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Niterói-RJ

2016



JORCYANE ARAÚJO LIMA
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Resumo

Ao se observar a área de engenharia de requisitos, percebe-se que esta depende diretamente

de atividades de grupo, uma vez que vários membros das organizações (clientes e desen-

volvedores) estão envolvidos no levantamento e validação de requisitos. Neste trabalho

serão examinados algumas fatores, originados das relações humanas, que influenciam na

análise de requisitos, realizando uma análise da interação entre os integrantes da equipe de

Analistas de sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paráıba

(IFPB), entre estes e os clientes solicitantes de demandas nos sistemas por eles desen-

volvidos e entre estes e as tarefas a serem desempenhadas. Serão analisados os estudos

existentes que conceituam os aspectos sociais (humańısticos e comportamentais) e orga-

nizacionais que podem influenciar na etapa de levantamento de requisitos, e como estes

influenciam na prática uma grande equipe de desenvolvimento. Também serão analisadas

e propostas técnicas, visando minimizar alguns aspectos prejudiciais apontados.

Palavras-chave: Levantamento de requisitos. Atividades de grupo. Relacionamento inter-

pessoal e intergrupos. Aspectos sociais e organizacionais.



Abstract

By observing the requirement engineering area, it is clear that this depends directly on

group activities, since several members of organizations (customers and developers) are

involved in the assessment and requirements validation. In this work some factors, origi-

nating from human relations, that influence the requirements analysis will be examined

by conducting a analysis of the interaction between the members of the Federal Institute

Systems analysts team of Education Science and Technology of Paráıba (IFPB), between

these and the requesting clients demands on systems developed by them and between them

and the tasks to be performed. Existing studies conceptualize the social aspects (huma-

nistic and behavioral) and organizations that can influence the requirements survey stage,

and how they influence the practice a great development team will also be analyzed. Will

also be analyzed and proposed techniques to minimize some harmful aspects pointed out.

Keywords: Requirements elicitation. Group activities. Interpersonal and intergroup. So-

cial and organizational aspects.
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4.2 Matriz de análise de candidatos à Elicitador (MELO, 2008) . . . . . . . . . 40

4.3 Matriz de decisão – Perfil dos Envolvidos (Analista e Usuários) (BARBOSA
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4.2 Parâmetros que devem ser considerados no momento da escolha da técnica
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Caṕıtulo 1

Introdução

1.1 Cenário atual

O processo de elicitação de requisitos, para diversos pesquisadores, é considerado

essencial à atividade de desenvolvimento de software, pois requisitos mal colhidos resul-

tarão em um software que não satisfará as necessidades do cliente. Por tratar-se de uma

atividade de constante interação humana, a fase de elicitação de requisitos é fortemente

influenciada pela visão e opinião dos analistas e clientes.

O profissional que atua na atividade de coleta de requisitos, em muitos casos,

não possui a completa consciência da importância dos conceitos emprestados da área de

ciências humanas. A procura de obter conhecimentos de cunho humańısticos, complemen-

tando os conhecimentos técnicos, constitui um excelente diferencial que o distingue dos

demais profissionais da área de Engenharia de Requisitos.

Este trabalho levanta estes conceitos humańısticos que podem influenciar negati-

vamente ou positivamente na qualidade dos requisitos colhidos. Dotando o profissional

que atuará nesta atividade de conhecimentos que podem auxiliá-lo em potencializar as

influências positivas e/ou minimizar as influências negativas.

Este trabalho também analisará, à luz desses conhecimentos pesquisados, como

aplicá-los no ambiente prático da equipe de desenvolvimento do Instituto Federal de Edu-

cação, Ciência e Tecnologia da Paráıba (IFPB), que é composta de 12 analistas e 1 gestor,

o qual desempenha as atividades e processos de desenvolvimento de software, inclusive a

coleta de requisitos.

Por serem atividades humanas e de interação social, elas podem ser desempenhadas

12
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com qualidade considerável, mesmo que não se tenha pesquisado profundamente sobre

elas, mas com as técnicas e a consciência das influências de fatores humańısticos nestas

atividades, poderão ser melhorados o desempenho e a qualidade da execução desta tarefa.

1.2 Problema

O analista de sistemas imbúıdo da atividade de elicitação de requisitos necessita de

habilidades que estão além das somente técnicas, pois terá que interagir e comunicar-se

com os usuários que utilizarão o sistema e os que possuem interesse na sua eficiência e

eficácia. Por diversas vezes os analistas necessitam resolver conflitos de interesses entre

os usuários que possuem intenções diferentes quanto ao sistema, cada um com as suas

experiências e conhecimentos prévios, suas caracteŕısticas psicológicas, algumas vezes,

conflitantes.

Então, diante desta complexidade, os analistas que em sua formação acadêmica,

algumas vezes fechados em seus grupos de amigos e professores da área de Informática e

suas Tecnologias, precisam se deparar com situações novas e inusitadas.

Este trabalho visa levantar, na literatura atual, outros trabalhos relacionados ao

tema e extrair informações que podem ser utilizados na prática da atividade de desenvol-

vimento de sistemas.

1.3 Proposta

Este trabalho levanta os principais fatores de natureza humana que podem intro-

duzir erros no levantamento de requisitos, que podem levar a desperd́ıcio de tempo e

custo na codificação de requisitos inconsistentes. Foi feito um levantamento bibliográfico

para responder as seguintes questões: (i)Fatores não técnicos, como emoções, ambiente

organizacional e social, podem interferir na etapa de levantamento de requisitos? e (ii)

Como os analistas podem lidar com estes fatores não-técnicos, minimizando seus efeitos

negativos ou potencializando seus efeitos positivos?

Levantadas as respostas destas questões, foi feita uma observação da prática de

uma equipe de desenvolvimento consolidada, onde se procurou, à luz da teoria obtida,

achar onde poderiam ser aplicados aqueles conhecimentos e vislumbrar oportunidades

de melhoria. Chegou-se a duas propostas de melhoria: (i) Como poderia ser escolhida
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a melhor técnica de elicitação de requisitos avaliando fatores não-técnicos? (ii) Como

escolher o analista de sistema da equipe que mais se encaixa no perfil ideal para cada

projeto?

1.4 Organização

Além do caṕıtulo de Introdução (Caṕıtulo 1), este trabalho é composto dos seguin-

tes caṕıtulos:

• Caṕıtulo 2 – este caṕıtulo é um referencial teórico e de trabalhos relacionados, onde

serão levantados, na literatura, os conceitos da Engenharia de Requisitos e suas fases

constituintes, dando ênfase à fase de elicitação de requisitos e suas dificuldades de

ordem humańıstica e organizacional. Neste caṕıtulo, foram enumerados também os

trabalhos relacionados que serão de grande importância para este trabalho.

• Caṕıtulo 3 – neste caṕıtulo as seguintes questões foram buscadas nos motores

de busca, que atualmente, melhor se encaixam nas necessidades deste trabalho:

(i)Fatores não técnicos, como emoções, ambiente organizacional e social, podem in-

terferir na etapa de levantamento de requisitos? e (ii) Como os analistas podem

lidar com estes fatores não-técnicos, minimizando seus efeitos negativos ou potenci-

alizando seus efeitos positivos? Os resultados retornados foram analisados de acordo

com a relevância para este trabalho.

• Caṕıtulo 4 - caṕıtulo que realizou uma análise, sob a luz dos conceitos levantados

nos caṕıtulos anteriores, quanto à atividade de desenvolvimento da equipe de desen-

volvimento de sistemas computacionais do Instituto Federal de Educação Ciência e

Tecnologia da Paráıba – IFPB. Neste caṕıtulo, também foram propostas melhorias

para a atividade de coleta de requisitos.

• Caṕıtulo 5 – caṕıtulo de conclusão do trabalho.



Caṕıtulo 2

Referencial Teórico

Neste caṕıtulo, são apresentados os principais conceitos, assim como os métodos,

ferramentas e procedimentos oriundos da Engenharia de software, especificamente da su-

bárea de Engenharia de Requisitos, a fim de qualificar o leitor para o entendimento deste

trabalho.

2.1 Engenharia de requisitos (ER)

Os sistemas de informação estão presentes na maioria das áreas de atividades hu-

manas. Infraestrutura, serviços, produtos elétricos, manufatura e distribuição industriais,

sistema financeiro, entretenimento e interação social, entre outros, fazem uso intensivo de

software. Cada vez mais indiv́ıduos e sociedades dependem de softwares avançados. Para

empresas no mercado, um software eficiente e eficaz pode ser o fator determinante para

destaque entre as concorrentes. Assim é necessário a produção de sistemas confiáveis,

economicamente viáveis e rápidos, implicando na melhoria da qualidade dos produtos de

software existentes (SOMMERVILLE, 2011).

O software não é um produto que se fabrica a partir de matéria prima ou da

montagem de partes menores. Os sistemas de software são abstratos e intanǵıveis (SOM-

MERVILLE, 2011).O desenvolvimento de um aplicativo de software é realizado através

de um processo. O software passa por um processo de engenharia, não é fabricado, mas

desenvolvido (PRESSMAN, 2006). Para desenvolver um software é necessário adotar

padrões e processos, utilizando conceitos, métodos e metodologias da Engenharia de soft-

ware, sob o risco de se tornarem extremamente complexos, dif́ıceis de entender e caros

15
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para realizar manutenção. Segundo Sommerville (2011), a engenharia de software tem

por objetivo apoiar o desenvolvimento de software, utilizando técnicas que apoiam a es-

pecificação, projeto e evolução de programas.

Requisitos do sistema são as descrições do que o sistema de software deve fazer

para atender as necessidades dos seus usuários, de quais serviços ele oferece e de quais

restrições podem afetar o seu funcionamento. A engenharia de requisitos é o processo

de descobrir, analisar, documentar e verificar os requisitos e tem como objetivo produzir

um documento de requisitos acordados entre as partes envolvidas, os stakeholders, que

especifica quais requisitos o sistema deve satisfazer (SOMMERVILLE, 2011).

Por conseguinte, os analistas responsáveis por esse desenvolvimento necessitam da

engenharia de requisitos, área da Engenharia de software, pois os requisitos de um sistema

têm uma grande importância no desenvolvimento do sistema, já que servem de base para

todas as demais etapas. Para isso, a engenharia de requisitos tem como objetivo definir

os requisitos de modo claro e sem ambiguidade. De acordo com Sommerville (2011), a

engenharia de requisitos é um estágio cŕıtico do processo de software, já que erros nessa

fase geram problemas no projeto e implementação do sistema.

A Engenharia de requisitos possui as seguintes fases:

1. Elicitação: Envolve a coleta e a compreensão dos requisitos junto aos stakeholders.

2. Análise: Analisa as necessidades dos clientes e usuários para se otimizar a definição

dos requisitos.

3. Documentação: Processo que envolve a elaboração de documentos e diagramas nos

quais estão definidos os requisitos.

4. Validação: Procura assegurar que a especificação dos requisitos está em conformi-

dade com os requisitos elicitados e analisados na fase anterior, ou seja, de acordo

com o stakeholder.

5. Gerenciamento: Planeja e controle os requisitos durante todo projeto.

A Figura 2.1 mostra as fases da ER.
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Figura 2.1: Fases da Engenharia de Requisitos no modelo espiral (MELO, 2008)

2.2 Elicitação de Requisitos

Essa é a fase inicial do processo de Engenharia de Requisitos, que visa obter as

informações necessárias acerca do problema em questão, marcada pela interação direta

com os stakeholders. Os engenheiros de requisitos precisam possuir capacidade elevada

de comunicação para interagir com os stakeholders e identificar suas necessidades, além

de conseguir compreender as caracteŕısticas da organização, o domı́nio da aplicação e dos

processos organizacionais. Também devem possuir capacidade de capturar as intenções,

desejos e motivações dos stakeholders (MELO, 2008).

Para uma elicitação de requisitos de qualidade é necessário executar as seguintes

atividades (MELO, 2008):

1. Estabelecer objetivos: levantar os objetivos gerais, descrição do problema e o motivo

que leva a necessidade de desenvolvimento de um sistema.

2. Entender o contexto: obter informações quanto à organização onde o sistema será

utilizado, quanto ao domı́nio do problema e quanto aos sistemas similares existentes.

3. Organizar o conhecimento: organizar toda a informação obtida que for considerada

importante, organizar os requisitos coletados e selecionar os envolvidos que partici-

parão da elicitação de requisitos.
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4. Levantar requisitos: também chamada de elicitação, consiste em consultar os sta-

keholders para descobrir os requisitos, interpretando-os à luz dos domı́nios da apli-

cação e do ambiente organizacional.

A compreensão de requisitos impĺıcitos e subentendidos é uma grande dificuldade

enfrentada pelos analistas de requisitos, por serem compostos de experiências condensadas,

valores e informações do contexto. Esses requisitos tácitos estão ocultos em práticas

rotineiras, processos organizacionais e por vezes não são transmitidas pelos stakeholders.

Melo (2008) também aponta outra dificuldade vivenciada na fase de levantamento

de requisitos que é o fatos dos stakeholders não terem total concepção do sistema ou

dificuldade de descrever o conhecimento sobre o problema. A habilidade de ouvir os

stakeholders é primordial ao engenheiro de requisitos. Melo (2008) cita dois planos na

comunicação:

• Comunicação primitiva: ouvir o que está sendo transmitido por via oral, como

também, a linguagem corporal, de gestos e atitudes.

• Interpretação: trata-se da compreensão do que foi exposto.

A Figura 2.2 ilustra as perspectivas necessárias ao elicitador para que sejam levantados

os problemas dos stakeholders.

Figura 2.2: Perspectivas da elicitação de requisitos (MELO, 2008)
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2.3 Complexidade do levantamento e análise de re-

quisitos

Atualmente, ainda existem muitos relatos de insucessos nos projetos de software,

que resultaram em falhas de software, entre as razões podemos citar:

• Não utilização de técnicas adequadas para extração dos requisitos do sistema.

• A falha do analista em não descrever os requisitos do sistema de forma clara e não

amb́ıgua.

A atividades de levantamento e análise de requisitos são marcadas pela interação

constante e intensa entre desenvolvedores e os usuários para a definição do problema a

ser resolvido, funcionalidades do sistema e desempenho esperado e restrições existentes.

Após esse levantamento e análise um conjunto de requisitos do sistema é definido.

Segundo Santos (2004) , a atividade de levantamento e análise de requisitos é

dividida em quatro sub-atividades:

• Entendimento do domı́nio da solução a ser desenvolvida: a equipe de desenvolvi-

mento deve entender a área em que o sistema será aplicado.

• Entendimento do problema a ser resolvido: a equipe de desenvolvimento deve en-

tender o problema, para conseguir visualizar uma solução para ele.

• Entendimento do domı́nio do negócio: a equipe de desenvolvimento deve entender

as atividades do negócio, o problema a ser atendido e o resultado esperado.

• Entendimento das necessidades e restrições dos envolvidos: a equipe de desenvolvi-

mento deve entender as necessidades de todos os stakeholders, analisando quais os

impactos que o sistema trará e a solução de posśıveis problema que eventualmente

surgirão.

Dentre as dificuldades encontradas na atividade de levantar requisitos, de acordo

com Sommerville(2011) , podemos citar:

1. Usuários do sistema que não sabem o que desejam que o sistema faça ou que não

conseguem transmitir para o analista;
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2. Requisitos não realistas ou inviáveis;

3. Stakeholder errado escolhido para a tarefa de elucidar requisitos, o que acarretará

em perda de tempo e dinheiro para ambas as partes;

4. Influência de fatores poĺıticos nos requisitos do sistema; e

5. Novos stakeholders que não foram inicialmente consultados fazem surgir novos re-

quisitos.

Frequentemente, stakeholders distintos têm opiniões distintas sobre a importância

e prioridade dos requisitos e, por vezes essas opiniões entram em conflito. Sommerville

(2011) defende que devem ser promovidas negociações regulares entre os stakeholders,

durante o processo. É completamente imposśıvel que todos os stakeholders tenham seus

interesses satisfeitos, mas o não equiĺıbrio das suas opiniões podem levar a uma insatisfação

que pode resultar em uma deliberada sabotagem do projeto de software.

A atividade de levantamento de requisitos é bastante complexa, pois nesta fase

ocorrem intensas interações sociais entre usuários e analistas. Por isso, nesta fase ocorre a

influência de fatores organizacionais e sociais, além dos técnicos (SANTOS, 2004). Parte

dessa complexidade se deve as dificuldades de exposição de ideias por parte dos usuários.

Isabel Ramos (2000) cita também outros fatores complicadores da interação entre

analistas e usuários do sistema na fase de levantamento de requisitos, que são compostos

por sentimentos negativos que não são adaptados ao ambiente laboral. Ela cita insatisfa-

ção, frustração, hostilidade, aborrecimento, incapacidade para tomar decisões, depressão,

descuido na execução das tarefas executadas e comportamentos negativos - como ten-

tativa de sabotagem (BALTHAZAR, 2012).Segundo Balthazar (2012) , a engenharia de

requisitos é fortemente influenciada por elementos humańısticos.

2.4 Técnicas de levantamento de requisitos

A escolha do método de coleta de requisitos mais apropriado levará em consideração

o tempo e recursos dispońıveis. Melo (2008) cita a introspecção como a abordagem mais

simples, técnica que consiste no analista elaborando mentalmente o problema, levantando

sozinho quais são as propriedades que o sistema deverá ter. Porém na introspecção o ana-
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lista não terá contato com a forma de pensar dos stakeholders, que poderá ser divergente.

Melo (2008) também categoriza as técnicas de elicitação nos seguintes grupos:

1. Técnicas tradicionais: focam-se em ouvir do stakeholders. Exemplos: questionários,

observação e análise de documentos.

2. Técnicas de elicitação de grupo: constitui-se em tentar compreender o pensamento

e comportamento de grupos de stakeholders. Exemplos: workshops, brainstorming

e JAD.

3. Técnicas cognitivas: originárias do sistema de conhecimento. Exemplos: laddering

(obtém uma representação gráfica em forma de árvore, que contém as relações entre

domı́nios) e card sorting (usada para obter como o stakeholders classifica determi-

nada informação).

4. Técnicas contextuais: é a análise do stakeholder em seu ambiente natural, onde

os analistas atuarão de forma ativa ou passiva das atividades cotidianas por um

determinado peŕıodo. Baseada na observação, pode apresentar inconsistências pois

stakeholders podem tentar ajustar ou otimizar suas tarefas, ao saber que está sendo

observado.

As técnicas de levantamento de requisitos objetivam atenuar as dificuldades enfrenta-

das pelos analistas na fase de levantamento de requisitos. Cada técnica tem vantagens

e desvantagens e podem ser usadas em conjunto. Abaixo estão elencadas as técnicas

consideradas mais relevantes para este trabalho.

• Etnografia: A etnografia é uma técnica de observação ideal para compreensão dos

requisitos sociais e organizacionais, ou seja, compreender a poĺıtica organizacional

bem como a ambiente do trabalho onde o sistema será utilizado. Esta técnica

consiste na inserção do analista no ambiente de trabalho que será analisado, sendo

feitas observações do trabalho diário. O trabalho diário é observado e são anotadas as

tarefas reais em que o sistema será utilizado. A Etnografia auxilia na descoberta de

requisitos impĺıcitos. A etnografia é eficaz no levantamento de requisitos derivados

da maneira como as pessoas realmente trabalham, em vez da maneira pelas quais as

definições de processo dizem como elas deveriam trabalhar e de requisitos derivados

da cooperação e conscientização das atividades de outras pessoas (BEDANI, 2016).
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• Workshops: O workshop é uma técnica que é aplicada em grupos, usando reuniões

estruturadas. O grupo é formado pelos analistas e os stakeholders que melhor re-

presentam a organização e o contexto em que o sistema será usado. O workshop

é fundamentado no trabalho em equipe. Existe o elemento do facilitador que deve

ser neutro e conduzir o workshop, promovendo a discussão entre os mediadores.

As tomadas de decisão são baseadas em processos bem definidos e com o objetivo

de obter um processo de negociação, mediado pelo facilitador. O brainstorming é

frequentemente utilizado (BEDANI, 2016).

• Prototipagem: Os protótipos implementam parte das funcionalidades previstas para

o sistema, objetivando possibilitar uma análise rápida por parte do usuário sobre

aspectos do sistema como interface, comunicação com outros produtos, viabilidade

dos requisitos. O protótipo reduz os riscos da construção do produto, pois o mesmo

é analisado previamente. É importante que o protótipo seja constrúıdo rapidamente

(BEDANI, 2016).

• Entrevistas: Nessas entrevistas, a equipe de engenharia de requisitos questiona os

stakeholders sobre o sistema que usam no momento e sobre o sistema que será de-

senvolvido. Requisitos surgem a partir das respostas a essas perguntas. Segundo

Sommerville (2011) , entrevistas não são eficazes para a obtenção do conhecimento

sobre os requisitos e restrições organizacionais, pois nas organizações existem sutis

relações de poder. As estruturas organizacionais expostas raramente correspondem

fielmente como é o processo de tomada de decisão em uma organização, mas os

entrevistados podem omitir a estrutura real para uma pessoa externa. Entrevista-

dores eficazes estão abertos a novas ideias e estimulam o entrevistado a participar

de discussões. Para Bedani (2016) , o entrevistador deve planejar previamente a en-

trevista, coletando e estudando os dados pertinentes à discussão, como formulários,

relatórios e documentos, para que o analista esteja bem contextualizado, sendo mais

produtivo.

• JAD: Joint Application Design é uma técnica que visa promover a cooperação, en-

tendimento e trabalho em grupo entre os usuários e analistas, facilitando a criação

de uma visão comum dos requisitos que o sistema deverá atender. Através da sua

utilização os analistas ajudam aos usuários na formulação de problemas e suas solu-
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ções. Os usuários ganham um sentimento de envolvimento, posse e responsabilidade

com o produto. Bedani (2016) elenca quatro prinćıpios básicos do JAD:

1. Dinâmica de grupo: realização de reuniões com um ĺıder experiente, analista,

usuários e gerentes, para despertar a força e criatividade dos participantes.

Objetivos e requisitos do sistema serão determinados;

2. Uso de técnicas visuais: facilitando a comunicação e o entendimento;

3. Manutenção do processo organizado e racional: o JAD utiliza atividades bem

definidas;

4. Utilização de documentação padrão: Documento que garante a qualidade es-

perada do projeto.

2.5 Elementos humańısticos e organizacionais durante

a fase de levantamento de requisitos

A etapa de levantamento de requisitos é marcada por uma interação social intensa

entre analista de sistema e os usuários. Por envolver relações interpessoais esta fase da

elicitação de requisitos deve ser tratada, não somente tecnicamente, mas considerando

também os aspectos sociais e organizacionais envolvidos.

Balthazar e Ito (2011) argumentam que fatores organizacionais e sociais podem

influenciar na elicitação de requisitos e define estes fatores como “sentimentos negativos

não adaptados à realidade do trabalho”. Ele também evidencia a importância de que os

analistas de requisitos devam entender além de metodologias e técnicas da Engenharia

de software, mas também devam entender de aspectos humańısticos e organizacionais.

Assim, interpretarão melhor os usuários com os quais interagirão e criarão um ambiente

social mais harmônico.

Estão elencados abaixo alguns desses elementos humańısticos e organizacionais que

podem influenciar a elicitação e análise de requisitos.

• Emoção: São sensações, comportamentos e atitudes que o usuário sentirá ou sente

em contato com o sistema, que muitas vezes não são levadas em consideração pelo

analista. Por exemplo, medo de operar com o novo sistema e/ou mudança de sua
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forma de trabalho ou desconforto sentido na operação do sistema, com as cores e

interface. Assim, Balthazar (2011) , sugere que além dos requisitos tradicionais deve

ser levado em conta também as caracteŕısticas emocionais dos usuários.

• Resistência à transformação: A resistência das pessoas a mudanças se observa em

várias áreas da vida das pessoas, variando de intensidade e frequência. As pes-

soas possuem um conjunto de pressupostos, crenças, pensamentos e ideias, as quais

podem entrar em conflito com as hipóteses propostas nas transformações, assim

inicia-se a resistência ao novo. Balthazar (2011) salienta que a resistência à trans-

formação pode ocorrer quando um sistema é introduzido ou alterado na automação

do processo de trabalho. Como o sistema trará transformação à organização, aos

processos de trabalho, haverá alteração na forma de trabalho dos integrantes desse

meio, nascendo a resistência devido ao fato dessas mudanças alterarem crenças e va-

lores dos usuários, desencadeando respostas emocionais dirigidas ao sistema. Assim

esta resistência deve ser minimizada o mais rápido posśıvel e as pessoas devem ser

motivadas a reagir a elas de forma colaborativa e flex́ıvel.

• Problemas de gestão de projetos: Gestão de projetos é uma disciplina que aborda os

objetivos e métodos a serem seguidos no desenvolvimento de projetos, planejando os

custos, etapas e prazos de desenvolvimento das etapas de todo o projeto, garantindo

a sua qualidade, fomentando a comunicação entre os participantes (BALTHAZAR;

ITO, 2011). Problemas de gestão de projetos também podem influenciar na elicita-

ção de requisitos, pois podem gerar stress e má qualidade de vida para a equipe de

desenvolvimento, podendo refletir negativamente na coleta de requisitos e desenvol-

vimento do sistema.

• Influência dos gestores: Balthazar (2011) cita o artigo do Al-Rawas (1996) inti-

tulado “Communication Problems in Requirements: a Field Study” que aborda os

critérios de seleção dos usuários que irão compor a equipe de levantamento de re-

quisitos, realizando várias pesquisas e observações para determinar a forma como

é feita essa escolha, qual o perfil dos escolhidos e a influência de fatores diferentes

dos que são realmente importantes para a atividade. Assim percebeu alguns fatores

comuns que utilizados pelos analistas para esta escolha, tais como recomendação

dos gestores, conhecimento dos usuários do negócio, conhecimento dos usuários de
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informática e ńıvel organizacional do usuário. Al-Rawas (1996) ainda destacou

que entre estes fatores, o que foi apontado, pelos próprios analistas, como o mais

importante foi o “conhecimento dos usuários do negócio”. Porém ele observou, que

apesar da resposta, na prática o fator que influência fortemente é a “recomenda-

ção dos gestores”. A influência negativa provém do fato que em diversas vezes o

gestor, por desconhecimento do processo de desenvolvimento, não escolhe o usuário

que contribuirá de forma mais efetiva com a etapa de levantamento de requisitos

(BALTHAZAR; ITO, 2011).

• Comunicação: Por ser uma fase marcada por uma forte presença da atividade de

comunicação, as partes envolvidas devem ser capazes de comunicar eficientemente as

suas necessidades e especificações levantadas, minimizando o risco de mal entendidos

e requisitos incompletos. Por isso, a comunicação é um fator cŕıtico e cont́ınuo no

desenvolvimento do sistema e sujeita a um grande número de erros, originados nos

problemas de comunicação. Balthazar (2011) cita Passadori (2011) , que categoriza

os problemas de comunicação em psicológicos (sensações e sentimentos envolvidos),

f́ısicos (voz fraca, dicção ruim, velocidade da fala, gestos excessivos e postura ina-

dequada) e técnicos (desorganização de ideias, v́ıcios de linguagem, dificuldade com

vocabulário técnico e com normas da ĺıngua). A presença desses problemas afeta a

qualidade da obtenção e compartilhamento das informações referentes ao sistema.

• Negociação de conflitos: Balthazar (2011) traz a definição de que conflitos são

formas de interação social, que são indispensáveis na sociedade para resolução de

divergências, de modo a conseguir alguma unidade. Assim, conflitos são o meio

encontrado para que pessoas resolvam suas divergências, interesses ou ponto de vista

opostos. Tomando a seguinte afirmação que diz que a Engenharia de Requisitos

é uma atividade de intensa interação entre pessoas, é de se esperar que conflitos

possam surgir quando as pessoas assumem papéis nesta interação. Surge então a

necessidade do moderador, o qual guiará o processo de obtenção do conhecimento do

sistema, propondo formas de negociação entre as partes e mediando o entendimento

do problema com as suas posśıveis soluções (BALTHAZAR; ITO, 2011).
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2.6 Trabalhos relacionados

Em Balthazar (2012) também é realizado um estudo da interação social dos en-

volvidos na etapa de levantamento de requisitos, visando apontar os conflitos e comporta-

mentos que podem influenciar na etapa. Porém é tomada como base a teoria do Processo

Grupal e a técnica dos grupos operativos para compreensão do comportamento desses

indiv́ıduos na execução de atividades grupais. Ele faz uso da análise dos discursos dos

analistas e usuários, buscando diagnosticar quais papéis das teorias de grupo são atribúı-

dos para cada membro do grupo de elicitação. Seu foco está na interação entre analistas

e usuários de modo a considerar esta relação como grupo operativo com o objetivo de

identificar padrões comportamentais.

Em Cunha (2006) é investigada a influência de pressupostos organizacionais e

individuais dos analistas e gestores do sistema computacional e a relação profissional destes

atores, tendo como objetivo evidenciar a dinâmica dos pressupostos nos analistas e gestores

no processo de desenvolvimento. Sua pesquisa foi realizada no ambiente da DATAPREV

no ano de 2006 e utilizou pesquisa documental e entrevistas com 4 gestores e 4 analistas,

identificando crenças, valores, ideias e pressupostos individuais que interferem na análise

de sistemas e na relação entre os profissionais envolvidos, utilizando a análise hermenêutica

do discurso dos entrevistados. Seu foco foi na proposta e adoção de poĺıticas e práticas de

gestão que facilitem a relação profissional entre os atores envolvidos no desenvolvimento

do sistema, não avaliando os aspectos técnicos e nem metodológicos na etapa de análise

de sistemas. Avaliando somente os pressupostos encontrados nos discursos, não houve a

análise de outros fatores que também podem influenciar como o ambiente de trabalho,

estrutura organizacional, processos produtivos e identidades profissionais.

Outro estudo relacionado ao tema, feito por Barbosa, Werneck, Silva e Fernandes

(2011) , apresenta um processo de seleção da técnica de elicitação de requisitos. O artigo

apresenta apresenta a evolução da atividade da elicitação de requisitos com foco na seleção

da técnica de elicitação. A seleção é feita levando em consideração a caracteŕıstica do

projeto em questão e seus envolvidos. O artigo compara alguns projetos em empresas

distintas em relação à qualidade dos requisitos levantados antes e depois da aplicação de

técnicas que auxiliam na decisão de qual técnica de elicitação será usada para coleta.



Caṕıtulo 3

Mapeamento Sistemático da

Literatura

Segundo Kitchenham (2004) , o mapeamento sistemático é uma das formas que

possibilitam a diferenciação, determinação e explicação de conteúdos envolvendo uma

área de pesquisa, objetivando responder a uma questão. O mapeamento sistemático

deve possibilitar uma auditoria nos resultados da pesquisa, contendo um protocolo de

como a mesma foi feita. As fases de planejamento, execução e análise dos resultados

são as principais no mapeamento sistemático. É necessário ter um objetivo definido para

a execução da pesquisa. Para isso, devem ser feitas as perguntas que a pesquisa deve

responder. Neste trabalho pesquisou-se sobre as seguintes questões:

1. Fatores não técnicos, como emoções, ambiente organizacional e social, podem inter-

ferir na etapa de levantamento de requisitos? e

2. Como os analistas podem lidar com estes fatores não-técnicos, minimizando seus

efeitos negativos ou potencializando seus efeitos positivos?

Assim, a estratégia de busca consistiu em identificar os conceitos da engenharia de

requisitos, especificamente da fase de levantamento de requisitos e os conceitos dos fatores

que podem influenciar esta fase. Para tal, foi definida a string de busca: (engenharia de

requisitos de software or Software Requirements Engineering) AND (fatores não-técnicos

OR emoções OR ambiente organizacional) AND (levantamento de requisitos OR elicitação

de requisitos). O operador lógico AND liga os termos principais e o OR conecta as

variações posśıveis. Foram utilizados os motores de busca listados na Tabela 3.1, pois

27
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Motores de busca URL
Google Acadêmico https://scholar.google.com.br
BDBComp http://www.lbd.dcc.ufmg.br/bdbcomp/
iSys http://www.seer.unirio.br/index.php/isys
Google https://www.google.com.br/

Tabela 3.1: Motores de busca utilizados no mapeamento sistemático

Motores de busca Retornados Filtrados pelo t́ıtulo e
resumo

Google Acadêmico 1.090 5
BDBComp 25 1
ISys 5 1
Google 641 2
Total 1.761 9

Tabela 3.2: Resultado das buscas nas máquinas de busca

suas publicações são atualizadas com regularidade, os textos são disponibilizados para

download e análise.

A busca retornou alguns artigos considerados irrelevantes para esta pesquisa, por-

tanto foram inclúıdos nessa pesquisa os artigos em que o estudo tivesse foco nos aspectos

sociais e organizacionais que influenciam as atividades do grupo envolvido no levanta-

mento de requisitos. Para incluir artigos na pesquisa, foi considerada também a sua

disponibilidade na internet e em formato digital, escritos em português ou inglês. O ma-

peamento sistemático foi realizado entre Maio e Junho de 2016. Na Tabela 3.2 é exibida

a quantidade de artigos obtidos na busca e a quantidade de artigos que restaram após a

filtragem pelo t́ıtulo e resumo. Foram selecionados, devido t́ıtulo e resumo, 1.761 artigos.

Desde, foram selecionados apenas 9 artigos considerados importantes e relevantes para

esta pesquisa, sendo avaliada a qualidade da explanação sobre os temas engenharia de

requisitos, técnicas de elicitação de requisitos, fatores humanos e fatores organizacionais.

Abaixo é feita uma comparação desses artigos.

A tabela 3.3 enumera os trabalhos selecionados como fontes relevantes para esta

pesquisa, relacionando-os com os motores de busca que os indexaram.

De cada um dos 9 artigos selecionados, pode-se extrair extratos de informações

relevantes, mais ou menos significantes, para a temática deste trabalho. Abaixo far-se-á

um resumo de cada um deles e na Tabela 3.4 podem ser observados os resultados descritos

nesses estudos primários, cada um com as práticas que atende (S) ou não (N), ou “-” para

os que não possuem informações relevantes.
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T́ıtulo do trabalho Autor(es) Motor de busca
Análise da interação social de Ana-
listas de Requisitos e Usuários na
etapa de levantamento de requisitos

Glauber da Rocha Baltha-
zar

Google

Evoluindo um processo de elicitação
de requisito com foco na seleção de
técnica mais adequada de elicitação

Gĺıvia Barbosa, Marcelo
Werneck, Ismael Silva e
Ulisses Fernades.

BDBComp

Uma proposta de definição de pro-
cesso e melhoria de serviços de de-
senvolvimento de software no Insti-
tuto Federal Fluminense

Fabiana Nunes Cabral Mon-
teiro e Natanael de Araújo
Silva

Google Acadê-
mico

Levantamento de requisitos de soft-
ware, uma análise comparativa

Reinaldo Bronze, Felipe
Maia, Wellington Lima e
Paulo Rocha

Google Acadê-
mico

Um Estudo Qualitativo do Perfil de
Elicitador de Requisitos Orientado a
Obtenção do Sucesso de Projetos de
Software

Ricardo Alves de Melo Google Acadê-
mico

Engenharia de Produtividade de
Software: a união de fatores não téc-
nicos e práticas direcionadas ao au-
mento da produtividade em empre-
sas de software

Jair da Silva Farias Google Acadê-
mico

A influência de pressupostos organi-
zacionais e individuais dos analistas
e gestores do sistema na relação pro-
fissional destes atores: implicaçôes
para gestão de pessoas numa orga-
nizaçâo de processamento de dados

Flávia Regina Henriques Ni-
edo Pinto da Cunha

Google Acadê-
mico

Influência de fatores organizacionais
e sociais na etapa de levantamento
de requisitos

Glauber da Rocha Baltha-
zar e Marcia Ito

ISys

Como aspectos não técnicos podem
influenciar no comprometimento da
equipe no processo de desenvolvi-
mento de software

Gisele Cavalcante da Costa Google

Tabela 3.3: Trabalhos retornados das buscas nas máquinas de busca
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No artigo Influência de fatores organizacionais e sociais na etapa de levantamento

de requisitos, Balthazar e Ito (2011) – identificado como trabalho 1 na Tabela 3.4 -

apresentam alguns estudos existentes que conceituam os aspectos sociais e organizacionais

que podem influenciar na etapa de levantamento de requisitos. O artigo apresenta outros

trabalhos que definem como as emoções das pessoas são expostas, como elas reagem

as transformações e mudanças, quais são seus valores e crenças perante as mudanças,

se elas são influenciadas por gerentes e superiores existentes no seu trabalho e como a

comunicação entre elas servirá como meio para a propagação destes elementos.

No trabalho de Costa (2014) – identificado como trabalho 2 na Tabela 3.4 -

objetivou-se elencar os fatores não-técnicos que interferem nas atividades de gestores e

funcionários, fazendo, para isso uma análise do Serpro. Foi realizada uma pesquisa do-

cumental e bibliográfica e um survey do Departamento de Desenvolvimento do Rio de

Janeiro, Serpro – RJ, junto a analistas e gerentes. A pesquisa de Costa (2014) identi-

ficou sete grupos motivacionais e em cada grupo buscou comparar a satisfação real e a

idealizada pelas pessoas em relação aos aspectos motivacionais. O trabalho buscou infor-

mações quanto à autonomia da equipe e do gerente, os rúıdos e o feedback. Os fatores

não-técnicos abordados pela autora foram a percepção, liderança, comunicação, motiva-

ção, estrutura organizacional, perspectivas sociotécnicas no desenvolvimento de software.

A autora concluiu que no ambiente por ela analisado existiam baixo comprometimento,

baixa motivação, comunicação falha e falhas na prática gerencial, questões que interferiam

nas atividades da equipe analisada, e consequentemente nos resultados obtidos.

Em Farias (2011) – identificado como trabalho 3 na Tabela 3.4, em seu traba-

lho realizou revisões literárias que buscaram informações sobre aspectos motivacionais e

de produtividade dos engenheiros de software. Ele focou fatores não-técnicos e propôs

práticas e fatores que afetem a produtividade, qualidade de vida e satisfação pessoal dos

engenheiros de software e gestores da equipe de desenvolvimento, após o estudo foi colhida

informações em campo sobre as práticas e fatores por ele sugeridos. Nos fatores sugeri-

dos, ele abordou sugestões quanto à iluminação do ambiente de trabalho, cromoterapia no

trabalho, condições ideais de rúıdo, temperatura, qualidade do ar e disposição do espaço

do trabalho. Nas práticas, ele sugeriu massoterapia, atendimento psicológico, exerćıcios

f́ısicos no trabalho, treinamento e bom gerenciamento.

A dissertação de Melo (2008) – identificado como trabalho 4 na Tabela 3.4 - traz
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uma pesquisa emṕırica feita com Engenheiros de Requisitos, visando mostrar a importân-

cia e as dificuldades encontradas na fase de elicitação de requisitos. Melo (2008) apresenta

as principais caracteŕısticas e perfil dos bons elicitadores de requisitos e traz informações

que podem servir de aux́ılio para que gerentes de projeto selecionem os perfis mais ade-

quados na equipe para realizar a elicitação.

Monteiro e Silva (2016) fazem um estudo de caso– identificado como trabalho 5

na Tabela 3.4, realizando uma análise do processo de desenvolvimento de software do

setor de Gestão de Sistemas de Informação do Instituto Federal Fluminense, apontando

sugestões de melhoria dos processos de desenvolvimento. Porém sua ênfase é maior no

uso das metodologias ágeis e nas metodologias de teste.

Barbosa, Werneck, Silva e Fernandes (2011) elaboraram um artigo – identificado

como trabalho 6 na Tabela 3.4 - que propões um processo focado na seleção da técnica de

elicitação de requisitos. Permitindo que mais de uma técnica de elicitação seja escolhida

para uma mesma coleta de requisitos. No seu trabalho preveem que a escolha da técnica

que considere a colaboração entre analistas e clientes. A seleção da técnica mais adequada

é realizada de acordo com as caracteŕısticas do projeto em questão e seus envolvidos e

auxiliada por uma Matriz de Decisão. A qual pondera os parâmetros que possibilitam

soluções de interesse em linhas e coluna da matriz. São atribúıdas pontuações a cada téc-

nica em relação a cada parâmetro, o de maior pontuação é o mais indicado para aplicação

naquele ambiente.

Bronze, Maia, Lima e Rocha realizaram, em seu artigo– identificado como trabalho

7 na Tabela 3.4, um levantamento de quais técnicas de elicitação podem ser escolhidas

com base nas caracteŕısticas do projeto, como o perfil dos usuários e na colaboração entre

os envolvidos. Comparando as seguintes técnicas de elicitação de requisitos: entrevista

aberta, Brainstorming e questionários. Os autores compararam a quantidade de requisitos

coletados por cada técnica e as horas que foram utilizadas para realização de cada técnica.

Foram avaliadas as coletadas de requisitos de quatro sistemas. Nos ambientes analisados

a técnica Brainstorming apresentou resultados melhores comparados as outras técnicas.

Balthazar (2012) em sua dissertação – identificado como trabalho 8 na Tabela

3.4 - aborda o tema de que até que ponto as fluências que os indiv́ıduos exercem uns

sobre os outros podem interferir no processo de levantamento de requisitos. Ele avalia

os grupos de analistas e usuários utilizando o conceito de grupos da psicologia. Em seu
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trabalho, ele estuda as relações interpessoais entre usuários e analistas de requisitos de

modo a considerar esta relação como um grupo operativo com o objetivo de identificar

grupos comportamentais, ele avalia os discursos dos analistas e usuários e identifica quais

padrões permitem os encaixá-los nos perfis do grupo.

Outro trabalho que aborda conceitos relacionados a temática levantada nesta pes-

quisa foi Cunha (2006) – identificado como trabalho 9 na Tabela 3.4 -, porém com a

análise voltada à gestão de pessoas. Ela estuda a influência de pressupostos organizaci-

onais e individuais dos analistas de gestores do sistema na relação profissional entre eles

e as implicações para a gestão de pessoas numa organização de processamento de dados.

A pesquisa foi realizada no ambiente da DATAPREV, no ano de 2006 e utilizou pesquisa

documental e oito entrevistas com 4 gestores e 4 analistas, identificando crenças, valores,

ideias, pressupostos individuais que interferem na relação de análise de sistemas e que

podem influenciar na relação dos profissionais envolvidos. Realizou-se também a análise

hermenêutica dos discursos dos entrevistados. Não foram avaliados os aspectos técnicos

nem metodológicos utilizados na análise de sistemas.

Apesar de os trabalhos abordarem a complexidade da engenharia de requisitos,

apenas alguns abordam os fatores não técnicos que influenciam na etapa de levantamento

de requisitos. Destes apenas um aborda os fatores de interesse para este trabalho, que são:

emoção, resistência a transformação, valores e crenças, problemas de gestão de projetos,

influência de gestores, comunicação, negociação de conflitos. Entretanto, estes fatores

foram abordados, mas não foi feito um paralelo com as técnicas de elicitação mais ade-

quadas, nem uma análise prática, deixando uma lacuna a ser estudada.
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N◦

Trab.
Técnicas de eli-
citação

Fatores não técnicos Fatores técnicos Ambientes

1 - Emoção, resistência a
transformação, valo-
res e crenças, gestão
de projetos, influência
de gestores, comunica-
ção e conflitos.

- -

2 - Motivação, satisfação,
autonomia da equipe,
rúıdo excessivo, feed-
back ausente ou defi-
ciente.

- Serpro

3 - Motivação, satisfação,
qualidade de vida e
produtividade.

- -

4 - Perfil e habilidades do
elicitador.

- -

5 - - Metodologias ágeis. IF Flumi-
nense

6 JAD, prototipa-
gem, Brainstor-
ming, questioná-
rio e entrevista.

Experiência e famili-
aridade com o domı́-
nio interesse e experi-
ência.

- -

7 Prototipagem,
Brainstorming,
questionário e
entrevista.

- Total de requisitos co-
letados e o tempo de
coleta.

-

8 Observação e en-
trevista.

Sentimentos, compor-
tamentos e grupos.

- -

9 - Pressupostos indivi-
duais e organizacio-
nais.

- Dataprev

Tabela 3.4: Comparação dos estudos primários selecionados



Caṕıtulo 4

Estudo de Caso

Neste caṕıtulo, será descrito o processo de desenvolvimento de software praticado

pela Coordenação de Desenvolvimento e Gerenciamento de Sistemas (CDGS) do Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paráıba, descrevendo, além das atividades

e procedimentos definidos, as situações e práticas informais rotineiras. Serão avaliadas

principalmente as atividades referentes a etapa de elicitação de requisitos, levantando se

em conta os fatores não-técnicos, descritos no Caṕıtulo 2, que têm influência nestas ativi-

dades. A rotina da equipe de desenvolvimento de software do IFPB foi estudada através

de observação direta, participação ativa do dia a dia de trabalho. A CDGS concentra

as atividades de desenvolvimento de software do Instituto Federal de Educação Ciência

e Tecnologia da Paráıba, atendendo às demandas de todos os seus campi. Os produtos

desenvolvidos são, em sua maioria, sistemas WEB baseados em tecnologias open-source.

No momento da escrita deste trabalho, a CDGS é composta por doze desenvolvedores e o

gestor responsável pelo setor.

4.1 Visão geral do processo de desenvolvimento

O processo de desenvolvimento da CDGS segue o modelo de ciclo de vida iterativo

e incremental e utiliza algumas práticas da SCRUM. Seus projetos são iniciados após a

análise de solicitações oriundas dos setores do IFPB que procuram a CDGS com alguma

necessidade de automatização de suas atividades. Essas necessidades são debatidas em

reuniões até que esteja amadurecida e avaliada, onde participam o gestor e alguns de-

senvolvedores selecionados. Nessas reuniões são feitas análises da demanda, objetivando

34
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entender o problema exposto pelo cliente e fazer um levantamento inicial do escopo do

projeto. Essa fase inicial pode ser chamada de fase de inicialização e é registrada em

atas, documentos de coletas de requisitos e o Documento de Oficialização de Demanda de

Software (DODS). O gestor da CDGS avalia a viabilidade do atendimento da demanda,

levando em consideração prazo, disponibilidade de desenvolvedores e a prioridade da de-

manda em relação as outras anteriormente acordadas.

Se a solicitação for considerada viável, após a fase de inicialização, dá-se ińıcio a

fase de implementação, onde os analistas selecionados para compor a equipe responsável

por aquele projeto, escolhidos pelo gestor responsável pelo setor, executam todas as ta-

refas de um processo de software, desde o levantamento de requisitos, até a implantação.

O requisitante é considerado o cliente do projeto e deverá acompanhá-lo até a sua con-

clusão. O processo de desenvolvimento segue o modo iterativo e incremental, de forma a

possibilitar o constante feedback dos clientes.

A CDGS utiliza o SCRUM como metodologia ágil em seus projetos, adaptando al-

gumas práticas do framework de acordo com as suas especificidades. O projeto principal

da CDGS é o desenvolvimento do SUAP (Sistema Unificado de Administração Pública),

software que foi desenvolvido pelo IFRN (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-

nologia do Rio Grande do Norte), porém é modificado pela equipe do IFPB de modo a

adaptá-lo às suas regras de negócio, por vezes acrescentando módulos, ou modificando-os.

O SUAP é dividido em módulos que concentram áreas de atuação do Instituto, por exem-

plo acadêmico, financeiro, pessoal, administrativo, entre outros. Atualmente capacitações

para o desenvolvimento mobile estão sendo ministradas aos analistas, de modo a abrir a

possibilidade de atender este tipo de demanda.

Visando o acompanhamento do cliente do andamento do projeto oriundo de sua

solicitação, a exibição dos resultados parciais do desenvolvimento, para colher ou sanar

dúvidas quanto a algum requisito, reuniões podem ser marcadas com o cliente. Essas reu-

niões objetivam validar as funcionalidades implementadas, negociar os prazos das entregas,

de acordo com a prioridade dos requisitos. A atualização, instalação e/ou configuração

do módulo do sistema é realizada nas entregas.

O projeto é considerado em fase de operação, quando os requisitos levantados na

fase inicial forem atendidos e os clientes já estiverem utilizando o sistema. Entretanto bugs

detectados pelos clientes ou pelos desenvolvedores podem ocorrer ou novas solicitações de
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melhoria ou modificações podem surgir, estas demandas são atendidas pelos desenvolve-

dores dispońıveis e com maior conhecimento naquele módulo, que realizam uma curta

coleta de requisitos. Alguns sistemas, já em produção, podem apresentar necessidades

de manutenção que demandem um esforço maior, como grandes adaptações ou evoluções.

Para estes são feitas novas reuniões de coleta de requisitos.

A ferramenta de gerenciamento de projetos utilizada é o Redmine, onde os requi-

sitos estão decompostos em atividades e são atribúıdas aos desenvolvedores. E o software

de versionamento utilizado é o GitLab. Para que uma alteração do código seja integrada

ao código que encontra-se em produção, é necessária que uma revisão de código seja feita

por outro desenvolvedor, diferente do que realizou a codificação e que um conjunto de

teste esteja codificado e tenha resultados satisfatórios.

4.2 Coleta de requisitos

O processo de coleta de requisitos envolve criatividade, interação de diferentes pes-

soas, conhecimento e experiência para transformar informações diversas em documentos e

modelos que direcionem o desenvolvimento do software. O maior desafio desta atividade é

garantir que o que foi constrúıdo é o mesmo do que foi planejado. Esta atividade necessita

de que pessoas com maior aptidão na comunicação e relacionamento pessoal tenham par-

ticipação. Na CDGS, a coleta de requisitos é realizada pelos desenvolvedores responsáveis

que já tiveram alguma experiência com aquele módulo ou os dispońıveis, não sendo ava-

liadas as capacidades de relacionamento interpessoal ou humańısticos dos analistas a que

serão atribúıdas estas atividades, o que pode acarretar em um levantamento deficiente.

A forma como estes requisitos são elicitados impacta diretamente neste resultado,

onde uma abordagem incorreta para determinado tipo de cliente e/ou projeto, pode oca-

sionar em problemas de mau entendimento e ambiguidades nos requisitos. Assim sendo, a

escolha da técnica correta é fundamental para o sucesso do projeto e varia de acordo com

as especificidades do projeto avaliado. A técnica de coleta de requisitos utilizada, pre-

dominantemente pela CDGS é uma versão não estruturada de brainstorming, não sendo

levada em consideração a escolha da mais indicada para o projeto em questão.
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4.3 Sugestões de melhoria na atividade de coleta de

requisitos

O processo de levantamento de requisitos da CDGS foi observado e avaliado ob-

jetivando identificar fragilidades e pontos pasśıveis de melhoria, quanto à influência dos

aspectos humańısticos e organizacionais nesta etapa tão importante e frágil da atividade

de desenvolvimento de software. Foi proposta a adoção de práticas que objetivam mini-

mizar as vulnerabilidades no processo e aumentar a qualidade dos requisitos coletados,

consequentemente melhorar a qualidade dos softwares desenvolvidos por este setor. Foram

propostas duas práticas, a primeira na escolha da técnica mais adequada para a coleta de

requisitos e a segunda quanto à escolha do analista que coletará os requisitos.

4.4 Seleção do Elicitador com perfil e habilidades de

elicitação

Para uma coleta de requisito eficaz e eficiente não é suficiente somente a aplicação

das técnicas e processos aplicados extráıdos da literatura, mas também é um misto de

caracteŕısticas pessoais do analista elicitador e do stakeholder participante do processo de

elicitação. Por vezes, a escolha do stakeholder participante do processo de elicitação não é

totalmente gerida pela equipe de desenvolvimento. Porém a escolha do analista elicitador

pode ser gerida pela equipe de desenvolvimento e em condições ideais deve ser pautada

pela observância de caracteŕısticas que facilitem o processo de empatia com o stakeholder.

Na CDGS a escolha do analista responsável pela elicitação é realizada somente

observando as caracteŕısticas técnicas e disponibilidade de tempo do analista, ou seja, sua

alocação em outros projetos e quanto ao conhecimento em relação ao referido módulo,

observando-se uma lacuna que poderá ser melhorada.

Melo (2008) , em sua dissertação intitulada “Estudo qualitativo do perfil de eli-

citador de requisitos orientado à obtenção do sucesso em projetos de software”, através

de entrevistas com profissionais da área, levantou as principais caracteŕısticas e perfil ne-

cessário para executar com excelência a atividade de elicitação de requisitos, auxiliando

aos gestores na escolha do analista com melhor perfil e aos analistas interessados em

potencializar suas qualidades para melhorar seu desempenho nesta atividade.
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Assim, baseado no trabalho de Melo (2008) é proposta nesta seção uma técnica de

escolha do analista que executará a interação com os clientes para coletar os requisitos,

levando em consideração a dimensão humana da atividade.

Melo (2008) realizou entrevistas com analistas e nas respostas colhidas foram

citadas a empatia, simpatia, despertar confiança, saber comunicar-se, capacidade de ouvir,

capacidade de ouvir cŕıticas e de criticar, tolerância ao stress, curiosidade e minuciosidade,

entre outros. A Figura 4.1 ilustra esse perfil ideal.

Figura 4.1: Perfil e habilidades do elicitador (MELO, 2008)

Em condições ótimas, a escolha de qual membro da equipe executará a atividade

deverá ponderar o que melhor de encaixar no perfil ideal. Lembrando que alguns projetos,

devido às suas especificidades deve considerar em menor ou maior grau cada uma destas

caracteŕısticas. Por exemplo, um projeto com alta carga de stress deve dar maior grau

de importância para a qualidade de tolerância ao stress do analista. Objetivando auxiliar

o gestor nesta escolha, Melo (2008) propôs uma tabela de atribuição de pesos a cada

analista e projeto que foi considerada útil para ser utilizada pela CDGS.

Neste estudo do perfil e habilidades ideais ao elicitador e, observando os fatores

humańısticos levantados neste trabalho, cita-se as observações abaixo:
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Caracteŕısticas humanas e profissionais para ser um bom elicitador
Classificação Caracteŕıstica
Vocacional Excelente relacionamento interpessoal.

Retórica clara, precisa e correta.
Saber escutar, inclusive as entrelinhas do diálogo.
Boa percepção.
Adaptar-se aos perfis dos stakeholders.

Profissional Bom entendimento dos aspectos de negócio e or-
ganizacionais.
Constante atualização.
Aberto às inovações.
Capaz de conceber soluções inovadoras e inéditas.

Comportamental Vestimentas adequadas.
Fala correta.
Etiqueta social e profissional.

Tabela 4.1: Caracteŕısticas humanas e profissionais para ser um bom elicitador (MELO,
2008)

• O stakeholder envolvido na atividade necessita de habilidade de comunicação para

expor suas necessidades de forma clara e com o mı́nimo de ambiguidades, com

expressividade verbal.

• O elicitador necessita de capacidade de conduzir de maneira eficiente a reunião para

extrair o máximo de informações úteis ao seu trabalho.

• O elicitador não deve se limitar à extração de requisitos aos membros da diretoria,

pois estes por vezes não possuem pleno conhecimentos dos problemas.

• O elicitador deve identificar os stakeholders com maior conhecimento do negócio.

• O elicitador deve se preparar para reunião previamente, analisando as melhores

táticas de acordo com os participantes, assuntos abordados e vocabulário.

• O elicitador deve falar sempre a verdade, para despertar confiança no stakeholders.

Uma mentira descoberta pode ser fatal e gerar quebra de confiança.

• O elicitador deve se mostrar comprometido com o projeto.

A Tabela 4.1 enumera algumas das caracteŕısticas humanas e profissionais reco-

mendadas para um bom elicitador.

Neste trabalho, baseando em Melo (2008) , é proposta a tabela ilustrada na Figura

4.2, que poderá auxiliar ao gestor da CDGS na tarefa de escolher o elicitador que melhor
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se encaixa na tarefa de colher os requisitos. Esta escolha não é fácil pois envolve conceitos

tácitos, intrapessoais , interpessoais e organizacionais.

Os candidatos serão avaliados quanto às seguintes habilidades (MELO, 2008):

• Relacionamento: trato fácil e simpatia.

• Desperta confiança

• Retórica: expressão verbal

• Saber escutar: ser bom ouvinte

• Identificar perfil

• Empatia

• Tolerância ao estresse

• Conhecimento do negócio e da tecnologia

• Inovador

• Curiosidade

• Minuciosidade

• Etiqueta social: regras quanto ao comportamento público

• Etiqueta profissional: regras do ambiente de trabalho

Figura 4.2: Matriz de análise de candidatos à Elicitador (MELO, 2008)
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Na Figura 4.2 , a linha de referência de pesos pode ser alterada pelo gestor de

acordo com as necessidades do projeto e podem ser atribúıdos valores de 0 a 5, maiores

pesos são atribúıdos para habilidades que são mais importantes para cada projeto. Para

cada candidato, gestor também atribui pontos de 0 a 5 de acordo com as habilidades do

analista. A coluna de resultado é obtida pela soma das multiplicações dos pesos pela

pontuação de cadas habilidade de cada candidato. No final o analista que obtiver maior

pontuação na coluna resultado será o escolhido para a elicitação daquele projeto. A matriz

da Figura 4.2 pode ser adaptada pelo Gestor do projeto. Esta matriz permite ao gerente

uma decisão mais racional quanto a escolha do profissional para cada projeto e avalia os

fatores humańısticos e organizacionais, que, por vezes, não é avaliado.

4.5 Seleção da técnica mais adequada de elicitação

Após observação e análise de quais técnicas de elicitação eram utilizadas na CDGS,

constatou-se que somente uma técnica era utilizada, uma versão não estruturada de brains-

torming, que ocorria em reuniões onde participavam o gestor da CDGS, um (ou mais)

analista selecionado e membros da comissão solicitante do sistema. Não eram utilizadas

outras técnicas que poderiam ser relevantes para as caracteŕısticas do projeto e seus mem-

bros. Visualizou-se, assim, uma oportunidade de melhoria, ao introduzir a possibilidade

de seleções de outras técnicas.

Objetivando garantir que os requisitos do sistema sejam elicitados de maneira ade-

quada e correta, o analista pode fazer uso de uma ou mais técnicas de elicitação para

auxiliá-lo na coleta desses requisitos. O artigo “Evoluindo um processo de elicitação de

requisitos com foco na seleção da técnica mais adequada de elicitação” (BARBOSA et al.,

2011) apresenta um processo bastante eficiente para seleção da técnica elicitação de re-

quisitos mais adequada ao projeto em questão que poderá ser utilizado de forma bastante

relevante na melhoria dessa atividade.

Barbosa, Werneck, Silva e Fernandes (2011) apresentam um processo de elici-

tação de requisitos com foco na seleção da melhor técnica que será utilizada, avaliando

as caracteŕısticas do projeto em questão, os envolvidos e colaboração entre analistas e

clientes.

O processo com foco na seleção da melhor técnica segue cinco atividades a seguir
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(BARBOSA et al., 2011):

1. Identificar o contexto do projeto: o analista deve obter informações relacionadas

ao escopo, premissas, restrições e informações relacionadas ao domı́nio de negócio,

antes de realizar o primeiro contato com o cliente.

2. Realizar a apresentação inicialização: nesta atividade o analista deve conscientizar

os envolvidos sobre a importância da colaboração.

3. Selecionar a técnica de elicitação de requisitos: o analista deve escolher as técnicas

mais adequadas para coleta de requisitos daquele projeto em questão, auxiliado pela

matriz de decisão.

4. Aplicar a técnica para elicitar os requisitos: consiste em coletar e listar os requisitos

obtidos pela técnica escolhida.

5. Elaborar a lista de requisitos: o analista deve selecionar os requisitos importantes e

viáveis e listá-los.

A seleção da técnica de elicitação de requisitos visa servir de orientação ao analista

responsável pela coleta de requisitos na escolha da técnica mais adequada ao tipo de

projeto a ele atribúıdo. Antes da elaboração da matriz de decisão, foi elaborado pelos

autores do trabalho inspirador deste trabalho uma listagem de parâmetros que devem ser

considerados no momento da escolha da técnica. Dentre os apresentados por Barbosa,

Werneck, Silva e Fernandes (2011) , foram listados na Tabela 4.2 os que se aplicam ao

ambiente da CDGS.

Dos parâmetros listados na Tabela 4.2, quanto ao usuário, a experiência, consenso

entre os usuários (existência de conflitos) e articulação (comunicação); e quanto ao ana-

lista, a experiência com elicitação e articulação (comunicação) são fatores não técnicos

que são vitais ao sucesso da atividade e, muitas vezes negligenciado na escolha da técnica.

Utilizando os parâmetros listados será preenchida a Matriz de Decisão – Perfil dos

Envolvidos (Analista e Usuário). O analista deve atribuir pesos aos parâmetros de acordo

com as caracteŕısticas do projeto e dos envolvidos, de 0 a 3. Será proposta a matriz de

decisão: a matriz de decisão – perfil dos envolvidos (Analistas e Usuários) que está dividida

em linhas e colunas. As linhas representam os parâmetros relacionados na Tabela 4.2 e

serão levados em consideração no momento da escolha da técnica. As colunas representam
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Parâmetros relacionados ao Analista elicitador
Parâmetro Descrição
Treinamento em técnicas de
elicitação

Nı́vel de conhecimento e prática que o analista de requi-
sitos possui nas técnicas de elicitação de requisitos.

Experiência com elicitação Nı́vel de experiência do analista em levantamento de re-
quisitos, baseado no número de projetos em que ele par-
ticipou como elicitante.

Articulação (comunicação) Capacidade do analista de conduzir a elicitação.
Familiaridade com o domı́-
nio

Nı́vel de conhecimento que o analista possui sobre o do-
mı́nio de negócio da aplicação.

Parâmetros relacionados ao Usuário Informante
Consenso entre os informan-
tes

Nı́vel de consenso entre as informações, que os usuários
possuem em relação ao problema e/ou domı́nio de negó-
cio.

Experiência Nı́vel de experiência com o problema e domı́nio de ne-
gócio .

Articulação (comunicação) Capacidade do usuário de explicitar o seu conhecimento.
Disponibilidade de tempo Disponibilidade do usuário para participar das sessões

de elicitação.
Localização e acessibilidade Distância f́ısica entre o usuário em relação ao Analista

de Requisitos.

Tabela 4.2: Parâmetros que devem ser considerados no momento da escolha da técnica
de elicitação (BARBOSA et al., 2011)

as técnicas de elicitação. Para cada técnica de elicitação foram atribúıdas pontuações em

relação aos parâmetros listados na Tabela 4.2, indicando o ńıvel de adequação que aquela

técnica se encontra em relação ao parâmetro em questão. Para construção da Matriz de

Decisão estes ńıveis foram adaptados do trabalho de Barbosa, Werneck, Silva e Fernandes

(2011) que mapeou para valores numéricos para possibilitar o cálculo do resultado parcial

desta etapa.

Por exemplo, na Figura 4.3 pode-se perceber que para a técnica Entrevista, o fato

do Analista de Requisitos ter participado de poucos levantamentos de requisitos, tem

pouca importância para que possa ser utilizada. Contudo neste caso em que o Analista

apresenta baixa experiência não é adequado que se faça a utilização da técnica JAD.

Na Matriz de Decisão – Perfil dos Envolvidos (Analista e Usuários) ilustrada na

Figura 4.3, aos parâmetros da Tabela 4.2 devem ser atribúıdos um conjunto de posśıveis

classificações pré-definidas, atribuição feita pelos Analistas. Objetivando possibilitar o

cálculo das pontuações de cada técnica e o cálculo do resultado parcial, o Analista deve

atribuir uma classificação de cada parâmetro da matriz, de acordo com o perfil do(s)
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Usuário, do Analista de Requisitos e do domı́nio do projeto, inserindo também uma jus-

tificativa para cada atribuição. Os resultados parciais da Matriz de Decisão - Perfil dos

Envolvidos (Figura 4.3) são obtidos, para cada técnica, através do somatório das suas

respectivas pontuações.

Figura 4.3: Matriz de decisão – Perfil dos Envolvidos (Analista e Usuários) (BARBOSA
et al., 2011)

Baseado no trabalho de Barbosa, Werneck, Silva e Fernandes (2011) as classifi-

cações dos parâmetros foram mapeadas para valores de 1 a 3 para calcular o resultado

parcial da Matriz. O Analista também podem editar a tabela e alterar quais parâmetros

devem ser priorizados na escolha da técnica de acordo com caracteŕısticas do projeto.

Esta definição é realizada através da atribuição do grau de relevância (nota) para cada

um dos parâmetros, podendo variar de 0 a 2 pontos, onde 0 indica irrelevância, 1 indica

uma baixa relevância e 2 indica uma alta relevância do parâmetro para o projeto. Os

resultados parciais são obtidos pelo somatório das pontuações intermediárias obtidas para

cada técnica. O cálculo é feito multiplicando o valor atribúıdo ao parâmetro pela rele-

vância de cada técnica em relação ao parâmetro. A técnica mais indicada é a que obtiver

maior pontuação final, esta pontuação é calculada pela soma das pontuações parciais.

A técnica que obtiver a maior pontuação final (visualizada na linha resultado) será

a indicada para que o Analista de Requisitos utilize no levantamento de requisitos do

software. Porém esta seleção é um guia nesta escolha, o analista poderá adaptar esta

técnica de acordo com as suas necessidades e especifidades.



Caṕıtulo 5

Conclusão

Este trabalho levantou alguns dos fatores da área de conhecimento das Ciências

Humanas que podem interferir negativamente na área de Engenharia de Software, especi-

ficamente na atividade de Elicitação de requisitos. Esses conhecimentos são considerados

importantes pela autora deste trabalho, pois a atividade coleta de requisitos é marcada

pela intensa comunicação entre analistas do sistema e os stakeholders do sistema a ser

desenvolvido ou atualizado. Alguns fatores não técnicos podem introduzir falhas na co-

leta de requisitos que comprometem o sucesso do produto de software. Alguns destes

fatores são: emoções (que podem ser negativas ou positivas), resistência à transformação,

problemas de gestão de projetos, influência dos gestores, comunicação e negociação de

conflitos.

Cada técnica existente atualmente para elicitação de requisitos, minimiza ou po-

tencializa os fatores humańısticos e organizacionais presentes naquele contexto de sistema.

Então a escolha de qual será utilizado para cada caso é essencial para o sucesso do projeto.

Assim, como a escolha do analista que mais possui o perfil para realizar a coleta de requi-

sitos, lembrando que as habilidades variarão de acordo com o projeto. Por exemplo, um

projeto com o prazo curto necessitará, idealmente, de uma analista que lide melhor com

carga considerável de estresse, ou um projeto com algum stakeholders com dificuldade

de comunicação do que necessita no sistema necessitará de um analista com habilidade

de comunicação elevada. As escolhas de quais técnicas serão utilizadas e quais analistas

participarão da atividade foram propostas como melhorias para o caso espećıfico do IFPB,

onde matrizes de decisão poderão ser utilizadas como aux́ılio destas atividades.

45



Referências Bibliográficas
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