouco tem se alterado, no 

passar dos anos. 

Esta pesquisa, almejando fazer parte deste esforço de melhorias norteadas com 

o sucesso do projeto, fez seu foco, a engenharia de requisitos, mais especificamente, 

a elicitação de requisitos. A escolha adveio por ser esta a fase desencadeadora dos 

problemas de maior vulto, caso não tenha sua execução, efetuada com eficiência. 

O tema da pesquisa abordou a questão do material humano, envolvido em uma 

equipe de desenvolvimento de software; conforme citado no referencial teórico, em 

uma solução de software, o trato humano é, normalmente, menos avaliado que o 

trato tecnológico, porém este se apresenta como o maior desencadeador do 

insucesso do projeto. 

Um estudo empírico foi realizado junto a analistas, qualificados como 

detentores de conhecimento acerca de elicitação de requisitos, não segmentados 

quanto à atividade pública ou privada, nem quanto a serem experientes ou 

iniciantes; objetivando investigar, a possibilidade de traçar-se um perfil desejado 

para o elicitador de requisitos de um específico projeto de software. Este perfil 

auxiliaria na seleção do elicitador. Por conseguinte, especula-se se 

conseqüentemente, por um melhor desempenho desta tarefa, o projeto tenda ao 

sucesso. 

A análise qualitativa resultou em um procedimento de fácil aplicação. O 

preenchimento de uma matriz de decisão; elaborada pelo gerente do projeto, que 

traz à luz, a síntese das habilidades que norteará o perfil mais adequado a situação. 
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Esta matriz, se ordenada, por um procedimento específico, classifica os candidatos, 

dentro da equipe de projeto, que, se supõe, melhor desempenhará a função de 

elicitar. 

Em nenhum momento, a ela, foi atribuída à função decisória, lhe convindo 

apenas como auxiliar ao gerente do projeto. Podendo este, mesmo posterior a 

classificação, tomar uma decisão diferente. A seleção, que, a ele, pareça ser a mais 

acertada, pode embasar-se por sentimentos tácitos ou por um encadeamento de 

pensamentos mais complexos que o da montagem da matriz de decisão.  

O que elucidado foi, refere-se a forma pouco cuidadosa que os entrevistados 

relataram acerca da seleção desta importante função, que é o elicitador da equipe. O 

que posiciona o instrumento, matriz de decisão, explanado nesta pesquisa, embora 

simples, um avanço para nortear a trajetória de sucesso em projetos de software.  

6.2 Limitações da Pesquisa 
 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, as suas limitações são evidentes, 

primordialmente, quando se refere ao número de Analistas entrevistados, o que 

restringe à generalização dos resultados obtidos. 

O procedimento, de preenchimento da matriz de decisão, foi proveniente da 

análise qualitativa, não sendo validado em campo. Sua eficácia não foi objeto de 

estudo por esta pesquisa.  

6.3 Trabalhos Futuros 
 

Alinhado à essência desta pesquisa, poder-se-ia expandir o número de 

entrevistados, aplicando, eficientemente, o modelo circular de pesquisa (Flick, 2004), 

ao passo de que não mais se obtenha por meio de novas entrevistas, fatos novos. Os 

resultados destas, também contribuiriam com a descoberta de novas habilidades a 

serem incluídas e analisadas em uma ampliação de espectro, na matriz de decisão.  
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Bastante oportuno, faz-se também a validação, em campo, da matriz de 

decisão, com analises estatísticas de eficácia, utilizando-se variados perfis como 

teste.  

Um estudo aprofundado, embasado na área de psicologia e estudos do 

comportamento, poderiam originar um sistema de apoio a decisão (SAD), não mais 

considerado embrionário, como o caso da matriz de decisão. 

Pode-se concluir assim que o os resultados obtidos por este trabalho podem ser 

considerados como o começo de trabalhos mais abrangentes. 
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APÊNDICE A 

• Guia de Entrevista aplicado individualmente aos Analistas 

 

O guia abaixo não foi aplicado expondo-o ao entrevistado, foi utilizado para 

manter uma linha padrão de questões entre todos os entrevistados. 

Guia de Entrevista 

 “Um Estudo sobre a Importância da Elicitação de Requisitos Para o 
Sucesso de Projetos de Software” 

 

Tema Engenharia de Requisitos – Elicitação 

Sub-tema Fatores de Sucesso de Projetos de Software 

Objetivo Esta pesquisa examina quais fatores durante a elicitação de 
requisitos são determinantes para o sucesso de projetos de 
software.  

Benefícios As empresas e pessoas participantes receberão a dissertação na 
integra com as análises, conclusões e colaborações recebidas, após 
a sua defesa, enviado em um CD, contendo as análises, conclusões 
e colaborações sobre o tema supracitado.  

Outro importante benefício é estimular o debate e promover um 
encontro entre profissionais envolvidos e interessados no tema. 

Confidencialidade Toda informação disponibilizada pelas empresas e pessoas 
participantes do estudo é confidencial. Toda publicação feita desse 
estudo apresentará somente resultados agregados das informações 
obtidas. Nenhuma informação específica de cada empresa será 
disponibilizada. 

Informações Qualquer dúvida ou esclarecimento sobre esse questionário ou 
sobre o projeto de pesquisa, entrar em contato com Ricardo Melo 
no seguinte e-mail: ricardo.melo.pessoal@gmail.com 
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Dados de Identificação 

 

Nome da empresa: _________________________________________________ 

Nome do Respondente: _____________________________________________ 

Cargo: __________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________ 

Data da Resposta (dd/mm/aaaa): _____ / _____ / _____ 

 

Introdução 

 

O estudo tem como base o PMBOK (Project Management Body of Knowledge). 

Este ressalta que um projeto bem controlado e de sucesso é aquele que consegue atender sua 
meta pré-estabelecida de tempo de construção, ao orçamento estabelecido, à completude do 
escopo e a qualidade pré-determinada. Porém ocorre que alguns projetos podem atender a 
todos os itens acima e mesmo assim não são considerados casos de sucesso, em contrapartida, 
outros não atendem alguns destes itens e são considerados casos de sucesso. 

Nesta pesquisa, será considerado caso de sucesso, o projeto (já finalizado) que obteve a 
satisfação tanto pela parte cliente quanto pela parte fornecedora. 

 

 

 

Questões 

Parte I – Informações básicas 

1. Quantos anos de experiência você tem como analista ou gerente de projeto? 
2. Considerando sua experiência, você se considera um analista júnior ou sênior? 
3. Descreva sua atividade como analista ou gerente de projeto. 
4. Considerando os projetos em que você participou, explique de forma sucinta 

como são desenvolvidos os produtos de software (tipo de processo, atividades 
realizadas, tempo médio de desenvolvimento).  

Parte II – Sucesso de projetos de software 
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7. Segundo a perspectiva de seus clientes, quais são os principais fatores de 
sucesso de projetos de desenvolvimento de software? 

8. Em relação à questão 5, como você classifica os mesmos “fatores”? 

( ) Muito Importante 

( ) Importante 

( ) Indiferente 

( ) Irrelevante 

9. De acordo com o PMBOK, os principais critérios para avaliar o sucesso de 
projetos são: a satisfação do prazo, escopo, custo e qualidade. Além desses 
critérios, quais outros fatores você identifica como decisivos para o sucesso 
de um projeto? 

10. Você já trabalhou em projetos cujos critérios definidos pelo PMBOK não 
foram satisfeitos, mas, mesmo assim, os projetos foram considerados um 
sucesso pelo cliente? 

11. Em relação à questão 8, você pode descrever: 

• Os fatores que determinaram o sucesso do projeto. 
• A fase de elicitação influenciou algum dos fatores. 
• Ocorreu algo de atípico no decorrer do projeto? 

Parte III – O processo de elicitação de requisitos 

12. Explique como é realizado o processo de elicitação de requisitos na sua 
empresa.  

13. Na sua empresa, a coleta dos requisitos é realizada por qual papel? 

• Analista de Sistemas 
• Analista de Negócios 
• Gerente de Projeto 
• Gerente de Qualidade 
• Outro. ____________ 

12. Você utiliza ferramentas ou técnicas para auxiliar o processo de elicitação de 
requisitos?  

13. Existe um processo padrão usado na elicitação/análise de requisitos? 
14. Caso a resposta à questão 13 seja afirmativa, os analistas podem modificar o 

processo segundo sua experiência pessoal? 
15. Na sua empresa, há alguma estratégia ou técnica é utilizada para identificar o 

conhecimento tácito e/ou outras informações implícitas durante a elicitação de 
requisitos? 

16. Caso a resposta à questão 15 seja afirmativa, descrever a estratégia(s) ou 
técnica(s) utilizada(s)? 

17. Qual a importância que você atribui ao entendimento das informações 
implícitas?  

18. Qual o seu entendimento sobre a elicitação de requisitos? 
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Parte IV – Finalização da Entrevista 

19. Em sua opinião, quais habilidades ou conhecimentos os analistas devem 
possuir para um melhor entendimento das reais necessidades dos clientes? 

20. Em sua opinião, experiência é o principal fator para o sucesso do processo de 
elicitação de requisitos? 

21. Em sua opinião, é possível ter um projeto bem sucedido sem a elicitação 
formal de requisitos? 

22. Utilizando-se de suas experiências pessoais, quais recomendações você pode 
fornecer para alguém que deseje melhorar a qualidade do processo elicitação 
de requisitos? 
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APÊNDICE B 

• Questionamentos para o Grupo Focal 

 

O questionário abaixo não foi aplicado expondo-o aos entrevistados, apenas 

utilizado como guia pelos condutores do encontro – o pesquisador e a co-orientadora 

desta pesquisa. 

Questionamentos para o Grupo Focal 

 

Contextualização: Nas entrevistas individuais, falou-se em perfil experiente e 

iniciante do elicitador, como definir papeis na equipe? 

• Quais as principais dificuldades enfrentadas durante a elicitação?  
• Qual o perfil e características o elicitador precisa ter para realizar tais 

atividades com êxito? 

Contextualização: “A pergunta mais importante é sempre a que não foi feita” 

que técnicas utilizam empiricamente para elicitar conhecimento tácito? 

• Quais práticas e recomendações você sugere para melhorar o processo de 
elicitação? 
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