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RESUMO 

 

Para desenvolver um software de qualidade e garantir a satisfação do cliente quanto a prazo, 

custo e facilidade de manutenção, as técnicas de engenharia de requisitos devem ser ajustadas à 

realidade do cliente e da equipe de desenvolvimento. Este trabalho apresenta um estudo sobre o 

método ágil e dirigido a planos para especificação de requisitos, de forma a auxiliar a decisão 

sobre qual 

método pode ser melhor adotado em diferentes cenários de levantamento 

de requisitos.  Esta é uma pesquisa aplicada que utilizará estudo bibliográfico, comparativo e a 

elaboração de um checklist que objetiva verificar as características dos envolvidos para garantir 

a qualidade dos requisitos registrados por meio da abordagem ágil (Scrum) e tradicional 

(RUP). 
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INTRODUÇÃO 

A engenharia de requisitos é parte essencial para o sucesso do sistema que será entregue 

ao cliente e é evidente a busca por padrões que possam agregar qualidade ao seu processo. A 

realidade é que muitas empresas ainda não dão a importância necessária a essa fase inicial da 

construção do produto. A partir de um pequeno conhecimento dos requisitos é implementado o 

sistema. Isto gera dificuldade na manutenção do software, além de uma grande perda de tempo 

e dinheiro em outras fases do processo de desenvolvimento. Os erros cometidos nas atividades 

de engenharia de requisitos vão ficando mais caros de corrigir com o decorrer da construção do 

projeto. Na grande maioria das vezes, esses projetos estouram o orçamento, são entregues com 

atraso e geram insatisfação do cliente.  

A qualidade no desenvolvimento de software está diretamente ligada ao uso de 

metodologias onde o processo de desenvolvimento ocorre de maneira organizada e 

padronizada. Existem várias maneiras de se realizar um bom processo de engenharia de 

requisitos, uma delas é utilizando o processo convencional, de documentação completa e 

bastante detalhada, com cronograma fechado. Porém existem clientes que não se adéquam a 

um processo de levantamento de requisitos demorado e criterioso, esses exigem que seja feito 

um levantamento de forma ágil, mas com qualidade, e muitas vezes preferem as entregas 

parciais com prazos curtos. Como o analista de requisitos enquadra o seu trabalho às reais 

necessidades e limites do seu cliente, esse deve ter a visão de qual é o melhor processo de 

análise a ser proposto.  

Para atender as exigências do mercado é preciso estudar cautelosamente cliente e 

demanda. Justifica-se o zelo pela escolha correta da metodologia de desenvolvimento de 

softwares uma vez que, feita a escolha de uma metodologia inadequada para a realidade do 

cliente, e essa falha for descoberta durante a codificação do produto, poderá acarretar: 

insatisfação dos envolvidos no desenvolvimento do sistema e dos clientes, queda da qualidade 

e aumento os custos devido a possíveis retrabalhos.  

Em relação à insatisfação dos clientes tem-se, por exemplo: se lhes for proposto 

entregas ágeis, geralmente quinzenais, e não forem cumpridas, ou porque o produto entregue, 

mesmo que no prazo, não venha contendo todas as regras do negócio que foram passadas.  

E a insatisfação dos envolvidos no desenvolvimento pode ser gerada por uma 

documentação incompleta. Essa dá espaço para más interpretações que impactam na qualidade 

do produto, gerando retrabalho.  



 

 

Apresentando-se como tema “Análise de métodos ágeis e dirigidos a planos para 

especificação de requisitos”, esta monografia tem como início esta introdução que, de forma 

sucinta, explica a importância deste tema como pesquisa. E está organizada nos seguintes 

capítulos: o capítulo 1 aborda o conceito de Engenharia de Software sobre a visão de diversos 

autores, o capítulo 2 trata o conceito de Processo de Software, buscando evidenciar as 

características dos processos ágeis e tradicionais. O capítulo 3 foca na Engenharia de 

Requisitos, explanando: seu conceito, o papel do analista e diferenciando essa fase quanto às 

metodologias de desenvolvimentos em questão (convencional ou ágil). Ao adentramos no 

capítulo 4 descreve-se as principais características da etapa de especificação de requisitos das 

metodologias RUP e Scrum, comparando a documentação utilizada pelas duas metodologias, 

destacando: vantagens, desvantagens e semelhanças. Conclui-se o capítulo com a elaboração 

de um checklist que ajudará diretamente na escolha da metodologia do processo (convencional 

ou ágil) utilizado na fase inicial da construção do software, buscando garantir, assim, a 

satisfação dos envolvidos e melhor qualidade na entrega. Em seguida, serão apresentadas as 

conclusões do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ENGENHARIA DE SOFTWARE 

A tecnologia aliada ao desenvolvimento contínuo da engenharia de software trouxe 

grandes desafios a esta parcela do mercado de trabalho. Segundo Sommerville (2011, p.06), os 

desafios da engenharia de software são: está sempre à altura do aumento da diversidade, saber 

lidar com a busca pela redução de tempo das entregas e garantir sempre a qualidade do 

produto.  

A ideia de desafio proposta pelo autor condiciona e agrega o posicionamento de 

Pressman (2011, p.30), que relata que o avanço e a indispensabilidade dos softwares de 

computadores foi algo não previsto nas décadas passadas, quando ele enfatiza que: o software 

de computadores é a tecnologia única mais importante no cenário mundial e é também um 

ótimo exemplo da lei das consequências não intencionais. Há cinquenta anos, não se 

encontravam pesquisadores que poderiam ter previsto que o software fosse se tornar uma 

tecnologia indispensável para negócios, ciência e engenharia.  

Assim, na década de 70, acabou eclodindo a chamada crise do software, 

caracterizada pelos seguintes fatos:  

 Demanda por sistemas e programas muito superior à capacidade de 

desenvolvimento;  

 Qualidade insuficiente dos sistemas produzidos;  

 Estimativas de custo e tempo raramente cumpridas nos projetos de sistemas;  

 Falta de uma metodologia adequada para o desenvolvimento de sistema;  

 Técnicas de análises, projetos e implementações ultrapassadas. (HELANO 

MATOS, 2003, p. 14)  

 

A engenharia de software é a chave para a solução dos problemas enfrentados 

durante essa crise. Segundo Sommerville (2011, p.06), esta disciplina se ocupa de todos os 

aspectos da produção de um software, desde os estágios iniciais de especificação do sistema, 

até a manutenção desse sistema depois que ele entrou em operação.  

Segundo Pfleeger (2004, p.02), qualquer técnica de solução de problemas deve ter 

duas partes: a análise do problema para determinar a sua natureza e, a partir daí, a síntese de 

solução com base em nossa análise. Analisar, segundo o dicionário Aurélio, significa: “v.t. 

fazer análise, decompor um todo em suas partes: analisar uma substância. / Estudar, examinar: 

analisar documentos”; e Síntese é a “lógica, método de demonstração em que se parte dos 

princípios para as consequências, das causas para os efeitos, das partes para o todo: a síntese 

opõe-se à análise.” Dominando o problema se tem a capacidade de solucioná-lo, e, para isso, 

decompor o problema em subproblemas é um facilitador, como podemos visualizar na figura 1, 



 

 

já que estes são mais fáceis de solucionar. E, como ilustra a figura 2, obteremos a síntese da 

solução a partir da resposta desses subproblemas. 

 

Figura 1 - Processo de Análise. (Ad. Pfleeger, 2004) 

 

Figura 2 – Processo de síntese. (Ad. Pfleeger, 2004) 

Na engenharia são usados vários métodos (técnicas), ferramentas, procedimentos e 

paradigmas para encontrar a solução de um problema. Um procedimento utilizado, em busca 



 

 

de garantir a qualidade do produto final (solução do problema), é seguir um processo de 

software adequado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. O QUE É UM PROCESSO DE SOFTWARE? 

Ao longo do tempo, várias maneiras de modelar a produção de um software foram 

surgindo, com o propósito de buscar sempre satisfazer os clientes. De acordo com Sommerville 

(2011, p. 9): 

Um processo de software é um conjunto de atividades e resultados associados que 

produz um produto de software. Existem quatro atividades fundamentais de processo 

que são comuns a todos os processos de software. São elas: 

 Especificação de software: clientes e engenheiros definem o software a ser 

produzido e as restrições para a sua operação. 

 Desenvolvimento do software: o software é projetado e programado. 

 Validação de software: na qual o software é verificado para garantir que é o 

que o cliente deseja. 

 Evolução do software: o software é modificado para se adaptar às mudanças 

dos requisitos do cliente e do mercado. 
 

A modelagem de processos significa a construção de representações abstratas com 

objetivo de oferecer uma estrutura para compreensão e discussão; facilitar a automação de 

processos e oferecer uma base para seu controle (McCHESNEY, 1995). 

Para a engenharia de software, um processo não é uma abordagem engessada. Segundo 

Pressman (2011, p. 40), processo é uma abordagem adaptável que possibilita aos envolvidos, 

na construção do produto, selecionar e escolher o conjunto apropriado de ações e tarefas. O 

foco é entregar o produto com qualidade suficiente para satisfazer o cliente. 

2.1. Processo Unificado 

Um processo de desenvolvimento de software descreve uma abordagem para a 

construção, implantação e, possivelmente, a manutenção de software. O Processo Unificado 

(PU) surgiu como um processo popular para o desenvolvimento de software, visando à 

construção de sistemas orientados a objetos. (LARMAN, 2005. p. 46) 

 

2.1.1. Processo Unificado Rational  

O RUP (Rational Unified Process) será utilizado para analisar as metodologias 

tradicionais, pois a IBM (2011), empresa proprietária da plataforma, assegura que: “o RUP 

apresenta um processo de desenvolvimento de software e uma arquitetura configurável, que 

oferece as melhores práticas comprovadas”. Segundo Larman (2005, p.61), o RUP apresenta 

uma modelagem de construção bastante tradicional e possui quatro fases, que são: 

 Concepção: visão aproximada, casos de negócio, escopo e estimativas vagas. 



 

 

 Elaboração: visão refinada, implementação iterativa da arquitetura central, 

resolução dos altos riscos, identificação da maioria dos requisitos e do escopo, e 

estimativas mais realistas. 

 Construção: implementação iterativa dos elementos restantes de menor risco e 

mais fáceis, e preparação para a implantação. 

 Transição: Beta-testes e implantação. 
 

As nove Disciplinas do RUP (Rational Unified Process, 2006) são: 

 Modelagem de negócio: Modelar os processos de negócio do sistema; 

 Requisitos: Identificar os agentes e os casos de uso do sistema; 

 Análise e Design: Modelar o projeto quanto às visões de arquitetura (visão 

lógica, visão de implementação, visão de processos, visão de implantação e 

visão de casos de uso); 

 Implementação: Desenvolver e estruturar os componentes do sistema; 

 Teste: Realizar os testes de forma iterativa em conjunto com a Implementação; 

 Implantação: Distribuir e instalar uma nova versão do sistema; 

 Gerenciamento da Configuração e Mudança: Gerenciar as modificações e 

manter a integridade dos artefatos do projeto; 

 Gerenciamento do Projeto: Gerenciar o desenvolvimento do sistema; 

 

O RUP intercala essas nove disciplinas e repete este processo com ênfase e intensidade 

diferentes em cada iteração (IBM Rational, 1998), conforme mostrado na Figura 3. 

 

 

 



 

 

 
 

Figura 3 – Fases e Disciplinas do RUP (Ad. IBM Rational, 1998). 

 

2.1.2. Processo Unificado Ágil 

O processo ágil de engenharia de requisitos surgiu a partir do overhead - gerado pelos 

artefatos e exigências da metodologia tradicional. O termo “Metodologia Ágil” se difundiu 

após o Manifesto Ágil em 2001, os conceitos desse são: 

 Indivíduos e Interações ao invés de processos e ferramentas; 

 Software executável ao invés de documentação; 

 Colaboração do Cliente ao invés de negociação de contratos; 

 Respostas Rápidas à Mudança ao invés de seguir planos. 

 

O PU possui uma estrutura flexível e, por isso, pode ser utilizado de forma leve e ágil 

(LARMAN, 2005. p. 47). Segundo Pressman (2011, p.101), o processo unificado ágil (AUP) 

fornece uma sequência linear de atividades de engenharia de software que capacita uma equipe 

a visualizar o fluxo do processo geral de um processo de software. Entretanto, dentro de cada 

atividade, a equipe itera ou se repete para alcançar a agilidade e entregar incrementos de 

software significativos para os usuários finais tão rapidamente quanto possível. Cada interação 

de AUP dirige-se para as seguintes atividades: 

 Modelagem: Representações UML do universo do negócio e do problema são 

criadas. Entretanto, para permanecerem ágil, esses modelos devem ter qualidade 

bastante para possibilitar que a equipe desenvolvimento prossiga. 



 

 

 Implementação: Os modelos são traduzidos em código-fonte. 

 Testes: A equipe projeta e executa uma série de testes para assegurar que o código-

fonte se ajusta aos requisitos. 

 Aplicação: Enfoca a entrega de um incremento de software e a aquisição de 

feedback dos usuários finais. 

 Configuração e gerenciamento de projeto: Gerenciamento de configuração 

refere-se a gerenciamento de alterações, de riscos e de controle de qualquer artefato 

persistente que sejam produzidos por uma equipe. Gerenciamento de projeto 

traciona, controla o progresso de uma equipe e coordena suas atividades. 

2.2. Scrum 

O Scrum, método ágil proposto por Ken Schwaber, é uma abordagem empírica baseada 

na flexibilidade, adaptabilidade e produtividade em que a escolha das técnicas de 

desenvolvimento fica a cargo do time (Marçal, 2009). Dentre as metodologias de 

desenvolvimento ágil (XP (Extreme Programming), DAS (Desenvolvimento Adaptativo de 

Software, Crystal, entre outros)) destaca-se o Scrum, pois seu processo é ideal para projetos 

cujos requisitos mudam rapidamente ou são altamente emergentes (SCRUM OVERVIEW- 

Projeto Eclipse, 2008).  

Três pilares apóiam a implementação de controle de processo empírico (Guia do 

Scrum, 2013): 

 Transparência: É definida uma linguagem comum para que os aspectos 

principais, aqueles que afetam os resultados, sejam visíveis a todos os responsáveis. 

 Inspeção: Os artefatos e o progresso devem ser inspecionados com frequência 

suficiente, de modo a detectar variações. Porém, a frequência de inspeções não deve 

atrapalhar a execução das tarefas. 

 Adaptação: Se, a partir de uma inspeção, for constatado que o processo 

desviou dos padrões de modo a tornar o resultado inaceitável, o processo e o material 

devem ser ajustados. Esse ajuste deve ser feito o mais rápido possível para minimizar 

desvios posteriores.  

 

O ciclo de vida do scrum é representado pela imagem abaixo, conhecida de vários 

artigos da web, e cada etapa do processo ficará clara durante a leitura desse trabalho: 



 

 

 

Figura 4 – Ciclo de vida do Scrum (Nery, 2011, p.209.) 

 

Como podemos verificar, o ciclo de vida scrum tem início com o backlog do produto, 

que é divido em backlogs de sprint. Uma sprint tem duração de duas a quatro semanas, com 

reuniões diárias a cada 24 horas e o resultado final deve ser a entrega do produto ou de uma 

funcionalidade concluída deste. Nos próximos subitens serão detalhados todos os componentes 

do ciclo de vida scrum.  

2.2.1. Papéis do Scrum 

 

Times Scrum entregam produtos de forma iterativa e incremental, maximizando as 

oportunidades de realimentação. Entregas incrementais de produto “Pronto” garantem que uma 

versão potencialmente funcional do produto do trabalho esteja sempre disponível. O Time 

Scrum é auto-organizado, multifuncional e composto pelo Product Owner, o Time de 

Desenvolvimento e o Scrum Master (Guia do Scrum, 2013): 

 Product Owner: responsável por maximizar o valor do produto e do trabalho 

do time scrum faz. É o único papel com função de gerenciar o backlog do produto, ele 

ordena os itens do Backlog do Produto, garantindo que as funcionalidades de maior 

valor sejam construídas prioritariamente. Somente o Product Owner muda a 

prioridade de um item.  

 Time de desenvolvimento: é responsável pelo trabalho de transformar os 

requisitos do Product Owner em um incremento potencialmente entregável do projeto 

(produto “pronto”) ao final da Sprint. Ele é auto-organizável.  

 Scrum Master: é responsável por garantir que o processo seja compreendido e 

seguido, em outras palavras, assegurar que o Time Scrum adere à teoria, práticas e 

regras do Scrum.Também é responsável por remover os impedimentos do projeto. 

 



 

 

Salientando que um dos conceitos do manifesto ágil (2001) é a priorização dos 

indivíduos e interações ao invés de processos e ferramentas, o que exige comunicação mais 

frequente e organizada entre os papéis envolvidos no projeto, garantindo assim que a entrega 

do produto não terá impacto de qualidade em função dessa restrição de processo e ferramentas. 

2.2.2. Sprints 

No Scrum os projetos são divididos em time boxes, dentro das quais um conjunto de 

atividades deve ser executado, denominadas Sprints. Cada sprint deve ter duração máxima de 

um mês. (Nery, 2011, p. 208). 

Dentre as atividades executadas durante as sprints estão (Guia do Scrum, 2013): 

 Reunião de planejamento: onde, com a colaboração de toda a equipe, é 

definido o trabalho que será realizado durante a sprint. Essa reunião deve ter duração 

de 8 horas para sprint de um mês; 

 Reuniões diárias: é um evento de 15 minutos onde a equipe informa o que foi 

realizado nas ultimas 24 horas, para avaliação do andamento, e traça um plano para as 

próximas horas; 

 Revisão da Sprint: reunião onde o resultado é a revisão das atividades 

definidas para a sprint, identificando o que está pronto e não pronto, e definição da 

provável lista de atividades da próxima entrega. Essa reunião tem duração de 4 horas 

para sprints de um mês e diminui proporcionalmente para sprints menores. 

 Reunião de retrospectiva da sprint: é uma oportunidade para que o Time 

Scrum inspecione a si mesmo e crie um plano de melhorias a serem aplicadas para as 

próximas sprints. 
 

Todas essas reuniões buscam garantir a interação organizada entre os envolvidos, a fim 

de evitar falhas de comunicação e garantir a auto-organização do time. Todos os envolvidos no 

projeto participam de pelo menos uma dessas reuniões, onde são informados dos progressos e 

atrasos do projeto, da atividade exercida por cada membro participante e o que será produzido 

nas próximas horas. 

2.2.3. Artefatos 

Os principais artefatos gerados ao longo do desenvolvimento de um projeto, utilizando 

scrum, são (Guia do Scrum, 2013):  

 Product Backlog: é uma lista priorizada de tudo que pode ser necessário no 

produto. Contêm todas as características, funções, requisitos, melhorias e correções 

que formam as mudanças que devem ser feitas no produto nas futuras versões.  



 

 

 Sprint Backlog: é um conjunto de tarefas do Product Backlog para Sprint, 

capaz de tornar um incremento do produto potencialmente entregável.  

Um burndown é uma medida do backlog restante pelo tempo.  

 Burndown de Release: mede o Product Backlog restante ao longo do tempo de 

um plano de release.  

  Burndown de Sprint: mede os itens do Sprint Backlog restantes ao longo do 

tempo de uma Sprint.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ENGENHARIA DE REQUISITOS 

Segundo NADDEO (2002, p. 05): “engenharia de requisitos é uma disciplina inserida 

no contexto da engenharia de software e está relacionada ao estudo dos requisitos, sua análise, 

especificação, validação e negociação entre todos os “stakeholders” de um sistema.” Para 

desenvolvimento de um software ser feito de forma eficaz, é necessário a identificação das 

premissas, ou seja, os requisitos que o cliente/usuário solicitou para resolução do seu problema. 

Segundo Sommerville (2011, p. 83):  

 
Requisitos de um sistema são descrições dos serviços fornecidos pelo sistema e as 

suas restrições operacionais. Esses requisitos refletem as necessidades dos clientes de 

um sistema que ajuda a resolver algum problema, por exemplo, controlar um 

dispositivo, enviar um pedido ou encontrar informações. O processo de descobrir, 

analisar, documentar e verificar esses serviços e restrições é chamando engenharia de 

requisitos (RE – Requirements Engineering). 
 

De acordo com as explanações dadas por Sommerville e Naddeo, conclui-se que a 

descrição dos requisitos do sistema nasce a partir da identificação de um problema ou 

necessidade do usuário. E já temos conhecimento que as principais falhas em projetos advêm 

de falhas do processo de engenharia de requisitos. Destaca-se então a importância do trabalho 

realizado pelo analista de requisitos. 

O objetivo desse profissional é extrair o máximo de detalhes da situação vivida pelo 

cliente, para desenvolver o software de maneira mais adaptada à realidade e com qualidade. 

A IEEE (IEEE, 1997) define requisito como: 

 

1. Uma condição ou capacidade necessitada por um usuário para resolver um 

problema ou alcançar um objetivo. 

2. Uma condição ou capacidade que deve ser satisfeita ou possuída por um 

sistema ou componente do sistema para satisfazer um contrato, um padrão ou uma 

especificação. 

3. Uma representação documentada de uma condição ou capacidade como em (1) 

ou (2).  

 

A necessidade da engenharia de requisitos se inicia quando o cliente está enfrentando 

determinado problema que tem uma solução sistêmica, gerando assim uma demanda que 

precisa ser detalhada. 

 A principal dificuldade encontrada pelo cliente quando procura uma empresa 

responsável por desenvolver o software é a comunicação. É fundamental a definição de um 



 

 

plano de comunicação no projeto, a fim de evitar que cada pessoa envolvida na construção do 

software (gerente de projetos, programadores, entre outros) efetue ajustes, de acordo com a 

visão pretendida do software desejado, evitando com isso que a especificação do produto se 

torne diferente a cada estágio de desenvolvimento. Esse cenário pode ser visualizado na figura 

5, na qual cada parte da figura mostra a visão do produto por cada um dos envolvidos, 

destacando as falhas na comunicação entre eles e falta de rigor ao não seguir aquilo que foi 

estabelecido nas etapas anteriores. 

 

 
Figura 5 - Uma caricatura dos problemas de comunicação de software (autoria desconhecida) 

 

O levantamento dos requisitos de maneira informal, além de gerar o problema descrito 

acima, cria também frequentes mudanças de escopo a pedido do cliente. Com essas 

dificuldades, o projeto acaba estourando o prazo e o orçamento.   

Um estudo realizado pelo Standish Group (Standish report, 2009), com 350 companhias 

e 8.000 projetos, apresenta o seguinte resultado:  

 32% dos projetos são concluídos com sucesso;  

 44% são considerados problemáticos, pois não atendem às necessidades dos 

usuários, com custos excessivos; 

 E 24% são cancelados antes de serem completados. 



 

 

A principal causa apontada por esses estudos foi falha nos requisitos. Pode-se afirmar 

que muitos desses projetos não tiveram o esforço necessário alocado para essa fase. E as falhas 

de comunicação acabaram levando esses ao fracasso.  

Um paralelo entre Engenharia de Requisitos Tradicional e Métodos Ágeis mostra que o 

primeiro se baseia em identificar, analisar, documentar e validar requisitos para que o sistema 

seja desenvolvido. O segundo se baseia em colaboração pessoal, entre desenvolvedor e cliente, 

tornando o processo mais dinâmico e com um relacionamento mais estreito entre ambas as 

partes (d’Amorim, 2008). 

 

3.1. O Processo de Requisitos Tradicional 

Em um processo tradicional de desenvolvimento de software, a engenharia de requisitos 

representa a base para a construção do produto buscando documentar toda a solução proposta 

antes do início do desenvolvimento do sistema. Paetsch et al. (2003 apud d’Amorim, 2008) 

apontam que a engenharia de requisitos consiste em cinco atividades principais: Elicitação, 

Análise e Negociação, Documentação, Validação e Gerenciamento. O processo de engenharia 

de requisitos pode ser visualizado na figura 6. 

 

Figura 6 – Processo de engenharia de requisitos. (Ad. Sommerville, 2011.) 

 

 

3.1.1. Elicitação de Requisitos 

Conforme salientado por Paetsch et. al (2003):   



 

 

Elicitação de requisitos é a fase de descobrimento e identificação do problema 

enfrentado. Onde buscamos o máximo de envolvimento com os stakeholders, 

observando-os, aprendendo e realizando questionamentos, a fim de definir os limites 

do sistema. Os limites definem o contexto do sistema. As técnicas da elicitação 

utilizadas com mais frequência são: Entrevistas, Cenários/Casos de Uso, Observação 

e Análise Social, Grupos Focado, Brainstorming e Prototipagem. 

 

 

3.1.2. Análise e Negociação 

Segundo Paetsch et al. (2003 apud d’Amorim, 2008), a análise de Requisitos tem como 

objetivo:   

Checar os requisitos quanto a sua necessidade (o requisito é indispensável ao 

sistema), quanto a sua consistência (o requisito não deve ser contraditório), quanto à 

completude (nenhum serviço ou restrição está faltando) e quanto à viabilidade 

(requisitos são realistas no contexto de custo e prazo do projeto). Os conflitos nos 

requisitos são resolvidos através da priorização e negociação com os stakeholders. 

Soluções para os problemas identificados são acertadas e é firmado um compromisso 

levando em consideração o conjunto de requisitos que foram concordados  

 

Conforme Paetsch et al. (2003 apud d’Amorim, 2008): “As principais técnicas de 

análise e negociação são: sessões de Joint Application Development (JAD), Priorização de 

Requisitos e Modelagem.” O JAD é uma técnica que visa reuniões entre os envolvidos no 

projeto para discutir as características do produto desejado e tomar decisões. A Priorização de 

Requisitos busca definir as prioridades no início do projeto para ajudar nas tomadas de 

decisões durante o desenvolvimento. E a Modelagem trata-se das diferentes técnicas de 

descrever os requisitos.  (Paetsch et al. 2003). 

 

3.1.3. Documentação 

Paetsch et al. (2003) descreve que o objetivo da documentação de requisitos é: 

Transmitir os requisitos entre as partes interessadas e desenvolvedores. O documento 

de requisitos é a base para a avaliação dos produtos e processos (design, testes, 

verificação e validação) e para controle de mudanças. Um bom documento de 

requisitos é claro, completo, correto, compreensível, consistente, conciso e viável. 

Dependendo da relação cliente-fornecedor, a especificação de requisitos pode ser 

parte do contrato.  

 

3.1.4. Validação 

 



 

 

O objetivo da validação de requisitos, segundo Paetsch et al. (2003 apud d’Amorim, 

2008), é: “certificar que os requisitos são uma descrição aceitável do sistema a ser 

implementado. Técnicas utilizadas para validação de requisitos são revisão e testes de 

requisitos”. Essas Revisões podem ser formais (com documentos completos) ou informais 

(revisões enquanto os requisitos ainda estão sendo formulados). O documento de requisitos 

pode usado como parte do contrato para a implementação do sistema e deve, portanto, ser uma 

especificação completa e detalhada de todo o sistema (Sommerville, 2011, p.94). Uma vez a 

revisão formal realizada, a especificação deve ser “assinada” pelo cliente. O documento 

assinado torna-se um “contrato” de desenvolvimento de software. Porém, é inevitável que haja 

mudanças nos requisitos posteriores à validação do documento para corrigir omissões e mal-

entendidos (Sommerville, 2011, p.111), causando assim impactos de custo e prazo do projeto. 

 

3.1.5.  Gerenciamento 

Paetsch et al. (2003 apud d’Amorim, 2008) descreve que: “O objetivo do 

gerenciamento de requisitos é capturar, armazenar, divulgar e gerenciar informação. 

Gerenciamento de requisitos inclui todas as atividades preocupadas com mudanças, controle de 

versão e rastreamento de requisitos”. 

Até o momento foram apresentados dois enfoques da engenharia de requisitos: a visão 

geral do processo dessa engenharia e o processo de requisitos tradicional. O terceiro enfoque 

desse capítulo é voltado para os métodos ágeis aplicados ao processo de requisitos. Com o 

surgimento da “Metodologia Ágil”, a maneira de realizar o processo de requisitos teve que ser 

adaptada, principalmente porque esse método abre mão, em parte, da documentação tão 

presente nessa área. 

 

3.2. O Processo de Requisitos Ágil 

A Metodologia ágil visa criar softwares mais orientados a pessoas do que a processos, 

com a proximidade da equipe de desenvolvimento com os clientes, garantindo que somente os 

requisitos solicitados pelo cliente sejam produzidos, evitando que partes desnecessárias sejam 

desenvolvidas, tornando, assim, o código completo e baseado somente nas necessidades do 

cliente. 



 

 

A peça fundamental para alinhar o processo de engenharia requisitos e a metodologia 

ágil é o cliente, este deve ter participação ativa junto à equipe de desenvolvimento. Como 

abordado por Aurum e Wohlin, (2005, p. 317) esta técnica define alguns requisitos específicos 

para o cliente:  

 Disponibilidade: o cliente tem que estar sempre disponível para responder 

questões vindas da equipe de desenvolvimento. Qualquer atraso na resposta atrasa no 

desenvolvimento do produto. 

 Conhecimento geral: o cliente é o representante de todos os stakeholders. 

Portanto, ele tem que ser capaz de responder qualquer pergunta vinda da equipe de 

desenvolvimento, já que ele é um especialista e sabe como a aplicação deve se 

comportar. 

 Poder de Decisão: o cliente é capaz de tomar decisões finais. Mudanças de 

requisitos, aceitação das funcionalidades implementadas, etc. podem ser decididas 

diretamente por ele, permitindo um rápido processo de tomada de decisão. 

 

Os métodos adotados para comunicação com o cliente têm que, de maneira simples, 

passar o entendimento que o analista teve do problema e a solução que ele decidiu adotar. 

Lembrando que é difícil demonstrar que um conjunto de requisitos atende às necessidades dos 

usuários, já que os usuários devem imaginar o sistema em operação e avaliar sua adequação a 

resolução do problema enfrentado no seu trabalho (Sommerville, 2001, p. 111). Porém, cabe ao 

analista de requisitos impedir expectativas irreais do cliente, que levam muitas vezes a um 

software inadequado.  

Modelagens em métodos ágeis são tratadas como uma parte simples da produção, são 

feitos desenhos para o entendimento comum entre o cliente e a equipe. Segundo Santos, 

Martins e Leal (2003): “é mais simples para o cliente analisar o funcionamento do sistema 

através de um protótipo, mesmo que não seja real, do que através de um conjunto de diagramas 

de casos de usos e projetos de interface”. A documentação ágil é produzida de forma resumida, 

sem um detalhamento semelhante aos de outras documentações geradas, seguindo outros 

padrões de software. 

Em relação ao gerenciamento, tudo ocorre de uma maneira peculiar. A equipe e o 

cliente estão cientes de que nem todos os requisitos foram definidos previamente, e esta 

definição vem acontecendo ao longo do tempo, para tal feito é incluído no projeto o 

gerenciamento de variabilidade de requisitos como atividade fundamental nos processos de 

requisitos ágil (d’Amorim, 2008). Dessa maneira, os requisitos e os custos do projeto evoluem 

conforme o tempo, sempre priorizando o desenvolvimento ágil e o maior entendimento entre 

cliente e equipe de desenvolvimento. 

 

 



 

 

4. RUP X SCRUM: VISÃO DE REQUISITOS 

 

Como ressaltado anteriormente, a fase de engenharia de requisitos é essencial para o 

projeto. Independente da metodologia aplicada, tradicional ou ágil, deve-se dar a devida 

atenção ao levantamento e especificação dos requisitos devido à relevância dos impactos 

causados, caso sejam cometidos equívocos nessas etapas, erros esses que ficam mais caros de 

serem corrigidos ao longo do desenvolvimento.  

 Esse capítulo busca descrever as principais características da etapa de engenharia de 

requisitos das metodologias RUP (tradicional) e XP (ágil). Comparando os métodos propostos 

pelas duas metodologias, destacando: vantagens, desvantagens, semelhanças e o tipo de cliente 

e empresa que melhor se adaptariam a tais métodos. 

4.1. Caso de Uso 

O caso de uso é uma espécie de contrato entre os stakeholders de um sistema sobre o 

seu comportamento. Este descreve o comportamento do sistema sob diversas condições, 

conforme o sistema responde a uma requisição de um dos stakeholders, chamado ator primário. 

O ator primário realiza uma ação no sistema para atingir algum objetivo (Cockburn, 2001. p. 

21). 

A finalidade do documento de caso de uso difere entre os envolvidos do projeto e o 

Rational Unified Process (2006) expõe da seguinte forma: 

 Os clientes utilizarão os casos de uso para entenderem o comportamento do 

sistema e, como eles precisam aprovar o fluxo de eventos do caso de uso, também o 

utilizarão para aprovarem o resultado da modelagem de casos de uso. 

 Possíveis usuários utilizarão o caso de uso para compreender o comportamento 

do sistema. 

 Os arquitetos de software utilizarão os casos de uso para identificar a 

funcionalidade da arquitetura. 

 As pessoas que analisam, projetam e implementam o sistema utilizarão o caso 

de uso para entender o comportamento do sistema e refiná-lo. 

 Os designers de caso de uso utilizarão os fluxos de eventos deste para localizar 

as classes. (Esses são os artefatos mais importantes para os designers de caso de uso.) 

 Os testadores utilizarão o caso de uso como base para identificar os casos de 

teste. 

 Os gerentes utilizarão os casos de uso para planejar e acompanhar a 

modelagem do sistema. 

 Os escritores da documentação utilizarão os casos de uso para entender que 

sequência de uso deve ser descrita na documentação (como o guia do usuário do 

sistema, por exemplo). 
 



 

 

Percebemos, assim, que o caso de uso tem como proposta ser um documento que é 

utilizado por todas as áreas envolvidas no forte processo de desenvolvimento proposto pela 

metodologia tradicional. Este descreve o passo a passo das interações entre o(s) usuário(s) e o 

sistema, dando origem ao fluxo de eventos da funcionalidade, que é aprovado pelo cliente para 

início do seu desenvolvimento. É utilizado, também, durante o desenvolvimento para 

acompanhamento gerencial e espelho para implementação do sistema. E, finalmente, é 

aproveitado como base dos cenários que testarão os resultados da implementação. 

A Rational Unified Process (2006) define um padrão para escrita do Documento Caso 

de Uso (ver anexo I) com uma estrutura dividida em:  

 Nome do Caso de Uso e uma breve descrição do objetivo do caso de uso;  

 Fluxo de eventos que se divide em Fluxo básico e Fluxo alternativo; 

 Fluxo básico: aborda o fluxo principal do sistema, onde destacamos o caminho do caso 

de sucesso do início ao fim;  

 Fluxos alternativos: descrevem os caminhos opcionais ou alterações de 

comportamento do sistema devido a exceções que ocorreram durante sua execução; 

 Requisitos Especiais: envolvem questões de usabilidade, confiabilidade, capacidade, 

desempenho e outros requisitos não funcionais; 

 Pré-condições: indica o estado que o sistema deve estar antes de iniciada a execução 

do caso de uso; 

 Pós-condições: indica o que o sistema deve assegurar após o término da execução do 

caso de uso; 

 Pontos de Extensão: funcionalidade opcional ou desnecessária para entendimento da 

função principal do caso de uso descrito, e que pode ser transportada para outro caso de 

uso. 

4.2. User Story 

User Story é o artefato mais usado nas metodologias ágeis. Segundo Pammi 

(2013):  

Em 1999, Kent Beck apresentou o termo “user stories” em Extreme Programming, 

trata-se de uma descrição simples da expectativa do usuário ou cliente para nova 

capacidade do sistema.  Em projetos ágeis, especialmente nos Scrum, usa-se o product 

backlog, que é uma lista de prioridades das user stories. 

 

A finalidade principal da user story é promover a discussão entre os clientes 

(Product owner) e a equipe de desenvolvimento sobre a história, e negociar a sua 



 

 

implementação. A discussão, neste caso, é mais importante do que o documento escrito, 

porque a quantidade de detalhes escrita não é capaz transmitir todas as necessidades de 

negócio (KONTIO, 2008).  Em resumo, a user story é um documento curto que contém 

o que o sistema deve fazer e, por conter pouco conteúdo, estimula a discussão entre 

equipe e cliente até que chegue ao que tem que ser feito e ao esforço necessário para 

isso. Durante essas discussões, novas user stories podem surgir. 

4.3. Caso de uso x User Story 

Ainda há discussão sobre semelhanças e diferenças entre Casos de Uso e User Story. 

Segundo Dorigan (2010, p. 51 a 52): 

Casos de Uso são descrições da interação do usuário com o sistema, compostos 

pelas ações que o usuário toma e o sistema responde até que o objetivo seja 

alcançado, não importando como sistema seja construído, ele apenas tem que 

funcionar daquela forma especificada. 

User Stories são descrições simples e curtas daquilo que o sistema terá que 

fazer, sendo aconselhável que o cliente faça a user story, ou pelo menos esteja 

presente quando for criada. User Stories podem ser particionadas em outras 

“mais simples”, buscando aumentar a velocidade ou separar o trabalho de 

implementação por alguma razão prática, nos casos de uso os requisitos são 

atômicos, não podendo se divididos.  
 

É perceptível que, apesar das diferentes características citadas acima, os dois 

documentos têm como finalidade em comum registrar o objetivo funcional do sistema para 

facilitar a comunicação entre os envolvidos na construção deste. A visão de Nery (2012, p.222) 

mostra algumas semelhanças entre documentação ágil (User Stories) e tradicional (Caso de 

Uso):  

 Casos de uso e stories são técnicas para desenvolver o sistema pelo ponto de 

vista do ator. 

 Casos de uso e stories não são documentos técnicos. 

 Casos de uso e stories são sucintos. 

 Casos de uso e stories são atômicos. 

 Casos de uso e stories agregam valor de negócio. 

 Casos de uso e stories são utilizados para gerenciar o projeto. 

 Casos de uso e stories dividem o sistema funcionalmente. 

 Casos de uso e stories podem ser estumados. 

 Casos de uso e stories direcionam os testes. 
 

4.4. Trabalhos relacionados 

4.4.1. Um processo de elicitação de requisitos com foco na seleção da técnica de 

elicitação 



 

 

Para alcançar o objetivo desta pesquisa, que busca indicar a melhor forma de 

documentação (ágeis e tradicionais) para diferentes projetos, foi realizado o estudo de trabalhos 

relacionados ao tema como forma de obtenção de conhecimento para a proposta. É o exemplo 

da pesquisa: um processo de elicitação de requisitos com foco na seleção da técnica de 

elicitação de Barbosa, Werneck, Assis, Fernandes e Silva. 

 Tal pesquisa apresenta um processo que auxilia os Analistas na escolha da técnica de 

elicitação, com base em características relevantes do projeto do sistema desenvolvido, e busca 

a maior colaboração entre os envolvidos nesta fase da engenharia de requisitos. Para chegar à 

conclusão da melhor técnica de elicitação, este trabalho utiliza as seguintes coordenadas 

apresentadas pelos autores Batista e Carvalho (2003 apud Barbosa et al, 2009): 

 Fonte de obtenção dos requisitos; 

 Qualidade;  

 Tempo; 

 Custo;  

 Confiabilidade;  

 Contexto; 

 Validação dos requisitos;  

 Necessidade de treinamento. 

 

Essas coordenadas foram organizadas em forma de matriz de decisão, onde os autores 

definiram uma pontuação, peso e classificação para cada coordenada x técnicas de elicitação, 

com o objetivo de atribuir maior pontuação à técnica mais adequada. Os resultados são gerados 

a partir do somatório das pontuações das coordenadas em cada técnica e finalmente aplicados a 

estudos de caso em uma empresa de desenvolvimento. 

A busca pela seleção da forma mais adequada de elicitação apresentada por Barbosa, 

Werneck, Assis, Fernandes e Silva nos dá parâmetros (citados acima), calculadamente 

defendidos em seu trabalho, para elaboração de um checklist que auxilie na escolha da 

metodologia (ágil ou tradicional) usada na atividade de especificação de requisitos. 

Este checklist irá agregar, aos parâmetros, questões práticas presentes no dia a dia dos projetos, 

facilitando, assim, a conexão destes aos problemas enfrentados pelos analistas responsáveis 

pela escolha da melhor forma de documentar. 



 

 

4.4.2. Comparação entre Metodologias Ágeis e Tradicionais para 

desenvolvimento de Software 

 

Outro trabalho relacionado é a “comparação entre metodologias ágeis e tradicionais para 

o desenvolvimento de software”, de Soares (2004). Como o próprio título diz, esta pesquisa 

tem como objetivo fazer comparação entre as metodologias tradicionais para desenvolvimento 

de software e as metodologias ágeis, mais especificamente voltadas para a comparação da 

Extreme Programming (XP), uma metodologia ágil muito usada, e o modelo Clássico ou 

Sequencial. 

A pesquisa de Soares (2004) nos agrega teoricamente quanto às características das duas 

metodologias que são base deste trabalho (ágil e tradicional). A comparação feita pelo autor em 

questão é voltada para todo o processo de desenvolvimento de software, abordando ideias para 

projetos que necessitam de um desenvolvimento rápido e que podem ter os requisitos 

constantemente alterados pelo cliente. A contextualização dos diferentes modos de tratar os 

requisitos, dentro do processo de desenvolvimento, usando a metodologia Extreme 

Programming (XP) ou o modelo Clássico ou Sequencial, contribui para o direcionamento das 

respostas do checklist, que é o objetivo proposto por este trabalho. 

4.4.3. Manifesto Ágil 

Outra grande influência deste trabalho é o Manifesto Ágil proposto por Kent Beck et. al 

(2001). Este manifesto propõe descobrir maneiras melhores de desenvolver software 

valorizando: indivíduos e interações entre eles, software em funcionamento, colaboração com o 

cliente e resposta rápida à mudança. Essa monografia busca responder alguns questionamentos 

que auxiliam a escolha da melhor metodologia (ágil ou tradicional) para especificação de 

requisitos com base nos valores apresentados no manifesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. CHECKLIST DE ESCOLHA DA METODOLOGIA DE 

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS 

Tendo em vista as informações apresentadas nesta pesquisa e nos trabalhos 

relacionados, este trabalho propõe responder o seguinte checklist para garantir a melhor 

escolha da metodologia (ágil ou tradicional) usada na documentação de projeto: 

 Tamanho da Equipe? (Confiabilidade - Segundo Cohn (2011, p. 202) as pequenas equipes 

maximizam a comunicação e minimizam a supervisão.)  

 Trata-se de um projeto grande e com um curto prazo para atendimento? (Tempo) 

 Requisitos sujeitos a alteração? (Custo e Contexto) 

 A equipe é experiente? (Necessidade de treinamento, qualidade, custo e confiabilidade) 

 Acessibilidade e proximidade física do cliente? (Fonte de obtenção dos requisitos e 

validação dos requisitos) 

O checklist apresentado foi construído com base nos parâmetros indicados entre 

parênteses, que foram os mesmos utilizados por Barbosa, Werneck, Assis, Fernandes e Silva 

no trabalho relacionado, apresentado anteriormente, entre outros embasamentos que poderão 

ser analisados nos subitens a seguir. No cenário em que o analista enfrenta problemas 

relacionados a algum(ns) dos questionamentos acima e desconhece o impacto dessa(s) 

questão(ões) sobre os parâmetros listados, propõe-se a análise das seguintes respostas 

fundamentadas: 

5.1. Tamanho da equipe? 

Quando a equipe é ágil temos redobrar a atenção quanto à comunicação, o impacto 

negativo causado quando duas pessoas da equipe estão falando coisas diferentes de outras duas 

pessoas é maior do que em metodogias tradicionais. Isso acontece, pois um dos conceitos do 

manifesto ágil prioriza indivíduos e interações ao invés de processos e ferramentas que 

auxiliam na supervisão da comunicação usada durante a especificação de requisitos do projeto. 

Logo, é de fundamental importância atentar para o tamanho da equipe (time) quando 

escolhemos trabalhar com Scrum. Segundo Marinello (2011): 

Quando há menos do que cinco membros em um time, há menor interação e, como 

resultado, há menor ganho de produtividade. Mais do que isso, o time poderá 

encontrar limitações de conhecimento durante partes da Sprint e não ser capaz de 

entregar uma parte pronta do produto. Se há mais do que nove membros, há 

simplesmente a necessidade de muita coordenação. Times grandes geram muita 

complexidade para que um processo empírico consiga gerenciar. 

 



 

 

Assim, buscando maior produtividade com menor dificuldade de gerenciamento, o 

método ágil scrum define um número mínimo de cinco e máximo de nove participantes por 

time. Caso a equipe de um projeto seja menor que o número mínimo de participantes proposto 

no scrum, não é recomendado utilizar documentação ágil, já que esta necessita de grande 

interação dos participantes devido ao seu baixo nível de detalhamento. 

Quando a equipe é maior que o número máximo de participantes proposto no scrum, 

duas sugestões são apresentadas: 

1. É possível quebrar a equipe em 2 ou mais times, utilizando o "Scrum of Scrums" 

(SCRUM OVERVIEW- Projeto Eclipse, 2008), e utilizar uma documentação ágil; 

2. Não utilizar o método SCRUM, já que metodologias tradicionais utilizam processos 

que ajudam na complexa atividade de gerenciar grandes equipes.  

 

O Scrum de Scrums é uma técnica para se utilizar o scrum em grandes equipes. Ela 

consiste na quebra dessas equipes em equipes ágeis menores (de 5 a 9 participantes), e em cada 

reunião diária dessas equipes ágeis é escolhido um representante para participar da reunião 

diária com os outros representantes de equipe. Trata-se de uma reunião diária normal onde os 

representantes discutem metas, conclusões e impedimentos em nome da equipe que 

representam.  Segundo a Agile Alliance (2013), o  Scrum of Scrums foi discutido, pela primeira 

vez, em 2001, no trabalho desenvolvido por Jeff Sutherland, o “Agile Can Scale: Inventing and 

Reinventing SCRUM in Five Companies” . A figura 7 ilustra uma abordagem da reunião do 

“Scrum of Scrums”:  

 

Figura 7 – Reunião de Scrum Of Scrums. (Cohn, 2007). 



 

 

 

Inicialmente 10 times scrum realizam suas reuniões diárias e escolhem seus 

representantes, esses representantes se dividem em outros 3 times onde realizam o Scrum Of 

Scrum. Finalmente, a partir dessas 3 equipes, outra pessoa é selecionada para participar da 

técnica conhecida como Scrum of Scrums of Scrums. Segundo Cohn (2007), o scrum of scrums 

pode ser utilizado de forma recursiva por tempo indeterminado através de várias camadas, 

conforme representado na imagem. 

5.2. Trata-se de um projeto grande e com um curto prazo para atendimento? 

Baseado no Manifesto ágil (Beck. K, et. al 2001), que valoriza a entrega do software em 

funcionamento mais que documentação abrangente, para entrega de curto prazo e grande 

tamanho propõe-se o uso de documentos ágeis. Segundo Soares (2004, p. 1), o enfoque das 

metodologias ágeis de desenvolvimento é a preocupação de gastar menos tempo com 

documentação e mais com a implementação. 

O caso de uso, documento utilizado em métodos tradicionais, exige mais horas de 

elaboração e validação, pois, como dito por Sommerville (2011, p. 94), este deve conter uma 

especificação completa e detalhada de todo o sistema. Para diminuir o tempo gasto em 

documentação indica-se utilizar documento ágil como, por exemplo, a user story, pois são 

documentos pequenos, simples e não capturam muitos detalhes. Em princípio, a falta de 

detalhe das user stories são compensadas, nos métodos ágeis, com a forte interação da equipe 

de desenvolvimento como product owner (o representante do negócio), para garantir a 

qualidade e adequação do produto entregue. Essa forte interação é proposta também pelo 

Manifesto Ágil (2001), no conceito que diz: Indivíduos e interações ao invés de processos e 

ferramentas.  

5.3. Requisitos sujeitos a alteração? 

Esse item do checklist está diretamente ligado ao conceito do manifesto ágil, que diz: 

resposta rápida à mudança ao invés de seguir planos, buscando mostrar o impacto desse 

conceito dentro do processo de documentação de requisitos e futuros custos que a falta de 

planos pode gerar. 

As metodologias tradicionais devem ser aplicadas em situações em que os requisitos do 

software são estáveis e os requisitos futuros são previsíveis, pois quanto mais avançada a fase 

de desenvolvimento maior o custo da alteração do requisito. Já na metodologia ágil o custo não 



 

 

cresce muito mesmo quando alterações são feitas em fases avançadas do desenvolvimento, já 

que se adaptam à mudança (Soares, 2004); 

Um dos conceitos, já apresentado anteriormente, do manifesto ágil proposto por Kent 

Beck et. al (2001), é: “resposta rápida a mudança ao invés de planos”. Conforme Pammi 

(2003):  

As user stories, documentação usada em métodos ágeis, reconhecem a importância da 

mudança. Elas absorvem a mudança das seguintes maneiras: 

 Se o escopo da user story se torna grande, esta pode ser dividida em histórias 

menores; 

 Acrescentam-se novos critérios de aceitação.  
 

Percebemos, assim, que a documentação ágil está preparada para absorver rapidamente 

as mudanças sem grandes impactos no processo. 

5.4. A equipe é experiente? 

Esta pergunta chave é decorrente da priorização de indivíduos e interações ao invés de 

processos e ferramentas, conceituada no Manifesto Ágil. A Metodologia ágil requer 

profissionais mais qualificados para garantir bons resultados com um processo fraco. O 

Analista de requisitos ágil tem que antecipar situações de problemas e saber quando um 

requisito instável está interferindo na entrega rapidamente e sem o auxílio de processo.  

Como explicitado anteriormente neste trabalho, o Manifesto Ágil proposto por Kent 

Beck et. al (2001) definiu que um dos conceitos da Metodologia ágil é baseado na substituição 

de processos e ferramentas por interação entre os envolvidos. Isso pressupõe a necessidade de 

uma equipe experiente e qualificada, capaz de produzir um produto de qualidade, independente 

de regras de processo e ferramentas robustas.  

Concluímos também, a partir do conceito do Manifesto Ágil citado acima, que caso a 

equipe seja inexperiente é preciso investir em um processo forte para suprir esse déficit. Na 

metodologia tradicional como o caso de uso deve conter todos os detalhes da funcionalidade 

descrita, mesmo com analistas em documentação com pouca experiência, o processo auxiliará 

para que essa documentação seja completa, bem validada e disseminada para agregar o mesmo 

valor de conhecimento entre os desenvolvedores.  

Em resumo, podemos afirmar que em Métodos dirigidos a planos o processo é forte, 

assim suporta pessoas medianas. Já em Métodos ágeis há necessidade de pessoas fortes para 

suportar, sem desconto na qualidade, um processo fraco. 

5.5. Acessibilidade e proximidade física do cliente? 



 

 

Com base em dois conceitos do manifesto ágil, que dizem: indivíduos e interações ao 

invés de processos e ferramentas, e resposta ágil à mudança ao invés de seguir planos, somos 

motivados a avaliar a fonte de validação e obtenção de requisitos. Pois, quanto mais acessível o 

cliente da equipe envolvida maior interação e mais rápida a resposta deste às possíveis 

divergências entre o esperado e o que está sendo produzido. 

A proximidade e a disponibilidade do cliente é um pré-requisito para a adoção de 

métodos ágeis. Segundo Beck (1999 apoud Soares, 2004) um dos princípios básicos da 

metodologia de desenvolvimento ágil (Extreme Programming (XP)) apresentada em sua 

pesquisa é: cliente presente (é fundamental a participação do cliente durante todo o 

desenvolvimento do projeto. O cliente deve estar sempre disponível para sanar todas as dúvidas 

de requisitos, evitando atrasos e até mesmo construções erradas. Uma ideia interessante é 

manter o cliente como parte integrante da equipe de desenvolvimento). 

Nas metodologias tradicionais, o maior contato com o cliente é na fase de 

documentação, até que esta seja validada e aprovada. O caso de uso fornece ao desenvolvedor 

uma compreensão comum com os stakeholders e especialista do domínio, além de ajudar a 

validar e verificar o sistema à medida que este evolui durante o seu desenvolvimento (Nery, 

2011, p.180), o que dispensa maior interação dos envolvidos, clientes e desenvolvedores, 

durante a fase de desenvolvimento do projeto, já que, a documentação aprovada pelo cliente 

contém detalhadamente aquilo que o usuário pode esperar do sistema. 

5.6. Matriz de Decisão 

O checklist apresentado acima, composto de 5 perguntas, tem com objetivo auxiliar a 

escolha da metodologia empregada na fase de especificação de requisitos do projeto. Para uma 

visão mais simplificada do checklist é apresentada a matriz de decisão a seguir, com o intuito 

indicar a utilização da metodologia apresentada na coluna onde as respostas se encaixam no 

perfil do projeto. 

 Metodologia Tradicional Metodologia Ágil 

Tamanho da Equipe? 

O forte processo auxilia no 

gerenciamento de grandes 

e pequenas equipes. 

Mínimo de 5 e máximo de 

9 participantes. Caso a 

equipe seja maior que o 

número máximo proposto, 

quebrar a equipe em 2 ou 

mais times 

utilizando o "Scrum of 

Scrums". 

Trata-se de um projeto O caso de uso exige mais Indica-se utilizar a user 



 

 

grande e com um curto 

prazo para atendimento? 

horas de elaboração e 

validação, porém ele é 

necessário quando o 

software é crítico. 

story, pois são documentos 

pequenos, simples e não 

capturam muitos detalhes. 

Requisitos sujeitos a 

alteração? 

Indicado para projetos 

onde os requisitos do 

software são estáveis e os 

requisitos futuros são 

previsíveis. 

Está preparado para 

absorver rapidamente as 

mudanças sem grande 

impacto no custo. 

A equipe é experiente? 

O processo é forte, assim 

suporta mais facilmente 

pessoas medianas. 

Requer profissionais mais 

qualificados para garantir 

bons resultados com um 

processo fraco. 

Acessibilidade e 

proximidade física do 

cliente? 

Dispensa maior interação 

dos envolvidos, clientes e 

desenvolvedores, durante a 

fase de desenvolvimento 

do projeto. 

A proximidade e a 

disponibilidade do cliente é 

um pré-requisito para a 

adoção de métodos ágeis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSÃO 

Apresenta-se a conclusão desta monografia, que demonstrou o quanto os Processos de 

Engenharia de Requistos contribuem para um avanço tecnológico ao cotidiano das empresas 

que as utilizam no mercado de trabalho e as diretrizes para a escolha correta da metodologia de 

especificação de requisitos. 

Foram observados: o conceito de engenharia de software, os conceitos dos diferentes 

tipos de processos, os diferentes processos de engenharia de requisitos e os motivos pelos quais 

uma boa documentação é importante. 

Foram observadas também as vantagens, desvantagens e semelhanças de uma 

metodologia ágil e tradicional de requisitos, comparando a forma com que cada uma delas 

costuma documentar as funcionalidades a serem implantadas. Foi proposto um pequeno 

checklist, que mostra um direcionamento para a escolha da metodologia que será mais bem 

empregada em seu projeto de acordo com suas características. 

Os resultados esperados no desenvolvimento desta pesquisa foram alcançados. A 

exposição dos processos ágil e tradicional de engenharia de requisitos e a comparação das suas 

formas de documentação. E através do checklist proposto podem-se constatar quais os projetos 

e clientes que estão preparados para especificação de requisitos ágil, e quais estão melhores 

preparados para um processo tradicional. Finalmente, pode ser objetivo de futuros estudos a 

aplicação do checklist aqui definido e a medição dos resultados em diferentes tipos de projetos.  
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ANEXOS 

ANEXO I – Template RUP do artefato caso de uso. 

 A numeração dos passos é opcional;  

 As extensões têm suas próprias seções de título e são chamadas de fluxos alternativos. 

 

1.   Nome do Caso de Uso 

1.1   Breve Descrição 

A descrição relata brevemente a finalidade do caso de uso. Para tanto, será 

suficiente um único parágrafo. 

2.   Fluxo de Eventos 

2.1   Fluxo Básico 

Este caso de uso é iniciado quando o ator faz algo. Um ator sempre inicia os 

casos de uso.  O caso de uso descreve o que o ator faz e o que o sistema faz em 

resposta. Ele deve ser elaborado como um diálogo entre o ator e o sistema. 

O caso de uso descreve o que acontece dentro do sistema, mas não o porquê 

nem como. Se forem trocadas informações, seja específico no que diz respeito ao 

conteúdo que é passado e retornado. Por exemplo, não é muito esclarecedor dizer que o 

ator fornece informações do cliente. É melhor dizer que ele fornece o nome e o 

endereço do cliente. Frequentemente é útil fazer uso de um Glossário de Termos para 

manter a complexidade do caso de uso sob controle — poderá ser conveniente definir 

termos como, por exemplo, informações do cliente nesse glossário, a fim de evitar que 

o caso de uso fique repleto de detalhes. 

As alternativas simples poderão ser apresentadas no texto do caso de uso. Se 

forem necessárias apenas algumas frases para descrever o que acontece quando há uma 

alternativa, faça essa descrição diretamente na seção Fluxo de Eventos. Se o fluxo 

alternativo for mais complexo, use uma seção separada para descrevê-lo. Por exemplo, 

uma subseção Fluxo Alternativo explica como descrever alternativas mais complexas. 

Às vezes, uma figura vale por mil palavras, embora não haja nada que possa 

substituir uma redação clara e organizada. Se for mais esclarecedor, sinta-se à vontade 

para colar representações gráficas de interfaces do usuário, fluxos de processo ou outras 

imagens no caso de uso. Se um fluxograma for útil para apresentar um processo 



 

 

complexo de decisões, utilize-o sem nenhuma dúvida! Semelhantemente no que diz 

respeito a comportamentos dependentes de estado, um diagrama de transição de estado 

geralmente esclarece o comportamento de um sistema muito mais do que páginas e 

páginas de texto. Use o meio de apresentação certo para o problema, mas procure evitar 

o uso de terminologia, notações ou imagens que o público possa deixar de 

compreender. Lembre-se de que sua finalidade é esclarecer e não obscurecer. 

2.2  Fluxos Alternativos 

2.2.1 < Primeiro Fluxo Alternativo > 

As alternativas mais complexas são descritas em uma seção separada, a que é 

feita referência na subseção Fluxo Básico da seção Fluxo de Eventos. Pense nas 

subseções Fluxo Alternativo como comportamentos alternativos — cada fluxo 

alternativo representa um comportamento alternativo, geralmente devido a exceções 

que ocorrem no fluxo principal. O tamanho desses fluxos poderá ser tão extenso quanto 

o necessário para descrever os eventos associados ao comportamento alternativo. 

Quando um fluxo alternativo termina, os eventos do fluxo principal de eventos são 

retomados, a menos que seja especificado de outra maneira. 

2.2.1.1 < Um Subfluxo Alternativo > 

Os subfluxos alternativos, por sua vez, poderão ser divididos em subseções para 

aprimorar a clareza. 

2.2.2  < Segundo Fluxo Alternativo > 

Poderá haver, e muito provavelmente haverá, uma série de fluxos alternativos 

em um caso de uso. Mantenha cada fluxo alternativo separado para aprimorar a clareza. 

O uso de fluxos alternativos melhora a legibilidade do caso de uso e também evita que 

os casos de uso sejam decompostos em hierarquias de casos de uso. Lembre-se de que 

os casos de uso são apenas descrições textuais e que sua finalidade principal é 

documentar o comportamento de um sistema de maneira clara, concisa e 

compreensível. 

3.  Requisitos Especiais 

Normalmente um requisito especial é um requisito não funcional que é 

específico de um caso de uso, mas que não é especificado, de maneira fácil ou natural, 

no texto do fluxo de eventos do caso de uso. Entre os exemplos de requisitos especiais 

estão incluídos requisitos legais e reguladores, padrões de aplicativo e atributos de 



 

 

qualidade do sistema a ser criado, incluindo requisitos de usabilidade, confiabilidade, 

desempenho ou suportabilidade. Além disso, outros requisitos — como sistemas 

operacionais e ambientes, requisitos de compatibilidade e restrições de design — 

deverão ser capturados nesta seção. 

3.1  < Primeiro Requisito Especial > 

 4. Condições Prévias 

Uma condição prévia de um caso de uso é o estado do sistema que deve estar 

presente antes de um caso de uso ser realizado. 

4.1  < Condição Prévia Um > 

5.   Condições Posteriores 

Uma condição posterior de um caso de uso é uma lista dos possíveis estados em 

que o sistema poderá se encontrar imediatamente depois do término de um caso de uso. 

5.1   < Condição Posterior Um > 

 6.   Pontos de Extensão 

Pontos de extensão do caso de uso. 

6.1    <Nome do Ponto de Extensão> 
Definição da localização do ponto de extensão no fluxo de eventos. 

 


