
RESUMO 

Esta dissertação enquadra-se na área da engenharia de requisitos e propõe uma abordagem integrada para 
identificação e representação de requisitos nas fases de desenvolvimento e adaptação de produtos de 
software genéricos, como ERP- Enterprise Resource Planning e CRM - Customer Relationship 
Management. Estes produtos apoiam os processos de negócio das organizações e são caracterizados por 
uma alta modularidade e configurabilidade. Apoiar o seu desenvolvimento assim como a 
implementação/adaptação em clientes com diferentes necessidades, foi uma das principais motivações 
deste trabalho.  

A abordagem tem por objectivo central facilitar, na fase de implementação/adaptação do produto, a 
reutilização dos requisitos identificados na fase de desenvolvimento. Compreende linhas de orientação para 
o processo de engenharia de requisitos, modelos para documentação de requisitos nas duas fases e 
ferramentas de suporte baseadas em tecnologia Wiki e XML.  

Um dos contributos inovadores da abordagem é usar os parâmetros de configuração do produto de software 
genérico como variáveis de parametrização dos requisitos na fase de desenvolvimento. Também a 
integração de toda a documentação dos requisitos das fases de desenvolvimento e 
implementação/adaptação num repositório semi-estruturado é outro elemento central da abordagem. 
Recorre-se ao princípio da reutilização sistemática como forma de melhorar a qualidade, a produtividade e 
os custos dos produtos de software genéricos. A reutilização de caixa negra é conseguida com a simples 
instanciação dos parâmetros de configuração, pois são também parâmetros da definição dos requisitos. A 
reutilização de caixa branca é conseguida com a definição de variações em relação aos requisitos e 
características base do produto.  

Para validar a proposta apresentada, foi realizada uma experiência de re-documentação de requisitos de um 
sistema de software pré-existente, cujo desenvolvimento tinha sido acompanhado no âmbito de um estudo 
de caso numa organização de desenvolvimento de software.  

ABSTRACT 

In this dissertation, it is proposed an integrated requirements identification and representation approach for 
the development and implementation/adaptation of generic software products, such as ERP (Enterprise 
Resource Planning) and CRM (Customer Relationship Management) systems. These products, intended to 
support the business processes of organizations, are characterized by high modularity and configurability. 
To facilitate their development and implementation/adaptation in customers with varying needs was one of 
the main motivations of the work reported in this dissertation.  

A central aim of the approach proposed is to facilitate reusing, in the implementation/adaptation phase, the 
requirements identified in the development phase. The approach comprises guidelines for the requirements 
engineering process, requirements documentation models for both phases, and supporting tools based in 
Wikies and XML technology.  

One of the innovative aspects of the approach proposed is to use the configuration parameters as 
requirements definition parameters during the development phase. The integration of all the requirements 
artefacts produced in the development and implementation phases in a semistructured repository is another 
central aspect of the approach. The principles of systematic reuse are used to improve the quality and 
productivity, and reduce the costs in the development and implementation of generic software products. 
Black-box reuse is attained by instantiating the configuration parameters, since they are also used as 
requirements definition parameters. White-box reuse is attained by defining variants to the base product 
requirements and characteristics.  

In order to validate the approach presented, it was conducted a requirements re-documentation experiment 
of a pre-existent software system, whose development had been accompanied in a case studied conducted 
in a software development company.  


