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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. 
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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 semi-

structured 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. 
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Résumé 

Cette dissertation s'insère dans le secteur de l'ingénierie d’exigences et propose un abordage 

intégré sur l´identification et la représentation des exigences au niveau des phases de 

développement et adaptation de produits de logiciel génériques, comme ERP (Enterprise 

Resource Planning) et CRM (Customer Relationship Management). Ces produits soutiennent 

les processus des organisations et sont caractérisés par une haute modularité et configuration. 

Maintenir leur développement ainsi que leur implémentation /adaptation envers les clients 

avec différents besoins, a été la principale motivation de ce travail.  

Cet abordage a l´objectif de faciliter, au niveau de la de l'implémentation /adaptation du 

produit, la réutilisation des exigences identifiées dans la phase de développement. Il 

comprend des lignes d'orientation pour le processus d'ingénierie de exigences, modèles pour 

documentation de exigences dans les deux phases et outils de support basés sur technologie 

Wiki et XML. 

Une des contributions innovatrices de ce travail est d´utiliser les paramètres de configuration 

du produit logiciel générique en tant que variables de configuration des exigences dans la 

phase du développement. Aussi l'utilisation des entrepôts d'exigences, qui intègrent toute la 

documentation des exigences au niveau de ses différentes phases de développement et 

l'implémentation /adaptation de la forme demie structurée, est un autre élément central de 

l'abordage. Le principe de la réutilisation systématique comme façon d'améliorer la qualité, la 

productivité et les coûts des produits logiciels génériques est maintenu. La réutilisation de la 

boîte noire est obtenue avec la simple substitution des paramètres de configuration. La 

réutilisation de la boîte blanche est obtenue par la définition de variations relatives aux 

exigences et aux caractéristiques de base du produit. 

Pour valider ce travail, on a conduit une expérience de re-documentation des exigences d'un 

système de logiciel préexistant, et dont le développement a été accompagné dans le contexte 

d'une étude de cas au niveau d´une organisation de développement de logiciel. 
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1 

1 Introdução 

 

O desenvolvimento de software orientado à reutilização é considerado como um meio de 

melhorar a produtividade e a qualidade dos sistemas de software. Ao incorporar a reutilização 

de requisitos no processo de desenvolvimento está-se a contribuir para essa melhoria. Com 

efeito, esta melhoria envolve o produto, o processo de desenvolvimento, as ferramentas e os 

recursos humanos.  

 

1.1 Motivação 

Os requisitos constituem-se como uma das maiores preocupações no desenvolvimento de 

software. Constata-se que não é dado o devido valor aos requisitos. É indispensável dar mais 

atenção ao processo de levantamento de requisitos como forma de melhorar a qualidade do 

software. Tal como refere [Alexander and Stevens, 2002], a alteração dos requisitos fica 

dispendiosa uma vez que, se um erro se propaga pelo desenho, o custo da correcção torna-se 

elevado. Por outro lado, para quem desenvolve software será difícil construir um bom produto 

baseado em requisitos mal definidos. Os requisitos devem ser claros e utilizáveis para 

poderem conduzir o desenvolvimento de um produto de software de qualidade [Gottesdiener, 

1999]. Torna-se por isso importante escrever bons requisitos e melhorar o seu processo de 

desenvolvimento. 

Com efeito, melhorias nas fases iniciais do processo de desenvolvimento de software trazem 

benefícios significativos comparando com melhorias em fases posteriores [Henderson-Sellers 

et al., 2002]. Também [Jones, 2001] reportando-se à experiência prática, indica que os 

projectos de software que conseguem uma eficiência de noventa e cinco por cento na remoção 

de erros, registam tempos de desenvolvimento mais curtos e apresentam custos mais baixos. 

A razão para esta situação está no facto de que quanto mais cedo se conseguem identificar os 

erros, menor é o esforço para os resolver [Nuseibeh and Easterbrook, 2002]. Na realidade, 

quando se trata de grandes projectos, os requisitos dos utilizadores costumam ser mais 

incertos e ambíguos. Este facto exige necessariamente um maior esforço na inventariação e 

análise dos requisitos iniciais. De igual modo, o sucesso de um projecto de software também 

depende da flexibilidade para incorporar alterações aos requisitos iniciais, eliminação de 
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alguns deles e inclusão de outros novos. Segundo alguns especialistas a percentagem de 

alteração de requisitos situa-se nos vinte e cinco por cento face aos requisitos originais [Jones, 

2001]. 

Tendo por referência as estatísticas da Standish Group [Johnsons, 1995], verifica-se que a 

definição clara dos requisitos está entre as principais razões que contribuem para o sucesso de 

um projecto (Figura 1.1.1).  

Razões Valores em % 

Envolvimento dos utilizadores 15,9 
Apoio dos gestores   13.9 
Definição clara dos requisitos  13.0 
Planeamento formal   9.6 
Expectativas realistas 8.2 
Projectos com dimensão adequada 7.7 
Pessoal competente  7.2 
Boa liderança 5.3 
Visão clara dos objectivos   2.9 
Trabalhadores empenhados   2.4 
Outras  13.9 

Figura 1.1.1 – Principais razões que levam ao sucesso de um projecto. 

Com efeito, destacam-se três razões que estão relacionadas com o sucesso: envolvimento dos 

utilizadores, apoio e disponibilidade dos gestores e a definição clara dos requisitos. 

Por outro lado, as razões que contribuem para o insucesso de um projecto estão relacionadas 

com os requisitos incompletos (13.1%), com a falta de envolvimento dos utilizadores (12.4%) 

e com a falta de recursos (10.6%), como ilustra a Figura 1.1.2 e que tem por base o estudo 

anteriormente mencionado da Standish Group. 

Razões Valores em % 

Levantamento de requisitos incompleto  13.1 
Falta de envolvimento dos utilizadores   12.4 
Falta de recursos   10.6 
Expectativas irrealistas   9.9 
Falta de apoio das chefias   9.3 
Mudanças nos requisitos e nas especificações 8.7 
Falta de planeamento   8.1 
Falta de utilidade 7.5 
Falta de gestão das tecnologias de informação  6.2 
Iletracia tecnológica 4.3 
Outras  9.9 

Figura 1.1.2 – Principais razões que levam ao insucesso de um projecto. 

Também, um estudo europeu [Ibanez and Rempp, 1996] realizado a 3805 organizações, veio 

revelar que os problemas mais referidos pelos profissionais de engenharia de requisitos foram 
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a especificação de requisitos (53%), a gestão de requisitos (43%), a documentação (36%) e os 

testes (35%). 

Na realidade, os requisitos são fundamentais para o sucesso do desenvolvimento de software, 

aliás [DeMarco and Lister, 2003] indicam mesmo a necessidade de uma gestão de riscos 

(identificar e tratar os riscos) durante a especificação de requisitos. 

Muitos outros autores ([Berry and Lawrence, 1998]; [Biddle et al., 2000]; [Daneva, 2000]; 

[Leite, 2001]; [Maiden and Gizikis, 2001]; [Alexander and Stevens, 2002]; [Gottesdiener, 

2002]; [Graham, 2002]; [Nuseibeh and Easterbrook, 2002]; [Figueiredo, 2003b]; [Jacobson, 

2004]) referem que os requisitos são um elemento crucial para o desenvolvimento de 

software, devendo ser reutilizados desde as fases iniciais do processo de desenvolvimento.  

O interesse da reutilização de requisitos advém do facto de que o valor da reutilização, para 

muitos sistemas, é superior a 50%. [Sommerville and Sawyer, 1997] indicam mesmo que para 

sistemas semelhantes cerca de 80% dos requisitos poderão ser os mesmos. Para sistemas do 

mesmo domínio de aplicação, os estudos revelam que, em média, alguns processos ou 

componentes de dados são reutilizáveis entre 80 a 100 por cento [Daneva, 2004]. 

De facto, os requisitos têm grande importância no desenvolvimento e implementação1 de 

sistemas de software genéricos, tais como sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) e 

CRM (Customer Relationship Management), cuja visibilidade foi dada pelos trabalhos de 

Daneva ([Daneva, 2000]; [Daneva, 2004]). Também [Sommerville, 2004b] refere que esta 

classe de sistemas é amplamente usada mas em grande parte ignorada pelos investigadores de 

engenharia de requisitos. 

Tal como refere [Voas, 1999], a todos cabe um papel a desempenhar neste processo. Os 

profissionais devem divulgar o seu conhecimento escrevendo e falando em fóruns de 

discussão, informando assim os investigadores dos problemas reais. Por sua vez, os 

investigadores devem validar os seus argumentos apoiando-se em sistemas reais a fim de 

poderem tornar as suas investigações mais aceites. É assim que, ainda segundo o mesmo 

autor, investigadores e profissionais devem ser parceiros efectivos.  

                                                 
1 A implementação de um produto genérico num cliente compreende normalmente a adaptação às necessidades 

específicas do cliente e a integração com outros sistemas do cliente. Por sua vez, a adaptação realiza-se através 

de parametrização (ou configuração) e, quando necessário, desenvolvimentos específicos (ou "customizações"). 

Ao longo da dissertação os termos implementação e adaptação são usados indistintamente. 
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Também [Davis and Hickey, 2002] apontam no mesmo sentido ao referirem que os 

investigadores e os profissionais em engenharia de requisitos precisam de trabalhar 

conjuntamente para diminuir os problemas reais. Trata-se de um desafio que tem por 

objectivo entender como os profissionais fazem o seu trabalho. É por isso necessário ter em 

conta que as questões políticas, operacionais, económicas, técnicas e de cumprimento de 

prazos inibem a capacidade dos profissionais de adoptar novas ideias.  

Ora, foi esta linha de pensamento que levou a um estudo numa empresa de desenvolvimento 

de software, promovendo a ligação entre a investigação nesta área e a acção prática. Resultou 

assim num acompanhamento do processo de desenvolvimento de software no domínio de 

sistemas ERP. Esse estudo permitiu sedimentar a identificação de problemas de engenharia de 

requisitos, no contexto do desenvolvimento e implementação de produtos de software 

genéricos. 

 

1.2 Problema e Objectivo 

As organizações que desenvolvem produtos de software genéricos (como ERP ou CRM) e os 

implementam em clientes com diferentes necessidades, debatem-se com os seguintes 

problemas de engenharia de requisitos: 

• como identificar, exprimir e relacionar (na fase de desenvolvimento) a variabilidade 

de requisitos do domínio de aplicação e as possibilidades de configuração e 

"customização" do produto; 

• como determinar de forma rápida e rigorosa (na fase de implementação) as 

necessidades de configuração e "customização" do produto para um dado cliente; 

• como produzir de forma rápida e rigorosa (na fase de implementação) documentos e 

modelos integrais de requisitos e características do produto instanciados para um dado 

cliente; 

• como conseguir que a informação de requisitos e configurações das várias 

implementações esteja facilmente disponível para suportar a tomada de decisões 

relativas à evolução do produto. 

O objectivo do trabalho reportado nesta dissertação é desenvolver uma abordagem de 
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engenharia de requisitos endereçando os problemas acima identificados. 

A resolução destes problemas passa pela reutilização de requisitos e pela integração dos 

requisitos de software nas fases de desenvolvimento e implementação do produto. 

 

1.3 Contribuições 

A principal contribuição desta dissertação é a proposta de uma abordagem integrada para a 

identificação e representação de requisitos nas fases de desenvolvimento e adaptação de 

produtos de software genéricos, como sistemas ERP e CRM. A abordagem tem por objectivo 

central facilitar, na fase de implementação/adaptação do produto, a reutilização dos requisitos 

identificados na fase de desenvolvimento. 

A abordagem compreende os seguintes componentes: linhas de orientação para o processo de 

engenharia de requisitos; modelos para organização e documentação de requisitos nas duas 

fases (desenvolvimento e implementação); e ferramentas de suporte baseadas em tecnologia 

Wiki e XML. 

Ao nível da organização dos requisitos nas duas fases, propõe-se: 

• a documentação estruturada dos requisitos e características do produto genérico com 

base em templates (para documentação de casos de uso, entidades de domínio, etc.), 

com variabilidade expressa em função dos parâmetros de configuração que serão 

depois usados (na forma de questões de parametrização) como guia para a 

implementação do produto em cada cliente; 

• a documentação dos requisitos de cada implementação, em primeiro lugar, através das 

respostas às questões de parametrização e, em segundo lugar (para efeitos de 

desenvolvimentos específicos / "customizações"), através de variações e extensões em 

relação aos requisitos e características do produto genérico; 

• a integração da documentação dos requisitos das várias implementações com a 

documentação dos requisitos e características base do produto genérico, em áreas 

separadas mas interligadas, suportando navegação, rastreabilidade, instanciação dos 

requisitos e características do produto em função das respostas às questões de 

parametrização e análise de variabilidade das implementações existentes. 
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Ao nível do processo de engenharia de requisitos, propõe-se um processo genérico integrado 

para as duas fases (desenvolvimento e implementação), e apontam-se algumas boas práticas e 

linhas de orientação ao nível de intervenientes, actividades e deliverables. 

Ao nível das ferramentas de suporte, foi configurada uma infra-estrutura de documentação 

colaborativa, baseada em tecnologia Wiki e XML, por forma a suportar os modelos de 

documentação de requisitos propostos, bem como funcionalidades de gestão de requisitos e de 

composição e impressão de documentos de requisitos. São ainda propostas extensões à infra-

estrutura de documentação colaborativa, no sentido de melhorar o suporte de documentos 

parametrizados, documentos "delta" e edição amigável de conteúdos XML através de 

formulários. 

Como principais aspectos inovadores da abordagem proposta, destacam-se: 

• a utilização dos parâmetros de configuração do produto (que são instanciados aquando 

da implementação nos clientes) como variáveis de parametrização dos modelos2 que 

detalham os requisitos e características do produto (encontram-se na literatura 

abordagens para representar a variabilidade em modelos de casos de uso através de 

pontos de variação, no entanto esses pontos de variação não estão explicitamente 

definidos em função dos parâmetros de configuração do produto que são instanciados 

aquando da implementação nos clientes, os quais podem ter impacto transversal em 

muitos pontos dos modelos); 

• a integração de toda a documentação dos requisitos das fases de desenvolvimento e 

implementação/adaptação num repositório semi-estruturado (normalmente são 

departamentos diferentes, ou até empresas diferentes, que desenvolvem e 

implementam o produto nos clientes, com reduzida comunicação entre si, mas a 

documentação e gestão integrada dos requisitos é fundamental para obter ganhos de 

produtividade e qualidade); 

• a promoção da reutilização de requisitos de caixa negra, através da instanciação 

automática dos requisitos e características base do produto em face dos valores dos 

                                                 
2 Quando se fala em modelos, não se está a pensar apenas em diagramas, mas também na documentação 

associada, que acaba por conter a maioria da informação. 
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parâmetros de configuração numa determinada implementação, pois estes são também 

parâmetros da definição dos requisitos; 

• a promoção da reutilização de caixa branca, através da definição em cada 

implementação de variações em relação aos requisitos e características base do 

produto, que podem ser automaticamente combinadas com os requisitos e 

características base do produto. 

Como principais vantagens da abordagem proposta, destacam-se: 

• ao nível do desenvolvimento do produto: 

o melhorar a comunicação das possibilidades de configuração e dos requisitos 

comuns e variáveis do produto, entre analistas, arquitectos e programadores, 

resultando num produto final (código e documentação) de melhor qualidade; 

• ao nível da implementação do produto nos clientes: 

o facilitar a comunicação das possibilidades de configuração do produto e a 

documentação das escolhas de configuração; 

o facilitar a análise de impacto das escolhas de configuração efectuadas, antes 

de as mesmas serem efectivamente implementadas, através da visualização do 

seu impacto ao nível dos modelos que descrevem o produto (modelos de casos 

de uso e modelos de entidade, incluindo as suas descrições detalhadas); 

o melhorar a comunicação das "customizações" e alterações necessárias ao 

produto base (quando a simples parametrização não é suficiente para 

satisfazer as necessidades do cliente), na forma de variações aos requisitos, 

características e modelos base do produto; 

o facilitar a produção de documentação de requisitos e modelos detalhados do 

produto para cada implementação, reutilizando a documentação e modelos 

base do produto; 

o facilitar a comunicação dos requisitos de configuração e "customização" entre 

analistas e implementadores; 

• ao nível da evolução do produto: 
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o facilitar a análise da variabilidade de requisitos e do impacto de alterações ao 

produto nas implementações existentes, permitindo tomar decisões mais 

informadas relativas à evolução do produto; 

o facilitar a manutenção da documentação de requisitos, características e 

modelos do produto, por incorporação das variações requeridas e 

documentadas nas várias implementações. 

 

1.4 Principais Bases Consideradas 

A proposta apresentada nesta dissertação teve a influência de vários trabalhos. Destacam-se 

seguidamente os mais relevantes: 

• A reutilização de componentes de casos de uso apresentada por [Jacobson et al., 

1997], em que cada componente define várias responsabilidades do sistema em termos 

de orientação ao problema. Actores e componentes de casos de uso podem ser 

reutilizados como são, sem alterações, ou reutilizados depois de serem especializados. 

Também podem ser usados para definir localizações de variabilidade; 

• O princípio da reutilização sistemática ([McIlroy, 1969]; [Prieto-Díaz, 1995]), como 

conceito do modelo do domínio que é usado para especificar e conceber novos 

sistemas numa área de aplicação específica; 

• O ponto de vista da reutilização como um problema de gestão de conhecimento 

[Highsmith, 2003]; 

• A teoria de conhecimento do domínio para definir a semântica e a composição de 

modelos de domínio genéricos no contexto da engenharia de requisitos. Os modelos 

genéricos de aplicações podem ser reutilizados para analisar e modelar requisitos na 

construção de novas aplicações [Sutcliffe and Maiden, 1998]; 

• Os padrões como conhecimento que pode ser transmitido e ensinado, nomeadamente 

os padrões associados à escrita de casos de uso [Adolph and Bramble, 2003]; 

• O aparecimento das ferramentas de documentação colaborativa baseadas em 

WikiWikiWebs [Cunningham, 1999] [Aguiar et al., 2003]; 
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• As abordagens de engenharia de requisitos para o desenvolvimento de sistemas de 

software genéricos, tais como sistemas ERP, que propõem um processo iterativo com 

reutilização de artefactos ([Daneva, 2000]; [Daneva, 2004]); 

• As abordagens desenvolvidas no âmbito das linhas de produtos de software para 

descrever as características comuns e variáveis dos sistemas e suportar a reutilização 

([Van Gurp et al., 2001], [Halmans and Pohl, 2003], [Bosch, 2004], [Northrop, 2004]); 

• As experiências de melhoria do processo do projecto ESSI (European System and 

Software Initiative) disponíveis no repositório VASIE (Value Added Software 

Information for Europe); assim como o projecto San Francisco™ da iniciativa da 

IBM. 

De facto, a reutilização de software é a reaplicação de uma variedade de tipos de 

conhecimento de um sistema para outro sistema semelhante com o objectivo de reduzir o 

esforço de desenvolvimento e manutenção do novo sistema. 

 

1.5 Estrutura da Dissertação 

Em linhas gerais, a estrutura da dissertação reflecte as fases em que se organizou o trabalho de 

investigação: levantamento do estado da arte, através de pesquisa bibliográfica e estudo de 

caso (capítulos 2, 3 e 4); elaboração de propostas (capítulo 5); experimentação para avaliação 

e validação das propostas (capítulo 6). A pesquisa bibliográfica e o estudo de caso foram 

também importantes para identificar problemas e oportunidades de melhoria nos processos de 

engenharia de requisitos e, em consequência, focalizar o trabalho de investigação 

subsequente. Vários autores ([Voas, 1999], [Davis and Hickey, 2002]) referem a importância 

dos investigadores e dos profissionais em engenharia de requisitos trabalharem conjuntamente 

para diminuir os problemas reais. Nesse sentido, procurou-se neste trabalho partir da 

identificação de problemas reais na prática profissional, para propor soluções que possam ser 

mais facilmente transferidas e aceites pelos profissionais. 

Segue-se uma descrição mais detalhada dos vários capítulos. 

No primeiro capítulo, faz-se uma introdução ao tema proposto, onde se fazem constar os 

objectivos, as principais contribuições e os trabalhos relacionados com o tema.  
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O segundo capítulo aborda a temática da engenharia de requisitos, sendo constituído 

basicamente por duas partes. Na primeira parte, apresenta-se uma revisão dos conceitos 

genéricos da engenharia de requisitos. Identifica as actividades do processo de engenharia de 

requisitos como um modelo em espiral. Estas actividades são estabelecidas por cada 

organização e repetem-se até à obtenção do documento final de requisitos. Expressa a 

importância do conhecimento de várias técnicas de levantamento de requisitos. Trata a 

problemática da maturidade do processo de desenvolvimento e apresenta dois modelos de 

maturidade, um para o processo da engenharia de requisitos e outro para a gestão de 

requisitos. A segunda parte aborda conceitos e técnicas de engenharia de requisitos 

importantes no contexto do desenvolvimento de produtos de software genéricos (objecto desta 

dissertação), nomeadamente no que se refere à identificação e representação de requisitos 

comuns e variáveis em domínios de aplicação complexos. Aborda a temática da variabilidade 

de software que afecta todo o processo de desenvolvimento, dando especial destaque aos 

requisitos. A abstracção, a decomposição e a hierarquia são apresentadas como forma de gerir 

a complexidade do software e do domínio do problema. Por fim, descreve a representação de 

requisitos com casos de uso. 

No terceiro capítulo, descreve-se a reutilização como método de engenharia e como método 

científico. Enuncia-se um conjunto de barreiras que limitam a adopção da reutilização e 

identificam-se algumas recomendações para promover o sucesso. Neste capítulo, apresenta-se 

também o modelo de maturidade para a reutilização. Introduz-se a temática da aquisição de 

conhecimento através de padrões e apresentam-se os princípios da gestão do conhecimento. 

Neste sentido, desenvolve-se um conjunto de directrizes que servem de referência para a 

implementação de um programa de reutilização numa organização. 

O quarto capítulo introduz o desenvolvimento e adaptação de produtos de software genéricos, 

nomeadamente sistemas ERP. Apresenta a problemática do desenvolvimento destes sistemas 

com o objectivo de facilitar a sua configuração e adaptação. Descreve ainda um estudo de 

caso numa organização de desenvolvimento de software como forma de identificar problemas 

e oportunidades de melhoria no processo de engenharia de requisitos.  

O quinto capítulo contém as contribuições principais desta dissertação. Propõe-se uma 

abordagem para a identificação e documentação das questões de parametrização desde a fase 

de análise de requisitos do desenvolvimento de produtos de software genéricos até à 

implementação. Inclui o processo de engenharia de requisitos, os templates a usar na 
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documentação de requisitos e a organização dos repositórios de requisitos e de configurações. 

Esta abordagem é suportada por uma infra-estrutura colaborativa (ferramentas) com base em 

tecnologia Wiki e XML. 

O sexto capítulo concentra-se na experiência de re-documentação de requisitos de parte de um 

sistema pré-existente - módulo de gestão de campanhas de marketing de um sistema de CRM. 

Esta experiência teve por objectivo validar a abordagem proposta no capítulo anterior. 

O sétimo capítulo, conclusões e trabalhos futuros, é o culminar do trabalho realizado. Reflecte 

a investigação efectuada e aponta as linhas de evolução. 

Nos anexos A e B é apresentada informação complementar, no que respeita a padrões e 

ferramentas para engenharia de requisitos. Não sendo esta informação essencial para a plena 

compreensão deste trabalho, contribui para uma visão detalhada dos padrões para escrita de 

casos de uso e reúne elementos importantes sobre as características das ferramentas. 

O anexo C refere a importância das capacidades não técnicas na Engenharia de Requisitos, 

nomeadamente: gestão e liderança, comunicação, criatividade, gestão de conflitos e resolução 

de problemas. 

No anexo D encontra-se a documentação pré-existente do sistema objecto do estudo de caso e 

da experiência de re-documentação, organizada por entidades de domínio, e detalhada por 

diagrama de classes, processos e cenários, de acordo com o formato e metodologia da 

organização. 

O anexo E contém exemplos de templates criados para suportar a documentação de requisitos 

na ferramenta XSDoc e a sua representação interna em XML. 

No anexo F encontra-se alguma da documentação produzida durante a experiência de re-

documentação de parte do módulo CRM, na forma de uma listagem obtida directamente com 

a ferramenta XSDoc. 

O anexo G contém um artigo apresentado no The Tenth Australian Workshop on 

Requirements Engineering (AWRE'05) que decorreu a 22 de Novembro de 2005 em 

Melbourne – Austrália [Silveira et al., 2005], e que resume as principais contribuições do 

trabalho realizado. 
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2 Engenharia de Requisitos 

 

A engenharia de requisitos corresponde ao processo de descobrir, analisar, documentar e 

verificar os requisitos de um sistema e as suas restrições [Sommerville, 2004a]. A engenharia 

de requisitos é parte integrante da engenharia de software.  

Este capítulo é constituído basicamente por duas partes: na primeira parte (secções 2.1 a 2.4), 

apresenta-se uma revisão dos conceitos genéricos da engenharia de requisitos; na segunda 

parte (secções 2.5 a 2.9), abordam-se conceitos e técnicas de engenharia de requisitos 

importantes no contexto do desenvolvimento de produtos de software genéricos (objecto desta 

dissertação), nomeadamente no que se refere à identificação e representação de requisitos 

comuns e variáveis em domínios de aplicação complexos. 

 

2.1 Noção de Requisito 

Os requisitos descrevem o comportamento do sistema [Pfleeger, 2000]. [Leite, 2001] 

considera que os requisitos de software expressam as necessidades dos clientes e condicionam 

a qualidade do software. [Davis, 2003b] complementa esta perspectiva ao considerar que os 

requisitos devem documentar a visão externa do sistema. Neste sentido, quanto melhor os 

requisitos descreverem as características observadas, melhor será a definição das actividades 

da engenharia de requisitos. 

Existem vários tipos de requisitos assim como várias taxonomias para os classificar. De uma 

forma geral, são identificados como funcionais ou não funcionais, fixos ou voláteis, de 

negócio ou de sistema. Por outro lado, as fontes de requisitos também podem ter várias 

proveniências: do cliente, do marketing, do utilizador ou substitutos de utilizador (por 

exemplo, antigos utilizadores, especialistas de domínio da aplicação, formadores e 

supervisores de utilizadores). 

Requisitos Funcionais e Não Funcionais 

Os requisitos são classificados, de um modo geral, em funcionais e não funcionais ([Leite, 

2001]; [Larman, 2002]; [Sommerville, 2004a]). Os requisitos funcionais estão directamente 

relacionados com as funcionalidades de software, enquanto que os requisitos não funcionais 
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expressam as restrições ou as qualidades específicas que o software deve atender. Outras 

classificações incluem também os requisitos de qualidade [Antón, 2003] e os requisitos de 

informação [Pohl, 1996]. Os requisitos do domínio [Sommerville, 2004a], reflectem as 

características e as restrições do domínio3 da aplicação do sistema e podem ser funcionais ou 

não funcionais. 

Qualquer modelo funcional que se deseje usar, como por exemplo os casos de uso, os cartões 

CRC (Classe, Responsabilidades e Colaboradores) [Bellin and Simone, 1997] ou qualquer 

outra técnica, devem ter por base a verdadeira essência dos requisitos funcionais: as regras do 

negócio [Gottesdiener, 1999]. As regras do negócio definem as políticas e os 

constrangimentos do negócio. A OMG (Object Management Group) define estas regras como 

sendo declarações de política ou condições que devem ser satisfeitas. 

Requisitos Fixos e Voláteis 

Numa perspectiva de evolução os requisitos de software podem apresentar duas categorias 

[Sommerville, 2004a]: 

• Requisitos fixos: são relativamente estáveis uma vez que derivam da actividade 

principal da organização e estão directamente relacionados com o domínio do sistema; 

• Requisitos voláteis: requisitos mais prováveis de mudar. São modificados durante o 

desenvolvimento do sistema ou depois de este estar em funcionamento. 

Os requisitos fixos, atendendo à sua natureza, são particularmente estáveis, ou seja, não estão 

sujeitos a mutações significativas.  

Os requisitos voláteis apresentam uma elevada possibilidade de alteração, pelo que podem ser 

classificados da seguinte forma [Sommerville and Sawyer, 1997]: 

• Requisitos mutáveis (instáveis): a mudança ocorre porque o ambiente em que o 

sistema opera também muda; 

• Requisitos emergentes: requisitos que não estão completamente definidos aquando da 

especificação do sistema, mas emergem à medida que o sistema é desenhado e 

                                                 
3 Domínio corresponde a uma área de conhecimento (ou actividade) caracterizada por um conjunto de conceitos 

e terminologias aceites e compreendidas pelos profissionais da área. 
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implementado; 

• Requisitos consequentes: requisitos baseados em pressupostos, verificando-se à 

posteriori que esses pressupostos estavam errados. Resultam em pedidos dos 

utilizadores para mudanças e alterações no sistema; 

• Requisitos de compatibilidade: requisitos que dependem de sistemas particulares ou 

processos de negócio dentro da organização. Quando estes mudam os requisitos 

também podem mudar. 

A identificação de requisitos voláteis tem como principal vantagem simplificar a gestão de 

alterações de requisitos. Facilita também a evolução do documento de requisitos e o 

planeamento do sistema. Estes requisitos são acoplados ao sistema através de módulos, 

tornando mais fácil a sua implementação.  

Para identificar os requisitos voláteis é necessário envolver especialistas do domínio do 

problema pois conhecem qual é a informação do domínio mais estável e a mais variável. Por 

outro lado, estes especialistas também podem ajudar a identificar as possíveis mudanças 

organizacionais com os gestores. Entre as principais razões que levam à mudança encontram-

se por exemplo as regras de negócio voláteis, a internacionalização e as questões de natureza 

legal. Importa por isso prever o impacto destas mudanças na organização. Porém, estas 

mudanças não são 100% previsíveis e também não há capacidade para identificar todos os 

requisitos voláteis, uma vez que poderão ocorrer mudanças inesperadas.  

A lista de requisitos voláteis deverá ser actualizada à medida que se ganha experiência. 

Assim, quando se documentam os requisitos deve existir um atributo com o valor da 

variabilidade estimada, por exemplo, o grau um, para os mais estáveis; o grau dois, para os 

médios; e o grau três, para os mais variáveis.  

 

2.2 Processo de Engenharia de Requisitos 

O processo de engenharia de requisitos, considerando apenas o que normalmente se designa 

por desenvolvimento de requisitos no modelo CMM [Humphrey, 2002], compreende as 

actividades que transformam um conjunto de entradas em várias saídas (Figura 2.2.1). Este 

processo exige criatividade, interacção entre pessoas, conhecimento e experiência [Kotonya 

and Sommerville, 1998].  
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Figura 2.2.1 – Inputs e Outputs do Processo de Engenharia de Requisitos. 

Com efeito, o processo de engenharia de requisitos conta com várias entradas ao nível do 

estudo da funcionalidade do sistema existente e das interacções com outros sistemas. Conta 

também com as descrições das necessidades dos intervenientes no sistema (stakeholders4). Os 

substitutos de utilizador são uma fonte de informação relevante quando não existe 

disponibilidade dos utilizadores [Constantine and Lockwood, 1999]. As normas da 

organização e os regulamentos externos também ajudam à obtenção de requisitos. Outra 

entrada é a informação geral sobre o domínio da aplicação do sistema. Em consequência 

registam-se três saídas: a descrição dos requisitos do sistema que foram entretanto negociados 

e aceites pelos stakeholders; a especificação detalhada das funcionalidades do sistema e o 

conjunto de modelos do sistema com diferentes perspectivas. 

No mesmo sentido, [Monday et al., 1999] identificam como saídas do processo de engenharia 

de requisitos a documentação que resulta da informação do domínio; a informação específica 

sobre os requisitos que deverão ser cumpridos; os protótipos do sistema; a avaliação de riscos 

e um planeamento da gestão do projecto. 

Há um conjunto de factores que contribuem para a variabilidade do processo de engenharia de 

requisitos, a saber [Kotonya and Sommerville, 1998]: 

                                                 
4 Os stakeholders são pessoas que têm influência directa ou indirecta no levantamento dos requisitos do sistema 

e podem ser utilizadores finais, analistas de sistemas, gestores de processos de negócio, responsáveis pelo 

desenvolvimento e manutenção do sistema, clientes da organização, entidades de regulação e certificação, 

especialistas do domínio da aplicação, entre outros. 
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• Maturidade técnica: as tecnologias e os métodos usados para a engenharia de 

requisitos variam de uma organização para outra; 

• Envolvimento disciplinar: as áreas de conhecimento envolvidas na engenharia de 

requisitos variam de organização para organização; 

• Cultura organizacional: apresenta uma influência marcante nos processos de negócio; 

• Domínios de aplicação: diferentes tipos de sistemas de aplicação necessitam de 

diferentes tipos de processos de engenharia de requisitos. 

2.2.1 Actividades do Processo 

As actividades do processo de engenharia de requisitos podem variar de organização para 

organização, porém existe algum consenso nas actividades que a Figura 2.2.2 mostra.  

 

Figura 2.2.2 – Actividades do processo de Engenharia de Requisitos [Sommerville, 2004a]. 

Segundo [Sommerville, 2004a], as actividades principais do processo de engenharia de 

requisitos são as seguintes: estudo de viabilidade, levantamento e análise de requisitos, 

especificação de requisitos e validação de requisitos. 

O estudo de viabilidade corresponde a uma descrição resumida do sistema e da forma como 

deverá ser utilizado dentro da organização. Este estudo tem por objectivo recolher e avaliar a 

informação necessária para garantir uma solução viável para o sistema quanto à tecnologia, 

custos, tempo e enquadramento organizacional. 
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O levantamento de requisitos consiste no processo de averiguar o que se deve construir. Este 

processo ocorre, geralmente em condições difíceis. Trata-se de um acto de descoberta, uma 

vez que a maioria dos utilizadores não sabe quais as partes do seu trabalho que podem ser 

transformadas em software. Deste modo, os passos a seguir no levantamento de requisitos são 

os seguintes: enumeração dos requisitos candidatos; entendimento do contexto do sistema; 

identificação dos requisitos funcionais e identificação dos requisitos não funcionais [Jacobson 

et al., 1999]. Registe-se também que se deve dar tanta atenção aos requisitos não funcionais e 

de qualidade como aos requisitos funcionais [Antón, 2003]. 

Também as actividades para o levantamento e análise de requisitos são estabelecidas por cada 

organização e dependem de vários factores, entre os quais estão o pessoal técnico disponível, 

o tipo de sistema a desenvolver, as normas utilizadas e o processo de desenvolvimento. 

As actividades para levantamento e análise de requisitos incluem:  

• Compreensão do domínio: onde o analista deve fazer um estudo do domínio da 

aplicação;  

• Levantamento de necessidades dos stakeholders: o analista interage com os 

stakeholders do sistema para identificar as suas necessidades e averiguar aquilo que 

deve ser construído; 

• Classificação de requisitos: os requisitos depois de obtidos são organizados em grupos 

coerentes;  

• Resolução de conflitos: quando existem muitos stakeholders envolvidos aumenta a 

possibilidade de conflitos nos requisitos, pelo que importa resolvê-los; 

• Estabelecimento de prioridades nos requisitos: esta fase compreende a interacção com 

os stakeholders para descobrir os requisitos mais importantes;  

• Verificação de requisitos: serve para descobrir se estão completos, se são consistentes 

e de acordo com o que realmente desejam os stakeholders do sistema.  

É importante referir que durante o levantamento e análise de requisitos, os analistas usam 

frequentemente notações de modelação para aperfeiçoar a estrutura e entender melhor o 

problema ou a sua solução. Torna-se, no entanto necessário, que nesta fase se proceda à 

selecção de notações que sejam relativamente fáceis de entender pelo cliente [Davis, 2003b].  
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Tal como mostra a Figura 2.2.3 (adaptada de [Kotonya and Sommerville, 1998]), o processo 

de levantamento de requisitos é iniciado com a compreensão do domínio da aplicação para 

posteriormente identificar o problema a ser resolvido no contexto do negócio da organização, 

de acordo com as necessidades e restrições dos stakeholders do sistema. O conhecimento do 

domínio da aplicação consiste num conhecimento abrangente da área de aplicação do sistema.  
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Levantamento Requisitos 

 

Figura 2.2.3 – Domínio da aplicação como componente do levantamento de requisitos. 

De facto, o levantamento e análise de requisitos é um processo iterativo [Wiegers, 2000]. Um 

processo é iterativo no sentido em que envolve a afinação contínua das actividades a partir das 

quais são aplicadas a experiência e os resultados anteriores. Por outro lado, um processo é 

incremental quando cada passo tem por referência um ciclo de análise/concepção/evolução 

que obriga a aperfeiçoar, gradualmente, as decisões tácticas e estratégicas, convergindo para 

uma solução que está de acordo com as necessidades reais do utilizador [Booch, 1994]. 

Assim, o processo de engenharia de requisitos segue um ciclo em espiral que se repete até que 

seja produzido o documento de aceitação dos requisitos ou até que factores externos (pressões 

de tempo ou falta de recursos) determinem o fim do processo. Quando o processo termina 

produz-se o documento de requisitos final. Qualquer alteração que se venha a verificar à 

posteriori fica enquadrada na gestão de requisitos. 

Como mostra a Figura 2.2.4 (adaptada de [Kotonya and Sommerville, 1998]) a engenharia de 

requisitos contém várias actividades que se repetem até que o documento de requisitos seja 

aceite. Quando a versão provisória do documento de requisitos tem problemas volta-se a 

entrar na espiral repetindo-se todas as actividades, ou seja, levantamento de requisitos, análise 
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e negociação, documentação e validação.  
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Figura 2.2.4 – Modelo em espiral do processo de Engenharia de Requisitos [Kotonya and Sommerville, 1998]. 

A validação de requisitos identifica os requisitos que estão em consonância com as 

necessidades do cliente. Corresponde à etapa final do processo da engenharia de requisitos e 

tem como objectivo certificar que os requisitos representam uma descrição aceitável do 

sistema que vai ser implementado. Este assunto será objecto de maior desenvolvimento na 

secção 2.2.6. 

2.2.2 Técnicas de Levantamento de Requisitos  

As técnicas de levantamento de requisitos surgiram com a análise estruturada de sistemas 

[DeMarco, 1979], utilizando os diagramas de fluxo de dados, os dicionários de dados e as 

tabelas e árvores de decisão. Actualmente, as técnicas mais usadas são os casos de uso [Neill 

and Laplante, 2003], cenários, protótipos, etnografia, métodos formais e semi-formais entre 

outras. São também amplamente utilizados outros meios complementares de obtenção de 

requisitos como sejam, as entrevistas, os questionários, a análise de documentos, a observação 

directa, brainstorming5 e os workshops. A combinação de várias técnicas de levantamento de 

                                                 
5 Tempestade de ideias (brainstorming), é uma técnica para gerar e explorar ideias provenientes de várias fontes.  
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requisitos pode melhorar o processo de engenharia de requisitos [Jiang et al., 2005]. 

Tal como foi referido, existem várias técnicas que são utilizadas no levantamento de 

requisitos. Assim, entendeu-se abordar as técnicas que mais directamente se relacionam com a 

aplicação prática deste estudo. Deste modo, descrevem-se seguidamente as técnicas 

etnografia, protótipos, brainstorming, workshops e SQFD (desdobramento da função 

qualidade do software) e na secção 2.10 os casos de uso.  

A etnografia é uma técnica de observação directa que se utiliza para compreender melhor os 

requisitos sociais e organizacionais. Ajuda a descobrir os requisitos implícitos que reflectem 

mais os processos reais do que os processos formais. Também serve para identificar os 

requisitos que provêm da cooperação, da prática e do conhecimento que as pessoas envolvidas 

detêm. 

Os estudos etnográficos podem revelar detalhes de processos críticos que outras técnicas de 

obtenção de requisitos não identificam. Importa registar que a etnografia não é uma 

abordagem completa para a obtenção de requisitos, devendo ser utilizada em conjunto com 

outras abordagens como por exemplo a construção de protótipos.  

A etnografia pode ser combinada com a construção de protótipos (Figura 2.2.5). A construção 

de protótipos utiliza a etnografia para identificar problemas e questões que poderão ser 

discutidas à posteriori.  
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Figura 2.2.5 – Integração da etnografia com a construção de protótipos. 
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A etnografia fornece informação ao desenvolvimento do protótipo para que sejam necessárias 

menos iterações. A prototipagem é um mecanismo de definição de requisitos do sistema 

sendo particularmente importante quando os requisitos são difíceis de entender e/ou se 

apresentam incompletos. Os protótipos reduzem o espaço de tempo entre as necessidades dos 

utilizadores e o produto desenvolvido, uma vez que fazem uma aproximação efectiva à 

situação real. 

A construção de protótipos é um processo que possibilita a criação de modelos de software, os 

quais podem assumir uma das seguintes formas [Pressman, 2000]: 

• Construção de um protótipo em papel ou de um modelo que descreva a interacção 

homem-máquina, mostrando ao utilizador a perspectiva dessa interacção; 

• Construção de um protótipo que implemente alguns subconjuntos da aplicação 

desejada; 

• Melhoria de um programa já existente com o objectivo de lhe adicionar características 

específicas da nova aplicação. 

Um produto de software já existente pode constituir-se como protótipo para um novo produto 

eventualmente melhor e mais competitivo. De algum modo, esta é uma forma de reutilização 

na construção de protótipos de software. Assim, a prototipagem pode ser entendida como uma 

forma de simular rapidamente a aplicação e garantir nas diferentes fases de desenvolvimento a 

coerência da informação. 

Brainstorming é uma técnica para gerar e explorar ideias provenientes de várias fontes. Os 

princípios desta técnica resumem-se seguidamente [Bellin and Simone, 1997]: 

• Todas as ideias são potencialmente boas. Todas as ideias são iguais, uma vez que 

encerram um determinado potencial para conduzir a uma solução inesperada;  

• Deixar fluir o pensamento em primeiro lugar e ponderar depois, ou seja, as ideias 

devem ser expressas sem qualquer inibição;  

• Dar a palavra a cada pessoa, de forma rotativa, para que expresse a sua ideia;  

• Um ambiente descontraído e sem tensões favorece a geração de novas ideias. 

O workshop consiste numa reunião para recolha de requisitos em que participam clientes (ou 
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seus representantes), utilizadores finais, especialistas do domínio da aplicação, engenheiros de 

desenvolvimento e intervenientes com interesse no sistema (stakeholders). Torna-se 

importante a escolha de um facilitador que assume o papel de moderador, diplomata e 

mediador. Planeia e concebe o workshop, recomenda os entregáveis de requisitos e guia o 

processo [Gottesdiener, 2003]. Trata-se portanto de alguém que sabe gerir grupos. Este 

indivíduo deve reunir um conjunto de qualidades que a seguir se indicam [Bittner and Spence, 

2003]: 

• Deve ser bom comunicador; 

• Deve ser um catalisador da reunião; 

• Deve saber motivar e gerir o grupo; 

• Deve ter experiência em todas as fases do ciclo de vida do desenvolvimento de 

software.  

O planeamento do workshop deve ser feito com rigor, dele dependendo o sucesso da reunião. 

Desde a marcação da data e hora tendo em conta as preferências dos participantes, o local da 

reunião, até aos meios áudio visuais adequados para facilitar a comunicação e a exposição dos 

assuntos. Também a disposição das pessoas na sala deve ser tida em conta, ou seja, devem 

estar em U [Alexander and Stevens, 2002]. Existem outros pormenores que não devem ser 

ignorados, tais como a prevenção de interrupções e o encorajamento das relações 

interpessoais informais.  

A lógica do workshop inclui explicar o método, explicar os objectivos, mostrar o conjunto 

inicial de requisitos (draft), encorajar a crítica construtiva e fazer de imediato as correcções à 

lista de requisitos. 

Há um conjunto de razões que levam à realização de workshops, nomeadamente: transferência 

de conhecimentos e experiência; formação da equipa; partilha de conhecimento e fomentar o 

poder criativo do grupo. 

Os workshops bem sucedidos tendem a apresentar requisitos de alta qualidade, num curto 

espaço de tempo. O workshop é caro devido ao elevado número de pessoas envolvidas, mas 

compensa. Um workshop com a colaboração activa dos seus elementos ajuda a construir e a 

fortalecer uma boa equipa, não só para a fase de levantamento de requisitos, mas também para 

todo o processo de desenvolvimento [Gottesdiener, 2003]. 
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Outra das técnicas usadas no levantamento de requisitos é a Software Quality Function 

Deployment (SQFD) [Haag et al., 1996]. SQFD teve origem numa das técnicas utilizadas nas 

organizações como processo de planeamento dirigido para o cliente com a finalidade de 

orientar a concepção, produção e marketing de produtos denominada Desdobramento da 

Função Qualidade (QFD - Quality Function Deployment).  

 

Figura 2.2.6 – QFD: Casa da Qualidade ou matriz de planeamento [AEP, 2004]. 

A aplicação de QFD envolve a construção de um conjunto de matrizes, das quais a mais 

utilizada é vulgarmente designada como casa da qualidade ou matriz de planeamento (Figura 

2.2.6). Nessas matrizes, encontram-se os requisitos dos clientes e as respostas desenvolvidas 

pela equipa no sentido de satisfazer tais requisitos. Desdobramento da Função Qualidade 

evita, sobretudo, desentendimentos entre a equipa de desenvolvimento do produto e o cliente. 

O que, a acontecer, conduziria a deturpações na mensagem e a uma compreensão errada das 

reais necessidades do cliente [AEP, 2004]. QFD foi aplicada ao processo de desenvolvimento 

de software - Software Quality Function Deployment (SQFD) [Haag et al., 1996], tendo 

obtido melhorias ao nível do envolvimento dos utilizadores, dos gestores e equipa de 

desenvolvimento. No estudo de [Haag et al., 1996] é descrito que todas as organizações 
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participantes consideram a utilização de SQFD como uma ferramenta útil de recolha de 

requisitos.  

2.2.3 Intervenientes no Processo  

Os processos de engenharia de requisitos são dominados por factores humanos, sociais e 

organizacionais. Com efeito, intervêm um conjunto de actores com diferentes conhecimentos 

e com diferentes interesses individuais e organizacionais. Os actores são identificados pelo 

papel que desempenham e não como seres individuais. Torna-se por isso normal associar as 

actividades do processo ao papel do actor. 

Existem vários actores que podem intervir no processo de engenharia de requisitos, a saber: 

• Engenheiros de software responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção do 

sistema; 

• Utilizadores finais que usarão o sistema depois de este ser entregue; 

• Gestores do sistema; 

• Reguladores externos que verificam se o sistema está de acordo com os requisitos 

legais; 

• Especialistas de domínio que possuem conhecimentos sobre o domínio da aplicação 

do sistema; 

• Analistas de sistemas ou engenheiros de requisitos que possuem os conhecimentos 

necessários para especificar requisitos; 

• Cliente que identifica as necessidades reais do sistema a desenvolver. 

Habitualmente estes actores vêm de diferentes departamentos da organização e são 

responsáveis por muitas outras tarefas, para além da intervenção no processo de engenharia de 

requisitos. Na organização os diferentes departamentos têm vários níveis de influência 

estratégica. Esta influência depende das pessoas envolvidas, das prioridades da organização e 

do sucesso do departamento [Kotonya and Sommerville, 1998]. Os actores das organizações 

não têm todos a mesma perspectiva sobre a importância dos objectivos da organização. Há 

pontos de vista directos e indirectos, os pontos de vista directos referem-se a requisitos de 

stakeholders envolvidos directamente com a utilização do sistema, enquanto que os pontos de 
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vista indirectos estão relacionados com os requisitos provenientes de stakeholders com algum 

interesse no sistema, mas que não estão directamente envolvidos com a sua utilização 

[Kotonya and Sommerville, 1998]. Considera-se que pode haver uma lógica de consenso na 

organização com objectivos comuns a todos os actores, ou uma lógica de influência com 

objectivos impostos por um grupo dominante [Teixeira, 1995]. 

As motivações e as áreas de intervenção dos stakeholders são apresentadas na figura seguinte 

(adaptada de [Hofmann and Lehner, 2001]). 

Stakeholder  Motivação Área de especialidade 

Cliente Introduzir alterações com o máximo de 
benefícios 
 

Estratégias de negócio e de sistemas de 
informação, tendências da indústria 

Utilizador Introduzir alterações com o mínimo de 
perturbação 
 

Processos de negócio, procedimentos de 
operação 

Gestor do 
projecto 

Terminar o projecto com sucesso com 
os recursos atribuídos  
 

Gestão de projectos e desenvolvimento de 
software  

Analista Especificar requisitos no tempo previsto 
e de acordo com o orçamento  
 

Métodos e ferramentas de engenharia de 
requisitos 

Engenheiro de 
desenvolvimento 

Produzir um bom sistema usando 
tecnologias recentes 

Tecnologias emergentes, métodos de desenho, 
ambientes e linguagens de programação 
 

Gestor de 
qualidade 

Assegurar conformidade com o 
processo e com as normas do produto 
 

Processo de software, métodos e normas 

Figura 2.2.7 – Motivações e áreas de intervenção dos stakeholders. 

[Schneider and Winters, 1998] propõem uma série de questões que ajudam a identificar os 

actores do sistema: 

• Quem usa o sistema? 

• Quem instala o sistema? 

• Quem inicia o sistema? 

• Quem mantém o sistema? 

• Quem desliga o sistema? 

• Como é que o sistema interage com outros sistemas? 

• Quem obtém informação sobre o sistema? 



Engenharia de Requisitos 

 27

• Quem fornece informação ao sistema? 

• Ocorrem automaticamente acontecimentos previstos no tempo? 

Também [Alexander and Stevens, 2002] referem a existência de diferentes actores que 

intervêm no levantamento de requisitos do sistema. Assim, os requisitos são usados por 

pessoas diferentes no processo: os utilizadores identificam as suas necessidades; os 

engenheiros de desenvolvimento apoiam-se nos requisitos para terem a certeza que estão a 

resolver os problemas certos; os engenheiros de teste para saberem o que têm de testar e os 

gestores também se apoiam nos requisitos para melhor gerirem a evolução do projecto. 

2.2.4 Aspectos de Qualidade dos Requisitos 

[Pinheiro, 2003] associa as actividades de levantamento, análise e validação de requisitos a 

três princípios de engenharia de requisitos que se indicam a seguir:  

• Propósito a ser cumprido (purposefulness): os requisitos devem ter um objectivo a ser 

cumprido;  

• Conveniência (appropriateness): os requisitos devem ser adequados ao sistema e 

devem expressar o que é necessário para atingir os objectivos do sistema;   

• Veracidade (truthfulness): os requisitos devem expressar o que é realmente necessário.   

Estes princípios pretendem descrever o que é importante para um sistema cumprir os seus 

objectivos. Por vezes são relacionados com a correcção e a consistência dos requisitos. 

Durante o processo de validação de requisitos devem ser efectuadas um conjunto de 

verificações que se apresentam seguidamente: 

• Clareza: é fundamental que os requisitos documentados sejam compreendidos por 

todos os stakeholders; 

• Necessidade: identifica a necessidade de funções adicionais do sistema em 

consonância com as necessidades dos utilizadores. Os sistemas têm vários 

utilizadores, com diferentes necessidades e qualquer conjunto de requisitos é 

inevitavelmente um compromisso no ambiente do utilizador; 

• Precisão: ausência de ambiguidade; 
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• Consistência: os requisitos não devem ser contraditórios, isto é, não deve haver 

restrições contraditórias ou descrições diferentes para a mesma função do sistema; 

• Completude: os requisitos devem definir todas as restrições e funcionalidades do 

sistema identificadas pelos utilizadores; 

• Realismo / atingibilidade: com base no conhecimento da tecnologia existente importa 

verificar se os requisitos podem ser implementados. Por outro lado, estas verificações 

também devem ter em conta os prazos de desenvolvimento do sistema; 

• Verificabilidade: para diminuir os obstáculos entre o cliente e a equipa de 

desenvolvimento, os requisitos do sistema devem redigir-se de tal forma que sejam 

verificáveis. Assim, devem fazer-se um conjunto de verificações para demonstrar que 

o sistema cumpre os requisitos definidos. 

As métricas para os requisitos podem ser expressas em [Henderson-Sellers et al., 2002]: 

• Tamanho dos requisitos: páginas de especificação, número de requisitos, pontos de 

função, entre outros; 

• Completude (completeness) dos requisitos: todas as páginas, figuras, tabelas, etc. são 

numeradas e referenciadas, não devendo existir secções por determinar. As métricas 

de completude também são usadas para avaliar a complexidade dos requisitos; 

• Densidade de defeitos de requisitos: determinação da quantidade de anomalias; 

• Rastreabilidade entre requisitos: assegurar que a origem de cada requisitos é clara, 

recorrendo-se normalmente a uma matriz; 

• Volatilidade dos requisitos: corresponde ao grau de alterações que os requisitos 

sofreram num determinado período de tempo;  

Do que foi dito, a qualidade dos requisitos pode ser medida em termos de volatilidade, 

rastreabilidade, consistência e completude. Há uma variedade de métricas propostas por 

vários autores, no entanto a capacidade para produzir métricas precisas depende dos dados 

recolhidos anteriormente e da sua similitude com as actividades actuais. Os dados recolhidos 

são guardados como um recurso organizacional. Posteriormente, fazem-se comparações e 

vão-se refinando as métricas de acordo com as necessidades específicas da organização. De 
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facto, não existem métricas de software normalizadas e aplicáveis universalmente. As 

organizações devem seleccionar métricas e analisar medições baseando-se na sua própria 

experiência, conhecimento e conjunturas internas. 

2.2.5 Triagem de Requisitos 

O processo que determina quais os requisitos que o produto deve satisfazer tendo em conta o 

tempo e os recursos disponíveis é designado por triagem. Este processo compreende três 

actividades principais [Davis, 2003a]: 

• Estabelecer prioridades relativas aos requisitos. Inclui o estabelecimento de 

interdependências entre requisitos; 

• Estimar os recursos necessários para satisfazer cada requisito. Também inclui 

interdependências; 

• Seleccionar um subconjunto de requisitos que optimizam a probabilidade de sucesso 

do produto no mercado. 

Neste sentido, [Davis, 2003a] vem propor várias recomendações que ajudam a lidar com o 

processo de triagem dos requisitos, assim considera importante: 

• Manter uma lista de requisitos (por exemplo, com recurso a uma base de dados). Em 

muitos casos funciona bem uma lista hierárquica; 

• Guardar as interdependências entre requisitos; 

• Anotar os requisitos pelo esforço e determinar o nível de esforço necessário para 

satisfazer cada requisito; 

• Registar os requisitos pela sua importância relativa; 

• Fazer a triagem de forma aberta contando com a presença de vários elementos, tais 

como: clientes, representantes do desenvolvimento e representantes da área financeira; 

• Fumdamentar as decisões tomadas; 

• Constituir uma equipa de trabalho que tenha uma atitude positiva; 

• Efectuar uma gestão baseada em probabilidades e não em certezas absolutas facilita 
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todo o processo de negociação; 

• Conhecer e entender as três abordagens (optimista, pessimista e realista) do processo 

de triagem. A abordagem optimista começa com todos os requisitos e posteriormente 

elimina os desnecessários; a abordagem pessimista assume a adição de requisitos com 

base no risco; a abordagem realista considera um subconjunto razoável de requisitos e 

depois adiciona ou elimina requisitos; 

• Planear mais que uma versão do produto ao mesmo tempo; 

• Reprogramar o planeamento antes de cada nova versão do produto; 

• Não se deixar intimidar pela solução; 

• Encontrar sempre uma solução antes de avançar; 

• Lembrar que é impossível atingir a perfeição. 

O processo de triagem dos requisitos é uma arte multidisciplinar e importante para o sucesso 

de qualquer produto, porém ainda é pouco praticada pelas organizações [Davis, 2003a]. 

2.2.6 Validação de Requisitos 

A validação de requisitos corresponde ao procedimento de verificação dos requisitos quanto à 

validade, consistência, integridade, realismo e certeza. Pretende-se descobrir os erros no 

documento de requisitos, ou seja, os problemas, as omissões e as ambiguidades. Como 

principais técnicas para a validação encontram-se as revisões de requisitos e a construção de 

protótipos. 

Esta fase é importante porque os erros no documento de requisitos podem conduzir a custos 

excessivos. Estes erros, quando detectados em fases avançadas do processo de 

desenvolvimento de software ou depois do sistema estar em funcionamento, são muito mais 

difíceis de corrigir do que quando são detectados logo na fase de análise de requisitos. Por 

exemplo, um erro nos requisitos detectado na codificação é cerca de 5-10 vezes mais caro de 

corrigir do que se tivesse sido detectado durante a fase de requisitos [McConnell, 2004].  

Na perspectiva de [Pinheiro, 2003], a validação é essencial porque quando não se sabe se os 

requisitos estão certos, também não se sabe se o software a construir vai satisfazer esses 

requisitos e cumprir os seus objectivos. 
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Como mostra a Figura 2.2.8 (adaptada de [Kotonya and Sommerville, 1998]) o documento de 

requisitos deve ser formatado de acordo com as normas da organização. Também, os 

requisitos constantes no documento devem atender às normas da organização e ao 

conhecimento organizacional. O conhecimento organizacional não é um input tangível, mas 

em termos práticos é muito importante, uma vez que as pessoas envolvidas na validação de 

requisitos devem conhecer a organização, a sua terminologia específica, as suas práticas 

habituais e as suas capacidades. Deste modo, os requisitos estão directamente associados à 

estrutura, normas e cultura da organização. 

Na sequência do processo de validação de requisitos obtêm-se um conjunto de acções 

correctivas associadas a uma lista de problemas que pretendem responder a questões que 

foram identificadas e classificadas. 

 

Figura 2.2.8 – Entradas e saídas da validação de requisitos. 

Existem várias técnicas de validação de requisitos que podem ser utilizadas individualmente 

ou em conjunto, a saber: 

• Revisões de requisitos: os requisitos são analisados sistematicamente por uma equipa 

de revisores. Este é um processo manual que envolve vários leitores que verificam o 

documento de requisitos; 

• Construção de protótipos: consiste em mostrar o modelo executável do sistema aos 

utilizadores finais, com o objectivo de experimentarem e verificarem se está de acordo 

com as suas necessidades; 

• Geração de casos de teste: neste patamar de validação são gerados casos de teste para 

validar se o sistema cumpre os requisitos. Quando se torna difícil conceber testes para 

Validação de 

Requisitos 

Documento de Requisitos 

Normas da Organização 

Conhecimento Organizacional 

Lista de Problemas 

Acções Correctivas 
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os requisitos pode significar que os mesmos são complicados de implementar, pelo 

que, devem ser reconsiderados; 

• Análise de consistência automática: se os requisitos estão representados numa notação 

estruturada ou formal então podem ser utilizadas ferramentas CASE para verificar a 

consistência. Desta análise resulta um documento com as inconsistências detectadas. 

Também a utilização de métodos formais de especificação ajudam a remover ambiguidades, 

omissões e erros. De facto, a execução e teste das especificações, de preferência associada 

com a prototipagem rápida da interface com o utilizador, permite validar os requisitos desde 

muito cedo [Faria, 2003]. 

[Graham, 2002] considera que para obter bons requisitos é necessário a participação de 

elementos de testes na validação de requisitos. Seguidamente apresenta alguns aspectos que 

entende como fundamentais para conseguir bons requisitos:  

• Incluir elementos de testes nas revisões e inspecções de requisitos; 

• Iniciar o planeamento dos testes em paralelo com a análise de requisitos; 

• Identificar condições de teste e casos de teste para usar como exemplos na 

especificação de requisitos; 

• Assinalar no documento de requisitos os casos específicos detectados aquando da 

análise de requisitos; 

• Usar cenários de negócio e casos de uso para exemplificar como o sistema deveria 

funcionar. 

Com efeito, a escrita de requisitos é um trabalho difícil e ainda não há uma ferramenta para 

produzir automaticamente requisitos de qualidade. [Ruiz-Cortés, 2002] desenvolveu uma 

técnica de descrição formal para facilitar a automatização de algumas actividades relacionadas 

com o tratamento de requisitos de qualidade. Aplicando as técnicas de validação de requisitos, 

obter-se-á uma melhoria na qualidade dos requisitos produzidos. Conceber bons requisitos 

tem como resultado menos trabalho de manutenção e vem reduzir ou eliminar eventuais 

problemas de custos [Fellows, 2003]. 

Importa ainda referir que os requisitos como matéria-prima para os testes devem ser escritos 

numa linguagem compreensível por todos os intervenientes. Também o perfil dos elementos 
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da equipa que faz os testes deve ser tido em conta, no sentido de estar mais perto do utilizador 

final do que da tecnologia e ser um elo de união. Do ponto de vista do engenheiro de testes, os 

requisitos devem ser testados e ao mesmo tempo ser a base de um critério de aceitação. 

2.2.7 Maturidade do Processo de Engenharia de Requisitos 

O modelo de maturidade CMM6 (Capability Maturity Model) concentra-se no 

desenvolvimento de software e não inclui explicitamente o processo de engenharia de 

requisitos. Neste sentido, [Sommerville and Sawyer, 1997] criaram um modelo de 

maturidade, comparável ao CMM, para o processo da engenharia de requisitos (Figura 2.2.9). 

Este modelo foi definido com base nas boas práticas de engenharia de requisitos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nível 1 – Inicial 
 
Engenharia de requisitos ad-hoc 
Problemas de requisitos comuns 

Nível 2 – Repetitivo 
 
Engenharia de requisitos normalizada

Problemas de requisitos menores 

Nível 3 – Definido 
 

Definição do processo baseado nas 
melhores práticas; melhoria do 

processo estabelecido 

 

Figura 2.2.9 – Níveis de Maturidade do processo de Engenharia de Requisitos. 

O modelo de maturidade para o processo de engenharia de requisitos contém três níveis, 

conforme ilustra a Figura 2.2.9. Os dois primeiros níveis do processo de maturidade de 

engenharia de requisitos, que se descrevem a seguir, são semelhantes aos dois primeiros 

                                                 
6 O Modelo de Maturidade e Capacidade do Software – CMM, foi desenvolvido pelo SEI (Software Engineering 

Institute) e tem como objectivo melhorar o processo de software [Humphrey, 1990]. Posteriormente foram 

propostos os modelos de maturidade PSP (Personal Software Process) e TSP (Team Software Process) 

[Humphrey, 2002]. Também, a ISO (International Organization for Standardization) propôs o modelo SPICE 

(Software Process Improvement and Capability dEetermination) para melhorar o processo. 
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níveis do CMM7.  

Nível 1 - Inicial 

A organização não dispõe de um processo de engenharia de requisitos definido. A 

organização tem problemas com os requisitos como sejam a grande quantidade de requisitos 

voláteis, utilizadores não satisfeitos e custos elevados com a manutenção de requisitos. Neste 

nível não são usados métodos avançados para apoiar o processo de engenharia de requisitos. 

Por sua vez existe uma grande dependência das capacidades individuais dos engenheiros de 

desenvolvimento e da sua experiência para efectuar o levantamento, análise e validação dos 

requisitos. 

Nível 2 - Repetitivo 

As organizações detêm normas para documentação e descrição de requisitos e introduzem 

políticas e procedimentos para a gestão de requisitos. Neste nível são usadas técnicas e 

ferramentas avançadas para apoiar o processo de engenharia de requisitos. Os documentos de 

requisitos apresentam uma qualidade consistente e são produzidos de acordo com o previsto. 

O terceiro nível do processo de maturidade de engenharia de requisitos reúne os níveis 3, 4 e 

5 do CMM8, assumindo a designação de “definido” e que a seguir se descreve. 

Nível 3 - Definido 

As organizações possuem um processo de engenharia de requisitos definido, baseado nas 

técnicas mais adequadas e em boas práticas. Têm um programa activo para melhoramento do 

processo. Podem fazer, neste nível, avaliações objectivas tendentes a melhorar o processo 

                                                 
7 O CMM é um modelo com cinco níveis de maturidade: Inicial, Repetitivo, Definido, Gerido e Optimizado. 

Inicial: a organização não dispõe de processos e controlos definidos, não existe uma planificação e um controlo 

prévio do projecto. Repetitivo: a organização tem métodos normalizados, facilitando os processos repetitivos. 

Detém um controlo básico de gestão de projectos, gestão da qualidade e gestão da configuração. 
8 Definido: já existe um processo de software formal e documentado. As inspecções são rigorosas e a gestão de 

configurações é mais avançada que no nível 2. Existe um “grupo de processamento de software” que aperfeiçoa 

e actualiza constantemente os métodos da organização. Gerido: a organização tem medições formais de 

processos instituídas. O objectivo é melhorar o processo mediante a utilização de métricas e controlos e não 

avaliar indivíduos. Optimizado: a organização emprega métricas com o propósito de optimizar. Os processos de 

software são avaliados para prevenir defeitos e os resultados são disseminados para outros projectos. Neste nível 

é atingido um ambiente de excelência em engenharia de software. 
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estabelecido. 

O modelo apresentado pressupõe a adopção incremental de boas práticas para os vários 

níveis. A organização identifica os problemas e estabelece prioridades, para posteriormente 

introduzir as boas práticas [Kotonya and Sommerville, 1998]. O nível de maturidade do 

processo de engenharia de requisitos é um dos factores que afecta a qualidade final do 

documento de requisitos. Outro dos factores relaciona-se com a capacidade e a experiência do 

pessoal envolvido no processo e ainda com a dimensão do problema, com o tempo e os 

recursos disponíveis. 

O modelo de maturidade CMM teve muita aceitação pelo que foi adaptado para outras etapas 

específicas do ciclo de vida. Assim, [Griss, 2001a] introduziu o modelo de maturidade para a 

reutilização e que é designado por RMM (Reuse Maturity Model). [Heumann, 2003] propôs o 

modelo de maturidade para a gestão de requisitos. Estes modelos são tratados mais 

detalhadamente em secções posteriores. 

2.2.8 Boas Práticas e Factores de Sucesso 

Considerando a perspectiva de [Hofmann and Lehner, 2001], os projectos de sucesso contam 

com uma combinação equilibrada de conhecimentos, boas práticas, recursos e processo. A 

Figura 2.2.10 apresenta as melhores práticas no âmbito do conhecimento. 

Boas Práticas Custo de 

Introdução 

Vantagens 

Envolver clientes e utilizadores. Baixo Melhor entendimento das necessidades 
reais. 

Identificar e consultar todas as 
fontes de requisitos. 
 

Baixo a moderado Melhor cobertura dos requisitos. 

Garantir a intervenção de gestores 
de projecto e outros elementos. 

Moderado a alto Maior performance.  

Figura 2.2.10 – As melhores práticas de conhecimento na engenharia de requisitos. 

Os recursos atribuídos às actividades de engenharia de requisitos são igualmente importantes 

para o sucesso do projecto. A figura seguinte (adaptada de [Hofmann and Lehner, 2001]) 

apresenta três boas práticas relativas aos recursos. 
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Boas Práticas Custo de 

Introdução 

Vantagens 

Atribuir 15 a 30% do esforço total 
do projecto às actividades da 
engenharia de requisitos. 
 

Baixo Garante alta qualidade na 
especificação ao longo do projecto. 

Fornecer templates e exemplos de 
especificação. 

Baixo a moderado Melhor qualidade da especificação. 

Garantir um bom relacionamento 
entre os stakeholders. 
 

Baixo Melhor satisfação das necessidades dos 
clientes. 

Figura 2.2.11 – As melhores práticas relativas aos recursos na engenharia de requisitos. 

As boas práticas relativas ao processo de engenharia de requisitos são apresentadas na Figura 

2.2.12 (adaptada de [Hofmann and Lehner, 2001]). 

Boas Práticas Custo de 

Introdução 

Vantagens 

Atribuir prioridades aos 
requisitos. 
 

Baixo Atenção concentrada nas necessidades 
mais importantes dos clientes 

Desenvolver modelos 
complementares em conjunto com 
os protótipos. 
 

Baixo a moderado Elimina ambiguidades e 
inconsistências na especificação 

Manter uma matriz de 
rastreabilidade9. 
 

Moderado Ligação explícita entre requisitos e 
produtos de trabalho. 

Usar cenários, revisões e outras 
técnicas para validar e verificar os 
requisitos. 

Baixo Especificação mais apurada e uma 
elevada satisfação do cliente. 

Figura 2.2.12 – As melhores práticas do processo de engenharia de requisitos seguidas pelas equipas de sucesso. 

Outro aspecto fundamental é a escolha da equipa. Os elementos da equipa devem ter bons 

conhecimentos no domínio da aplicação, nas tecnologias da informação e no processo. 

Considera-se ainda importante consultar especialistas de domínio com vista a melhorar e 

validar a base de conhecimento da equipa [Hofmann and Lehner, 2001]. 

 

2.3 Gestão de Requisitos 

A gestão de requisitos consiste no processo de compreender e controlar as alterações dos 

requisitos do sistema [Sommerville, 2004a]. Envolve actividades como o planeamento da fase 

                                                 
9 O termo rastreabilidade (traceability) é usado para indicar um relacionamento entre um requisito e qualquer 

outro elemento do processo de engenharia do sistema, como seja, um componente de desenho ou um documento 

de especificação. 
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de requisitos, a definição do processo de requisitos, o controlo das alterações dos requisitos, o 

acompanhamento do progresso e a resolução de questões que surgem entre o cliente e quem 

desenvolve. Uma contínua gestão de requisitos é actualmente considerada fundamental devido 

à evolução dos requisitos ao longo do ciclo de vida do sistema [Dubois and Pohl, 2003], [Lutz 

and Mikulski, 2004]. 

O planeamento e a gestão dos requisitos deve começar ao mesmo tempo que a obtenção dos 

requisitos iniciais. Durante o processo de desenvolvimento de software novos requisitos 

emergem e os requisitos existentes também mudam. Este é certamente um dos motivos pelos 

quais mais de 50% dos requisitos do sistema são modificados antes de entrarem em 

funcionamento [Kotonya and Sommerville, 1998]. Verifica-se pois que os requisitos mudam 

durante o desenvolvimento e essas mudanças têm que ser documentadas e controladas. 

Como principal objectivo da gestão de requisitos está a satisfação dos clientes. Os clientes 

estão satisfeitos quando se vai de encontro às suas expectativas e quando os prazos e os 

orçamentos são cumpridos. Deste modo, a gestão de requisitos envolve o estabelecimento e a 

manutenção de um acordo entre quem desenvolve e quem compra (cliente). Este 

entendimento abrange os requisitos técnicos e os não técnicos e constitui a base para estimar, 

planear, executar e acompanhar as actividades de um projecto, assim como para manter e 

melhorar o desenvolvimento de software [Miranda, 2003]. 

2.3.1 Problemas na Gestão de Requisitos 

Estão identificados alguns problemas na gestão de requisitos e que se reúnem seguidamente: 

• Os requisitos nem sempre são óbvios, podem ter um número quase ilimitado de fontes; 

• Nem sempre é fácil expressar de forma clara os requisitos em palavras; 

• A comunicação interpessoal contém um número ilimitado de suposições que não são 

ditas; 

• Existem muitos tipos de requisitos com diferentes níveis de detalhe; 

• Por vezes os requisitos estão relacionados com outros requisitos; 

• Os requisitos estão condicionados por uma visão tripla que se situa ao nível do 

negócio, do utilizador e da equipa de desenvolvimento; 
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• Nem todos os elementos da equipa de desenvolvimento escrevem bons requisitos; 

• A engenharia de requisitos de software requer capacidades adicionais para combinar 

clareza com precisão de expressão (algumas destas capacidades estão identificadas no 

anexo C); 

• Falta de conhecimentos em engenharia de requisitos; 

• Não existe um processo de definição de requisitos; 

• Os requisitos mudam ao longo do projecto. 

[Lutz and Mikulski, 2004], referem que os requisitos continuam a ser identificados ao longo 

do ciclo de vida do sistema e sugerem um planeamento contínuo da actividade de engenharia 

de requisitos. Referem também que se devem inspeccionar os documentos de requisitos para 

detectar os erros e armazenar as anomalias recorrentes para posteriores verificações. 

Identificar e consultar todas as fontes de requisitos tem sido uma boa prática que conduz a 

uma melhoria dos requisitos [Hofmann and Lehner, 2001]. Por outro lado, a grande variedade 

de fontes dos requisitos aumenta a sua complexidade [Juristo et al., 2002]. 

[Wieringa, 2001], [Berry, 1998], [Berry, 2003] estabelecem um paralelismo entre o processo 

de gestão de requisitos e a construção de uma casa, indicando alguns problemas comuns que 

se enunciam, tais como: 

• As especificações estão sempre incompletas, assim também para a construção de uma 

casa o projecto nunca consegue reunir todos os detalhes; 

• O que é especificado nem sempre é entendido pelos utilizadores, do mesmo modo 

alguns construtores ignoram as especificações; 

• Algumas especificações não são tidas em conta no processo de implementação, 

respeitando mais a rotina. Também o que é especificado nem sempre é o que é 

construído, muitos construtores não gostam de ler a especificação mas simplesmente 

constroem o que eles pensam que é habitual; 

• Por vezes as especificações não podem ser implementadas. Os construtores também 

são confrontados com especificações que não podem ser construídas; 
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• É impossível formular todos os requisitos futuros e as adaptações que se virão a fazer 

para responder às necessidades do utilizador nem sempre são eficazes, para além do 

que são dispendiosas. Em relação à construção de uma casa e à medida que esta vai 

tomando forma surgem tantas ideias que as especificações vão sendo alteradas 

regularmente, transformando-se num custo que sobe exponencialmente com o tempo, 

agravando as relações entre o cliente e o construtor; 

• A implementação das especificações deve ser bem planeada e coordenada, sobretudo 

quando se desenvolvem módulos por equipas diferentes, o que provoca inúmeras 

dificuldades em termos de prazos de entrega e de custos. Numa construção intervêm 

várias equipas o que quando o trabalho executado não é bem coordenado compromete 

os prazos finais e agravam-se os custos. 

[Wieringa, 2001] refere que para se alcançar uma lógica de coerência com todos os 

intervenientes, os quais apresentam diferentes perspectivas, obriga a uma coordenação eficaz. 

Esta é exactamente a área de engenharia de sistemas que inclui relações entre engenharia de 

requisitos e gestão de projectos. 

Com efeito, importa melhorar o processo de gestão de requisitos, que [Hooks, 1994] resume 

em dois passos essenciais: 

• Primeiro passo: consiste em assegurar que é disponibilizado um bom plano de 

projecto, contendo os objectivos, restrições, missões e conceitos operacionais, a todos 

os participantes; 

• Segundo passo: processo de definição de requisitos instituído e formação adequada 

aos participantes. É essencial que cada participante conheça as características dos bons 

requisitos – necessários, atingíveis, verificáveis. O processo de definição dos 

requisitos tem que incluir testes para estas três características. 

2.3.2 Rastreabilidade de Requisitos 

Torna-se importante referir que só existe gestão efectiva de requisitos quando se procede à 

rastreabilidade dos requisitos [Kotonya and Sommerville, 1998]. Pode-se fazer o 

delineamento dos requisitos quando é possível descobrir quem sugeriu os requisitos, a razão 

da sua existência, os relacionamentos que se estabelecem entre si e de que forma se 

relacionam com a restante informação de desenvolvimento. Com efeito, a rastreabilidade é 
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uma característica importante, mas o grande desafio está na decisão das ligações que se 

devem manter [Weber and Weisbrod, 2003]. Essas decisões devem ser tomadas na fase inicial 

do projecto (Inception - RUP) com a ajuda das linhas orientadoras do desenho. Neste sentido, 

devem ser definidas regras sobre as ligações a estabelecer, como as estabelecer e quando as 

actualizar.   

A análise de rastreabilidade pode ser usada para responder às seguintes questões:    

• Qual é o impacto da mudança de um requisito?    

• Onde é que um requisito é implementado?    

• Todos os requisitos estão armazenados?    

• Porque existe o requisito?    

• O requisito é mesmo necessário?    

• Que decisões de desenho afectam a implementação de um requisito?    

• Porque é que o desenho é implementado desta maneira e quais as outras alternativas?    

• A implementação tem em conta os requisitos?    

• Que teste de aceitação será usado para verificar um requisito?    

• Como pode ser interpretado o requisito?    

• Está completo? 

A informação de rastreabilidade também é usada para pesquisar outros requisitos que podem 

ser afectados com as alterações propostas. Estas alterações conduzem inevitavelmente a 

mudanças nos requisitos de um sistema de software. Regista-se portanto que a gestão de 

requisitos corresponde ao processo de gerir e controlar estas mudanças, assim como, avaliar o 

seu impacto. 

2.3.3 Modelo de Maturidade da Gestão de Requisitos 

O modelo de maturidade para a gestão de requisitos foi desenvolvido por [Heumann, 2003] e 

assenta em cinco níveis. A Figura 2.3.1 ilustra a sequência dos diferentes níveis de maturidade 

para a gestão de requisitos. 
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Nível Zero – Não há Requisitos 

Neste nível, as organizações não investem nos requisitos, por isso não os inventariam 

considerando esta tarefa pouco necessária. Tendencialmente leva a que sejam disponibilizados 

produtos com lacunas em termos de funcionalidades, ou seja, com funções desnecessárias ou 

com baixa qualidade. Estes problemas têm vários graus de impacto, dependendo dos clientes 

ou do tipo de software se é mais ou menos crítico.  

 

  

Nível 1  
Escrito 

Nível 2  
Organizado 

Nível 3  
Estruturado 

Nível 4  
Acompanhado 

Nível 5  
Integrado 

 

Figura 2.3.1 – Níveis de Maturidade da gestão de requisitos. 

Nível 1 - Escrito 

Neste nível faz-se o registo dos requisitos. Estes registos devem traduzir claramente aquilo 

que os clientes querem que seja construído. Os clientes podem ler e validar os requisitos. 

Quando se escrevem os requisitos, obtêm-se algumas vantagens, tais como: forma-se uma 

base real para o contrato com o cliente; toda a equipa de desenvolvimento tem uma base para 

realizar o seu trabalho; à medida que a equipa vai avançando com o projecto, passa a ter 

pontos de referência para determinar aquilo que a aplicação ou o sistema deve fazer. Esta 

situação também é válida para os novos membros da equipa que possam entrar numa 

determinada fase do projecto. Como os requisitos estão escritos, podem ser guardados e 

acedidos sempre que necessário. 
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Nível 2 - Organizado 

Neste nível, as organizações devem ter a capacidade de comunicar os requisitos de forma 

clara a um conjunto de intervenientes, nomeadamente aos utilizadores, clientes e outros 

stakeholders, bem como à equipa de desenvolvimento. Assim, lidam com a qualidade dos 

requisitos, com o formato e com a segurança. Também devem ter em conta onde são 

armazenados e como efectuar a gestão das diferentes versões. Os requisitos têm de ser 

legíveis, não devem ser ambíguos e devem poder ser testados. Apresentam-se seguidamente 

os aspectos mais importantes a que devem obedecer os requisitos: 

• Formatação: os requisitos têm que ser formatados de forma adequada. A utilização 

consistente de esquemas de numeração, de títulos e de fontes, assim como um bom 

índice, farão com que os documentos sejam mais fáceis de ler, compreender e utilizar. 

Os modelos de documentos (templates) podem ajudar no trabalho de formatação; 

• Acessibilidade, segurança e controlo visual: os requisitos devem ser guardados num 

local central e acessível a todos os utilizadores. Porém, é necessário garantir a 

segurança e integridade dos requisitos, impedindo que pessoas não autorizadas os 

possam modificar; 

• Controlo de versões: deve existir uma gestão de versões a fim de que os utilizadores 

possam saber se estão a trabalhar ou não na versão mais recente das especificações. 

Este controlo permitirá ainda, saber quem efectuou cada alteração e porquê. 

Nível 3 – Estruturado 

O nível três implica a adição de informação sobre os requisitos para além do que exige uma 

maior especificação quanto aos tipos de requisitos. Esta informação adicional, sob a forma de 

atributos, ajudará na gestão e documentação dos requisitos. Por outro lado, os atributos de 

requisitos serão de pouco uso se não forem mantidos actualizados. Desta forma, existe um 

trabalho de manutenção que vai mais longe do que o realizado para o nível dois. 

Frequentemente, quando as organizações chegam ao nível três, instituem a utilização de uma 

ferramenta de gestão de requisitos. O principal custo atribuído ao nível três está no 

planeamento e na manutenção de requisitos. 

Nível 4 - Acompanhado 

O nível quatro exige a definição de uma hierarquia de requisitos. Num ambiente de 
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engenharia de sistemas, essa hierarquia começa com os requisitos do sistema e vai descendo 

para os requisitos do subsistema, requisitos do programa e requisitos do elemento. No RUP - 

Rational Unified Process [Jacobson et al., 1999], a hierarquia começa com as necessidades do 

utilizador, continua com as características e segue depois para os casos de uso. A capacidade 

de acompanhar estes relacionamentos é normalmente designada por rastreabilidade e envolve 

a identificação e a documentação do caminho de derivação ascendente e descendente dos 

requisitos na hierarquia. Esta capacidade de acompanhamento permite compreender como é 

que as alterações de um requisito podem afectar os restantes, análise de impacto, e poderá 

ajudar a determinar se os requisitos estão completos ou não. Neste nível, torna-se necessário 

recorrer a ferramentas de gestão de requisitos. As vantagens inerentes à utilização deste tipo 

de ferramentas podem ser significativas, no entanto, existem os custos associados à sua 

compra, manutenção e formação. 

Nível 5 - Integrado 

Atingir o nível cinco significa integrar o processo de gestão de requisitos com o resto do 

ambiente de desenvolvimento de software. Isto quer dizer que se utilizam os requisitos 

directamente no desenho do software, na gestão das alterações, nos testes e na gestão do 

projecto. O software que faz aquilo que os clientes esperam é construído de acordo com os 

requisitos, ou seja, a equipa do processo de desenvolvimento de software utiliza os requisitos 

como input chave. A integração dos requisitos no processo de gestão das alterações ajuda a 

garantir que não são efectuadas alterações aos requisitos sem a devida análise e aprovação. 

Uma vez que os requisitos são a base para todo o processo de desenvolvimento, os gestores de 

projecto deverão ter acesso directo ao estado do projecto relativamente aos requisitos. Isto 

inclui métricas sobre novos requisitos, requisitos implementados, requisitos testados e pedidos 

de alteração de requisitos.  

Um processo de desenvolvimento de software completo e baseado nos requisitos exige um 

longo trabalho em termos de planeamento, formação e melhoria de processo. A melhoria do 

processo é um factor importante para a obtenção de produtos de qualidade. A participação 

alargada das pessoas em todas as actividades do processo de melhoria aumenta a aceitação e 

efectividade, conduzindo à institucionalização do processo dentro da organização [Roedler et 

al., 2001].  

Com efeito, a melhoria contínua do processo deve fazer parte da cultura da organização, mas 

só será alcançada quando os gestores melhorarem o seu processo de software tendo em linha 
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de conta um modelo como o CMM [Milledge and Para, 1996]. Na perspectiva de [Zahran, 

1998] um processo de software disciplinado é essencial para a industrialização do software. 

É importante frisar que é mais fácil atingir um nível mais elevado de maturidade numa única 

área, como a gestão de requisitos, do que fazer subir toda a organização no processo de 

maturidade [Heumann, 2003]. As ferramentas para gestão de requisitos são uma parte 

importante na implementação do processo de maturidade. 

 

2.4 Ferramentas de Suporte 

Numa perspectiva evolutiva e apesar de se continuar a utilizar o papel e lápis como 

ferramenta de requisitos, segundo [Firesmith, 2003] a evolução nas ferramentas de requisitos 

tem sido a seguinte: ferramentas de processamento de texto, folhas de cálculo, processamento 

de texto com folhas de cálculo embebidas, bases de dados com facilidades de geração de 

relatórios ad hoc, ferramentas de gestão de requisitos, ferramentas de requisitos que suportam 

mais tarefas de engenharia de requisitos do que a gestão de requisitos, ferramentas de 

requisitos com integração adequada no ambiente de desenvolvimento (IDE- Integrated 

Development Environment). 

De facto, existem correntemente vários tipos de ferramentas para apoiar as actividades de 

engenharia de requisitos, nomeadamente: ferramentas de gestão de requisitos, documentação, 

prototipagem e modelação visual. Existem outras ferramentas com as quais é fundamental a 

sua integração, a saber: ferramentas de gestão de versões e configurações, ferramentas de 

gestão de projectos, ferramentas de gestão de testes, entre outras. Havendo sempre a 

necessidade de as integrar no ambiente de desenvolvimento.  

[Hoffmann et al., 2004] indicam um conjunto de funcionalidades/características que as 

ferramentas de requisitos devem possuir. Os atributos apresentados respondem às 

necessidades dos seus utilizadores. Assim, na perspectiva de quem desenvolve os atributos 

para as ferramentas de requisitos devem incluir:  

• Modelos de informação (permitir criar meta-modelos de informação ou modelos 

de informação de gestão de requisitos);  

• Vistas (suportar várias vistas sobre os mesmos dados);  
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• Formatação, multimédia e objectos externos (permitir vários tipos de formatações, 

objectos sem ser de texto, gráficos e outros elementos multimédia);  

• Gestão de alterações e de comentários (ter a possibilidade de manipular pedidos de 

alterações formais e ligar comentários a requisitos. Poderá ser visto como uma 

aplicação de gestão de workflow);  

• Documentação histórica (permitir registar e classificar todas as alterações); 

baselining (permitir guardar o estado de um conjunto de requisitos, de um 

documento ou de um projecto num determinado ponto no tempo);  

• Rastreabilidade (permitir a ligação entre requisitos);  

• Funções de análise (permitir várias análises, por exemplo linguística, estrutura de 

ligações, progresso do projecto, gestão de riscos, entre outras);  

• Integração (permitir ligações a outras ferramentas do processo de 

desenvolvimento);  

• Importação (permitir importar / migrar documentos de requisitos existentes); 

geração de documentos (gerar documentos oficiais e documentos internos);  

• Trabalho colaborativo na mesma tarefa de desenvolvimento (permitir a vários 

utilizadores trabalhar ao mesmo tempo nos mesmos dados);  

• Acesso web (interface web possibilita um modo consistente e fácil para trabalhar 

com os requisitos). 

2.4.1 Ferramentas para Documentação de Requisitos 

As equipas de desenvolvimento de software documentam tradicionalmente os requisitos num 

documento estruturado e escrito em linguagem natural. No entanto, estes documentos têm 

algumas limitações, nomeadamente: são difíceis de se manterem actualizados; dificuldade de 

comunicar as alterações aos elementos da equipa; o armazenamento de informação adicional 

sobre cada requisito torna-se difícil; sendo também difícil estabelecer ligações entre os 

requisitos funcionais e as correspondentes tarefas do projecto. Deste modo, as ferramentas 

para documentação de requisitos tendem a ser integradas com outras ferramentas para 

solucionar estas dificuldades. 
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Para documentar os requisitos de forma mais eficaz, é necessário recorrer a vários tipos de 

ferramentas: ferramentas de gestão de requisitos como IBM Rational RequisitePro 

(características em anexo B), para identificar e descrever listas de requisitos; ferramentas de 

modelação como IBM Rational Rose, para modelar requisitos através da linguagem UML ou 

outros diagramas; ferramentas de processamento de texto como Microsoft Word, para 

fornecer descrições complementares e criar documentos de requisitos que podem ser 

entregues aos stakeholders.  

2.4.2 Ferramentas de Gestão de Requisitos 

As ferramentas de gestão de requisitos são úteis para recolha de requisitos, controlo de 

versões e alterações, acompanhamento do estado dos requisitos e manutenção de informação 

de rastreabilidade. Muitas ferramentas de gestão de requisitos integram-se com outras 

ferramentas de engenharia de software, incluindo ferramentas de modelação e ferramentas de 

processamento de texto.  

As ferramentas de gestão de requisitos podem ser classificadas de duas formas: centradas em 

base de dados ou centradas em documentos ([Wiegers, 1999a], [Wiegers, 2003]). As 

ferramentas centradas em bases de dados armazenam todos os requisitos (incluindo as 

descrições textuais), atributos e informação de rastreabilidade numa base de dados. Os 

requisitos podem ser importados de várias fontes, mas ficam na base de dados. Algumas 

ferramentas suportam ligações para ficheiros externos com informação adicional. Os 

documentos de requisitos são essencialmente relatórios da base de dados.  

Pelo contrário, uma ferramenta centrada em documentos trata os documentos usando uma 

ferramenta de processamento de texto como armazém principal dos requisitos. São 

armazenados elementos seleccionados do documento como requisitos discretos na base de 

dados e são descritos com atributos adicionais e informação de rastreabilidade. Por exemplo, a 

ferramenta DOORS pode ser classificada como ferramenta centrada em base de dados, 

enquanto que a ferramenta RequisitePro pode ser classificada como ferramenta centrada em 

documentos [Wiegers, 2003]. 

Por conseguinte, as ferramentas para apoiar a actividade de gestão de requisitos contêm um 

conjunto de funcionalidades que ajudam a manipular e a visualizar os conteúdos. Permitem 

importar e exportar requisitos, definir ligações entre requisitos e ligar requisitos a outras 

ferramentas de desenvolvimento de software. Note-se ainda, que, estas ferramentas são 
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importantes para o planeamento e análise de riscos do projecto [Aked, 2003]. 

Identificam-se seguidamente algumas funcionalidades/características das ferramentas de 

gestão de requisitos [Wiegers, 1999a]: 

• Gestão de versões e de alterações: todos os projectos de desenvolvimento precisam de 

definir uma base de requisitos previamente acordados. A manutenção do histórico das 

alterações de cada um dos requisitos explicará as decisões tomadas no passado e 

permitirá regressar a uma versão anterior de um requisito, caso isso seja considerado 

necessário; 

• Armazenamento de atributos dos requisitos: é possível armazenar uma grande 

variedade de informação sobre cada um dos requisitos. Esta informação deverá estar 

disponível a toda a equipa de desenvolvimento; 

• Rastreabilidade de requisitos: a ligação de requisitos individuais a outros elementos do 

sistema ajuda a assegurar que a equipa de desenvolvimento não se esquece 

inadvertidamente de algum requisito durante a implementação; 

• Acompanhamento do estado dos requisitos: através do acompanhamento do estado de 

implementação dos requisitos é possível ter uma noção global de todo o processo de 

desenvolvimento; 

• Visualização de subconjuntos dos requisitos: é possível ordenar, filtrar ou interrogar a 

base de dados para visualizar subconjuntos de requisitos com atributos específicos; 

• Controlo de acessos: podem ser especificadas permissões de acesso para indivíduos 

isolados ou para grupos de utilizadores; 

• Comunicação com os stakeholders: as ferramentas de gestão de requisitos permitem 

que os membros da equipa de projecto discutam electronicamente questões 

relacionadas com os requisitos. Sempre que um requisito é alterado ou é lançado um 

novo tópico de discussão, podem ser notificados os indivíduos implicados através de 

mensagens de correio electrónico. 

[Firesmith, 2003] refere que as ferramentas de gestão de requisitos são importantes, porém 

devem ser baseadas num repositório. A partir desse repositório podem ser geradas 

especificações de requisitos e relatórios. Estas ferramentas deverão possuir diversas 
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características para apoiar as actividades da engenharia de requisitos. Devem permitir a 

reutilização de requisitos, o desenvolvimento distribuído e possuir mecanismos de segurança 

entre outros factores de qualidade.  

Para assegurar que os recursos reutilizáveis no repositório são realmente reutilizados é 

necessário a existência de um porteiro (gatekeeper) [Fay, 2001]. Este porteiro será 

responsável por coordenar todo o processo de reutilização e é parte integrante da proposta de 

abordagem no capítulo 5.  

2.4.3 Integração de Ferramentas 

Constata-se que as ferramentas de engenharia de requisitos têm vindo a aumentar a integração 

com outras ferramentas de desenvolvimento de aplicações. Tal como refere [Firesmith, 2003], 

a integração das ferramentas de requisitos vai para além das tarefas de engenharia de 

requisitos (como levantamento, análise, especificação e gestão de requisitos). Estas 

ferramentas foram adequadamente integradas com outras ferramentas para suportar tarefas de 

gestão, garantia de qualidade e controle de qualidade (engenharia da qualidade), para além do 

apoio a múltiplos utilizadores distribuídos. 

Na perspectiva de [Hoffmann et al., 2004], as classes de ferramentas mais apropriadas à 

integração com as ferramentas de requisitos são: 

• Gestão de configurações; 

• Testes, validação e verificação; 

• Acompanhamento de problemas (problem tracking); 

• Modelação e desenho; 

• Comunicação (por exemplo e-mail); 

• Gestão de projectos. 

Estas ferramentas deveriam ser parte integrante de um ambiente de desenvolvimento, e não 

uma mera ferramenta CASE no sentido tradicional. Por outro lado, convém sublinhar que 

estas ferramentas não identificam os requisitos certos e não substituem um processo definido 

para a gestão de requisitos. Um dos princípios da engenharia de software [Davis, 1994], 

indica que antes da introdução das ferramentas se deve compreender e adoptar uma 
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metodologia, ou seja, colocar a formação e as metodologias antes das ferramentas. De facto, 

as ferramentas vêm dar um maior apoio ao engenheiro de requisitos, libertando-o para que se 

possa concentrar mais nos aspectos criativos do desenvolvimento. Porém, as ferramentas não 

são sistemas inteligentes, que se sobreponham à compreensão humana. Exigem especialistas 

de desenvolvimento, de análise do domínio do problema e ainda a capacidade de articular 

heurísticas. Uma ferramenta não é um processo, a sua função é suportar e facilitar um 

processo já definido.  

No anexo B, apresentam-se algumas das ferramentas mais utilizadas na engenharia de 

requisitos. 

 

2.5 Como Lidar com a Complexidade do Domínio 

A complexidade do domínio representa uma dificuldade na engenharia de requisitos. Existe 

uma elevada complexidade na identificação de abstracções do domínio assim como uma 

grande variedade de fontes de requisitos. À medida que aumenta a complexidade do software 

[Groth, 2004] tornam-se críticas as actividades de engenharia de requisitos. [Lehman, 1997] 

refere o aumento da complexidade como uma das leis que são aplicadas a todos os sistemas 

em evolução. A mudança no software é inevitável, pois surgem novos requisitos à medida que 

o sistema é usado e o ambiente do negócio muda. Assim, são necessárias medidas para lidar 

com a complexidade do problema e com a intangibilidade dos requisitos. Como forma de lidar 

com esta complexidade [Bühne et al., 2004] consideram importante a definição dos requisitos 

em diferentes níveis de abstracção.  

Os produtos de software apresentam uma maior complexidade do que os produtos de outras 

áreas do conhecimento. [Wieringa, 2001] vem lembrar que o software apresenta diferenças 

evidentes tais como: o software é invisível porque é conceptual; é facilmente mutável e não 

apresenta uma ruptura clara entre especificação e construção. Por outro lado, é exigido que se 

cumpram os requisitos dos utilizadores, que apresentem baixos custos de desenvolvimento, 

para além do que devem ter uma manutenção acessível.  

Na realidade, [Booch, 1994] é peremptório, ao afirmar, que a complexidade é por natureza 

inerente ao software e aponta quatro factores: a complexidade do domínio do problema, a 

dificuldade em gerir o processo de desenvolvimento, a flexibilidade exigida, para além dos 

problemas que caracterizam o comportamento dos sistemas discretos. Aliás, a complexidade 
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dos sistemas de software excede, frequentemente, a capacidade intelectual do ser humano. Os 

projectos de software muitas vezes falham, porque a complexidade gera confusão e custos 

[Johnsons, 1995]. Contudo, importa destacar que associada a esta complexidade está a 

necessidade de uma maior compreensão do domínio. 

A problemática da complexidade no domínio do problema, segundo [Booch, 1994], expressa-

se em cinco atributos comuns a todos os sistemas complexos, isto é: 

• A complexidade toma a forma de uma hierarquia, pelo que um sistema complexo é 

composto por subsistemas inter-relacionados; 

• A natureza dos componentes primitivos de um sistema complexo é relativamente 

arbitrária e depende bastante do entendimento do observador do sistema. Aquilo que é 

primitivo para um observador, pode ser do mais alto nível de abstracção para outro; 

• As ligações intra-componentes são, geralmente, mais fortes que as ligações inter-

componentes. A diferença entre estas interacções providencia uma clara separação das 

relações entre as várias partes do sistema, tornando possível o estudo de cada parte de 

uma forma relativamente isolada; 

• Os sistemas hierárquicos são, em regra, compostos por apenas alguns tipos de 

subsistemas em várias combinações e disposições. Os sistemas complexos possuem 

várias configurações comuns. Estas configurações podem incluir a reutilização de 

pequenos componentes. Por conseguinte, o funcionamento de um sistema complexo 

implica que o mesmo se desenvolveu a partir de um sistema simples que funcionou 

anteriormente; 

• Um sistema complexo que funciona, resulta, invariavelmente, de um sistema simples 

que funcionou. Um sistema complexo concebido a partir do nada não funciona e não 

poderá ser reparado para funcionar. Torna-se por isso necessário recomeçar com um 

sistema simples mas que funcione. Nestes termos a concepção de sistemas complexos 

envolve um processo incremental e iterativo. 

Segundo [Parnas and Clements, 1986], não se poderá conseguir um processo de 

desenvolvimento completamente racional porque: 

• Os utilizadores de um sistema não sabem exactamente o que querem e são incapazes 

de articular tudo o que sabem; 
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• Mesmo que pudessem determinar todas as necessidades de um sistema, existem 

muitos pormenores acerca do mesmo que apenas se podem descobrir em plena 

implementação; 

• Mesmo conhecendo todos estes pormenores, existem limites fundamentais para o grau 

de complexidade que os humanos conseguem dominar; 

• Mesmo conseguindo dominar toda esta complexidade, existem forças externas, muito 

para além do controlo do projecto, que provocam alterações nas necessidades, muitas 

das quais poderão invalidar decisões iniciais; 

• Os sistemas construídos por humanos estão sempre sujeitos a erros; 

• Quando se inicia um novo projecto vem a bagagem intelectual com ideias de 

concepções anteriores; 

• Quando se utiliza / partilha software que foi desenvolvido para outro projecto, o 

software resultante pode não ser o ideal, mas é aceitável e economizará esforços. 

Tomando como referência a teoria da racionalidade limitada [Simon, 1975], verifica-se que o 

ser humano é incapaz de gerir e tratar grandes quantidades de informação para além dos 

limites que a própria inteligência humana impõe. Associado a esta lógica estão um conjunto 

de influências que de uma forma mais ou menos consciente ou inconsciente condicionam a 

intervenção humana. O indivíduo age com base na sua inteligência, nas suas representações, 

no seu sistema de crenças, nas suas convicções, nos seus quadros de referência, entre outras 

influências que lhe conferem um entendimento próprio da sua conduta na organização.  

Com efeito, o sistema de software é modelado por um processo sequencial em que no início o 

analista não dispõe de toda a informação. É ao longo do processo que vai adquirindo muita da 

informação pertinente. Por outro lado, a formulação dos objectivos vai sendo melhorada à 

medida que o processo avança. Trata-se de uma clarificação progressiva do processo, em que 

as representações que o analista detém condicionam ou contribuem para a estruturação do 

campo de acção, ou seja, do domínio do problema. Para exprimir todas as subtilezas de um 

sistema complexo, devem ser usados mais do que um tipo de modelo. 

Segundo as experiências de [Miller, 1956] um indivíduo pode abranger apenas cerca de sete, 

mais ou menos duas, fracções de informação de uma só vez na memória de curta duração. O 

alcance da memória imediata impõe também severas limitações na quantidade de informação 
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que o ser humano é capaz de receber, processar e recordar. 

Assim, a resolução de problemas passa pela divisão em fracções, processo que se designa por 

abstracção. Quando se usa a abstracção, admite-se que o que se está a considerar é complexo 

e em vez de se tentar compreender o todo selecciona-se parte dele. Com efeito, percebe-se que 

existem detalhes adicionais, porém opta-se por não os considerar naquele momento. Esta 

técnica é uma forma de gerir a complexidade ([Coad and Yourdon, 1991]; [Booch, 2001]). 

O grau de complexidade relaciona-se com o domínio do problema e entre outros factores com 

a capacidade intelectual do ser humano. No entanto, a problemática da complexidade do 

software não tem uma resposta simples [Cochran, 2001], mas em última instância, afirma 

[Booch, 2001], há uma complexidade intelectual intrínseca no desenvolvimento do software 

que não pode ser superado facilmente. Existem factores limitativos do conhecimento humano 

que podem ser ultrapassados através do uso da decomposição, da abstracção e da hierarquia. 

 

2.6 Variabilidade de Requisitos 

Muitas vezes os produtos de software têm de atender a um conjunto variado de necessidades 

para responder a diferentes utilizadores/organizações. Neste contexto, a variabilidade surge 

como forma de construir produtos de software mais flexíveis. 

A variabilidade de software corresponde à capacidade (ou facilidade) de um sistema de 

software ou artefacto ser alterado, adaptado (customized) ou configurado para utilização num 

contexto particular ([Van Gurp et al., 2001], [Bosch, 2004]). Um alto grau de variabilidade 

permite a utilização do software num maior número de contextos, isto é, o software passa a 

ser mais reutilizável.  

A variabilidade afecta todo o processo de desenvolvimento de software desde os requisitos até 

ao código. Geralmente a variabilidade é introduzida tardiamente no processo de 

desenvolvimento (no desenho ou na implementação) [Trigaux and Heymans, 2003], mas a 

variabilidade deve ser considerada inicialmente quando se faz o levantamento de requisitos. O 

aumento da variabilidade conduz a uma maior complexidade no processo de 

desenvolvimento. Neste sentido é importante gerir a variabilidade desde o levantamento de 

requisitos. 

A exploração da variabilidade permite a reutilização construtiva e facilita a derivação de 
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aplicações específicas do cliente em relação aos recursos base de uma família de produtos 

[Halmans and Pohl, 2003]. A variabilidade do produto também deve ser comunicada ao 

cliente. 

Uma gestão adequada da variabilidade no software leva a uma melhoria ao nível da 

"customização" dos produtos de software resultando num maior sucesso de mercado [Bosch, 

2004]. As áreas onde a gestão da variabilidade está a evoluir compreendem: família de 

produtos de software, desenvolvimento de software baseado em componentes, infra-estruturas 

orientadas a objectos e produtos de software configuráveis (por exemplo ERP). Por 

conseguinte, no domínio dos sistemas de informação, os produtos são mais facilmente 

adaptáveis às diferentes necessidades de grupos de utilizadores; no domínio dos sistemas 

embebidos, o software passa a ser mais facilmente configurado para trabalhar com hardware 

diferente e com restrições no ambiente. 

A variabilidade pode ser vista em duas dimensões: espaço e tempo [Bosch, 2004]. A 

dimensão espaço preocupa-se com o uso do software em múltiplos contextos, por exemplo 

múltiplos produtos numa família de produtos de software. A dimensão tempo centra-se na 

capacidade do software em suportar a evolução e a mudança dos requisitos nos vários 

contextos [Bosch, 2004].  

[Halmans and Pohl, 2003] fazem a classificação da variabilidade de requisitos baseada na 

distinção entre essencial e técnica:  

• Variabilidade essencial (variabilidade nos requisitos) corresponde à perspectiva do 

cliente, refere-se aos requisitos funcionais e não-funcionais;  

• Variabilidade técnica corresponde ao ponto de vista do engenheiro da família de 

produtos e trata os aspectos de realização/implementação da variabilidade (por 

exemplo os mecanismos para perceber os pontos de variação, variantes e suas 

interdependências).  

A Figura 2.6.1 mostra os diferentes interesses envolvidos na variabilidade, nomeadamente o 

interesse do cliente na variabilidade essencial e o interesse do engenheiro da família de 

produtos (PF-engineer) na variabilidade técnica. O papel do engenheiro de requisitos (RE-

engineer) consiste em fazer a ponte entre os dois interesses envolvidos na variabilidade, 

facilitar a compreensão entre o que o cliente deseja e necessita e as capacidades técnicas 

fornecidas pela família de produtos. 
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Figura 2.6.1 – Interesses envolvidos na variabilidade técnica e essencial [Halmans and Pohl, 2003]. 

As várias sub-categorias da variabilidade técnica e essencial são ilustradas na Figura 2.6.2. A 

variabilidade técnica inclui:  

• Infra-estrutura tecnológica: plataformas de hardware, redes, integração com outros 

produtos;  

• Tempos de ligação (bindig time): indica que cada ponto de variação de uma família 

de produtos deve ser ligado a uma variante específica durante o processo de 

engenharia da aplicação10. Estas ligações podem ocorrer em qualquer fase de 

desenvolvimento, por exemplo, na engenharia de requisitos ou em tempo de 

execução;  

• Implementação: inclui os diferentes mecanismos e técnicas para concretizar um 

ponto de variação. 

                                                 
10 Desenvolvimento da aplicação com base na arquitectura da família de produtos. 
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Figura 2.6.2 – Variabilidade técnica e essencial [Halmans and Pohl, 2003]. 

A variabilidade essencial (Figura 2.6.3) inclui as seguintes sub-categorias [Halmans and Pohl, 

2003]: 

• Funcionalidade: aspectos de variabilidade relacionada com diferentes funcionalidades 

dos produtos. Esta sub-categoria é ainda subdividida em: funções, comportamento das 

funções e restrições relacionadas com as funções; 

• Ambiente do sistema: trata os aspectos de variabilidade do produto para permitir 

diferentes utilizações ao nível dos utilizadores, tipos de utilização e ambientes de 

utilização. Por exemplo, o número de utilizadores do sistema de software pode variar, 

o tipo de utilizadores pode ser diferente, requerer utilização online, mecanismos de 

sincronização de dados, etc. São excluídos os aspectos técnicos; 

• Integração nos processos de negócio: variabilidade relativa à estrutura da organização 

(para facilitar a adaptação do produto a diferentes hierarquias organizacionais, papeis 

dentro da organização, responsabilidades e tarefas) e à estrutura do processo (processo 

de negócio da organização definido para atingir os objectivos de negócio). 

Organizações com a mesma estrutura podem ter processos de negócio diferentes e 

consequentemente toda a variabilidade é ajustada tendo em conta a categoria da 

estrutura do processo de negócio; 

• Qualidade: trata os aspectos relativos aos requisitos não-funcionais / requisitos de 

qualidade, como segurança, disponibilidade ou tempos de resposta; 



Engenharia de Requisitos 

 

 56 

• Dados / informação: tipo de variabilidade relacionada com os detalhes da informação, 

como apresentação e representação de dados / informação, actualização de dados, etc. 

 

Figura 2.6.3 – Variabilidade essencial [Halmans and Pohl, 2003]. 

Assim, a variabilidade essencial define o quê implementar e a variabilidade técnica define 

como a implementar. No entanto, um dos problemas para o analista é descobrir / identificar a 

variabilidade nos requisitos / requisitos de variabilidade e perceber o que é regra e/ou 

excepção. Outra das questões que se coloca é a forma de documentar a variabilidade. 

[Halmans and Pohl, 2003] sugerem a utilização de casos de uso como meio de comunicação e 

documentação da variabilidade de requisitos da família de produtos (secção 2.10.5).  

Segundo [Jacobson et al., 1997], os mecanismos para suportar e gerir a variabilidade, 

compreendem: 

• Herança: usada quando a especialização e a adição de algumas operações são 

necessárias, enquanto que outras são mantidas. Usada em tempo de definição de 

classes; 

• Extensão: usada quando é necessário a incorporação de uma ou mais variantes nos 

pontos de variação ao mesmo tempo. Usada em tempo de definição de requisitos; 

• Uso: quando a reutilização de um caso de uso abstracto é necessária para criar casos 

de uso especializados. Usada em tempo de definição de requisitos; 

• Configuração: quando existem escolhas de funções e implementações alternativas. 

Usada previamente a runtime; 

• Parametrização: utilizada quando existem muito pontos de variabilidade para cada 

feature variável. Usada em tempo de implementação do componente; 
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• Instanciação de templates: utilizada quando a adaptação de tipos ou a selecção 

alternativa de partes de código são necessárias; Usada em tempo de implementação do 

componente; 

• Geração: utilizada quando criando, em larga escala, um ou mais tipos ou classes a 

partir de uma linguagem específica do problema (ex. Microsoft Wizard). Usada antes 

ou durante runtime. 

Tendo como referência tratar e resolver o problema da variabilidade (um dos aspectos da 

complexidade), verifica-se que existem diferentes mecanismos para expressar a variabilidade 

de requisitos, desde simples parâmetros, herança, extensão até templates complexos. Assim, a 

variabilidade pode ser tratada através da reutilização com o objectivo de melhorar a qualidade 

e produtividade de software.  

 

2.7 Engenharia de Requisitos em Linhas de Produtos de Software  

O contexto de desenvolvimento de produtos de software genéricos tem alguma semelhança 

com a abordagem linha de produtos de software. Deste modo torna-se importante conhecer as 

semelhanças e diferenças da engenharia de requisitos de linhas de produto em relação ao 

desenvolvimento de outros tipos de produtos. 

Uma linha de produtos de software corresponde a um conjunto de sistemas que utilizam 

software intensivamente, partilhando e gerindo características comuns e que satisfazem as 

necessidades de um segmento particular de mercado, são desenvolvidos de uma forma 

preestabelecida e a partir de um conjunto comum de recursos principais [Northrop, 2002].  

Uma família de produtos equivale a um conjunto de sistemas com requisitos muito 

semelhantes e com algumas diferenças chave [Lutz, 2000]. A abordagem família de produto 

descreve as características comuns e variáveis dos vários sistemas e suporta a reutilização. 

[Poulin, 1997] afirma que a abordagem linha de produtos e domínios (engenharia de domínio 

e análise de domínio) representam o mesmo nível de abstracção e que o termo linha de 

produto foi criado para facilitar a comunicação entre o pessoal técnico e os gestores que 

pensam em termos de solução (produto). 

A engenharia de requisitos para uma linha de produto é diferente da engenharia de requisitos 

para sistemas únicos [Dubois and Pohl, 2003]. Essas diferenças apresentam-se sintetizadas 

seguidamente [Northrop, 2004]: 
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• O levantamento de requisitos para uma linha de produto deve obter, de forma 

explícita, as variações previsíveis para essa linha de produto. Assim, o levantamento 

de requisitos centra-se no âmbito, na identificação da variabilidade com recurso a 

técnicas de análise de domínio, na incorporação de modelos de análise de domínio já 

existentes e também na inclusão de casos de uso que capturam as variações esperadas 

no ciclo de vida da linha de produto (por exemplo, casos de mudança [Ecklund et al., 

1996] e pontos de variação de casos de uso [Jacobson et al., 1997]). Deste modo, a 

comunidade de stakeholders, na linha de produtos, é provavelmente maior do que no 

levantamento de requisitos de um único sistema e inclui especialistas de domínio, 

peritos de mercado, entre outros; 

• A análise de requisitos para uma linha de produto envolve a identificação das 

características comuns e das características variáveis. Com efeito, o sistema obtém 

economias se usar mais requisitos comuns e menos requisitos únicos. Assim, a análise 

de requisitos ao tratar os aspectos comuns e variáveis no levantamento de requisitos da 

linha de produto, identifica também as oportunidades de reutilização de grande 

granularidade. Para o efeito são indicadas duas técnicas: análise de domínio orientada 

a features [Kang et al., 1990] e os casos de uso [Jacobson et al., 1997]; 

• A especificação de requisitos inclui a preparação de um conjunto alargado de 

requisitos da linha de produto, para além dos requisitos específicos do produto. Os 

requisitos específicos do produto deterão um lugar para se expandirem ou para se 

instanciarem; 

• A verificação de requisitos inclui um grupo de revisores mais alargado e ocorre por 

fases. Primeiro, os requisitos alargados da linha de produtos devem ser verificados. 

Depois, cada produto é actualizado e os seus requisitos específicos devem ser 

verificados. No entanto, os requisitos alargados da linha de produtos também devem 

ser verificados para se ter a certeza que fazem sentido para o produto específico; 

• A gestão de requisitos tem que fazer compensações para a natureza dual do processo 

de engenharia de requisitos e para a natureza das etapas da actividade. As políticas de 

gestão de alterações têm que fornecer um mecanismo formal para propor mudanças na 

linha de produto e para apoiar a avaliação sistemática do impacto das mudanças 

propostas. Assim, as políticas de gestão de alterações gerem a forma como as 

mudanças dos requisitos na linha de produto são propostas, analisadas e revistas.  
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Como ilustra a Figura 2.7.1, o desenvolvimento de famílias de sistemas de software 

caracteriza-se por dois processos: engenharia de domínio e engenharia de aplicação. 

 

Figura 2.7.1 – Engenharia de requisitos para famílias de sistemas11. 

Durante o processo de engenharia de domínio é definida a variabilidade da família de 

produtos, sendo explorada durante a engenharia de aplicação. Note-se que a parte verde 

(Figura 2.7.1) possui toda a informação e todos os recursos desenvolvidos na fase de 

engenharia de domínio e fornece a base para o desenvolvimento de aplicações na fase de 

engenharia de aplicação. A parte inferior da figura representa o desenvolvimento da 

aplicação. Qualquer requisito novo identificado ao longo desta fase de desenvolvimento ou 

qualquer inconsistência encontrada nos recursos usados, é propagada para trás à parte de 

engenharia de domínio (representada pela seta de fluxo de controlo). Para novas aplicações os 

requisitos são comparados com os requisitos da família de produtos para reutilizar a maioria 

dos recursos existentes. 

Numa perspectiva estratégica, qualquer organização que pretende implementar uma linha de 

produtos deve possuir visão, uma gestão forte, boas competências técnicas, processos 

disciplinados e lideranças dedicadas [Clements, 2002]. 

 

                                                 
11 http://www.theoinf.tu-ilmenau.de/~streitdf/FORE/Subpages/SysFamilies.html 
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2.8 Análise de Domínio Orientada às Features e Modelos de Features 

Quando se analisam diferentes aplicações para a mesma linha de produtos ou domínio de 

problema, por vezes, faz-se a comparação entre as aplicações base e as suas características 

(features). Uma feature é uma característica de um produto que utilizadores e clientes 

consideram importantes na descrição e distinção de membros de uma família de produtos 

[Griss, 2001b]. Neste contexto, uma feature pode ser entendida como: 

• Um requisito específico; 

• Uma selecção entre os requisitos específicos e alternativos; 

• Pode estar relacionada com certas características do produto como a funcionalidade, a 

facilidade de utilização e o desempenho; 

• Pode estar relacionada com as características de implementação como por exemplo o 

tamanho, a plataforma ou a compatibilidade com certas normas. 

Um modelo de features consiste na representação das várias features que podem ocorrer numa 

família de produtos, estabelecendo entre si uma árvore de relacionamentos. Esta árvore é 

normalmente apresentada graficamente (Figura 2.8.1) com as features e os atributos. São 

acrescentadas ilustrações para indicar features opcionais, obrigatórias e composição de 

features [Griss, 2001b]. 

O método Feature-Oriented Domain Analysis desenvolvido pelo SEI (Software Engineering 

Institute) usa features para caracterizar o domínio [Kang et al., 1990]. Neste método é 

introduzido o conceito de modelo de features para a engenharia de requisitos, sendo 

posteriormente estendido para a fase de desenho [Kang et al., 1998]. A Figura 2.8.1 ilustra um 

exemplo de diagrama de features para um automóvel. O diagrama apresenta as features 

obrigatórias do automóvel (transmissão e potência), alternativas (transmissão manual ou 

automática) e opcionais (ar condicionado). 
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Figura 2.8.1 – Diagrama de features para um automóvel [Kang et al., 1990]. 

A análise de domínio orientada às features é muito utilizada para expressar a variabilidade de 

requisitos. O diagrama de features é considerado o meio mais adequado quando o modelo é 

concebido para comunicar com especialistas de domínio dentro da organização [Trigaux and 

Heymans, 2003]. 

Apesar dos modelos de features apresentarem alguma relação com o modelo de casos de uso, 

[Griss et al., 1998] apontam algumas diferenças entre esses modelos, que a seguir se indicam: 

• O modelo de casos de uso é orientado para o utilizador e o modelo de features é 

orientado para quem faz a reutilização; 

• O modelo de casos de uso descreve os requisitos do utilizador em termos de 

funcionalidades do sistema. O modelo de features organiza o resultado da análise dos 

aspectos comuns e variáveis, preparando uma base para a reutilização; 

• O modelo de casos de uso deve abranger todos os requisitos do domínio de um 

determinado sistema, enquanto que o modelo de features deve incluir apenas as 

características que o analista do domínio considera importantes para satisfazer os 

objectivos do domínio; 

• A notação utilizada para representar features é diferente daquela que é utilizada no 

modelo de casos de uso, pois nem todas as features podem ser relacionadas com casos 

de uso; 

• Nem todas as features são representadas nos casos de uso apesar de existir um grupo 

de features básicas que o utilizador vê como capacidades do sistema. Algumas 
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features surgem: no detalhe da implementação; nas opções de configuração do 

sistema, ou por sugestão dos especialistas do domínio. Tais features podem surgir 

apenas nas fases de desenho e de implementação. 

Segundo a abordagem FeatuRSEB ([Jacobson et al., 1997]; [Griss et al., 1998]) a construção 

do modelo de features corresponde a um processo que tem várias entradas: exemplos de 

sistemas, requisitos, especificidades do domínio e modelos de domínio anteriores. Essas 

entradas são organizadas num processo coerente e contínuo de definição do contexto, 

modelação de features e modelação de casos de uso. Deste modo, o processo de construção do 

modelo de features pode ser resumido da seguinte forma: 

• Incorporar os modelos de casos de uso individuais no modelo de caso de uso do 

domínio, mostrando os pontos de variação;  

• Criar um modelo de features inicial com as features funcionais derivadas do modelo 

de casos de uso do domínio;  

• Criar um modelo de objectos de análise, aumentando o modelo de features com 

features de arquitectura. Essas features estão relacionadas com a estrutura e 

configuração do sistema ao invés de funções específicas;  

• Criar um modelo de desenho, aumentando o modelo de features com as features de 

implementação. 

Uma abordagem sistemática para o desenvolvimento de linhas de produtos com orientação a 

features e programação orientada a aspectos [Griss, 2001b], pode ser organizado em quatro 

pontos: 

1. Usar a análise orientada a features e um método de desenho para desenvolver o 

modelo de features e para conceber o desenho de alto nível com variabilidade explícita 

e rastreabilidade. O modelo de features pode ser desenvolvido em paralelo com outros 

modelos, tais como, casos de uso e modelos de classes. Features são ligadas à 

variabilidade nos modelos de desenho e de implementação. Estes modelos mostrarão 

os padrões explícitos de variabilidade; 
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2. Seleccionar uma ou mais técnicas de implementação orientada a aspectos12 (aspect-

oriented), dependendo da granularidade das varáveis de desenho e implementação e 

dos padrões de combinação que são necessários;  

3. Expressar os aspectos como fragmentos de código apropriados que irão ser 

combinados em componentes completos, usando o mecanismo escolhido (por exemplo 

templates C++, parâmetros ou frames);  

4. Desenhar as aplicações por selecção e composição de features, para depois seleccionar 

e fazer a composição dos aspectos correspondentes. Os componentes resultantes e a 

aplicação completa são compostos em fragmentos de código que correspondem aos 

aspectos. 

Importa referir que os aspectos podem ser introduzidos cedo na fase de análise de requisitos13, 

permitindo a identificação e a modelação dos aspectos a partir do conhecimento do domínio. 

 

2.9 Análise de Domínio Orientada ao Vocabulário e Modelos de 

Domínio 

Em geral, a análise de domínio é usada para modelar as partes comuns e também as partes 

variáveis de uma aplicação ou domínio de subsistema [Jacobson et al., 1997]. A análise de 

domínio não é exclusiva da abordagem linha de produtos. Para estabelecer o domínio 

recolhem-se requisitos expressos em casos de uso e organizam-se com base num vocabulário 

que deve ser consistente com o domínio. Os requisitos do domínio orientam a modelação de 

cada domínio [Mellor, 2002].  

Na abordagem "clássica" (como disciplina mais genérica do que a análise de domínio no 

contexto de linhas de produtos), a análise de domínio recorre a técnicas baseadas em filtros 

para catalogar conceitos e termos. Esta actividade envolve a aplicação de um vocabulário 

controlado representando um domínio particular. Obedece a um conjunto de etapas onde se 

começa por definir o âmbito do domínio; faz-se depois a análise de exemplos, necessidades e 

                                                 
12 Um aspecto é um fragmento de código (geralmente uma instrução, método ou template parametrizado) que 

pode ser composto com código base e outros aspectos [Griss, 2001b]. O resultado desta composição é um 

componente ou um produto completo.  
13 The Early Aspects Movement: http://early-aspects.net/ 
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de tendências; desenvolve-se o modelo de domínio e a arquitectura de domínio; estrutura-se a 

variabilidade e os aspectos comuns; utilizam-se ferramentas e linguagens para pesquisa de 

componentes reutilizáveis. A geração de um vocabulário de domínio é o resultado principal 

da análise de domínio.  

Os engenheiros de domínio usam técnicas avançadas para identificar modelos gerais ou 

padrões de desenho. A identificação de generalidades e variabilidades que representam o 

domínio são a essência da identificação de conhecimento e formam a base para a reutilização 

de conhecimento. Por sua vez, a engenharia de domínio propõe mecanismos de alerta às 

organizações sobre as tarefas necessárias para a identificação de conhecimento. Também os 

engenheiros de domínio devem ter a preocupação de criar conhecimento para posteriormente 

ser reutilizado [Llorens and Prieto-Díaz, 2003]. 

O conhecimento do domínio é importante para o processo de levantamento de requisitos, para 

dominar o vocabulário da área de aplicação e para permitir a reutilização de recursos do 

domínio. Com efeito, estuda-se o domínio global do problema e filtra-se esse domínio de 

acordo com os aspectos relacionados com as responsabilidades do sistema.  

A engenharia de domínio constitui-se como um factor crucial na reutilização de software, 

aliás este facto é amplamente reconhecido pela comunidade de reutilização. Com efeito, a 

reutilização só é possível quando estiverem disponíveis os recursos reutilizáveis, pelo que a 

análise de domínio aparece sempre no centro desta questão [Mili et al., 1999]. 

Os recursos de software que se encontram na programação são os que fazem a abstracção de 

funções e os que fazem a abstracção da estrutura. Esta dicotomia tem um profundo impacto na 

forma como os recursos são identificados, representados, associados, desenvolvidos e 

reutilizados. 

Como ilustra a Figura 2.9.1, a análise de domínio [SEI, 2004] recebe como entrada o 

conhecimento existente do domínio e as técnicas de modelação da informação para depois 

tratar as semelhanças e diferenças do sistema no domínio considerado; entender os 

relacionamentos entre os vários elementos do domínio e representar este entendimento de 

uma forma útil, produzindo o modelo do domínio. 
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Figura 2.9.1 – Análise de Domínio. 

Do ponto de vista técnico, verifica-se que a análise de domínio é uma técnica poderosa para 

implementar a reutilização. Combinando um método de análise de domínio com princípios de 

reutilização, resulta numa redução do esforço de desenvolvimento de novos produtos na 

mesma área de aplicação. Esta redução é conseguida com recurso à análise das partes comuns 

e variáveis das aplicações [Sodalia, 1998]. 

O modelo de domínio é uma representação dos aspectos essenciais do problema. Um modelo 

de domínio consiste em objectos, operações e relacionamentos comuns para uma classe de 

problemas ou de sistemas. Estes objectos, operações e relacionamentos são chamados 

entidades de domínio e não mudam de aplicação para aplicação. Tal como vem sendo referido 

os modelos de domínio caracterizam o espaço do problema, isto é, articulam requisitos 

comuns para famílias de sistemas ou classes de problemas enquanto que as instâncias da 

arquitectura de domínio representam o espaço da solução. Esta perspectiva quando aplicada 

ao processo de desenvolvimento de software facilita o trabalho do engenheiro de software. 

Assim, os engenheiros de software deverão aprender a reconhecer soluções de software para 

os problemas de domínio, sendo esta intervenção um processo altamente criativo [Prieto-Díaz, 

1995]. Os modelos de domínio podem fornecer diferentes perspectivas do domínio do 

problema ou representar preocupações diferentes. Uma destas perspectivas ou preocupações 

está na arquitectura de domínio. A arquitectura de domínio é um modelo de domínio que 

representa os componentes principais de um sistema genérico [Prieto-Díaz, 1995]. 

Na opinião de [Robertson, 2001], quando se pretende construir um produto inovador, para que 

seja do agrado dos utilizadores e ofereça vantagens significativas à organização, os requisitos 

têm que assumir um papel mais significativo. Torna-se assim importante explorar as áreas 

menos visíveis do domínio, isto é, analisar os requisitos não funcionais e os requisitos 
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culturais. Também deve sair facilitada a colaboração e comunicação entre os intervenientes, 

pois a comunicação é essencial ao sucesso do software [Wiegers, 1999b]. Outra área que se 

torna importante explorar é a criatividade a fim de que os engenheiros de requisitos possam 

complementar as necessidades dos clientes. 

 

2.10  Representação de Requisitos com Casos de Uso 

2.10.1  Conceito 

O termo caso de uso (use case) foi introduzido em 1986 por Jacobson como forma de resolver 

o problema da modelação e da diversidade. Dando como exemplo as telecomunicações, 

verificava-se uma grande dificuldade em modelar cada tipo de chamada telefónica, uma vez 

que havia uma grande sobreposição entre elas. Tornou-se assim necessário listá-las e atribuir-

lhes nomes, tendo assumido a designação de “casos de tráfego”. Posteriormente introduziu 

mecanismos de dependência e passou a chamar-lhes “casos de uso”. Este conceito foi 

apresentado, pela primeira vez, na conferência de orientação por objectos em 1987 

(OOPSLA’87) onde define que um caso de uso é uma sequência especial de transacções 

realizadas, na forma de diálogo, entre um utilizador e um sistema [Jacobson, 2004]. 

Jacobson também desenvolveu um modelo à parte para descrever o sistema a partir de uma 

perspectiva exterior a que chamou modelo de casos de uso (Use-Case Model). Este modelo 

fornecia uma visão externa do sistema. O modelo de casos de uso representava os requisitos 

funcionais e também incluía objectos de domínio, constituindo-se como um aspecto chave 

para todas as actividades de desenvolvimento. Entre 1987 e 1992 os casos de uso evoluíram e 

tornaram-se mais maduros, à medida que foram sendo postos em prática no desenvolvimento 

de novos produtos. Nesta sequência, foi publicado o livro “Desenvolvimento Orientado a 

Casos de Uso” [Jacobson et al., 1992]. 

A profundidade do modelo de casos de uso residia sobretudo nas suas descrições. Cada 

descrição continha o seguinte: 

• Uma breve descrição dos objectivos dos casos de uso; 

• Os fluxos de controlo; 

• Fluxos básicos e fluxos alternativos; 
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• Subfluxos (reutilizáveis em muitos locais dentro da mesma descrição de casos de uso); 

• Pré-condições e pós-condições. 

Com efeito, os casos de uso eram mais do que uma técnica de requisitos. Constituíam-se 

como o ponto central de uma roda, conforme representa a Figura 2.10.1 (adaptada de 

[Jacobson, 2004]). 
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Interface do Utilizador
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Figura 2.10.1 – Os casos de uso como ponto central do processo de desenvolvimento. 

Os casos de uso passaram a ser utilizados na análise, desenho, implementação e testes. 

Também avançaram para o espaço da modelação de negócio, dado que podiam descrever 

muito bem os processos de negócio [Jacobson, 2004]. 

Tornaram-se ainda parte da UML (Unified Modeling Language). Assim, de acordo com a 

Object Management Group [OMG, 2004], a construção de casos de uso é usada para definir o 

comportamento de um sistema ou outra entidade semântica sem revelar a estrutura interna da 

entidade. Cada caso de uso especifica uma sequência de acções, incluindo variantes que o 

sistema (ou outra entidade) pode executar e interagir com os actores do sistema. 

Na sua forma mais simples, um caso de uso identifica os actores envolvidos numa interacção 

e atribui-lhe um nome. Os actores são representados por figuras delineadas e as interacções 

por elipses com nome. Como assinala [Fowler and Scott, 1997], um caso de uso integra um 

conjunto de cenários em que cada um destes é um caminho único através do caso de uso.  
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2.10.2  Estruturação dos Casos de Uso 

O modelo de casos de uso de um sistema de software contém basicamente quatro tipos de 

casos de uso [Jacobson, 2004]: 

• Concretos: casos de uso que podem ser instanciados enquanto que os abstractos não; 

• Generalização: casos de uso com sequência genérica de acções que podem ser 

especializados em outros casos de uso. Os casos de uso de generalização são 

abstractos; 

• Extensão: casos de uso que adicionam comportamento a um caso de uso existente sem 

alterar o caso de uso original;   

• Inclusão: casos de uso que descrevem comportamento que pode ser usado por outros 

casos de uso. 

Os casos de uso abstractos, de uma forma geral, podem ser especializados em casos de uso 

concretos. Tendo ainda por base o exemplo, anteriormente mencionado, das 

telecomunicações, “Fazer uma Chamada Local” e “Fazer uma Chamada de Despertar” podem 

ser considerados casos de uso concretos (específicos), enquanto que o caso de uso abstracto 

(geral) que lhes deu origem é “Fazer uma Chamada”. Na realidade, poderá não ser possível 

fazer esta generalização, dado que o caso de uso concreto pode requerer alguma interacção 

extra com os intervenientes [Jacobson, 2004].  

Os casos de uso de extensão têm como objectivo adicionar comportamento a um caso de uso 

existente sem o alterar. Estes descrevem o comportamento básico. Depois, junta-se o 

comportamento extra, ou seja, o comportamento que não é necessário para a compreensão do 

comportamento básico. Os casos de uso de extensão não são apenas uma técnica para a 

descrição de comportamento opcional, também descrevem comportamento obrigatório de 

uma forma estruturada [Jacobson, 2004]. Os casos de uso de extensão podem ser usados para 

exprimir variabilidade de requisitos, pois uma extensão pode representar uma funcionalidade 

opcional, que só interessa a algumas implementações do sistema. 

Os casos de uso de inclusão devem ser utilizados quando se tem um bloco de comportamento 

que é comum para vários casos de uso (reutilizado em vários casos de uso). Nesse caso, faz 

sentido isolar o caso de uso e fazer com que o recuperem quando se tornar necessário. Assim, 

deve-se criar relações «include» entre casos de uso, quando dois ou mais casos de uso 
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partilham um conjunto de passos comuns. Extraem-se os passos comuns e colocam-se no seu 

próprio caso de uso [Adolph and Bramble, 2003].  

Quanto mais genéricos forem os casos de uso, mais usados serão, no entanto, poderão ser 

potencialmente mais caros de desenvolver, entender e reutilizar. Os casos de uso concretos 

são geralmente mais económicos de conceber e de reutilizar [Jacobson et al., 1997]. 

2.10.3  Templates para Descrição de Casos de Uso 

Como já foi referido, a riqueza do modelo de casos de uso advém das descrições detalhadas 

que acompanham os diagramas de casos de uso. Estas descrições detalhadas dos casos de uso, 

têm diversos formatos e graus de detalhe, e são normalmente baseadas em templates. 

Cockburn [Cockburn, 2001] descreve vários tipos de formatos para casos de uso, com base 

em templates: inteiramente completo, formato casual, estilo de duas colunas e estilo RUP, 

entre outros.  

O template de caso de uso “Inteiramente Completo” (Figura 2.10.2) [Cockburn, 2001] tem o 

formato de uma coluna de texto e caracteriza-se por: 

• Passos numerados, na descrição dos cenários; 

• Ausência de instruções condicionais, na descrição dos cenários; 

• Secção de extensões (no sentido de alternativas ao cenário principal) que combina 

dígitos e letras, por exemplo 2a, 2a1 e 2a2 (extensões aos passo 2 do cenário 

principal). 

Também o Rational Unified Process (RUP) utiliza um template semelhante ao “Inteiramente 

completo” [Cockburn, 2001]. O formato básico inclui os seguintes itens: 

1. Nome do caso de uso 

1.1. Descrição resumida 

1.2. Actores 

1.3. Iniciador  

2. Fluxo de eventos 

2.1. Fluxo básico 

2.2. Fluxos alternativos 

3. Requisitos especiais 

3.1. Plataforma 

3.2. … 

4. Pré-condições 
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5. Pós-condições 

6. Pontos de extensão 

Nome: <o nome do caso de uso deve ter o objectivo numa pequena frase, com um verbo 

activo> 

Contexto de uso: <objectivo principal, se necessário, condições de ocorrência normal>  

Âmbito: <âmbito de desenvolvimento ou seja sistema sob desenvolvimento> 

Nível: <indicar um dos níveis: resumo, objectivo de utilizador, sub-função> 

Actor primário: <um nome ou uma descrição para o papel do actor primário> 

Stakeholders e interesses: <lista dos stakeholders chave e respectivos interesses no caso de 

uso> 

Pré-condição: <a pré-condição de um caso de uso indica que o sistema garantirá que é 

verdadeira antes da execução do caso de uso>  

Garantias mínimas: <as garantias mínimas são as menores promessas que o sistema faz aos 

stakeholders, particularmente quando o objectivo do actor principal não é alcançado> 

Garantias de sucesso: <estabelece os interesses dos stakeholders que são satisfeitos depois 

de uma conclusão bem sucedida do caso de uso> 

Iniciador: <quem inicia o caso de uso, pode ser um evento> 

Cenário de sucesso principal: <passos do cenário em que tudo corre bem> 

<# do passo> <descrição da acção> 

Extensões: <o que pode ocorrer de diferente durante o cenário. As extensões devem ter a 

referência do passo do cenário principal> 

<passo alterado> <condição>: <acção ou sub caso de uso> 

Lista de variações tecnológicas e de dados: <variações tecnológicas e algumas diferenças 

nos dados deve-se ao facto do como é feito poder variar> 

Informações relacionadas: <toda a informação adicional necessária ao projecto> 

Figura 2.10.2 – Template Inteiramente Completo. 

Na realidade, os casos de uso são uma forma de escrita que pode ser utilizada em diferentes 

situações (para descrever processos de negócio, requisitos funcionais de um sistema, futuros 

requisitos de software ou documentar o projecto de um sistema) e cada situação requer um 

estilo de escrita ligeiramente diferente. 

2.10.4  Casos de Uso Parametrizados 

Um caso de uso parametrizado contém parâmetros [Jacobson et al., 1997]. Um parâmetro será 
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indicado pelo ponto de variação no corpo da descrição do caso de uso e poderá também ser 

listado numa secção especial de parâmetros. Os parâmetros são usados principalmente para 

definir variabilidade. A forma mais complexa de parametrização é tratar os casos de uso como 

templates [Jacobson et al., 1997]. 

Segundo [Cockburn, 2001] os casos de uso parametrizados são desenvolvidos para evitar 

reescrever os mesmos passos várias vezes (para situações semelhantes). Por exemplo, não 

será necessário escrever casos de uso quase idênticos para “Encontrar um Cliente”, 

“Encontrar um Produto” ou “Encontrar uma Apólice”, quando pode ser criado um único caso 

de uso “Encontrar um Qualquer”, em que qualquer é substituído pelo termo específico. Os 

detalhes logísticos de “Encontrar um Qualquer” podem ser descritos apenas uma vez e 

usados em contextos muito similares, mas diferentes. Cada caso de uso precisa da sua própria 

pesquisa, critérios de ordenação e visualização, ficando os dados e as restrições de pesquisa 

numa tabela, diferente, com hiperlinks.   

De facto, encontrar uma coisa, qualquer que seja, deve usar basicamente a mesma lógica: 

• Utilizador especifica a coisa a ser encontrada; 

• O sistema procura e devolve lista correspondente; 

• Utilizador selecciona ou reorganiza a lista ou muda a pesquisa; 

• O sistema encontra (ou não). 

O que varia de uma utilização para outra é o nome e os campos de pesquisa do que se quer 

encontrar, os valores de visualização e os critérios de ordenação. Deste modo, criam-se casos 

de uso parametrizados substituindo os parâmetros por valores concretos. Assim, “encontra um 

cliente usando detalhes de pesquisa de cliente” significa chamar “Encontrar um Qualquer” 

procurando um cliente pelos Detalhes de pesquisa de cliente. A página Detalhes de pesquisa 

de cliente especifica os campos de pesquisa e os critérios de ordenação e visualização 

[Cockburn, 2001]. 

A concepção do caso de uso parametrizado envolve: descrever o comportamento comum e 

identificar o que pode variar. 
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2.10.5  Representação de Variabilidade no Modelo de Casos de Uso em 

Linhas de Produtos 

A representação da variabilidade de requisitos de linhas de produtos em modelos de casos de 

uso tem sido apontada por vários autores ([Bertolino et al., 2002], [Halmans and Pohl, 2003], 

[Trigaux and Heymans, 2003]). 

 

Figura 2.10.3 – Exemplo de um caso de uso com representação por etiquetas [Bertolino et al., 2002]. 

[Bertolino et al., 2002] apresentam duas soluções para representar a variabilidade com 

templates de casos de uso: representação por etiqueta (tag representation) e representação 

nivelada (flat representation). A representação por etiqueta pressupõe a organização dos casos 
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de uso em dois níveis: família e produto. A variabilidade é expressa nos cenários através de 

três tipos de etiquetas: alternativa, paramétrica ou opcional. A Figura 2.10.3 ilustra um 

template de caso de uso com utilização de etiquetas. 

Na representação nivelada (flat representation), a variabilidade é incluída directamente no 

template do caso de uso como mostra a Figura 2.10.4.  

 

Figura 2.10.4 – Exemplo de um caso de uso com representação nivelada [Bertolino et al., 2002]. 

Como já foi referido [Halmans and Pohl, 2003] sugerem a utilização de casos de uso para 

representar a variabilidade de requisitos. Assim, desenvolveram um template de casos de uso 

para acomodar a variabilidade. A representação da variabilidade no template foi feita através 

dos seguintes atributos: objectivos, actores, pré-condições, pós-condições, cenário principal, 

cenários alternativos e cenários excepcionais. Propõem também uma extensão à notação UML 

do diagrama de casos de uso (conforme ilustra a Figura 2.10.5) para suportar a variabilidade, 

nomeadamente pontos de variação; variantes; relacionamentos obrigatórios e opcionais; 

cardinalidade dos relacionamentos entre variantes e pontos de variação. A Figura 2.10.5 

mostra três pontos de variação: dois obrigatórios (“User”, “Payment method”) e um opcional 

(“Booking by”). Para cada ponto de variação são definidas várias variantes. Por exemplo, o 

ponto de variação “User” tem duas variantes chamadas “Customer” e “Card reader”, em que 

o actor “Customer” é obrigatório e a variante “Card reader” é opcional. 
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Figura 2.10.5 – Diagrama de casos de uso com pontos de variação e variantes [Halmans and Pohl, 2003]. 

[Halmans and Pohl, 2003] de acordo com a classificação da variabilidade (secção 2.6) 

chegaram às seguintes conclusões: a aplicação de casos de uso para representar a 

variabilidade funcional mostrou-se satisfatória; a aplicação de casos de uso para representar a 

variabilidade do ambiente mostrou ser parcialmente satisfatória; por fim, os casos de uso não 

são um meio apropriado para representar a variabilidade de qualidade, dados / informação e 

integração no processo de negócio. 

[Webber and Gomaa, 2004], dão ênfase à identificação dos pontos de variação dos requisitos 

na construção de linhas de produtos. Os pontos de variação são obtidos ao mesmo tempo que 

os requisitos são capturados. A identificação dos pontos de variação dos requisitos deve ser 

feita durante a fase de análise de domínio e conta com uma definição clara dos requisitos 

comuns, da variabilidade e da rastreabilidade dos pontos de variação. São necessárias quatro 

vistas para comunicar adequadamente os pontos de variação: a vista dos requisitos, a vista dos 

pontos de variação dos componentes, a vista dos pontos de variação estáticos e a vista dos 
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pontos de variação dinâmicos. 

Os mecanismos para suportar a variabilidade descritos em Jacobson [Jacobson et al., 1997] 

podem ser aplicados para representar a variabilidade no modelo de casos de uso, 

nomeadamente os parâmetros, os templates, a herança e a extensão. 

2.10.6  Vantagens, Boas práticas e Padrões 

É amplamente aceite que a abordagem orientada a casos de uso facilita a comunicação entre o 

engenheiro de requisitos e os utilizadores ou proponentes do sistema durante a fase de 

levantamento de requisitos. De facto, na análise de requisitos do sistema é habitual a 

utilização de casos de uso, sendo até um dos primeiros passos na abordagem de um projecto. 

No diálogo com o cliente estes tornam-se fundamentais para o entendimento e envolvimento. 

Descrever casos de uso para expressar os requisitos do cliente faz parte da essência dos casos 

de uso. Por outro lado, o modelo de casos de uso descreve uma visão externa do sistema. 

Na perspectiva de [Booch, 1994], é necessário envolver os utilizadores finais no decorrer do 

processo de desenvolvimento de software; a presença deles relembra constantemente o porquê 

e para quem o software está a ser desenvolvido. Esta é a razão pela qual os casos de uso 

funcionam tão bem durante a análise orientada a objectos: criam uma situação na qual os 

utilizadores finais e os engenheiros de desenvolvimento são obrigados a falar. 

Também [Henderson-Sellers et al., 2002], considera que o conceito de casos de uso pode ser 

descrito de forma muito simples aos utilizadores do sistema e consequentemente pode reduzir 

o hiato de comunicação do conhecimento entre a solução do problema e o problema que a 

comunidade possui. Ainda de acordo com este autor, as descrições de casos de uso são muitas 

vezes escritas em linguagem natural, podendo introduzir ambiguidades e não traduzir o 

problema do mundo real em requisitos precisos. Por isso considera que é necessário uma 

norma ou template que obrigue o utilizador a escrever de uma determinada forma. 

[Jacobson, 2004] continua relutante em sugerir que os analistas de sistemas descrevam os 

casos de uso de um modo mais formal do que o simples texto. Entende que é útil descrever as 

interacções entre um caso de uso e os intervenientes com diagramas de sequência ou 

diagramas de actividade com áreas de responsabilidade (swimlanes). 

[Henderson-Sellers et al., 2002] referem por seu lado, que um maior rigor aplicado aos casos 

de uso melhorará a consistência e qualidade da comunicação entre cliente e engenheiro de 
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desenvolvimento ajudando a criar sistemas correctos. 

Para melhorar a construção de casos de uso foram desenvolvidos padrões (ver anexo A). Os 

padrões representam experiência que pode ser transmitida e ensinada [Cunha, 2003]. Podem 

ainda ser entendidos como boas práticas ou lições apreendidas. Os padrões identificados por 

[Biddle et al., 2000] pretendem melhorar a escrita de casos de uso essenciais (casos de uso 

críticos ou mais relevantes) e facilitar a especificação de sistemas. A figura seguinte resume 

os referidos padrões. 

Padrão Problema Solução 

Actores Como é que se deve começar a 
modelação de casos de uso? 
 

Começando pelas pessoas (ou outros sistemas) 
que actualmente usam o sistema. 

Lista de Candidatos a 
Casos de Uso 

Como é que se determina o que o 
sistema deve fazer? 
 

Listando Candidatos a Casos de Uso para 
cada Actor. 

Casos de Uso 
Essenciais 

Como se pode gerir uma grande 
quantidade de casos de uso? 
 

Escolhendo casos uso essenciais para conduzir 
o desenho. 

Diagrama de Casos de 
Uso 

Como é que se sabe que os casos uso 
estão completos? 

Desenhando um diagrama de casos de uso 
para mostrar quais os actores e os casos de uso 
que estão relacionados. 

Diálogos de Casos de 
Uso 

Como é que se pode descrever o que é 
que cada caso de uso envolve? 
 

Escrevendo diálogos dos casos de uso 
essenciais para cada caso de uso. 

Roleplay de Casos de 
Uso 

Como é que se verifica se os diálogos 
dos casos de uso estão correctos? 
 

Pondo em prática cada caso de uso antes de 
ser presente à equipa de desenvolvimento. 

Figura 2.10.6 – Padrões para escrita de casos de uso essenciais. 

Também [Adolph and Bramble, 2003] desenvolveram um conjunto de padrões para escrever 

casos de uso. Estes padrões organizam-se em duas categorias, a saber: padrões de 

desenvolvimento e padrões de estrutura. No anexo A, são descritos estes padrões. 

Segundo [Leffingwell and Widrig, 2003] as vantagens dos casos de uso são muitas e assumem 

várias perspectivas. Assim, os casos de uso: 

• Em comparação com os métodos tradicionais de requisitos são relativamente mais 

fáceis de escrever e fáceis de ler; 

• Obrigam os engenheiros de desenvolvimento a debruçarem-se sobre o desenho do 

sistema na perspectiva do utilizador final; 

• Envolvem os utilizadores no processo de requisitos ajudando-os a entender o sistema, 

fornecendo-lhes um meio para comunicarem e documentarem as suas necessidades; 
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• Apresentam o contexto dos requisitos do sistema; 

• Fornecem um mecanismo de ordenação para os requisitos; 

• Constituem uma ferramenta crítica no processo de desenho e implementação, 

reduzindo os riscos de transição; 

• Participam directamente no processo de testes; 

• Servem de base à documentação do utilizador. 

Ainda na perspectiva de [Leffingwell and Widrig, 2003] os casos de uso relatam um bom 

historial dos requisitos do sistema. 

 

2.11 Síntese 

A engenharia de requisitos é uma área recente que começou a ter maior relevância a partir do 

momento em que vários estudos acentuaram a sua importância no sucesso de projectos de 

desenvolvimento de software. Considerando este facto, foi esboçado ao longo do capítulo um 

processo para a engenharia de requisitos tendo em conta o nível de maturidade do processo, 

um dos factores que afecta a qualidade final do documento de requisitos. Foi analisada a 

variabilidade de requisitos como um conceito central no desenvolvimento de vários tipos de 

produtos de software. O levantamento de requisitos centra-se no âmbito e na identificação da 

variabilidade com recurso a técnicas de análise de domínio. A análise de requisitos ao tratar 

os aspectos comuns e variáveis, vem identificar oportunidades de reutilização. Assim, 

suporta-se a variabilidade e promove-se a reutilização.  

Salienta-se ainda neste capítulo a importância da utilização de casos de uso e protótipos para a 

actividade de recolha e documentação de requisitos. Por outro lado, verifica-se que os 

requisitos mudam durante o desenvolvimento e essas mudanças têm que ser documentadas e 

controladas, sendo necessário recorrer a ferramentas específicas. Apresentaram-se as bases do 

processo de engenharia de requisitos para a proposta que se expõe no capítulo 5. 
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3 Reutilização de Software, Requisitos e 

Conhecimento 

 

A reutilização de software é a utilização de artefactos existentes para a criação de novos 

sistemas de software. O processo de reutilizar artefactos já desenvolvidos passa pelas fases de 

selecção, modificação e integração. Reutilizar não é simplesmente copiar partes de uma 

biblioteca, mas também conceber e implementar componentes de software que possam ser 

utilizados em diferentes sistemas (desenvolver artefactos para reutilizar). Envolve o produto, 

o processo de desenvolvimento e o pessoal, gestores e técnicos, para além das ferramentas de 

apoio. 

A reutilização é uma prática habitual nas várias disciplinas de engenharia, sendo mesmo 

matéria de formação dos engenheiros e aparece como base argumentativa na venda de 

componentes. Nas mais variadas áreas de engenharia assiste-se à proliferação de indústrias de 

componentes. Estes componentes são utilizados por outras indústrias que os incorporam. Na 

engenharia de software, esta não é uma prática habitual, constroem-se antes sistemas tornando 

a reutilização uma prática extremamente difícil [Prieto-Díaz, 2001]. Também [Mili et al., 

1999], frisam a dificuldade que a engenharia de software tem em igualar-se com outras 

engenharias. Na realidade, a indústria de software é relativamente recente e imatura ([Abreu, 

2001]; [Romão and Caldeira, 2001]), sendo que a maturidade só será atingida quando os 

prazos forem devidamente cumpridos; quando for possível fazer a verificação e validação em 

todo o ciclo de vida, quando a ocorrência de falhas for a excepção e não a regra, quando 

existir uma avaliação quantitativa em todos os documentos produzidos e quando se conseguir 

utilizar a avaliação para os melhorar [Abreu, 2001]. 

 

3.1 Evolução Histórica 

A reutilização de software surgiu nos anos 60 como forma de resolver o problema da crise de 

software. Tal como definiu [McIlroy, 1969], o conceito que presidiu à ideia de reutilização 

sistemática de software foi simples e consistiu no desenvolvimento de componentes de 
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tamanho razoável e passíveis de serem reutilizados. Este conceito foi alargado a todas as fases 

do processo de desenvolvimento de software nomeadamente aos requisitos, à análise, à 

concepção e aos testes [Jacobson et al., 1997]. De facto a reutilização de software é uma 

reaplicação de uma variedade de tipos de conhecimento de um sistema para outro sistema 

semelhante com o objectivo de reduzir o esforço de desenvolvimento e manutenção do novo 

sistema. Este conhecimento reutilizado inclui os seguintes artefactos [Biggerstaff and Perlis, 

1989]: conhecimento do domínio; experiência acumulada de desenvolvimento; decisões de 

concepção; estruturas de arquitectura; requisitos; desenho; código; documentação; entre 

outros. 

Com efeito, a reutilização de software surgiu como uma das formas de melhorar a 

produtividade e a qualidade de software ([Frakes and Isoda, 1994]; [Prieto-Díaz, 1995]; 

[Frakes and Fox, 1996]; [Jacobson et al., 1997]; [Kauba, 1997]; [Mili et al., 1999]; [Griss, 

2001a]). Registe-se por exemplo o estudo de [Frakes and Succi, 2001] sobre o relacionamento 

entre reutilização, qualidade e produtividade, em módulos de software de quatro organizações 

industriais. Neste estudo, detectou evidências de que uma maior reutilização resulta numa 

melhoria da qualidade do software. Contudo, como foram obtidos relacionamentos positivos e 

negativos entre reutilização e produtividade, os autores indicam a necessidade de realizar 

novos estudos.  

[Jacobson et al., 1997] mencionam algumas experiências de sucesso em várias empresas tais 

como: AT&T, Brooklyn Union Gás, Ericsson, Hewlett-Packard, IBM, Motorola, NEC e 

Toshiba. De facto, estas empresas obtiveram níveis de reutilização muito elevados, conforme 

ilustra a Figura 3.1.1. 

Empresas Valor (%) Área de Aplicação 

AT&T 40 – 92 Operação de sistemas para telecomunicações 
 

BrooKlyn Union Gás 90 – 95 
67 

Nível do processo  
Interface do utilizador 
 

Ericsson 90 Configurações orientadas a clientes 
 

Hewlett-Packard 25 – 50 
83 

Firmware para impressoras e outros produtos 
Linha de instrumentos 
 

Motorola 85 Compiladores 
 

Figura 3.1.1 – Níveis de reutilização. 

O mesmo autor refere ainda que foram obtidos ganhos significativos a nível de custos e tempo 



Reutilização de Software, Requisitos e Conhecimento 

 81

de desenvolvimento devido à prática da reutilização e concretiza este facto com os seguintes 

resultados: 

• Redução do tempo de desenvolvimento de 2 a 5 vezes; 

• Redução da densidade de defeitos de 5 a 10 vezes; 

• Redução dos custos de manutenção de 5 a 10 vezes; 

• Redução dos custos totais de desenvolvimento de 15% a 75%. 

A reutilização sistemática de software consiste na criação, gestão, apoio e reutilização de 

recursos. Estes quatro processos encontram-se expressos na figura seguinte [Jacobson et al., 

1997]. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Requisitos do produto  
e software existente 
                                                                                                                                                         Produtos     

      

Gestão 
Planeamento, Prioridades, Coordenação, Aprendizagem 

Criação 
Engenharia, Framework, Componentes, 

Ferramentas 

Apoio 
Certificação, Classificação, Empacotamento, 

Distribuição, Aconselhamento e Manutenção  

Reutilização 
Selecção, Adaptação e Amostragem 

 

Figura 3.1.2 – Processos concorrentes envolvidos na Reutilização Sistemática. 

Apesar do interesse que existiu na reutilização de componentes desde o início dos anos 80, o 

desenvolvimento de software baseado em componentes ou engenharia de software baseada 

em componentes (CBSE – component-based software engineering) surgiu apenas em finais 

dos anos 90 como uma abordagem de reutilização para desenvolvimento de sistemas de 

software [Sommerville, 2004a].  
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No Japão a reutilização de software assumiu uma importância preponderante vindo a ser 

desenvolvida nas denominadas fábricas de software. Estas fábricas possuem infra-estruturas 

com processos integrados e centram-se em domínios específicos, encorajando a reutilização 

de software como uma linha de produto [Aoyama, 2001]. 

Para além do Japão, também muitos países da região da Ásia e do Pacífico têm vindo a 

trabalhar activamente no desenvolvimento baseado em componentes. Registe-se, por 

exemplo, a iniciativa do Instituto para a Indústria de Informação de Taiwan, que tem projectos 

de investigação nesta área desde 1996. Esta instituição tem como objectivo o 

desenvolvimento de infra-estruturas reutilizáveis usando tecnologias de componentes 

[Aoyama, 2001].  

Também a Europa tem desenvolvido iniciativas de reutilização de software em projectos 

como REBOOT (Reuse Based on Object-Oriented Techniques) e ESSI (European System and 

Software Initiative) do European Software Institute. O projecto REBOOT (Sindre, 1995) com 

início em Setembro de 1990 e com uma duração de quatro anos forneceu como contributos 

principais os aspectos técnicos e os organizacionais a ter em conta na reutilização. Por outro 

lado, o projecto ESSI é uma iniciativa europeia que tem por objectivo aumentar a velocidade 

de divulgação da informação e melhorar a produtividade e qualidade no desenvolvimento de 

software. Esta iniciativa contém experiências de melhoria do processo (PIE - Process 

Improvement Experiments) relacionadas com a introdução e implementação de programas de 

reutilização e encontram-se disponíveis no repositório VASIE14 (Value Added Software 

Information for Europe).  

Na sequência da análise dos relatórios das experiências realizadas em trinta e cinco 

organizações cujo processo incluía a reutilização (expressão de pesquisa no repositório 

VASIE ”Process Affected=Reuse”) verificou-se que foi relatado um impacto positivo ou 

mesmo muito positivo em vinte e duas experiências (Figura 3.1.3, adaptada de [Silveira, 

2003]). Por outro lado, verificou-se um impacto razoável mas a confirmar no futuro, em seis 

experiências; e nas restantes três experiências, os relatórios não foram conclusivos para se 

inferir se houve ou não impacto positivo da reutilização. Importa ainda referir que é difícil 

avaliar o efeito da reutilização quando esta aparece integrada noutras iniciativas de melhoria. 

                                                 
14 Repositório com resultados de 250 experiências de melhoria de processo (www.esi.es/VasieSearch).  
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Número de Experiências

Impacto positivo

Confirmar futuro

Não é explicito

 

Figura 3.1.3 – Impacto da reutilização em experiências de melhoria do processo. 

Estas experiências de melhoria fornecem conclusões e ensinamentos de grande importância 

para todo o processo de desenvolvimento de software e em particular para a reutilização 

([Morisio et al., 2002]; [Silveira, 2003]). 

Nos Estados Unidos, a reutilização de software vinha sendo praticada há algum tempo e um 

dos projectos mais conhecidos foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa (DoD - 

Department of Defense, Software Reuse Initiative, Primer), tendo terminado esta iniciativa em 

1996. O Primer fornece uma avaliação simples e compreensível da reutilização de software e 

apresenta os tópicos e os benefícios envolvidos na transição para o desenvolvimento baseado 

em reutilização.  

Com efeito, ao longo do tempo a reutilização de software tem vindo a afirmar-se como um 

factor essencial no desenvolvimento de sistemas de software. Por exemplo, o 

desenvolvimento baseado em geradores, tem tido ampla utilização e sucesso em áreas como o 

processamento de dados de negócio, a análise de sintaxe de linguagens e os geradores de 

código em ferramentas CASE (Computer Aided Software Engineering).  

A reutilização baseada em geradores, como ilustra a Figura 3.1.4 (adaptada [Sommerville, 

2004a]), recebe a descrição da aplicação através de especificações, capta o conhecimento do 

domínio no sistema gerador de programas que se pode programar numa linguagem orientada 

ao domínio, por fim gera o produto.  
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Programa Gerado Gerador de ProgramaDescrição da Aplicação 

Conhecimento do 
Domínio da Aplicação 

 

Figura 3.1.4 – Reutilização baseada em geradores de código. 

A reutilização baseada em geradores só é possível quando se identificam e tipificam as 

abstracções do domínio para implementar em código executável. Com efeito, a necessidade 

de uma compreensão profunda dos conceitos e modelos do domínio, bem como os custos 

iniciais, tem limitado a aplicação desta técnica de reutilização [Sommerville, 2004a]. 

 

3.2 Taxonomia da Reutilização 

A reutilização de software pode ser vista em seis perspectivas ou facetas [Prieto-Díaz, 1993]: 

a reutilização por substância, que define a essência dos itens a serem reutilizados; por âmbito, 

que define a forma e extensão da reutilização; por modo, que define como a reutilização é 

conduzida; por técnica, que define a abordagem para implementar a reutilização; por intenção, 

que define como os elementos serão reutilizados; e por produto indica que produtos de 

trabalho são reutilizados. Assim, a Figura 3.2.1 (adaptada de [Prieto-Díaz, 1993]) vem ilustrar 

as diferentes facetas da reutilização. 

Por Substância Por Âmbito Por Modo Por Técnica Por Intenção Por Produto 

Ideias, conceitos 

 

Artefactos, 

componentes 

 

Procedimentos 

Vertical 

 

Horizontal 

Planeada, 

sistemática 

 

Ad-hoc, 

oportunista 

Composição 

 
Geração 

Black-box, as-is 

 
White-box, 
modificada 

Código fonte 

Desenho 

Especificações 

Objectos 

Texto 

Arquitecturas 

Figura 3.2.1 – Facetas da reutilização. 

Uma das facetas com maior relevância é a que diz respeito à reutilização por black-box / 
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white-box. A reutilização caixa-preta (black-box) consiste na utilização do componente sem 

modificação. A reutilização caixa-branca (white-box) consiste na utilização do componente 

com modificação para o adaptar às necessidades específicas. A reutilização white-box é 

comum, mas controversa, pois o esforço para entender e modificar o componente deve ser 

menor que o esforço para escrever um novo equivalente [Pfleeger, 2000]. Recentemente, a 

abordagem de reutilização black-box ficou popular devido à sua utilização no paradigma de 

desenvolvimento baseado em componentes [Ravichandran and Rothenberger, 2003].  

As estratégias de reutilização passam então pela reutilização white-box, black-box com o 

desenvolvimento de componentes internamente e black-box com compra de componentes no 

mercado. A Figura 3.2.2 resume as características das estratégias de reutilização comparando 

as dimensões chave (custos de aquisição e de parametrização). Quando os custos de 

"customização" e de aquisição são altos, a reutilização poderá não ser viável (Figura 3.2.2). 

Neste caso a melhor alternativa pode ser o desenvolvimento de componentes a partir do nada. 

Assim, verifica-se que o custo de desenvolvimento inicial é mais alto para a reutilização 

black-box do que para a reutilização white-box devido às necessidades de parametrização 

[Ravichandran and Rothenberger, 2003]. Estes custos serão amortizados ao fim de várias 

reutilizações. 

 

Figura 3.2.2 – Estratégias de reutilização de software [Ravichandran and Rothenberger, 2003]. 

A reutilização black-box com componentes de mercado representa um papel importante se 

produzir e disponibilizar bons componentes para quem desenvolve. Poderia ser a solução para 
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fazer da reutilização de software uma realidade e promover o desenvolvimento de software 

para um processo industrial e robusto [Ravichandran and Rothenberger, 2003]. 

 

3.3 Princípio da Reutilização 

O princípio da reutilização advoga que um produto de software deve incorporar componentes 

pré-fabricados e que partes destes devem ser construídos com o intuito de incorporar outros 

produtos de software [Abreu, 2001]. Também [Prieto-Díaz, 1995] refere o princípio da 

reutilização sistemática. Este autor considera a reutilização sistemática como um processo 

científico e um processo de engenharia. A parte da reutilização sistemática que trata a análise 

de domínio e desenvolvimento do modelo pode ser incorporada no método científico, 

enquanto que o uso de modelos de domínio para criar e reutilizar componentes no 

desenvolvimento de sistemas corresponde ao método de engenharia. 

De facto, em muitos ramos do conhecimento o método de engenharia é separado do método 

científico. As teorias e os formalismos foram desenvolvidas e provados por cientistas das 

ciências naturais, ao passo que na engenharia de software, mais especificamente na 

reutilização sistemática, ambos os métodos são intervenientes. 

Método Científico 

O método científico baseia-se nos princípios básicos de observação, descoberta, formulação 

da teoria, experimentação e verificação. No método científico a teoria assenta sobretudo na 

perspicácia e experiência, tendo em conta várias observações preliminares. Assim, esta teoria 

é usada para prever eventos ou comportamentos, servindo também para orientar observações e 

planear experiências. Em consequência, os resultados das experiências são testados em 

contraste com os prognósticos para validar, rever ou rejeitar a teoria. 

Método de Engenharia 

O método de engenharia centra-se na aplicação de teorias já provadas, princípios e leis para 

resolver problemas ou criar produtos. A base deste método assume que os princípios ou as leis 

são imutáveis e assim separa ciência de engenharia. O método de engenharia começa com 

uma definição das necessidades do problema com base em análises de mercado. Atendendo às 

necessidades do problema cria um conjunto de especificações e um modelo. O modelo criado 

pode ser testado e revisto. Um protótipo é habitualmente construído para testar as 



Reutilização de Software, Requisitos e Conhecimento 

 87

especificações antes da criação do produto final. O ciclo repete-se até o produto final ser 

lançado no mercado. 

A construção de modelos possui uma vasta aceitação entre as disciplinas de engenharia, pois a 

construção de um modelo recorre aos princípios da decomposição, da abstracção e da 

hierarquia. Cada modelo descreve um aspecto específico do sistema em análise. Tanto quanto 

possível, procuram-se construir novos modelos a partir dos antigos, os quais oferecem já uma 

certa segurança. Torna-se ainda importante referir que cada modelo é avaliado em situações 

conhecidas e desconhecidas, sendo depois modificados sempre que não correspondam às 

expectativas esperadas [Booch, 1994].  

Reutilização Sistemática  

A reutilização sistemática é baseada no conceito do modelo do domínio que é usado para 

especificar e conceber novos sistemas numa área de aplicação específica. Para se obter a 

arquitectura do domínio é necessário captar as funcionalidades comuns e variáveis do 

domínio criando o processo de desenho pela selecção e integração de componentes 

reutilizáveis. Neste processo a arquitectura do domínio é equivalente a uma teoria já provada, 

usada para especificação de produtos de software, mas que está, ao mesmo tempo, em 

aperfeiçoamento contínuo. Do lado científico do método, a reutilização baseia-se numa 

arquitectura de domínio postulada, sendo gradualmente aperfeiçoada e testada com base na 

observação em sistemas existentes no mesmo domínio. O método de engenharia começa com 

a definição das necessidades do problema resultantes da análise de mercado. A especificação 

e o desenho do sistema baseiam-se na arquitectura do domínio. Sendo posteriormente testados 

e avaliados usando um protótipo. O produto é então gerado a partir do desenho e introduzido 

no mercado. 

O produto é também usado numa perspectiva científica do método, pelo analista do domínio. 

Este analista faz o papel de cientista ao usar o sistema produzido como um complemento que 

é adicionado ao conjunto de sistemas existentes para revisão e aperfeiçoamento da 

arquitectura. 

Na realidade, a prática de cada disciplina de engenharia como sejam a civil, mecânica, 

química, electrónica, software, entre outras, envolvem aspectos tanto de ciência como de arte. 

Tal como [Petroski, 1985] explica a concepção de um projecto, para uma estrutura nova pode 

envolver tanto de imaginação, como de experiência e de conhecimento, na mesma medida do 



Reutilização de Software, Requisitos e Conhecimento 

 

 88 

que é exigido a qualquer artista para criar algo na tela ou no papel. De facto uma vez ajustado 

o design pelo engenheiro, este funciona como se de um artista se tratasse. Ora, nestes termos, 

poderá ser analisado por ele próprio, utilizando para o efeito uma aplicação do método 

científico como qualquer cientista. 

Importa pois referir que a engenharia de software é baseada principalmente no método de 

engenharia, ao introduzir a reutilização sistemática no processo de desenvolvimento de 

software. Mas por outro lado, o desenvolvimento de software baseado na reutilização usa 

ambos os métodos, o científico e o de engenharia, que aparecem interligados. Deste modo, os 

profissionais de reutilização representam alternadamente os papéis de cientista e de 

engenheiro [Prieto-Díaz, 1995]. O método científico é usado na análise e o método de 

engenharia usado na construção. 

De facto, a reutilização sistemática ao combinar o método científico e o método de engenharia 

traz vantagens significativas ao processo de desenvolvimento de software. Também o 

processo de desenvolvimento de software orientado à reutilização passa a ser diferente 

nalgumas etapas, quando comparado com os outros processos ([Griss and Pour, 2001]; 

[Sommerville, 2004a]). 

 

3.4 Factores Críticos de Sucesso e Obstáculos à Reutilização 

São diversos os obstáculos à prática da reutilização de software ([Frakes and Isoda, 1994]; 

[Prieto-Díaz, 1995]; [Frakes and Fox, 1996]; [Jacobson et al., 1997]; [Mili et al., 1999]; 

[Griss, 2001a]; [Morisio et al., 2002]; [Weiler, 2002]; [Sherif, 2003]). [Frakes and Isoda, 

1994], identificam como principal causa de insucesso da reutilização de software numa 

organização a falta de recursos, nomeadamente ao nível do pessoal e verbas. Consideram isto 

como um problema essencialmente de gestão. Sublinham ainda que o apoio das chefias é 

fundamental para a reutilização. 

[Frakes and Isoda, 1994] referem que a literatura disponível sobre esta temática reporta mais o 

sucesso da reutilização do que o insucesso. Ora, este facto limita o desenvolvimento de novas 

soluções para contornar o insucesso. Na realidade, estes autores preconizam que os factores 

críticos da reutilização incluem questões técnicas e não técnicas tais como: gestão; medições; 

questões económicas; bibliotecas; desenho de software reutilizável e questões legais, ou seja, 

direitos e responsabilidades dos produtores e consumidores de componentes reutilizáveis. 
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Também [Schmidt, 2003], apresenta as razões pelas quais a reutilização sistemática não 

trouxe melhorias significativas ao nível da qualidade e produtividade. Considera que existem 

impedimentos de natureza técnica e não técnica para o sucesso da reutilização e que se 

enunciam seguidamente. Do ponto de vista técnico: 

• Falta de conhecimentos técnicos ao nível da equipa de desenvolvimento; 

• Falta de competências básicas para criar e/ou integrar componentes reutilizáveis ao 

nível da organização; 

• Elevada complexidade na identificação de abstracções do domínio da aplicação. 

Do ponto de vista não técnico: 

• Impedimentos organizacionais para desenvolver e apoiar a reutilização sistemática. 

Por outro lado, exige-se por parte de quem desenvolve um entendimento profundo do 

domínio da aplicação e dos requisitos do negócio; 

• Impedimentos económicos que limitam os investimentos para apoiar a reutilização; 

• Impedimentos administrativos para catalogar, arquivar e recuperar recursos 

reutilizáveis; 

• Impedimentos políticos devido a rivalidades internas entre unidades empresariais 

podem limitar a reutilização; 

• Receio de que a reutilização se possa constituir como uma ameaça à segurança do 

trabalho; 

• Impedimentos psicológicos uma vez que muitos colaboradores podem entender a 

reutilização como responsável pela falta de confiança nas suas capacidades técnicas, 

numa lógica da síndrome NIH “Not Inveted Here”.  

Isoda em [Frakes and Isoda, 1994] refere o caso do Japão e aponta os seguintes factores 

críticos indispensáveis ao sucesso da reutilização: envolvimento da gestão ao nível de topo, 

selecção de domínios de destino apropriados, desenvolvimento sistemático de módulos 

reutilizáveis baseados na análise de domínio e, por fim, menciona a necessidade de ser 

mantido um esforço contínuo na reutilização. Refere ainda que a transferência de tecnologia é 

importante para a implementação e expansão da reutilização, tendo detectado que algumas 
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organizações, apesar do sucesso, não generalizavam a prática da reutilização. 

Considerando também a perspectiva de [McConnell, 1996] os pontos chaves para o êxito da 

reutilização, são: 

• Estabelecer o compromisso e envolvimento dos dirigentes da organização; 

• Implementar a reutilização no processo de desenvolvimento de software; 

• Definir a equipa de reutilização, responsável por identificar componentes reutilizáveis, 

criar normas e difundir as informações sobre componentes; 

• Desenvolver componentes pequenos, simples e específicos do domínio do problema; 

• Centrar os esforços de desenho no encapsulamento e ocultação da informação; 

• Documentar os componentes e garantir a qualidade dos mesmos. 

A implementação da reutilização conta com várias obstáculos. Trata-se de um conjunto de 

barreiras que limitam a adopção da reutilização [Reifer, 2001]. Estes obstáculos podem ser 

organizados em três aspectos, a saber: técnicos, de gestão e culturais ou psicológicos (Figura 

3.4.1). 

Técnicos Gestão Culturais/Psicológicos 

 
Estrutura desadequada 
 

 
Colapso da infra-estrutura 

 
Apatia 

Curvas de aprendizagem 
elevadas  

Competição por verbas Síndrome NIH (Not Invented Here) 

 Falta de tempo e dinheiro 
 

Medo do desconhecido 

  Medo de investir perante a incerteza dos 
resultados 

Figura 3.4.1 – Obstáculos à adopção da reutilização [Reifer, 2001]. 

Com efeito, no que diz respeito à estrutura desadequada, muitas organizações de 

desenvolvimento de software adoptaram paradigmas, métodos e ferramentas que não 

promoviam a reutilização. Este facto provocaria a ausência de linhas orientadoras e a falta de 

ferramentas para modelar componentes de sistemas, para construir bibliotecas e para criar 

sistemas usando templates. [Reifer, 2001], considera ainda que seriam necessários 

desenvolver protótipos para facilitar a selecção de paradigmas, métodos e ferramentas 

melhorando-se deste modo a estrutura. Ora, uma estrutura desadequada cria obstáculos a uma 

aprendizagem normal. Por outro lado, exige das organizações um grande esforço de formação, 
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ou seja, curvas de aprendizagem elevadas. Experiências no campo de reutilização de software 

(Lim citado por [Reifer, 2001]) sugerem que é necessário entre 12 a 18 meses para adquirir a 

capacidade de introduzir novas tecnologias de desenvolvimento.  

A competição por verbas ocorre dentro das organizações quando são atribuídas 

responsabilidades a nível de orçamento para a reutilização. Gera-se um fenómeno de 

competição por tarefas, orçamento e poder criando animosidades. As hostilidades podem 

impedir o estabelecimento do programa de reutilização, pelo que se torna necessário gerar 

consensos na atribuição de verbas. 

Importa fazer uma gestão adequada das expectativas e dos recursos, numa perspectiva de 

tempo, talento, pessoas e dinheiro. Os investimentos a realizar devem ser ajustados ao 

tamanho do projecto, sendo primeiro implementados em projectos piloto antes da aplicação 

em larga escala. 

De facto, as pessoas são o elemento fulcral do processo, pelo que, os aspectos de natureza 

cultural e psicológica provocam, normalmente, resistência à mudança. A apatia é uma forma 

de estar perante o desafio de mudança, ou seja, trata-se de uma postura de não adesão à 

introdução de novas tecnologias. A síndrome NIH (Not Invented Here) relaciona-se com uma 

postura de não-aceitação de componentes desenvolvidos por outras pessoas. [Sommerville, 

2004a] refere também que esta atitude se deve ao facto da escrita de software original ser 

mais interessante do que a reutilização de software desenvolvido por outras pessoas. 

O confronto com a mudança provoca ainda o receio do desconhecido. Este facto implica 

percorrer um caminho do qual não se conhece o termo. Assim, torna-se obrigatório saber se a 

organização está preparada para a transformação tecnológica e se a prática da reutilização é 

efectivamente uma boa medida. A adesão dos gestores facilitará este caminho. Por outro lado, 

quando se fala em tecnologia emergente muitos profissionais argumentam que será prematura 

a sua introdução, uma vez que existe a incerteza entre o investimento e os resultados efectivos 

[Reifer, 2001].  

De facto, as organizações com uma cultura de acolhimento da reutilização reconhecem que 

esta se constitui como uma actividade transversal, exigindo para isso um grande esforço de 

infra-estruturas e um trabalho de equipa [Ambler, 2000a]. 

Na perspectiva de [Sherif, 2003], uma filosofia de negócio centrada em objectivos de curto 

prazo para a entrega atempada de projectos é a barreira principal à adopção da reutilização. 
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Segundo [McConnell, 1996] os riscos associados à reutilização centram-se nos seguintes 

aspectos:  

• Esforço desperdiçado devido ao facto da criação de componentes reutilizáveis custar 

duas ou três vezes mais do que a criação de um componente normal; 

• Risco de desenvolvimento de componentes que acabam por não ser utilizados;  

• Mudanças tecnológicas; 

• Planeamento desadequado. 

[Griss, 2001a] considera que a reutilização sistemática de componentes de software continua 

num estádio de desenvolvimento embrionário. É assim que propõe alguns tópicos para 

ultrapassar os obstáculos à reutilização, a saber: 

• Negócio: reporta-se às questões de como desenvolver e adquirir componentes, para 

além de se consolidar o apoio e a formação; 

• Processo: reporta-se à identificação do nível de maturidade da organização, a uma 

melhor definição dos métodos e processos de reutilização, à necessidade de uma 

melhor coordenação e gestão, à necessidade de melhor documentação de métodos e 

modelos para caracterizar componentes; 

• Organização: refere-se ao hiato que existe entre as actividades de reutilização e o 

desenvolvimento de componentes na empresa. Reforça também a necessidade de 

serem ultrapassados conflitos de natureza cultural, para além do necessário 

envolvimento dos gestores; 

• Engenharia: reporta-se à ausência de técnicas e de ferramentas adequadas para 

identificar, desenhar, documentar, testar, empacotar e classificar componentes de 

software reutilizáveis. Indica ainda a dificuldade que existe em entender os padrões e 

as arquitecturas; 

• Infra-estrutura: refere-se à falta de ferramentas e componentes. Por outro lado, existem 

muitos ambientes e muitas linguagens de programação que provocam a dificuldade da 

escolha.  

Ainda no seguimento desta temática [Morisio et al., 2002], vem salientar que o sucesso de um 
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programa de reutilização depende de um conjunto de factores. Deste modo, uma iniciativa de 

reutilização para ser implementada e obter sucesso exige a transferência de tecnologia e 

coloca como condição sine quanon, o compromisso dos gestores. Refere também os factores 

humanos, o processo de reutilização e a criação de repositórios. Finalmente, todos estes 

factores devem ser abordados no contexto específico da organização.  

Embora não exista um processo ou uma metodologia mágica para promover a reutilização, 

[Schmidt, 2003] identifica as recomendações que foram aplicadas numerosas vezes, com 

sucesso, durante a última década em muitos projectos de desenvolvimento de software. 

Assim, descrevem-se seguidamente as condições prévias para o sucesso da reutilização: 

• Mercado competitivo: num ambiente empresarial competitivo, o tempo de 

desenvolvimento é crucial, por isso é necessária a reutilização; 

• O domínio da aplicação é complexo: em domínios de aplicação altamente complexos a 

reutilização também se justifica; 

• Instituir uma cultura de reutilização e um processo de desenvolvimento: devido ao 

facto de ser difícil desenvolver componentes reutilizáveis de alta qualidade e ainda ser 

mais difícil recolher os benefícios da reutilização imediatamente, as organizações 

terão de apoiar devidamente o processo de desenvolvimento de software. Idealmente, 

a organização deveria recompensar o programador que investe tempo e esforço em 

construir, documentar e reutilizar componentes; 

• Existência de frameworks e repositórios de recursos reutilizáveis: para atrair a 

reutilização sistemática é obrigatória a existência de frameworks e repositórios. O 

processo de desenvolvimento Open Source é um incentivo à reutilização; 

• Constituição de uma equipa adequada às exigências: o desenvolvimento de software 

não aumenta com um maior número de elementos na equipa de desenvolvimento. Os 

problemas principais advêm da comunicação humana e dos custos de coordenação 

associados a grandes equipas. Uma equipa de 10 bons elementos pode produzir 

sistemas de software de qualidade, com muito menos esforço e despesa do que uma 

equipa de 1000 elementos; 

• Liderança forte e equipa de desenvolvimento qualificada: para haver sucesso na 

reutilização é necessária uma liderança forte e uma equipa de desenvolvimento 
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qualificada. Reciprocamente, a reutilização em projectos onde falta massa crítica da 

equipa técnica e capacidades de liderança raramente têm sucesso, apesar do apoio 

administrativo e organizacional. Assim, é importante que a equipa de desenvolvimento 

melhore os conhecimentos técnicos, compreenda e aplique os bons princípios de 

software, os padrões e as boas práticas. 

Importa ainda registar a opinião de [Gamma et al., 1995], ao referirem que é difícil 

desenvolver software que possua as qualidades de portabilidade, flexibilidade, 

extensibilidade, robustez e eficiência; no entanto frisam, que desenvolver componentes 

reutilizáveis de software ainda é mais difícil. 

Um dos principais contributos para o sucesso da reutilização é a presença do factor humano, 

nomeadamente especialistas da área, para apoiar, motivar e implementar a reutilização 

([McClure, 1995]; [McCauley, 1996]). 

Do que foi dito, verifica-se que muitos problemas detectados na reutilização de software, 

dizem respeito à falta de envolvimento das chefias. No entanto, [Glass, 1998] discorda que 

estes problemas sejam realmente a causa principal do insucesso da reutilização. Assim, este 

autor considera que a reutilização não teve sucesso à escala que se pretenderia devido à falta 

de componentes de software para poderem ser reutilizados. Por outro lado, considera que a 

existência de problemas inerentes ao software impedem a sua reutilização efectiva. 

 

3.5 Modelo de Maturidade da Reutilização de Software 

Uma questão essencial que deve ser considerada na introdução da reutilização numa 

organização prende-se com o nível de maturidade do processo de desenvolvimento de 

software. De facto, o CMM (conforme 2.2.3) apresenta linhas orientadoras sobre a maturidade 

do processo de software e que podem ser aplicadas para melhorar as práticas de reutilização. 

Uma efectiva reutilização sistemática está directamente relacionada com o aumento do nível 

de maturidade do processo organizacional [Griss, 2001a]. Os modelos de maturidade 

fornecem referências para avaliar as organizações e identificar oportunidades de melhoria. 

Nestes termos, o processo de introdução da reutilização requer algum nível de maturidade da 

organização. [Herzum and Sims, 2000], referem que o desenvolvimento com reutilização de 

componentes exige que a organização esteja, no mínimo, no Nível 2, mas de preferência no 

Nível 3.  
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Não obstante o que foi referido, organizações com um grau de maturidade inferior ao Nível 3 

do CMM, podem conseguir bons resultados na reutilização. Por outro lado, a estabilidade do 

domínio e a experiência adquirida são frequentemente mais importantes para o sucesso da 

reutilização do que a maturidade do processo [Griss and Wosser, 1995]. 

O modelo de maturidade da reutilização RMM (Reuse Maturity Model) é baseado na 

experiência do seu autor na HP e na utilização do CMM ([Griss and Wosser, 1995]; [Griss, 

2001a]). Este modelo é constituído por seis níveis de maturidade (Figura 3.5.1): 

 

 

Figura 3.5.1 – Modelo de Maturidade da Reutilização (RMM). 
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Quando os programadores confiam uns nos outros, começam por copiar e adaptar o código de 

um sistema para novos sistemas. Esta prática reduz o tempo dispendido no projecto. 

RMM3 – Planeamento da Reutilização de Código  

Na reutilização informal a salvaguarda de código diminui o tempo de desenvolvimento mas 

aumenta os problemas de manutenção. Com efeito, existem muitas cópias de componentes 

que têm de ser geridas, para evitar a propagação de erros. Assim, neste nível sugere o 

planeamento da reutilização segundo a estratégia “caixa negra”, onde os componentes depois 

de construídos são testados e documentados para reutilização. Podem depois ser reutilizados 

sem qualquer alteração. 

RMM4 – Gestão da Reutilização  

Para melhorar o nível de reutilização da organização é necessário estabelecer um processo 

para apoiar a equipa de reutilização. Este nível leva à definição do processo de gestão de 

componentes. A equipa de reutilização necessita de formação para utilizar os componentes. 

Por outro lado, são necessárias ferramentas e processos de gestão de configurações. 

RMM5 – Arquitectura de Reutilização 

Para serem atingidos altos níveis de reutilização e ganhos significativos é importante desenhar 

os componentes e a respectiva infra-estrutura. Desenvolver e aderir a uma arquitectura 

comum requer grande envolvimento organizacional. Normalizar notações continua a ser 

crítico.  

RMM6 – Linha de Produtos Especifica do Domínio  

As linhas de produtos são planeadas, as infra-estruturas e os componentes são definidos para 

assegurar o máximo de reutilização. O desenvolvimento de componentes é cuidadosamente 

programado e os recursos são atribuídos para conseguir um rápido retorno de investimento. 

Os elementos da equipa são especializados em diferentes papéis como desenho para 

reutilização, engenharia de domínio, engenharia de componentes e gestão da biblioteca de 

reutilização. Equipas separadas operam em modo concorrente de forma coordenada. 

Os níveis de maturidade permitem considerar que há uma melhoria no tempo de 

desenvolvimento e na qualidade dos sistemas. Também a melhoria dos níveis e a sofisticação 

do programa de reutilização leva a menores custos de desenvolvimento. 
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3.6 Passos para a Implementação com Sucesso 

Considerando a reutilização, em sentido amplo, indicam-se algumas recomendações para uma 

implementação com sucesso. Começa-se por definir a estratégia e o planeamento. Este 

planeamento identifica tácticas, define o projecto piloto, descreve as tarefas e os tempos de 

duração. Identifica também actores e respectivos papéis, formas de gerir os riscos, analisa 

mecanismos de comunicação, sintetiza a forma de avaliar e documentar o progresso e define 

medidas para avaliar o sucesso [Reifer, 2001].  

Na figura seguinte, reúnem-se várias recomendações para a implementação da reutilização 

numa organização ([Herzum and Sims, 2000]; [Fay, 2001]; [Griss, 2001a]; [Reifer, 2001]; 

[Morisio et al., 2002]). 

Linhas Orientadoras para a Implementação de Reutilização 

Clarificar os objectivos de negócio que motivam a reutilização. Adaptar o programa de reutilização 
de forma a incluir os objectivos definidos. 
 
Assegurar o apoio e envolvimento dos gestores ao programa de reutilização estendido a toda a 
organização. 
 
Assegurar que os gestores e a equipa de desenvolvimento entendam que o investimento terá um 
retorno mais eficaz se a utilização dos componentes for repetitiva. 
 
Avaliar o processo de maturidade, experiência e disponibilidade da organização. Planear um 
caminho gradual que leve à maturidade da organização. Definir previamente o processo de 
desenvolvimento de software. 
 
Utilizar projectos piloto de ritmo rápido para testar e demonstrar o programa de reutilização. 
Usar, se possível, medições e métricas para mostrar a eficácia do programa. 
 
Assegurar a existência de um repositório de artefactos reutilizáveis com um gestor (gatekeeper).  
 
Implementar de forma gradual o desenho, a arquitectura e a infra-estrutura para famílias de 
produtos. Desenvolver componentes e sistemas de componentes explorando mecanismos de 
variabilidade adequados ao domínio ou linha de produto. Esta adequação deve ter em linha de 
conta o processo de desenvolvimento e a maturidade das ferramentas. 
 
Adaptar e associar a estrutura da linha de produto à organização. Atribuir componentes chave e 
sistemas de aplicações a partes distintas da organização. 
 

Figura 3.6.1 – Síntese das linhas orientadoras para a reutilização. 

Com efeito, as equipas de desenvolvimento de software devem usar e reutilizar componentes, 

modelos, padrões e outros artefactos de software produzidos por outras equipas. Destaca-se a 

importância do movimento Open Source como forma de incentivar a reutilização e evitar a 

síndrome NIH (Not Invented Here). Neste sentido, reutilizar é uma preocupação que deve 

estar sempre presente no dia-a-dia da organização mesmo que não exista um programa de 

reutilização explícito [Herzum and Sims, 2000]. Reutilizar é sobretudo uma atitude e não 
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apenas uma tecnologia [Ambler, 2000a]. Assim, a abordagem linha de produto de software 

tipifica a reutilização planeada em vez da reutilização oportunista [Northrop, 2002]. Usando 

esta abordagem, as organizações conseguem melhorias em termos de tempo de 

desenvolvimento e de qualidade do produto [Clements and Northrop, 2002]. 

 

3.7 Reutilização de Requisitos 

Quando se desenvolvem requisitos para um novo sistema, deve-se tanto quanto possível, 

reutilizar requisitos de outros sistemas já desenvolvidos na mesma área de aplicação. Deste 

modo, estuda-se o domínio da aplicação e do problema para identificar as partes comuns e as 

partes variáveis. Importa desenvolver uma abordagem para incorporar a reutilização de 

artefactos nas fases iniciais do processo de desenvolvimento de software, ou seja, na 

especificação de requisitos [Silveira and Vidal, 2002a]. 

Apesar dos benefícios da reutilização ao nível de tempo de desenvolvimento, redução de 

custos e aumento da produtividade e qualidade, esta raramente é aplicada aos requisitos 

[Mannion et al., 1998]. As razões são claras. Para reutilizar requisitos é preciso analisar o 

domínio e encontrar os requisitos comuns. Este processo torna-se complexo porque cada 

domínio tem múltiplos sistemas e múltiplos utilizadores, os quais geram especificações de 

requisitos que devem ser comparadas para encontrar os potenciais requisitos. 

As abordagens de reutilização na engenharia de requisitos utilizam diferentes perspectivas: 

• A analogia entre sistemas de software [Maiden and Sutcliffe, 1992]; 

• A teoria do domínio [Sutcliffe and Maiden, 1998], [Sutcliffe, 2000];  

• Combinar a reutilização de requisitos com a gestão da interacção para diferentes níveis 

de abstracções [Shehata et al., 2002], [Shehata et al., 2004]; 

• Raciocínio baseado em casos [Lam et al., 1997]; 

• Reutilização de componentes de casos de uso [Jacobson et al., 1997] 

• Discriminantes (requisitos que diferenciam um sistema de outro) dentro de uma 

família de aplicações [Mannion et al., 1999]; 

• Objectivos do domínio [Antón, 1997]; 
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• Classificação do domínio para facilitar o refinamento e a reutilização de requisitos: 

RARE (Reuse-Assisted Requirements Engineering), com a ferramenta IDIOM 

(Informal Document Interpreter, Organiser and Manager) [Cybulski and Reed, 2000]; 

• Reutilização por reciclagem de requisitos [Alexander and Kiedaisch, 2002]. 

O potencial para reutilizar especificações existentes no desenvolvimento de novos sistemas 

foi trazido pela revolução das ferramentas CASE [Maiden and Sutcliffe, 1992]. Estes autores 

investigaram a reutilização das especificações por analogia e possíveis benefícios para a 

análise de requisitos, considerando que a analogia15 pode ser um paradigma poderoso para 

explorar a reutilização de especificações.  

A teoria do domínio [Sutcliffe and Maiden, 1998] define a semântica e a composição de 

modelos de domínio genéricos no contexto da engenharia de requisitos. Os modelos genéricos 

de aplicações são reutilizados para analisar e modelar requisitos na construção de novas 

aplicações. Estes modelos genéricos do conhecimento do domínio assentam em três sub-

classes: modelos de objectos, modelos de sistemas de informação e tarefas genéricas 

[Sutcliffe, 2000].  

A teoria do domínio baseia-se em três teorias percursoras [Sutcliffe and Maiden, 1998]:  

• Teoria das categorias naturais [Rosch and Mervis, 1976]: o conhecimento é 

organizado em três níveis hierárquicos que descrevem a memória humana por objectos 

em termos de membros ou categorias aproximadas através de exemplos. O que 

permite julgar se um objecto pertence ou não a uma categoria, não será a presença das 

propriedades características, mas a distância em relação a um exemplar representativo 

ou protótipo, por exemplo: é necessário menos tempo para verificar que um canário é 

uma ave do que para verificar que uma avestruz é igualmente uma ave. A conexão 

entre categorias naturais e a teoria do domínio é indirecta; 

• Teoria da analogia [Gentner, 1983]: o conhecimento por analogia baseia-se na teoria 

de esquemas, ou seja, propõe a memória organizada em redes semânticas de factos 

ligados. O processo de matching faz-se por aprendizagem quando as pessoas 

                                                 
15 A analogia utiliza a experiência para resolver novos problemas. Problemas similares têm soluções similares. O 

processo de raciocínio por analogia identifica determinados aspectos em novos e antigos problemas e procura 

utilizar as soluções encontradas para inferir uma nova solução. 
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reconhecem e resolvem os problemas. A teoria de Gentner constitui a base mais 

importante da teoria do domínio. Esta teoria é realmente a teoria da analogia com 

exemplos concretos em diferentes contextos, por exemplo, empréstimos de biblioteca 

e aluguer de veículos);  

• Teoria da memória dinâmica [Schank, 1982]: o conhecimento humano pode ser 

armazenado sob a forma de um conjunto de roteiros (scripts). Estes roteiros são 

descrições sobre situações vividas que podem ser recuperadas e utilizadas para inferir 

novos roteiros. A manipulação de casos passados e padrões de situação podem ser 

aplicados à resolução de problemas e às novas aprendizagens. Schank definiu que um 

padrão de situação poderia ser descrito através de estruturas, que denominou pacotes 

de organização de memória (Memory Organization Packets). A teoria de domínio 

utiliza os scripts para encontrar os objectivos do sistema.  

Segundo a perspectiva de [Antón, 1997], a teoria do domínio torna-se sobretudo útil na 

identificação dos objectivos de alto nível, uma vez que a sua principal responsabilidade situa-

se no problema global e não na solução. 

[Jackson, 2001], apresenta várias estruturas de problema para engenharia de requisitos onde 

cada estrutura dá uma visão do problema na perspectiva de um determinado tipo de solução. 

Por exemplo, um problema de comportamento requerido tem como solução um controlador e 

um problema de exposição de informação tem como solução disponibilizar a informação. 

Estas estruturas de problemas, segundo [Wieringa, 2003] ajudam a construir uma teoria do 

domínio do problema. 

A teoria do domínio também se fundamenta em pesquisas empíricas que os engenheiros de 

software experimentaram. Estes tendem a lembrar-se e a reutilizar estruturas mentais de 

conhecimento ou abstracções mentais de conhecimento quando especificam novos sistemas 

[Sutcliffe and Maiden, 1998]. Também [Prieto-Díaz, 1991], refere que os métodos de análise 

de domínio para a criação de bibliotecas de reutilização fornecem orientação para a criação de 

modelos conceptuais de domínio. 

Em estudos experimentais com reutilização de requisitos, verificou-se que engenheiros de 

software com pouca experiência tendem a copiar e a reutilizar modelos da teoria do domínio 

sem antes fazerem uma análise cuidada. Este facto demonstra que a reutilização de requisitos 

tem os seus perigos [Sutcliffe, 2000]. 
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[Gomaa, 1995], aplica a perspectiva do domínio de aplicação à reutilização de software. Um 

domínio de aplicação é representado por famílias de sistemas que possuem várias 

características (features) em comum e outras características diferentes. [Lam et al., 1997], 

propõem como um dos princípios da reutilização a identificação de famílias de sistemas para 

maximizar a reutilização. Com efeito, com uma família de sistemas pode ser possível [Lam et 

al., 1997]: 

• Identificar semelhanças entre sistema “pai” e sistema “filho”; 

• Impor na organização um processo comum de engenharia de requisitos; 

• Antecipar certos tipos de mudanças e especializações; 

• Reutilizar conhecimento do domínio; 

• Reconhecer padrões de trabalho que ajudam no planeamento do projecto. 

Para [Lam et al., 1997], a abstracção lógica é uma forma efectiva para desenvolver requisitos 

parametrizados e que se descreve da seguinte forma: 

• Identificar questões chave e tópicos recorrentes em projectos similares; 

• Usar questões chave para localizar requisitos “concretos” equivalentes em cada 

projecto; 

• Usar as semelhanças entre requisitos concretos para formalizar a parte “constante” dos 

requisitos parametrizados; 

• Usar as diferenças entre requisitos concretos para formalizar a parte “variável” dos 

requisitos parametrizados; 

• Validar os requisitos parametrizados com um perito; 

• Reutilizar os requisitos parametrizados em futuros projectos e redefini-los quando 

necessário. 

A reutilização de componentes de casos de uso é apresentada por [Jacobson et al., 1997]. 

Cada componente de casos de uso define várias responsabilidades do sistema em termos de 

orientação ao problema. Se um componente particular de caso de uso for reutilizado então o 

tipo e classes correspondentes deverão ser considerados para reutilização nas fases posteriores 
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do processo de desenvolvimento. Um sistema de componentes tem um modelo de casos de 

uso e também um número de modelos de objectos ligados por um fio condutor ou por uma 

orientação, de acordo com a figura seguinte (adaptada de [Jacobson et al., 1997]). 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Modelo de 
casos de uso 

Modelo de 
análise 

Modelo de 
desenho

Modelo de 
implementação

Modelo de 
testes 

 

Figura 3.7.1 – Modelo de Casos de Uso como elo de ligação. 

Quando se desenvolvem modelos de análise, de desenho, de implementação ou de teste de um 

sistema de aplicação reutilizando componentes de casos de uso obtêm-se dois benefícios, a 

saber [Jacobson et al., 1997]: 

• Reutilização no desenho: a maioria de casos de uso vem com guias para os modelos de 

objecto e de implementação. Reutilizando componentes de casos de uso faz com que 

seja possível reutilizar também os modelos de desenho e implementação destes casos 

de uso; 

• Aprendizagem rápida: os casos de uso fornecem documentação orientada ao modo de 

utilizar o sistema de componentes. Esta documentação permite aos novos engenheiros 

aprender mais rápido como devem desenhar aplicações a partir do sistema de 

componentes.  

Jacobson reafirma que se devem reutilizar casos de uso [Jacobson, 2004]. A reutilização de 

software de negócio deveria começar com a compreensão dos seus casos de uso – tanto os do 

negócio, como os do software. Considera ainda que este tema é actualmente ainda mais 

relevante, uma vez que o suporte das tecnologias de informação das empresas está a ser criado 

através da integração das aplicações empresariais, independentemente de serem sistemas 

herdados, soluções genéricas, novas aplicações, ou serviços Web. 

Outras investigações nesta área revelam o grande potencial da reutilização de casos de uso 

ligados a padrões ([Biddle et al., 2000]; [Adolph and Bramble, 2003]). [Jacobson, 2004], 

indica que muitos padrões de desenho são “modelos” para casos de uso reutilizáveis. Esses 
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padrões são normalmente descritos utilizando diagramas de sequência ou diagramas de 

colaboração. Um padrão é uma solução para um problema geral que pode ser aplicada em 

diferentes contextos. Existe, portanto, uma relação interessante entre um padrão e o caso de 

uso genérico e reutilizável que especifica o problema. A clarificação desta relação seria muito 

útil para quem faz desenvolvimento. 

A reutilização de requisitos é apresentada como uma técnica de levantamento de requisitos 

[Kotonya and Sommerville, 1998], referindo que o valor da reutilização, para muitos 

sistemas, é superior a 50%. Decorrente da experiência prática, [Sommerville and Sawyer, 

1997] indicam que para sistemas semelhantes cerca de 80% dos requisitos poderão ser os 

mesmos. Para sistemas do mesmo domínio de aplicação, por exemplo ERP, existem estudos 

que revelam que, em média, alguns processos ou componentes de dados são reutilizáveis entre 

80 a 100 por cento [Daneva, 2004]. 

Segundo [Kotonya and Sommerville, 1998], a reutilização de requisitos, pode ser 

concretizada nas seguintes situações: 

• Quando os requisitos fornecem informação sobre o domínio de aplicação. A 

informação que deriva do domínio pode ser aplicável a outros sistemas; 

• Quando os requisitos estabelecem um modo consistente no estilo de apresentação da 

informação. Os requisitos que especificam características de interface do utilizador 

podem ser reutilizados em diferentes sistemas; 

• Quando os requisitos reflectem as políticas da empresa. Políticas da organização, 

como políticas de segurança, podem estar incluídas nos requisitos do sistema e 

posteriormente reutilizados noutros sistemas. 

 
Reutilização Directa e Indirecta 

A reutilização directa significa que um requisito de um sistema é utilizado noutro sistema com 
poucas alterações. 
 

A reutilização indirecta significa utilizar requisitos existentes no processo de obtenção de requisitos 
para estimular os utilizadores a tomarem aquele como o seu requisito específico. 
 

Figura 3.7.2 – Reutilização de requisitos directa e indirecta [Sommerville and Sawyer, 1997]. 

De facto, a implementação da reutilização de requisitos pode ocorrer por via directa ou 

indirecta durante o processo de levantamento de requisitos (Figura 3.7.2). A reutilização 

directa torna-se mais difícil de implementar nas organizações. Os retornos de investimento 
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são potencialmente muito altos mas será necessário tempo e esforço para definir e introduzir 

um processo de reutilização efectiva [Sommerville and Sawyer, 1997]. 

Por seu lado, a reutilização indirecta pode ser combinada de forma mais efectiva com o 

levantamento de requisitos baseado em cenários, onde os requisitos existentes são usados para 

definir o cenário e para serem explorados pelos utilizadores finais e pelos engenheiros de 

requisitos [Sommerville and Sawyer, 1997]. 

No entanto, a reutilização de requisitos é muitas vezes apresentada como um processo 

informal que depende do conhecimento individual do engenheiro de requisitos [Kotonya and 

Sommerville, 1998]. Como tal é amplamente praticada, mas para existir uma maior poupança 

nos custos é necessário uma abordagem sistemática para a reutilização de requisitos. Para esta 

abordagem são apontadas as ideias de padrões de desenho de [Gamma et al., 1995] com 

grande potencial nesta área. Na verdade, [Gamma et al., 1995] identificaram soluções para 

problemas e documentaram-nos de acordo com o formato alexandrino [Alexander et al., 

1977]. 

As ferramentas podem ajudar a reduzir alguns dos problemas relacionados com a reutilização 

(copy paste reuse) e com a compreensão dos modelos. Torna-se necessário a existência de um 

vasto repositório com ferramentas de apoio para garantir o sucesso prático da reutilização. 

Também a qualidade dos recursos armazenados nesse repositório tem um impacto directo no 

sucesso da missão de reutilização [Fay, 2001]. A reutilização de requisitos pode encontrar 

dificuldades na integração com o processo de engenharia de software tradicional, aliás esta é 

uma crítica comum a todas as abordagens de reutilização [Sutcliffe, 2000]. Os problemas para 

a introdução da reutilização de requisitos numa organização são comparáveis aos da 

reutilização de software. 

 

3.8 Reutilização de Conhecimento na Forma de Padrões de Software 

Incrementar a produtividade e reduzir custos pelo facto de reutilizar conhecimento durante o 

processo de desenvolvimento de software é um dos objectivos das organizações actuais. Os 

padrões representam conhecimento que pode ser transmitido e ensinado. O estudo de padrões 

ocorre em várias áreas do conhecimento humano. Na realidade, a importância dos padrões há 

muito que é reconhecida em disciplinas como a biologia, a química, a física e a arquitectura 

[Booch, 1998a]. Já Herbert Simon [Simon, 1975], num estudo que desenvolveu sobre a 



Reutilização de Software, Requisitos e Conhecimento 

 105

complexidade dos sistemas, observou a existência de padrões. 

De facto, o conceito de padrão (pattern) é muitas vezes referenciado pelo trabalho de 

Cristopher Alexander ([Alexander et al., 1977]; [Alexander, 1979]) que recolheu e 

documentou soluções genéricas para problemas recorrentes no domínio da arquitectura. 

Identificou 253 padrões relativos às descrições textuais de soluções para a criação de cidades, 

vilas, urbanizações, casas, edifícios e comunidades.  

Com efeito, os padrões são úteis para ajudar as pessoas a reutilizar boas soluções para 

problemas recorrentes. Ajudam a comunicar melhor e a argumentar. Quando os padrões se 

relacionam formam uma linguagem a que se chama linguagem de padrões. A linguagem de 

padrões assegura a existência duma estrutura. Quando um grupo de pessoas trabalha com uma 

linguagem de padrões os pressupostos são explícitos desde o início o que trará benefícios para 

o sucesso [Alexander, 1979]. As linguagens de padrões não são linguagens formais, mas antes 

um conjunto de conhecimentos relacionados que fornecem um vocabulário comum sobre um 

problema particular. 

O conceito de padrão foi extrapolado para o software, tendo sido desenvolvidos padrões para 

a modelação orientada por objectos ([Coad, 1992]; [Fowler, 1997]), para o desenho e 

programação orientada por objectos ([Coplien and Schmidt, 1995]; [Gamma et al., 1995]; 

[Vlissides et al., 1996]), para arquitecturas de software [Buschmann et al., 1996], para a 

exploração de técnicas, estratégias e aplicações [Rising, 1998] e para a escrita de requisitos de 

software ([Biddle et al., 2000]; [Adolph and Bramble, 2003]), entre outros.  

Os padrões e as linguagens de padrões ajudam a equipa de desenvolvimento a comunicar 

conhecimento arquitectónico, a aprender um novo paradigma de desenho e ajudam os novos 

elementos da equipa a evitar erros que já foram detectados através de muita experiência 

entretanto adquirida [Schmidt et al., 1996]. Por outro lado, recolher e documentar a 

experiência, por exemplo na área de engenharia de requisitos, sob a forma de padrões, facilita 

a transferência de conhecimento para a prática [Hagge and Lappe, 2005]. 

[Gamma et al., 1995], descrevem soluções simples para problemas específicos do desenho de 

software orientado a objectos, isto é, recolhem soluções que foram desenvolvidas e 

aperfeiçoadas ao longo do tempo, apresentadas sob a forma de catálogo. 

[Buschmann et al., 1996], indicam que um padrão de software descreve um problema 

recorrente num contexto específico e apresenta uma solução genérica para o resolver. A 
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solução descreve os componentes que a constituem, as suas responsabilidades, as associações 

e os mecanismos de colaboração entre eles.  

Porém, tal como refere [Meyer, 1997], um padrão não deve ser uma mera descrição em livro, 

mas sim um componente de software ou um conjunto de componentes. Também [Booch, 

1998a] refere a identificação metódica de padrões com uma forma de reutilização a alto nível.  

Um problema muito frequente relacionado com os padrões está no tempo exigido para a sua 

recolha e documentação. A “Lei de Pareto” também conhecida como regra 80/20, indica que 

80 por cento do valor corresponde a 20 por cento de esforço ([Meszaros, 1996]; [Sparling, 

2000]; [McConnell, 2004]). Com efeito, Jim Coplien mostrou que é possível obter 

conhecimento muito importante com muito menos esforço usando um formato de padrão mais 

compacto, ou seja, descreve-se cada padrão com a identificação do problema, contexto, 

forças, solução e padrões relacionados [Meszaros, 1996]. 

 

3.9 Gestão de Conhecimento e Reutilização de Conhecimento 

As técnicas de gestão de conhecimento podem e devem também ser aplicadas para promover 

a reutilização de conhecimento e melhorar os processos de desenvolvimento de software.  

A gestão do conhecimento refere-se à criação, identificação, integração, recuperação, partilha 

e utilização do conhecimento dentro da organização e pode ser entendida como a arte de gerar 

valor a partir de bens intangíveis da organização [Serrano and Fialho, 2003]. 

Para [Figueiredo, 2003a], a designação de gestão do conhecimento, corresponde à forma de 

gerir os processos de construção social do conhecimento. A história da gestão dos 

conhecimentos, ao longo dos tempos, foi sempre construída em torno de quatro factores que 

estão intimamente ligados: domínios do conhecimento; actores (funções, papéis, profissões); 

formas de acção e / ou intervenção e modelos organizacionais. Ainda segundo o mesmo autor 

a gestão do conhecimento está ainda longe de se constituir como um corpo de práticas 

comprovadas.  

Sempre que o equilíbrio entre estes factores foi perturbado, geraram-se situações de crise, que 

exigiram a procura de novos equilíbrios. Os novos equilíbrios foram sempre encontrados 

gerando outros domínios do conhecimento. Em consequência surgiam novas formas de acção 

e novos modelos organizacionais, com novos actores, novas profissões ou novas funções. 
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Taxonomia do Conhecimento 

Conhecimento Computorizado 

          Conhecimento Explicito  

               Conhecimento cuja semântica é conhecida pelo software 

               Conhecimento cuja semântica não é conhecida pelo software 

          Conhecimento Implícito  

               Conhecimento descoberto automaticamente  

               Conhecimento embebido nos processos de negócio das aplicações 

Conhecimento Não Computorizado 

          Conhecimento gravado 

          Conhecimento não gravado 

 

 Figura 3.9.1 – Taxonomia do conhecimento. 

Para ajudar a compreender o conhecimento de uma maneira sistemática, [Kim and Park, 

2003] apresentaram uma taxonomia do conhecimento. Com efeito, o conhecimento pode ser 

computorizado ou não. O conhecimento computorizado é o que é armazenado num sistema 

informático, sendo possível o seu processamento. O conhecimento que não é computorizado 

está nos cérebros humanos ou é registado em gravadores, mas não é possível o processamento 

em computador [Kim and Park, 2003]. 

Registe-se que o conhecimento computorizado explícito é o conhecimento que é recolhido e 

armazenado em um sistema, tal como bases de dados. O conhecimento computorizado 

implícito apresenta dois tipos: o conhecimento obtido automaticamente através de ferramentas 

de data mining e o conhecimento dos processos de negócio das aplicações. O conhecimento 

implícito dos processos de negócio está embebido no fluxo e na lógica do software das 

aplicações da empresa, como sejam o ERP, o SCM (Supply Chain Management) e o CRM. 

Existem diversos estudos e trabalhos publicados que apontam para a existência de uma 

relação entre gestão do conhecimento e êxito empresarial. Foi realizado um estudo sobre 

gestão do conhecimento em 40 empresas do ramo industrial, distribuídas pela Europa, Estados 

Unidos e Japão. Este estudo foi da responsabilidade da McKinsey & Company e da 

Universidade Técnica de Darmstadt da Alemanha e visou compreender o modo como a gestão 

do conhecimento contribui para o sucesso das empresas [Kluge et al., 2002]. Com efeito, 

foram aplicadas 139 técnicas de gestão do conhecimento, organizadas de acordo com seis 
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características do conhecimento, que se indicam a seguir: 

• Subjectividade: a interpretação do conhecimento depende dos conhecimentos 

anteriores e do contexto em que é utilizado; 

• Transferibilidade: o conhecimento pode ser retirado de um determinado contexto e 

aplicado noutro contexto; 

• Sedimentação: o conhecimento não é instantaneamente transferível, ou seja, até certo 

ponto permanece sedimentado; 

• Autovalorização: o conhecimento aumenta em valor quando é partilhado; 

• Perecibilidade: o conhecimento está sujeito a uma desactualização à medida que o 

tempo passa; 

• Espontaneidade: o aparecimento de novos conhecimentos não pode ser calendarizado 

nem previsto com precisão. 

Ainda a propósito do estudo anteriormente mencionado apresentam-se algumas conclusões 

[Kluge et al., 2002]:  

• Uma gestão do conhecimento bem sucedida é uma poderosa alavanca para o sucesso 

da empresa. Estabelece-se uma correlação positiva entre um maior sucesso de gestão 

do conhecimento e a criação de valor na empresa; 

• Quanto mais uma empresa usar as boas práticas de gestão do conhecimento, maior 

será o seu nível de desempenho; 

• O conhecimento deve ser distribuído uniformemente por toda a organização, pelo que 

se sugere a transferência de conhecimento entre departamentos. 

[Davenport and Prusak, 1998], indicam um conjunto de princípios sobre a gestão do 

conhecimento. Estes princípios foram obtidos num estudo efectuado na British Petroleum 

(BP) e são um complemento ao que foi referido. A figura seguinte reúne esses princípios: 
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Programa de Trabalho da Equipa BP Princípios da Gestão do Conhecimento 

As comunidades do conhecimento foram 
identificadas e interligadas pela tecnologia 
  

O conhecimento é intrínseco ao ser humano  

Estabeleceram-se relacionamentos através de 
reuniões virtuais e presenciais 
 

A partilha de conhecimento exige confiança 

A tecnologia constituiu-se como um meio para 
melhorar a comunicação e a colaboração; a 
formação enfatizou os objectivos e não o hardware e 
o software 

A tecnologia possibilita novos comportamentos 
ligados ao conhecimento 

A postura de colaboração das chefias reforçou a 
importância de novas atitudes   

A partilha do conhecimento deve ser estimulada e 
recompensada 
 

As chefias disponibilizaram recursos financeiros e 
incentivaram a equipa principal   

Apoio das chefias é essencial para um programa de 
gestão do conhecimento  
 

Os testes possibilitaram a clarificação dos objectivos 
definidos 

Iniciativas ligadas ao conhecimento devem começar 
com um projecto piloto 
 

As economias e os aumentos de produtividade foram 
quantificados favoravelmente  

Medições quantitativas e qualitativas são necessárias 
para avaliar a iniciativa 
 

O projecto apesar de ter objectivos específicos 
deixou espaço à criatividade 

O conhecimento é criativo e deve ser estimulado para 
se desenvolver de forma inesperada 
 

Figura 3.9.2 – Princípios da gestão do conhecimento. 

Na realidade, a gestão efectiva do conhecimento exige mudanças profundas a nível 

comportamental, cultural e organizacional. O conhecimento é parte integrante das pessoas, 

sendo a sua estrutura intelectual complexa e imprevisível. De facto, os dados e a informação 

são transmitidos electronicamente, mas o conhecimento só consegue transitar de forma 

eficiente através da rede humana [Davenport and Prusak, 1998]. Assim, regista-se que a 

tecnologia vem constituir-se como um meio para a identificação, modelação, arquivo e 

distribuição do conhecimento. 

A criação de conhecimento ocorre a partir de uma espiral baseada no compromisso pessoal e 

nos vários processos de conversão entre o conhecimento implícito e explícito. Envolve o 

indivíduo, o grupo, a organização e o ambiente [Serrano and Fialho, 2003]. 

A construção de um repositório de conhecimento numa organização só faz sentido se for 

disponibilizado aos utilizadores de forma prática e atempada. Isto implica a transformação do 

sistema de conhecimento num sistema pro-activo, ou seja, sempre que um novo conhecimento 

é gerado obriga à sua distribuição pelos interessados de acordo com o perfil dos mesmos 

[Rodrigues, 2000].  

O bom senso é um factor importante na problemática da gestão do conhecimento. Deste 
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modo, [Davenport and Prusak, 1998] vem enumerar algumas conclusões que considera serem 

do senso comum na gestão do conhecimento e que se sintetizam na figura seguinte: 

Senso Comum na Gestão do Conhecimento 

Importa começar o projecto por uma área de alto valor acrescentado e ter em conta as experiências 
existentes. 
 
Deve-se começar com um projecto piloto, testar os conceitos e permitir a incorporação de novas 
iniciativas.  
 
É necessário trabalhar em várias frentes simultaneamente, isto é, na tecnológica, organizacional e 
cultural.  
 
Os problemas não devem ser adiados sob pena de se avolumarem irremediavelmente. 
  
Os projectos devem estar adequados à cultura organizacional, o que pressupõe uma recolha prévia 
de elementos antes de se decidir o estilo de actuação e a base de arranque da gestão do 
conhecimento. 
 

Figura 3.9.3 – Regras de senso comum na gestão do conhecimento. 

[Retallick and Sánchez, 1998] vêm reforçar a ideia de que para integrar as comunicações 

empresariais, tais como as aplicações de processos de negócio e as actividades de 

desenvolvimento, é necessário informação estrutural. Esta informação é fornecida pelas 

frameworks San Francisco™ como base para as aplicações de gestão de conhecimento. Por 

outro lado, estas aplicações ficam disponíveis para outros elementos da equipa de 

desenvolvimento poderem utilizá-las. 

[Llorens and Prieto-Díaz, 2003] clarificam a diferença entre engenharia de conhecimento e 

gestão de conhecimento, ou seja, para estes autores gestão de conhecimento refere-se à gestão 

de recursos e ao processo sobre o qual actuam os recursos. A engenharia de conhecimento 

vem dominar o conhecimento para permitir que os computadores ajudem as pessoas a resolver 

os seus problemas. Assim, a gestão de conhecimento envolve várias áreas onde se aplicam 

uma variedade de técnicas. De facto, apesar da engenharia de conhecimento e da gestão de 

conhecimento gerirem conhecimento, centram-se em aspectos diferentes e complementares. 

A gestão de conhecimento recorre a ferramentas de controlo de alterações da engenharia de 

software na obtenção de tecnologia de apoio com vista à actualização do conhecimento. Na 

realidade, sem ferramentas de controlo de alterações não é possível conceber uma abordagem 

para gestão de conhecimento numa organização. 

Deste modo, a engenharia de software vem fornecer técnicas de reutilização de conhecimento 

que são essenciais para organizar o conhecimento. Regista-se por isso uma intervenção ao 
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nível dos modelos de maturidade, modelos de software e garantia de qualidade. Também os 

factores humanos estão envolvidos neste processo nomeadamente ao nível de novas funções 

na organização e nos incentivos para efectuar a reutilização. Por fim, importa referir que 

adaptar conhecimento é o mesmo que reutilizar conhecimento. Assim, as técnicas para a 

reutilização de conhecimento são efectivamente relevantes para os cientistas do 

conhecimento. 

A gestão de conhecimento assume um papel importante no desenvolvimento de aplicações e 

particularmente na reutilização. Admite-se que a essência da resolução de problemas assenta 

na inovação, criatividade, desenho intuitivo, análise correcta e gestão de projectos efectiva 

envolvendo para isso mais conhecimento tácito que conhecimento explícito. Um dos aspectos 

do problema e que se refere ao conhecimento explícito, tem a ver com um equívoco que 

geralmente ocorre entre documentação e entendimento [Highsmith, 2003]. O entendimento 

refere-se à forma de obter sucesso na reutilização de um componente. De facto, entendimento 

neste contexto, corresponde a uma combinação de documentação e conversação, sendo a 

conversação acerca do componente e do contexto no qual opera. Nenhum escritor de 

documentação pode antecipar todas as perguntas que um utilizador de componente pode fazer. 

Por outro lado, os sistemas de gestão de conhecimento que se concentraram em reunir, 

registar e aceder a grandes quantidades de conhecimento, obtidos com recurso a sistemas de 

interacções de pessoa para pessoa tornam-se muito caros e pouco satisfatórios. Contudo, para 

um componente complexo, o mais difícil é conseguir o entendimento desse componente a 

partir apenas da documentação [Highsmith, 2003]. 

O conhecimento é reutilizado ao longo do processo de desenvolvimento de software, porém 

conta com um facilitador de entrada e de saída de conhecimento e que é habitualmente 

designado por porteiro [Fay, 2001]. De facto, esta ideia também é corroborada por 

[Highsmith, 2003] ao considerar que o conhecimento mais importante é o que está 

encapsulado, mas é difícil operar a sua transferência. Sugere a utilização de ferramentas de 

gestão de conhecimento. 

 

3.10 Síntese 

Os problemas relativos à introdução da reutilização de requisitos numa organização são 

comparáveis aos da reutilização de software. O aumento da variabilidade no software, um dos 
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aspectos da complexidade, tem como solução a reutilização. Deste modo, tornou-se 

necessário desenvolver um estudo sobre reutilização. A temática da reutilização de software e 

de conhecimento foi introduzida neste capítulo com o objectivo de implementar a reutilização 

no processo de engenharia de requisitos. Com efeito, foram identificados os principais 

problemas que se constituem como factores limitativos ao sucesso da reutilização. Esses 

problemas situam-se ao nível técnico, cultural e de gestão. Adicionalmente, as organizações 

devem atingir um nível mínimo de maturidade para a introdução da reutilização. Como 

resultado deste estudo, propôs-se um conjunto de recomendações que visam facilitar a 

implementação da reutilização numa organização. Finalmente, pretende-se suportar a 

variabilidade promovendo a reutilização.  
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4 Desenvolvimento e Adaptação de Produtos de 

Software 

 

Actualmente, os processos de negócio mais comuns das organizações são suportados por 

produtos de software genéricos (como por exemplo sistemas ERP e CRM). Estes produtos são 

desenvolvidos para um domínio de aplicação abrangente, tendo de ser depois adaptados às 

necessidades específicas de cada cliente. O desenvolvimento e adaptação destes produtos 

colocam desafios importantes em termos de engenharia de requisitos. 

Este capítulo está organizado em duas partes: na primeira parte (secções 4.1 a 4.3) 

apresentam-se as características mais importantes deste tipo de produtos e dos respectivos 

processos de desenvolvimento e adaptação, com particular ênfase nos processos de adaptação; 

na segunda parte (secção 4.4) apresenta-se um estudo de caso conduzido para conhecer mais 

em concreto a prática do desenvolvimento e adaptação deste tipo de produtos, e identificar 

aspectos que podem ser melhorados na prática da engenharia de requisitos neste domínio. 

 

4.1 Produtos de Software Genéricos 

Os produtos de software genéricos apoiam os processos de negócio da organização e 

caracterizam-se por uma estrutura modular. Dentro destes produtos encontram-se os sistemas 

ERP - Enterprise Resource Planning. Assim, ERP é um termo genérico que pretende 

identificar o conjunto de actividades executadas por um pacote de software modular e que tem 

por objectivo primário, o auxílio dos processos de gestão de uma empresa nas mais 

importantes fases do seu negócio [Silva and Alves, 2001]. Estas actividades incluem a compra 

de matéria-prima e componentes, a interacção com clientes e fornecedores, a gestão de ordens 

de produção, a gestão de stocks, a gestão contabilística e financeira, a gestão de recursos 

humanos, a gestão da qualidade, a gestão de projectos, entre outros. Um sistema ERP permite 

desenvolver e gerir, em tempo real, o negócio de uma organização de forma integrada. 

Os sistemas ERP têm raízes no MRP (Material Requirement Planning), ou seja, o MRP fazia 

o cálculo de necessidades de materiais para abastecer a produção de acordo com as 

encomendas dos clientes. Quando os sistemas MRP deixaram de tratar apenas o cálculo das 
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necessidades passaram a designar-se por MRP II (Manufacturing Resource Planning), 

incluindo também os recursos de produção como sejam a mão-de-obra, máquinas e células de 

produção. Foi possível, por exemplo, simular ordens de produção para optimizar 

equipamentos. Esta evolução deu origem aos sistemas ERP quando se passaram a juntar 

módulos que respondessem, de forma integrada, às necessidades da organização como um 

todo. 

Os sistemas ERP comerciais como SAP, Oracle, PeopleSoft e BAAN são exemplos de 

sucesso deste tipo de produtos. Estes produtos fornecem aplicações genéricas para 

subsistemas comuns para a generalidade da indústria. Existem também sistemas ERP Open 

Source, como é o caso do produto Compiere. 

Com efeito, tal como referem [Silva and Alves, 2001], o sistema ERP é a espinha dorsal da 

gestão da informação do negócio da organização. Permite estabelecer e criar uma metodologia 

de trabalho segundo o padrão definido para o seu sistema de informação. Dependendo das 

aplicações, o ERP pode permitir a gestão de um conjunto de actividades que viabilizam o 

acompanhamento dos níveis de fabrico tendo em conta a carteira de pedidos ou a previsão de 

vendas.  

 

Figura 4.1.1 – Módulos Sistema ERP [Botta-Genoulaz and Millet, 2005]. 

Como ilustra a Figura 4.1.1, um sistema ERP integra módulos para finanças, gestão de 

recursos humanos, vendas e distribuição, planeamento da produção, gestão de material e 

controlo [Botta-Genoulaz and Millet, 2005]. Também é possível encontrar sistemas ERP que 

contêm funcionalidades específicas para a gestão do conhecimento. Estes sistemas 
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correspondem a bases de dados melhoradas que procuram combater o excesso de informação 

ajustando-a aos perfis do utilizador [Branco, 2001].  

Os sistemas ERP apresentam seis características primordiais que se enunciam a seguir [Silva 

and Alves, 2001]: 

• Concepção modular; 

• Arquitectura independente de plataformas, baseada numa filosofia cliente/servidor; 

• Descentralização do processamento, outrora centralizada; 

• Parametrização de cada módulo de acordo com as necessidades e características da 

organização; 

• Integração da informação gerada por todas as áreas num único repositório de dados, 

disponível a todas as áreas da organização; 

• Disponibilidade dessa mesma informação em tempo real ou online. 

A característica modular é um aspecto presente em praticamente todos os sistemas ERP. O 

cliente pode optar por módulos de acordo com as suas necessidades, conveniências ou verbas. 

Assim, um dos primeiros passos na implementação de produtos genéricos está na selecção dos 

módulos que devem ser instalados. A característica modular permite que cada empresa utilize 

somente os módulos de que necessita e dá a possibilidade de adicionar módulos com o 

decorrer do tempo, à medida que novas necessidades da organização vão surgindo.  

Os processos de negócio das empresas carecem de uma redefinição para que os seus 

requisitos se aproximem o mais possível às funcionalidades pré definidas do produto. Para 

cada módulo, são feitos ajustes nas tabelas de configuração, através da parametrização, para 

que o sistema se adeqúe da melhor forma aos novos processos de negócio. Mesmo com o 

recurso à parametrização disponível, a solução pode não atender a alguns requisitos das 

empresas. Nestes casos, recorre-se a adaptações específicas do produto (customization). 

Também é possível a adaptação do sistema ERP (por meio de parametrizações ou 

"customizações") para a realidade específica de um país (por exemplo, em termos de 

impostos, taxas, leis), processo designado por localização [Sinfic, 2005]. 

Deste modo, a decisão de implementar um sistema ERP só deve ser tomada após uma análise 

detalhada e rigorosa dos processos da empresa e das funcionalidades dos sistemas ERP. 
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Resulta assim importante que o vendedor (ou consultor) dedique tempo a explicar à 

organização as funcionalidades e os processos embebidos no produto. 

Com efeito, as empresas devem ter em conta desde o início da implementação do produto 

qual será o impacto que a redefinição dos processos e a introdução do sistema terão na 

estrutura, cultura e estratégia da organização.  

É importante referir que as metodologias de implementação mais relevantes (por exemplo, 

Application Implementation Method da Oracle ou BASIS da SSA - System Software 

Associates, Inc.) são metodologias proprietárias só para utilização exclusiva dos consultores. 

No caso do Application Implementation Method (AIM) da Oracle, a implementação é 

organizada em 5 fases: definição, análise de operações, desenho da solução, construção e 

transição. Na fase de análise de operações, são levantados os requisitos do negócio e 

comparados com as funcionalidades standard da aplicação, para determinar gaps e propor 

soluções. 

 

4.2 Adaptação de Produtos de Software 

As funcionalidades dos módulos de um produto de software, por exemplo ERP, representam 

uma solução genérica que reflecte uma série de considerações sobre a forma como as 

empresas trabalham na generalidade. Para flexibilizar a respectiva utilização num maior 

número de empresas de diversos segmentos de actividade, os sistemas ERP foram 

desenvolvidos para que possam ser configurados até um determinado nível, viabilizando 

assim, o cumprimento das necessidades da organização [Silva and Alves, 2001].  

De facto, existem diferenças entre o que é pretendido pela empresa (derivado da análise 

prévia do sistema futuro) e o que é possível implementar pelo produto. Estas diferenças 

designam-se habitualmente por “gaps” ([Holland and Light, 1999]; [Rolland and Prakash, 

2000]; [Silva and Alves, 2001], [Sinfic, 2005]). A resolução destes gaps pode ocorrer de 

diferentes formas [Sinfic, 2005]:  

• Adaptação do processo organizacional ao pacote de software: modificar o processo de 

negócio da empresa para se adequar ao produto. Neste caso, é apresentado um modelo 

de redesenho de processos baseado no sistema ERP; 
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• Adaptação do pacote de software ao processo organizacional: adaptações através da 

parametrização e/ou desenvolvimentos específicos (customization) de acordo com as 

necessidades da organização. Esta abordagem permite a adequação do produto 

genérico à organização, o que normalmente se traduz por um aumento do tempo da 

implementação e, consequentemente, do orçamento/custos do projecto e de futuras 

manutenções. No entanto, em processos estratégicos, esta via de adaptação poderá 

garantir a sustentabilidade de vantagens competitivas pela via da diferenciação dos 

processos organizacionais em relação aos mais directos concorrentes do sector; 

• Adaptação do ERP e do processo organizacional: encontrar um ponto de equilíbrio 

entre a adaptação do ERP e a adequação dos processos da empresa; 

• Eliminação do requisito de negócio: surge como alternativa de solução de um gap. 

Esta possibilidade poderá ser sempre utilizada em processos não estratégicos e não 

críticos, em que os requisitos de negócio são irrelevantes para a cadeia de valor da 

empresa.  

Como existem diferentes formas para as organizações gerirem estes gaps torna-se importante 

avaliar cada situação e cada caso. No entanto, verifica-se que é mais fácil moldar a 

organização ao sistema ERP do que vice-versa [Holland and Light, 1999].  

Outro aspecto importante a ser avaliado é a integração de informação dos diversos processos 

de negócio. Se um processo de negócio atravessa mais que um módulo, deve ser encontrada 

congruência na solução, caso contrário, corre-se o risco de aparecerem outros "gaps" no 

processo. 

Existem diferentes abordagens estratégicas para a implementação de sistemas ERP. 

Consideram-se basicamente duas opções técnicas, tais como: a implementação de um pacote 

com variações mínimas nas configurações, ou a adaptação do sistema para se ajustar aos 

requisitos específicos da organização. Deste modo, numa perspectiva de gestão, a natureza do 

problema para implementação ERP inclui a dimensão estratégica, organizacional e técnica. 

Assim, a implementação de ERP envolve por um lado, mudanças nos processos de negócio e 

por outro lado adaptações no software para suportar os processos de negócio [Holland and 

Light, 1999]. 

Tal como indica [Sutcliffe, 2002] a existência de sistemas configuráveis leva a que o 

engenheiro de software desenvolva produtos que possam ser adaptados para diferentes 
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necessidades de utilizadores. A motivação pode ser dupla, ou seja, por um lado proceder a 

adaptações de interface do utilizador e por outro lado proceder à adaptação da funcionalidade 

para diferentes grupos de utilizadores. Deste modo, torna-se necessário gerir os potenciais 

conflitos nos requisitos entre os diversos stakeholders [Gulla, 2004]. 

Os requisitos no ERP são em parte fixados pelo vendedor como um produto que inclui um 

conjunto de procedimentos para as melhores práticas de negócio. No entanto, os processos, 

bases de dados e interface do utilizador podem ser configurados até certo limite através de 

ligações e parâmetros. 

Os módulos ERP exigem alterações na configuração. Essas alterações são apoiadas por 

sistemas como por exemplo o ARIS (Architecture of Integrated Information Systems) 

([Scheer, 1999]; [Scheer et al., 2002]) para aplicações como a SAP. O conceito ARIS cria 

uma linha orientadora para o desenvolvimento, a optimização e a implementação de sistemas 

de aplicação integrados. Ao mesmo tempo mostra aos especialistas de gestão de negócio 

como visualizar, analisar, documentar e implementar sistemas de informação.  

Apresentam-se seguidamente as funcionalidades ARIS [Scheer, 1999]:  

• Possuir uma framework para descrição completa de soluções de software;  

• Integrar métodos para modelar sistemas de informação dentro da arquitectura, 

desenvolve métodos para descrição de processos de negócio;  

• Fornecer modelos de referência como ferramentas para gestão de aplicação de 

conhecimento, para modelação e análise de requisitos do sistema, e ainda navegação 

entre modelos;  

• Nivelamento das soluções de software;  

• Incluir uma abordagem para engenharia de negócio HOBE (Aris House of Business 

Engeneering), fornecendo a arquitectura para gerir os processos de negócio. Contém 

instrumentos para a gestão do processo que vão desde a definição da estratégia até à 

configuração do sistema de aplicação. 

ARIS também é vista como uma linguagem que facilita a comunicação nos processos de 

negócio. Funciona também como uma framework que contribui para aumentar o 

conhecimento da organização [Scheer, 1999]. Com efeito, esta metodologia é apoiada por um 
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conjunto de ferramentas ARIS que se designam ARIS 6 - Collaborative Suite. 

A configuração e a adaptação de produtos de software gastam recursos consideráveis e 

requerem consultores experientes que conheçam bem esses produtos, pelo que, o peso dos 

requisitos não se consegue evitar, sendo antes transferido para o consultor [Sutcliffe, 2002]. 

Os fornecedores de sistemas ERP como Baan, Peoplesoft e SAP estimam que os clientes 

gastam entre três a sete vezes mais dinheiro na implementação / adaptação do sistema e nos 

serviços associados do que na compra da licença do software [Scheer and Habermann, 2000]. 

Também o relatório do Standish Group [Standish, 2002] indica que o custo para implementar 

um sistema ERP é, em média, cinco vezes o preço de compra. 

Os processos de engenharia de requisitos são a chave para conceber soluções de integração de 

produtos ERP. Com efeito, um modelo genérico de engenharia de requisitos define o 

processo, sugere processos para os intervenientes, especifica passos para as tarefas a cumprir, 

indica dependências de tarefas e fornece apoio normalizado de ferramentas. 

Qualquer processo de engenharia de requisitos incide sobre a composição e a reconciliação: 

inicia com um conjunto genérico de regras de negócio; depois explora as funcionalidades 

comuns do ERP, estabelecendo ligações e comparações com as necessidades da organização 

[Daneva, 2004].  

A aplicação do processo deve ter em conta os seguintes factores: 

• Os intervenientes (stakeholders) no processo identificam os requisitos e participam no 

desenho da arquitectura desenvolvendo uma solução baseada nos componentes pré-

existentes; 

• As equipas de engenharia de requisitos reutilizam extensivamente artefactos de 

requisitos pré-definidos (como modelos de referência e templates); 

• Os modelos de processo de negócio orientam o ciclo de engenharia de requisitos, 

sendo esta a chave para a aquisição, comunicação e validação do conhecimento da 

empresa e dos requisitos de negócio; 

• A organização adopta uma arquitectura centralizada para gerir os sistemas e as 

mudanças de negócio, estabelecendo e mantendo uma infra-estrutura de informação 

comum ao longo da unidade de negócio; 
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• As equipas de engenharia de requisitos dão ênfase às medidas analíticas como 

selecção sistemática de processos comuns e requisitos de dados; medidas construtivas, 

tais como métodos e ferramentas que são usadas; medidas organizacionais, como 

procedimentos de segurança de qualidade que devem ser instituídos. 

A forma efectiva da organização adoptar um processo genérico depende de vários factores 

entre os quais estão: a disciplina da equipa, as pressões de tempo e as interacções dos 

intervenientes no processo. A engenharia de requisitos é em qualquer projecto ERP a etapa 

mais cara [Daneva, 2004]. 

[Sutcliffe, 2002] refere que se têm verificado problemas quando as soluções ERP são 

implementadas em organizações com diferentes culturas e diferentes formas de trabalho. 

[Botta-Genoulaz and Millet, 2005] indicam que um dos problemas encontrados na 

implementação ERP é a “customização” do novo produto. Também [Cochran, 2001] indica 

que a complexidade dos sistemas de software ERP teve origem, em grande parte, na tentativa 

de integrar muitas funções diferentes.  

Do mesmo modo [Holland and Light, 1999] vêm frisar que para evitar problemas à posteriori, 

os gestores antes do início do projecto devem colocar as seguintes questões: 

• Qual o estado actual dos sistemas da empresa e como é que estes poderão afectar a 

transição para o ERP? Importa também perceber como é que os processos de negócio 

podem ser afectados. 

• Existe uma definição clara dos objectivos a atingir? 

• Qual o sistema que será mais satisfatório para a organização: um sistema com todas as 

funcionalidades ou um sistema só com algumas funcionalidades? Importa também 

saber quais as implicações das duas abordagens quanto à rapidez de implementação e 

quanto à prestação de serviços aos clientes. 

• Será que as chefias entendem a dimensão e a velocidade das mudanças na organização 

que estão associadas a projectos ERP? Estarão preparadas para disponibilizar os 

recursos necessários?   

• Existem planos e escalonamentos do projecto? 

[Rolland and Prakash, 2001] e [Zoukar and Salinesi, 2004] adoptam um formalismo único, 

chamado MAP, para ajustar os requisitos da organização às funcionalidades do ERP. Em 
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consequência, os requisitos da organização são representados em termos de objectivos e de 

estratégias necessárias para realizar esses objectivos. As funcionalidades do ERP são também 

representados em termos de objectivos a atingir. 

Com efeito, o tamanho e a ambição dos produtos configuráveis dependem em boa medida das 

necessidades do mercado e do poder da tecnologia de configuração. 

É assim que a implementação de um sistema ERP deve ter em conta alguns aspectos que 

contribuem para o seu sucesso [Silva and Alves, 2001]: 

• Total empenhamento das chefias de topo da organização. Torna-se por isso necessário 

o compromisso das chefias na atribuição de recursos ao projecto de implementação. 

Esses recursos são traduzidos em dinheiro, tempo, equipamentos, instalações, 

formação, entre outros. Deste modo, facilita-se o processo de tomada de decisão e a 

progressão dos projectos; 

• Deve existir uma adequada comunicação entre os membros da equipa de 

implementação e os utilizadores. De facto, os futuros utilizadores devem ser 

envolvidos no projecto pois são os conhecedores da realidade do negócio; 

• Gestão adequada de expectativas, quanto às funcionalidades e performances do 

sistema ERP; 

• Evitar alterações ao sistema ERP, ou seja, o software deve ser utilizado tal como foi 

concebido. Admitem-se alterações só em certos casos críticos a fim de evitar eventuais 

implicações com outros módulos. Por outro lado, a empresa deve adaptar o software 

aos seus processos através da configuração e adaptar-se às novas funcionalidades sem 

alteração de código fonte. 

Segundo [Daneva, 2004] o conjunto de experiências adquiridas em processos de engenharia 

de requisitos relativas a implementações/adaptações de sistemas ERP, são reunidas em lições 

com as respectivas soluções. Estas lições abrangem quatro grupos de tópicos, a saber: 

• Organizacional; 

• Infra-estrutura do processo; 

• Reutilização de requisitos; 
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• Processo. 

Com efeito, as lições aprendidas com a prática, relativas aos assuntos organizacionais são 

sintetizadas na Figura 4.2.1. Os assuntos organizacionais referem-se à participação dos 

stakeholders e à geração de conhecimento. Qualquer equipa de engenharia de requisitos gera 

e usa conhecimento. Enquanto os stakeholders interagem, absorvem informação, 

transformam-na em conhecimento e tomam decisões - como parte do processo de engenharia 

de requisitos - baseando o conhecimento em experiências adquiridas, valores incorporados, 

objectivos de projecto e regras de negócio. 

Lição Solução 

Reduzir barreiras à cooperação. 
 

Constituir equipas diversificadas, analisar a cultura de 
desenvolvimento de software do cliente e nivelar as práticas 
de engenharia de requisitos do cliente. Sempre que possível, 
usar práticas conhecidas e comprovadas e levar à tomada de 
consciência dos stakeholders das actividades que são críticas 
para o sucesso do projecto. 
 

Criar parcerias de sucesso. Assegurar que os stakeholders colaboram nos aspectos 
técnicos e nas consultadorias. Incentivar os consultores a 
assumirem um papel activo de colaboração. Deve também ser 
dada atenção às questões técnicas e às interacções humanas. 
  

Efectivar a transferência de 
conhecimento. 

Transferir experiências dos consultores para os clientes 
constitui-se como um elemento central no ciclo da engenharia 
de requisitos. Promover contactos entre indivíduos com forte 
potencial de aprendizagem. 
 

Figura 4.2.1 – Lições relativas ao tópico organizacional. 

Recomenda-se ainda que as equipas de engenharia de requisitos promovam a maturidade 

organizacional, a cultura e a mudança apoiados na selecção de consultores qualificados, com 

provas dadas em processos de gestão [Daneva, 2004]. 

As lições relativas ao tópico de infra-estrutura do processo encontram-se resumidas na Figura 

4.2.2. A infra-estrutura do processo refere-se à concepção da arquitectura, às ferramentas e às 

normas e procedimentos a adoptar. 



Desenvolvimento e Adaptação de Produtos de Software 

 123

Lição Solução 

Usar a base arquitectónica do vendedor. Sempre que possível, aderir à arquitectura do 
vendedor para gerir melhor a complexidade dos 
requisitos e apoiar a reutilização orientada por 
requisitos. 
 

Entender as dependências entre o 
processo e as ferramentas e avaliar a 
utilização de normas na engenharia de 
requisitos. 
 

Se as ferramentas e as normas são novas na 
organização do cliente então devem ser introduzidas 
em paralelo com o processo da engenharia de 
requisitos. 

Figura 4.2.2 – Lições relativas ao tópico de infra-estrutura do processo. 

As lições relativas ao tópico da reutilização de requisitos são sintetizadas na figura seguinte. 

Estas lições procuram responder à questão de como aproximar a reutilização e a gestão de 

forma segura, ao nível de requisitos. Quanto melhor os responsáveis do processo entenderem 

a reutilização, menos adaptações serão pedidas.  

 
Lição Solução 

Integrar um processo de 
medição da reutilização. 
 

Deve ser estabelecida uma forma para medir a reutilização como parte 
integrante do processo de engenharia de requisitos. O processo permite às 
equipas de engenharia de requisitos adoptar ou adaptar, 
sistematicamente, normas de reutilização. Permite também medir 
objectivos de reutilização ERP, indicar os níveis de reutilização no início e 
os conseguidos no fim de cada fase. 
 

Avaliar desde o início os 
riscos de reutilização. 
 

Consiste numa tomada de decisão informada ao nível das funcionalidades 
ERP que devem ser reutilizadas. É necessário identificar e avaliar os 
segmentos do processo de negócio que são menos prováveis de reutilizar, 
analisando sempre que possível as razões que levam a equipa de 
engenharia de requisitos a resistir à reutilização. 
 

Validar as pretensões e as 
expectativas da 
reutilização. 

Nas reuniões iniciais de levantamento de requisitos deve ser analisado o 
que é possível reutilizar. È necessário quantificar os níveis de 
normalização usando métricas de reutilização. Tais medidas clarificam 
quanta reutilização cada processo de negócio poderá suportar. As 
métricas são também úteis para se perceber que processos e que requisitos 
foram harmonizados, quais os flexíveis e os inflexíveis e quais os voláteis. 
 

Figura 4.2.3 – Lições relativas ao tópico de reutilização de requisitos. 

As lições relativas ao processo encontram-se sintetizadas na Figura 4.2.4. Estes tópicos 

incidem nas práticas que uma equipa de engenharia de requisitos pode adoptar para apoiar as 

actividades principais do processo: levantamento de requisitos, documentação, validação e 

negociação. 
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Lição Solução 

Validar e verificar 
sistematicamente os 
requisitos. 

A validação e a verificação (V&V) devem ser bem compreendidas por todos os 
intervenientes. A validação corresponde ao processo que assegura que os 
requisitos do negócio descrevem claramente a solução final. A verificação 
corresponde ao processo que confirma se os requisitos são tecnicamente 
implementáveis e que o desenho da arquitectura resultante satisfaz os 
requisitos do negócio. 
 

Envolver o arquitecto 
dos dados. 

Planear e orçamentar a análise dos dados como parte integrante da engenharia 
de requisitos. Envolver um arquitecto de dados qualificado para desenvolver 
modelos de dados, plano de conversão e especificação da interface. 
 

Integrar uma  pessoa 
com experiência em 
produtos ERP. 
 

Integrar um modelador de requisitos a tempo inteiro. Deve possuir experiência 
no desenho de processos de negócio, para além do que, deve conhecer bem o 
contexto cultural do cliente. 
 

Planear práticas para 
prevenir perdas de 
requisitos. 
 

Usar artefactos de arquitectura, ferramentas de engenharia de requisitos e 
normas para evitar os problemas de fuga de requisitos. 
 

Analisar o impacto da 
mudança. 
 

Lidar com a mudança requer atenção particular ao acompanhamento de 
tarefas, ao tipo de necessidades e à forma de utilizar a informação. Deve 
investigar-se o impacto das mudanças na integração dos módulos. 
 

Figura 4.2.4 – Lições relativas ao tópico do processo. 

Com efeito, a solução chave está em planear correctamente a utilização de normas, métodos 

de processo, ferramentas e procedimentos no contexto organizacional do cliente; em instalar 

processos explícitos para as actividades da engenharia de requisitos num ambiente 

empresarial dinâmico. 

Impacto da adopção de sistemas ERP 

A implementação de sistemas ERP, tal como constatou [Santos et al., 2003], num estudo em 

instituições de saúde, permite obter benefícios quantitativos e qualitativos. Assim, os 

benefícios quantitativos estão ao nível da produtividade e dos custos e as melhorias 

qualitativas, estão ao nível da eficiência e satisfação. [Olhager and Selldin, 2003] constataram 

que a implementação de sistemas ERP não diminui os custos em tecnologias de informação, 

mas melhora a qualidade e a disponibilidade da informação na organização, assim como a 

integração dos processos de negócio e das operações. Estudos asiáticos revelaram a gravidade 

na lacuna de conhecimento que existe na implementação de sistemas ERP [Soh et al., 2000].  
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Figura 4.2.5 – Partilha de conhecimento durante a implementação ERP [Jones et al., 2006]. 

As três partes (utilizadores finais, pessoal do Departamento de Sistemas de Informação e 

vendedor) envolvidas no processo de implementação detêm conhecimentos diferentes e 

específicos que são difíceis de transferir de uns para os outros. Também [Jones et al., 2006] 

descrevem a importância da partilha de conhecimento (Figura 4.2.5) durante a implementação 

de sistemas ERP, identificando acções para facilitar essa partilha (por exemplo, equipas 

orientadas à colaboração evitando o isolamento, programas de atribuição de bónus a equipas). 

[Baskerville et al., 2001], ao descreverem o impacto do ERP no conhecimento organizacional 

indicam que os sistemas ERP produzem efeitos que tornam o conhecimento empresarial mais 

focalizado ou “convergente” na perspectiva da organização e mais amplo ou “divergente” na 

perspectiva do indivíduo. Os mesmos autores também apresentam outras consequências como 

sejam as mudanças nas competências essenciais da organização e as mudanças no perfil de 

risco relativo à perda de conhecimento organizacional. Além das mudanças na aprendizagem 

organizacional, os efeitos da transição para o ERP resulta em mudanças centrais na 

organização e que é designado por stock de conhecimento organizacional. Com efeito, o 

utilizador final pelo facto de trabalhar com sistemas ERP detém um grande conhecimento 

organizacional e tecnológico que deve ser tido em conta. 
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4.3 A Reutilização de Requisitos na Adaptação de Produtos de 

Software  

Em geral, no contexto do desenvolvimento e adaptação de produtos de software genéricos, os 

requisitos podem ser reutilizados no início do processo de desenvolvimento, na criação de um 

novo sistema/módulo para domínios de aplicação semelhantes, ou na fase final do processo, 

isto é, já na implementação / adaptação do produto.  

A reutilização tem particular importância na adaptação do produto, pois essa é a razão de ser 

da adopção de um produto genérico. 

Foram identificados três níveis de reutilização de requisitos para a adaptação / configuração 

de produtos ERP [Daneva, 2000]: 

• Nível 3: refere-se a processos e entidades de dados que são reutilizados sem qualquer 

alteração. Nesta categoria é importante conhecer as áreas de negócio com uma taxa de 

reutilização mais alta; 

• Nível 2: faz-se a associação lógica dos requisitos de negócio, mas há parâmetros que 

precisam de ser alterados a nível de código para alcançar o objectivo. São definidas 

pequenas melhorias de acordo com alguns parâmetros do processo de negócio ou 

duma entidade de dados, mas não implica alteração à lógica do processo; 

• Nível 1: refere-se a grandes alterações aplicadas a processos de referência e entidades 

de dados, afectando a lógica do processo do ponto de vista do utilizador. 

De facto, é importante conhecer o nível de reutilização pois o processo de engenharia de 

requisitos de um sistema ERP começa e acaba com reutilização, para além do que ao longo de 

todas as fases, a reutilização continua a estar presente [Daneva, 2004]. Porém, neste processo 

faltam algumas normas para medir a reutilização de forma a permitir um planeamento 

adequado. 

Como solução para este problema [Daneva, 2004], indica a medição da reutilização como 

parte integrante do processo de engenharia de requisitos. Estas medições permitirão às 

equipas de engenharia de requisitos adoptar, sistematicamente, normas de reutilização. 

Permitirão também medir objectivos de reutilização, indicar os níveis de reutilização no início 
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e os conseguidos no fim de cada fase da implementação ERP. 

Devido ao facto dos responsáveis dos processos de negócio estarem envolvidos na actividade 

de reutilização, estes tornar-se-ão facilitadores do processo. Na realidade, se aqueles 

responsáveis verificarem que estão a ser atingidos altos valores de reutilização, com 

benefícios de tempo e de custos, a atitude mais comum será a de uma maior colaboração da 

sua parte. 

Identificam-se a seguir alguns tópicos a ter em conta no processo de reutilização de requisitos 

em sistemas ERP [Daneva, 2000], [Daneva, 2004]: 

• Definir objectivos mensuráveis para a reutilização; 

• Definir expectativas realistas; 

• Avaliar a especificação de requisitos; 

• Definir, o mais cedo possível, os riscos de configuração; 

• Definir os limites de reutilização; 

• Enquadrar a reutilização no ambiente de negócio. 

Para assegurar que a medição de reutilização se constitui como uma parte vital do projecto e 

tem em conta o seu impacto no processo de engenharia de requisitos, torna-se importante 

saber quem necessita de ler as medidas. Importa também perceber como é que as medidas 

ajudam no entendimento e no controlo e como é que as acções poderão conduzir as medidas. 

Avaliam-se depois os benefícios de funcionamento do processo de medição da reutilização de 

requisitos em paralelo com as actividades do processo de engenharia de requisitos. Deste 

modo, considera-se que as medições contribuem para uma melhoria na maturidade do 

processo de engenharia de requisitos. Com efeito, melhoram a qualidade da documentação, 

tais como modelos de processo de negócio, modelos de dados, planos de projecto e 

estimativas de projecto. Existe também uma melhoria no processo de tomada de decisão. A 

comunicação dos intervenientes sai facilitada devido à partilha de conhecimento como parte 

da engenharia de requisitos [Daneva, 2004]. 

Em média, em qualquer projecto ERP, os processos ou componentes de dados são 

reutilizáveis em 80 a 100 por cento [Daneva, 2004]. Faz-se a configuração de processos, de 
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fluxos de dados e de componentes para uma melhor adaptação à realidade da empresa. Torna-

se por isso importante fazer um planeamento inicial. Ainda segundo [Daneva, 2004] esta 

prática, parecendo simples e óbvia nem sempre é respeitada, provocando efeitos colaterais 

inesperados. 

Com efeito, neste processo estão envolvidos vários decisores, ao nível do negócio, do 

processo, do projecto e da configuração, aos quais, são colocadas um conjunto de questões 

relativas ao processo de reutilização e que se descrevem na Figura 4.3.1 (adaptada de 

[Daneva, 2000]). 

Os vários decisores envolvidos neste processo apresentam-se seguidamente:  

• Os gestores do negócio são os responsáveis pela tomada de decisão;  

• Os gestores do processo são os responsáveis por áreas de negócio específicas com 

conhecimentos para redefinição de processos quando necessário;  

• Os gestores de projecto são decisores técnicos responsáveis pelo planeamento, 

coordenação e controlo da implementação do projecto;  

• Os gestores de configuração são especialistas que agrupam membros internos da 

equipa e consultores externos, podem ser analistas de processos, arquitectos de dados, 

especialistas de configuração, programadores, especialistas de testes e de 

documentação.  
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Decisores Questões 
Gestores do 
negócio 
 

1. Que nível de normalização poderia ser alcançado pela reutilização de recursos de software ERP? 
2. Que vantagens competitivas a organização obtém da reutilização ERP? 
3. Quais as implicações de reutilizar processos ERP num ambiente de negócio em constante 
evolução? 
4. Qual a melhor forma de estruturar os processo de negócio para garantir que a reutilização com ERP 
traz vantagens significativas? 
5. Que estratégia de implementação se ajusta melhor ao projecto? 
 

Gestores de 
processo 

1. Como é que a reutilização do produto lida com os requisitos voláteis? 
2. Qual o esforço de alterações exigido para implementar as mudanças secundárias/ principais nos 
componentes de aplicação do negócio? 
3. Quais as reais expectativas da reutilização? 
4. Quais os processos que têm maior potencial para por em prática a reutilização? 
5. Que actividades de processos de negócio mais impedem a reutilização? 
 

Gestores de 
projecto 

1. Qual o esforço exigido para produzir toda a documentação associada aos componentes 
modificados? 
2. Qual o nível de reutilização da equipa? 
 

Gestores de 
configuração 

1. Existem requisitos excluídos que deveriam ser reanalisados devido à reutilização? 
2. Quais as melhores alternativas de implementação? 
3. Quais os segmentos de requisitos mais prováveis de causarem dificuldades depois do processo de 
implementação? 
 

Figura 4.3.1 – Lista de questões colocadas aos gestores relativas à reutilização ERP. 

Do que foi dito, uma tomada de decisão informada ao nível das funcionalidades do produto 

que devem ser reutilizadas contribui para um sucesso efectivo. Quanto melhor os responsáveis 

do processo entenderem a reutilização e a configuração do produto, menos adaptações são 

pedidas e tornam-se mais nítidas as prioridades que se devem ter por referência. 

 

4.4 Estudo de Caso 

Para identificar problemas e oportunidades de melhorias nos processos de engenharia de 

requisitos associados ao desenvolvimento e adaptação de produtos de software genéricos 

praticados nas empresas, a autora acompanhou durante vários meses todas as fases do 

processo de desenvolvimento de alguns módulos para um sistema ERP (4GS V5) numa 

organização de desenvolvimento de software (Quatro S.I.), com maior foco na fase inicial de 

engenharia de requisitos e na fase final de configuração e adaptação do produto. Foi 

acompanhado na sua totalidade o desenvolvimento do módulo de CRM (Customer 

Relationship Management), e acompanhado parcialmente o desenvolvimento doutros 

módulos.  Foram usadas as seguintes técnicas de recolha de factos/dados: observação directa, 

análise de documentos e reuniões/workshops. 
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4.4.1 Processo de Desenvolvimento Observado na Empresa 

As actividades descritas seguidamente foram acompanhadas e observadas pela autora 

aquando da integração na equipa de desenvolvimento da empresa. A integração na equipa foi 

precedida por uma formação adequada sobre o processo de desenvolvimento e as respectivas 

ferramentas. A figura seguinte ilustra as fases principais do processo de desenvolvimento.16 

 

Figura 4.4.1 – Processo de desenvolvimento seguido pela empresa. 

O processo de desenvolvimento seguiu o modelo iterativo e contou com as seguintes 

actividades: definição dos requisitos de negócio, modelação dos processos, tarefas e cenários, 

modelação em UML e geração de código. Faz-se um breve resumo de cada uma das etapas. 

Definição dos requisitos de negócio 

O processo de definição de requisitos permite identificar que serviços (sob a forma de 

cenários) devem ser adicionados para apoiar a aplicação. Assegura também a identificação 

dos principais requisitos da aplicação que se quer construir. É importante notar que esta é só 

uma primeira representação. A especificação dos requisitos ficará completa em actividades 

posteriores, isto é, exige um processo iterativo. As iterações sucessivas vão completar a 

representação dos requisitos à medida que a informação detalhada fica disponível.  

A documentação de requisitos passou basicamente por duas versões, a primeira foi elaborada 

                                                 
16 As figuras apresentadas nesta secção e as do anexo D foram obtidas com autorização a partir de materiais e 

ferramentas que são propriedade da Quatro S.I. 
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de acordo com o trabalho de pesquisa e análise efectuado, e foi apresentada na reunião de 

avaliação. Consistiu na documentação resultante do estudo dos conceitos, da análise de várias 

aplicações existentes no mercado, de entrevistas, das reuniões e dos workshops. A segunda 

versão dos requisitos foi elaborada após a análise, discussão e validação dos requisitos. Esta 

documentação foi elaborada na ferramenta OpenOffice (Open Source). 

Na realidade, o objectivo desta actividade é reunir os vários resultados do levantamento de 

requisitos num relatório de requisitos. Este relatório serve como uma base para decisões de 

gestão e para as actividades futuras do projecto. O relatório de requisitos é considerado como 

uma primeira opinião e evoluirá com o passar do tempo.  

A definição dos requisitos iniciais foi realizada em slides de apresentação Open Impress (sxi) 

do Open Office (Figura 4.4.2), seguindo um template pré-estabelecido. O template para os 

requisitos descreve para cada entidade de negócio os objectivos, os conceitos, os atributos ou 

parâmetros e um exemplo referente à utilização da entidade na aplicação. 

Marketing
Campanha

Parametrização

Título – Nome a dar à Campanha.
Tipo – Tipo de Campanha.
Data início/Data fim – Data em que vai começar a Campanha e data em que é previsto terminar.
Objectivo – Objectivos que se pretendem ver atingidos finda a Campanha.
Descrição – Descrição da Campanha.
Produtos – Produtos envolvidos na Campanha(caso existam).
Segmento – Conjunto de destinatários, Segmento pré-criado.
Conjunto de Fases – Conjunto de fases em que se decompõe uma Campanha.
Nome – Nome da pessoa que criou a Campanha(Histórico de Alterações).
Custos – Exposição dos Custos associados à Campanha.
Resultados – Exposição dos resultados obtidos em cada acção realizada durante a Campanha, dados
estatísticos.
Análise – Conclusões a tirar dos resultados da Campanha.
Recomendações – Opções a tomar mediante a análise dos resultados.

Informação necessária para criar uma Campanha

 

Figura 4.4.2 – Documentação da “Campanha”. 

A documentação de cada entidade de negócio, através de exemplos, permite validar a 

compreensão dos conceitos, tornando-se muito útil nas reuniões de revisão. Assim, os 

documentos produzidos nesta fase também podem ser usados para apresentar (ou até 

“vender”) o produto antes de ser construído. 
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Após os requisitos terem sido revistos e serem definidos claramente os objectivos a atingir e 

as funcionalidades a abranger, passa-se então à modelação e documentação dos processos de 

negócio, das tarefas e dos cenários da aplicação.  

Modelação dos Processos, das Tarefas e dos Cenários 

Nesta etapa do processo de desenvolvimento faz-se a descrição detalhada de cada processo de 

negócio, tarefa e cenário, usando uma ferramenta do Lotus Notes. São usadas estruturas 

definidas de templates para tornar a documentação consistente e permitir a inclusão de 

elementos importantes em cada processo. O objectivo desta actividade é tornar os requisitos 

num conjunto de cenários da aplicação.  

A estrutura do template para o processo inclui:  

• Identificador e título: <ID Processo> <Titulo>; 

• Abstracto: pequena descrição indicando o objectivo principal ou a responsabilidade do 

processo de negócio;  

• Descrição: uma descrição mais detalhada do processo de negócio. Poderá incluir os 

seguintes tópicos: regras de negócio mais importantes, o fluxo das tarefas para 

executar o processo de negócio, ligação a outros processos e actores externos e 

definição dos conceitos principais.  

A Figura 4.4.3 exemplifica um processo de negócio do módulo CRM “P001 Campanha”. 
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Figura 4.4.3 – Descrição do processo “P001 Campanha”. 

As tarefas correspondem à decomposição do processo e têm um nome, resumo e descrição. 

Por exemplo, o processo “P001 Campanha” engloba as seguintes sete tarefas:  

• Trabalhar com campanha;  

• Trabalhar com Fase;  

• Trabalhar com Acção;  

• Trabalhar com Tipo de Campanha;  

• Trabalhar com Tipo de Fase;  

• Trabalhar com Contacto da Campanha;  

• Gerar Contactos de uma Campanha.  

A estrutura do template para a tarefa inclui:  

• Identificador e título: <ID Tarefa> <Titulo> 

o Título: usa um verbo activo com nome ou frase; 
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o Usa uma lista normalizada de verbos, por exemplo: Criar, Trabalhar com, 

Calcular, Validar, Gerar.  

• Abstracto: pequena descrição da tarefa de negócio;  

• Descrição: uma descrição mais detalhada da tarefa podendo começar com “Esta tarefa 

define”, “Esta tarefa permite”. Deve apresentar a lista completa das informações (ou 

responsabilidades) necessárias para executar a tarefa. Poderá incluir restrições, 

cálculos, validações e dependências entre tarefas. 

A Figura 4.4.4 mostra a tarefa “T003 Trabalhar com Acção”. 

 

Figura 4.4.4 – Descrição da tarefa “T003 Trabalhar com Acção” do processo “P001 Campanha”. 

Cada uma das tarefas é descrita em vários cenários (como se pode ver na parte inferior da 

Figura 4.4.4). Um cenário de aplicação define as responsabilidades principais de utilização do 

sistema. Os cenários da aplicação são documentados usando um template com:  

• Identificador e título: <ID Cenário> <Titulo> 

o Título: usa um verbo activo com nome ou frase; 



Desenvolvimento e Adaptação de Produtos de Software 

 135

o Usa uma lista normalizada verbos, por exemplo: Adicionar, Criar, Gerar, 

Processar, Obter, Trabalhar com, Calcular, Validar; 

• Descrição: pequena descrição orientada ao utilizador; 

• Processo: processo de negócio a que pertence o cenário; 

• Pressupostos: incluir, se existirem, restrições relevantes que possam limitar o âmbito 

do cenário; 

• Classe responsável: nome da classe. 

• Input: lista dos parâmetros (atributos ou outros) necessários à execução do cenário. 

Podem ser obrigatórios (M: Mandatory), opcionais (O: Optional) ou condicionais (C: 

Conditional); 

• Consequências: consequências, por exemplo, ao nível de mudanças no estado, 

criação/alteração/eliminação do negócio. As consequências devem ser confirmadas 

com a coluna “Impacto” na tabela de descrição da acção; 

• Output: resultados de saída como por exemplo valor retornado; 

• Notas: informações gerais. 

No exemplo da campanha de marketing e para a tarefa “Trabalhar com Campanha”, os 

cenários envolvidos são:  

• Criar Campanha;  

• Alterar Estado Campanha;  

• Gerar Contactos;  

• Adicionar Contactos.  

Um detalhe do cenário “Criar Campanha” é ilustrado na figura seguinte. 



Desenvolvimento e Adaptação de Produtos de Software 

 

 136 

 

Figura 4.4.5 – Detalhe do cenário “Criar Campanha”. 

Assim, os cenários têm um nome, descrição, processo a que pertencem, classe responsável, 

Input, consequência, Output, notas e use case (não era usado). O cenário contém ainda uma 

tabela com as descrições das acções. A tabela tem: 

• Número de linha: número sequencial com hierarquia quando necessário, por exemplo 

1.1. quando associado a uma condição; 

• Acção: descrição das validações dos atributos (para nulos, inválidos); 

• Como: detalhes de como a acção pode ser executada. Por exemplo, para acções 

executadas por outros cenários de aplicação especifica-se o número do cenário, para 

acções que envolvem cálculos indica-se o método de cálculo;  

• Impacto: consequências relevantes da acção. Por exemplo, as mensagens de erro das 

validações.  

A Figura 4.4.6, ilustra o detalhe da tabela de acções para o cenário “C001 Criar Campanha” 

da tarefa “Trabalhar com Campanha”do processo de negócio “P001 Campanha”. As linhas de 

acção definem a lógica de processamento, validações e respectivas mensagens de erro. 
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Figura 4.4.6 – Detalhe da tabela de acções do cenário “Criar Campanha”. 

Um maior detalhe de uma linha de acção é ilustrado na figura seguinte:  

 

Figura 4.4.7 – Detalhe de uma linha de acção. 

No campo “Impacto” das linhas de acção podem ser visualizadas e/ou seleccionadas as 

mensagens de erro. A Figura 4.4.8 mostra algumas mensagens de erro do módulo CRM. 
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Figura 4.4.8 – Mensagens de erro específicas de um módulo. 

As mensagens de erro podem ser específicas ou genéricas. As específicas aplicam-se a um 

módulo, as genéricas podem ser aplicadas a qualquer módulo. Por exemplo, a mensagem “A 

Campanha está a decorrer, não pode ser alterado o conjunto de Contactos” é específica do 

módulo Gestão de Relacionamento com Clientes (Figura 4.4.8). A mensagem que a figura 

seguinte ilustra corresponde a uma mensagem genérica que pode ser usada em qualquer 

módulo para a validação dos atributos obrigatórios. 

 

Figura 4.4.9 – Mensagem de erro genérica. 

Assim, um exemplo de utilização da mensagem de erro anterior (Figura 4.4.9) pode ser: 

“Argumento obrigatório descrição é nulo na criação do campanha”, quando a descrição é um 

atributo obrigatório.  

Modelação em UML 

Nesta etapa, elaboraram-se todos os diagramas de classes e alguns diagramas de colaboração. 

Estes diagramas seguem a notação UML e foram construídos com a ferramenta Rational 

Rose. Definem-se as ligações entre as classes, bem como os respectivos métodos e atributos. 

A figura seguinte mostra o diagrama de classes. 
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Figura 4.4.10 – Diagrama de classes relativo ao módulo de CRM. 

Esta documentação em conjunto com as descrições dos processos de negócio (com as tarefas 

e os cenários) é essencial para a geração de código. Com efeito, só é possível usar um gerador 

de código quando se identificam e tipificam as abstracções do domínio da aplicação. 

Geração de Código 

No desenvolvimento da aplicação é utilizado o gerador de código desenvolvido pela própria 

empresa seguindo as seguintes etapas:  

• Criação de Beans: Entity.xml, Dependent.xml; 

• Criação de Session Beans: Worker.xml, WorkWith.xml; 

• Geração de código Java a partir dos ficheiros XML previamente criados; 

• Geração de XML para o servidor aplicacional (ApplicationServer); 

• Compilação código Java; 

• Criação de tabelas na(s) base(s) de dados; 

• Deployment do código servidor; 
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• Criação do ecrã a partir do código gerado de acordo com o WorkWith; 

• Geração dos ecrãs (views) em suporte XML a ser interpretado pelo Runtime de GUI 

(Grafical User Interface). 

Na criação dos ficheiros XML de suporte (XMLInput) como Entity.xml, Dependent.xml, 

Worker.xml e WorkWith.xml, foi utilizada a aplicação Metadata GUI totalmente 

desenvolvida na empresa. Nesta aplicação são introduzidos todos os parâmetros que 

caracterizam a entidade, ou seja, atributos, relacionamentos, métodos, construtores, querys, 

entre outros. Na Figura 4.4.11 encontra-se um ecrã desta aplicação, que ilustra a criação de 

um bean do módulo Marketing de CRM. 

 

Figura 4.4.11 – Gerador de código. 

Os ficheiros XMLInput e templates são a base para a geração do código Java efectuado no 

gerador de código (Metadata Generator). Com a geração de código é possível ter a garantia 

que este é correcto (100% error free) e “não destrutível”, ou seja, uma vez que pode ser 

sempre gerado não existe o risco de se perder. Note-se que cerca de 85% do código das 

aplicações é gerado automaticamente. O único código que tem que ser guardado e que não 

pode posteriormente ser gerado é o código que é criado e editado pelo programador. Todo o 

código desenvolvido pelo programador bem como todos os ficheiros respeitantes à aplicação 

são guardados na ferramenta de controlo de versões CVS (Open Source). O código Java 

gerado é transportado para o Eclipse – ferramenta de desenvolvimento Open Source – onde é 

editado e compilado. A figura seguinte ilustra o ambiente de trabalho numa sessão da referida 

ferramenta. 
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Figura 4.4.12 – Vista da ferramenta Eclipse. 

As bases de dados usadas são a Oracle, DB2 e SQL Server. As instruções SQL para criação 

das tabelas encontram-se também no código gerado. O acesso da aplicação à base de dados é 

feito através de JDBC2.0. 

 

Figura 4.4.13 – Vista do Gerador XML para a “Campanha”. 

Para finalizar o processo é necessário criar as views (ecrãs da aplicação), para isso, recorre-se 

à ferramenta GUI Generator (também propriedade da empresa), onde é possível criar e editar: 

ecrãs de colecção, ecrãs de criação, manutenção e visualização. A criação destes ficheiros 

pode ser feita passo a passo no GUI Generator ou ser pode ser utilizado um Wizard (GUI 

Wizard), que facilita todo o processo. Na Figura 4.4.13 encontra-se uma vista do gerador que 

ilustra a edição dos ficheiros respeitantes ao ecrã Campanha. 
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Como exemplo da aplicação, a Figura 4.4.14 mostra a criação de uma campanha de 

marketing. 

 

Figura 4.4.14 – Criação de uma nova campanha. 

É importante também referir que em todas as actividades de desenvolvimento foi usada uma 

ferramenta de gestão de versões e de alterações: CVS. 

Definir Questões de Parametrização e Configuração 

Depois da realização de testes à aplicação prepara-se a parametrização e a configuração dos 

módulos formulando-se as “questões de parametrização”. Estas questões têm por objectivo 

facilitar a implementação do produto aquando da configuração/adaptação às necessidades da 

organização. As questões, exemplificadas na Figura 4.4.15, referem-se ao módulo Entidades 

Básicas de Negócio (BE). 
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Módulo Questões 

BE - Calendário 
Civil 

Concorda com a parametrização dos feriados nacionais já definida? 
Se respondeu ‘Não’ à questão anterior indique como pretende a parametrização dos 
feriados nacionais. 

BE - Moeda Qual a Moeda Base que vai utilizar, tenha em atenção que esta não pode ser 
posteriormente alterada? 

BE – Tipo de 
Câmbio 

Qual o Câmbio Forçado que pretende utilizar [DIVIDE (1 Euro = x USD) ou 
MULTIPLICA (1 USD=x Euros)]? 
Qual o Tipo de câmbio que pretende utilizar (Oficial de Venda ou Oficial de Compra)? 
Qual a Política de Obtenção de Taxas de Câmbio que pretende utilizar (Posterior, 
anterior ou outra)? 
Se respondeu ‘Outra’ à questão anterior, especifique qual a Política de Obtenção de 
Taxas de Câmbio que pretende utilizar. 

BE -Classificação 
Regional 

A classificação regional permite definir 4 níveis de detalhe de acordo com as necessidades 
e especificidades de cada empresa. 
Aceita a classificação já definida: País/Distrito/Concelho/Freguesia? 
Se respondeu ‘Não’ à questão anterior indique qual a classificação que pretende em 
termos de prioridade (1º nível, 2ºnível, 3º nível e 4º nível). 

BE - Centro de 
Custo 

Defina os Centros de Custo que a empresa vai utilizar. Os Centros de Custo serão, 
juntamente com a Unidade de Negócio, a base de alimentação dos Segmentos da 
Contabilidade. 

BE - Terceiro Foram definidos 2 classificadores para a entidade Terceiro: Mercado para Calculo de 
IVA (EXT; INT; NAC) e Tipo de Taxa de IRS (IRS_ISE; IRS_15; IRS_20). Concorda 
com estes classificadores já definidos? 
Se respondeu ‘Não’ à questão anterior indique quais os classificadores que pretendem 
definir. 
Se respondeu ‘Sim’ à questão BEBP02 e ainda pretende definir mais classificadores do 
que os já referidos, indique-os aqui. 

BE - Forma de 
Pagamento 

As Formas de Pagamento já definidas encontram-se na seguinte tabela. 
Concorda e aceita as Formas de Pagamento já definidas? 
Se respondeu ‘Não’ à questão anterior, indique quais as formas de pagamento que 
pretendem definir. 

BE - Condições de 
pagamento 

Indique quais as Condições de Pagamento que irão utilizar. 
Das condições referidas na resposta à questão anterior indique as que são a Pronto 
Pagamento e qual o respectivo Plano de descontos. 
Para cada uma das condições de pagamento indicadas, que não as de Pronto Pagamento, 
dê informação sobre os Detalhes (nº de dias/meses, etc.) e respectivo Plano de descontos 
(nº de dias/meses, percentagens, etc.) assim como o tratamento do valor remanescente. 

Figura 4.4.15 – Questões de parametrização ERP. 

Estas questões foram documentadas após o desenvolvimento da aplicação, no entanto 

verifica-se que muitas destas questões surgem no início do processo, pelo que, poderiam ser 

documentadas desde o início. Por análise dos cenários verifica-se uma relação entre os 

atributos condicionais e a existência de questões de parametrização. Por exemplo, quando o 

tipo de fase de uma campanha é “correspondência” permite a existência de acções, mas 

quando é “evento” não permite a criação de acções, obrigando à existência do texto da 

mensagem. De facto, é importante que, ao identificar os atributos condicionais, se identifique 

também qual o impacto na implementação do produto, nomeadamente quanto à existência de 

questões de parametrização. 

No anexo D encontra-se a documentação mais detalhada recolhida neste estudo de caso. 
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4.4.2 Práticas Observadas na Empresa 

Esta experiência permitiu observar, recolher e documentar factos sobre práticas de engenharia 

de requisitos. Estes factos serviram de base à definição e aperfeiçoamento das linhas 

orientadoras do processo de engenharia. 

Relatam-se assim alguns aspectos observados. Estes aspectos foram organizados nos 

seguintes tópicos: 

• Processo 

o Definido e instituído; 

o Objectivos claros e bem definidos; 

o Etapas bem definidas; 

• Equipa 

o Grupos de dois ou três elementos; 

o Envolvimento de analistas de negócio e outros stakeholders; 

o Liderança estratégica; 

o Equipas constituídas por profissionais com diferentes níveis de experiência 

para diferentes tipos de tarefas (por exemplo, a tarefa “gerar código” exige 

menos experiência do que a tarefa “identificar requisitos voláteis”). 

• Validações  

o Reuniões em grupo restrito; 

o Revisões em reuniões alargadas;   

• Documentação  

o Reutilização de templates; 

o Utilização de vários tipos de ferramentas adequadas a cada fase.   

Com efeito, as actividades do processo estavam claras e bem definidas, encontrando-se 

instituído. As equipas organizadas em grupos de dois ou três elementos demonstraram 
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eficiência e eficácia. Também o envolvimento dos stakeholders foi uma preocupação 

permanente, pois os objectivos de um determinado sistema não são claros num primeiro 

momento. É necessário identificá-los a partir de diversas fontes.  

Quando o cliente participa activamente no projecto conseguem-se alguns resultados que 

importa destacar (medido por observação directa em [RU, 2003]): 

• Valoriza as decisões tomadas e aumenta o seu grau de confiança para com a 

organização, conseguindo uma melhor imagem de mercado; 

• Estabelece-se uma melhor relação entre cliente e organização. Um relacionamento 

baseado numa definição clara de procedimentos e objectivos promovem um maior 

grau de segurança; 

• O recurso a técnicas de análise de requisitos para estabelecer a comunicação com o 

cliente permite identificar melhor as suas necessidades reais; 

• O conhecimento dos factos e o acompanhamento do desenvolvimento do produto faz 

com que o cliente se envolva no projecto, compreendendo melhor os seus custos e a 

sua duração; 

• O envolvimento do cliente leva-o a uma tomada de consciência da evolução do 

projecto diminuindo os seus níveis de incerteza e por consequência a redução de 

riscos. 

Outro aspecto observado e considerado fundamental na gestão das equipas prende-se com a 

liderança. Esta liderança foi forte e mobilizadora na dinâmica criada com as equipas.  

As revisões e validações ocorreram a dois níveis, primeiro no interior da equipa e depois em 

reuniões alargadas, obtendo-se um bom processo de triagem. Na documentação dos requisitos 

foram reutilizados templates que permitiram ganhos de produtividade e consistência nos 

entregáveis. 

Outro aspecto observado e que importa assinalar pela sua relevância foi o das conversas 

informais realizadas pontualmente e em coffee breaks. De facto, estas conversas informais 

acabam por ser decisivas na medida em que promovem a resolução de problemas, o debate de 

ideias, a troca de experiências e como consequência a transferência de conhecimento. 
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4.4.3 Validação de Princípios e Boas Práticas 

O estudo de caso realizado nesta empresa, bem como experiências anteriores da autora no 

desenvolvimento de sistemas ERP noutras empresas (Renault e EDS), permitiram confirmar 

os benefícios de um conjunto de princípios e boas práticas da engenharia de requisitos. As 

lições extraídas das várias experiências são apresentadas seguidamente. 

O princípio da qualidade enunciado por [Davis, 1994], propõe várias técnicas que contribuem 

para melhorar a qualidade de software. Estas técnicas, que se apresentam na figura seguinte, 

foram observadas e confirmadas neste estudo. 

Técnica de Melhoria da Qualidade Observação 

Envolvimento do utilizador e do 
cliente. 
 

Envolvimento pontual de clientes representativos, 
compensado por maior envolvimento de especialistas 
de domínio e analistas de negócio17, já que se trata de 
desenvolvimento e evolução de produtos para um 
mercado, e não desenvolvimento à medida para um 
cliente específico. 
 

Prototipagem (para verificar requisitos 
antes do desenvolvimento em larga 
escala) 
 

Seguida parcialmente. Outros produtos (concorrentes 
ou da mesma empresa) serviam de protótipos. 

Inspecções e validações. Assegurado por especialistas na realização de testes e 
nas reuniões de revisões alargadas. 
 

Selecção de bons elementos para a 
equipa de desenvolvimento. 

Equipa de desenvolvimento constituída por 
licenciados na área de engenharia informática 
seleccionados criteriosamente. 
 

Figura 4.4.16 – Validação das técnicas para melhorar a qualidade de software enunciadas por [Davis, 1994]. 

Corrobora-se a opinião de [Antón, 2003] relativamente aos princípios que podem ajudar a 

eliminar defeitos durante o planeamento de requisitos (Figura 4.4.17).   

                                                 
17 Especialista em compreender o negócio e as necessidades dos clientes. 
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Princípio Observação 

Envolvimento dos stakeholders desde o 
início do processo e prolongar o seu 
envolvimento até à validação de 
requisitos. 
 

Os stakeholders participam nos workshops iniciais e 
nas diversas revisões de requisitos assim como na 
avaliação final. 
 

Entendimento do problema antes de 
expressar os requisitos. 

Aconteceu nos workshops com a presença de analistas 
e programadores, recorrendo a exemplos. 
 

Assegurar que os requisitos críticos são 
considerados. 

Foi conseguido com a presença de elementos com 
muita experiência da área específica dos requisitos 
críticos. Por exemplo, para a valorização e 
contabilização de custos do inventário permanente 
foram convidados a participar na reunião três 
especialistas. 
 

Conferir a devida importância aos 
requisitos não funcionais e aos 
requisitos de qualidade. 
 

Foi posto em prática com a integração na equipa de 
elementos experientes que alertavam para este tipo de 
requisitos. 

Figura 4.4.17 – Validação dos princípios que podem ajudar a eliminar defeitos durante o planeamento de requisitos. 

Foi observado que a presença de um elemento com conhecimentos transversais é fundamental 

para transmitir e criar uma visão partilhada do sistema aos restantes membros da equipa. Esta 

visão permitia um entendimento partilhado do problema a ser resolvido, para além de unificar 

as várias perspectivas. Com efeito, este elemento captava as ideias base e quase 

automaticamente concebia uma solução. Por outro lado, perspectivava as consequências em 

termos de: 

• Integração (lógica e física) com outros módulos do sistema; 

• Interligação dos dados na contabilidade, na tesouraria, produção, entre outros; 

• Acessos a bases de dados; 

• Resolução de problemas por comparação com outros projectos (como por exemplo 

SanFrancisco); 

• Identificação de problemas para mais tarde serem retomados, amadurecidos e 

resolvidos. 

Assim, constatou-se que a análise, especificação e levantamento de requisitos é mais bem 

sucedida com uma equipa multidisciplinar e com conhecimentos transversais do processo de 

desenvolvimento de software e dos processos de negócio do que com uma equipa de uma 

única área disciplinar. 

Há um conjunto de outros princípios propostos por [Davis, 1994] que também foram 
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observados, tais como: 

• Mostrar, o mais cedo possível, produtos ao cliente; 

• Determinar o problema antes de escrever os requisitos; 

• Avaliar alternativas de desenho; 

• Usar um modelo de processo apropriado; 

• Usar diferentes linguagens para diferentes fases; 

• Dominar as técnicas antes da introdução das ferramentas; 

• As pessoas são a chave para o sucesso; 

Os princípios anteriormente referidos também já foram enunciados por outros autores 

([Booch, 1994]; [Abreu, 2001]), constituindo-se portanto como práticas comprovadas. A 

validação do princípio da reutilização é apresentada na Figura 4.4.18, verificando-se uma 

melhoria na produtividade. 

Princípio Observação 

Reutilização de código Foi praticada a reutilização em cerca de 80% do 
código com recurso a um gerador.  
 

Reutilização de artefactos de requisitos Foi largamente aplicada a reutilização de templates 
para documentação de requisitos. Também a 
reutilização de cenários e mensagens com recurso a 
uma ferramenta (Lotus Notes) foi praticada com 
sucesso. Verifica-se portanto que as melhorias 
podem ser significativas desde que garantidas as 
pré-condições ao nível de ferramentas. 
 

Figura 4.4.18 – Validação do princípio da reutilização. 

Foi ainda observada a presença das capacidades não técnicas referidas no anexo C, e 

constatada a sua importância, nomeadamente: gestão e liderança, comunicação, criatividade, 

gestão de conflitos e resolução de problemas. 

De facto, garantida a constituição duma equipa de desenvolvimento qualificada, com uma 

liderança forte, com os recursos adequados e com um processo de desenvolvimento bem 

definido, incorporando as melhores práticas conhecidas, concorre-se para um produto final 

que corresponda às expectativas. 
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4.4.4 Identificação de Oportunidades de Melhoria do Processo 

Um dos problemas identificados (comum às organizações que desenvolvem produtos de 

software genéricos) é a necessidade de agilizar a implementação do produto nos clientes. As 

metodologias de implementação que existem (por exemplo, Application Implementation 

Method da Oracle) são muito “pesadas” e não fazem a integração entre as fases de 

desenvolvimento e implementação, sendo necessário agilizar a sua aplicação na prática. 

Uma das formas de melhorar a integração entre as fases de desenvolvimento e 

implementação, agilizando todo o processo, está na identificação e documentação precoce 

(durante o início da fase de desenvolvimento) das questões de parametrização a colocar ao 

cliente aquando da implementação do produto. 

Na realidade, as questões de parametrização são identificadas relativamente cedo no processo 

de desenvolvimento, mas são documentadas apenas no final, sem ligações de rastreabilidade, 

o que pode ter consequências negativas (eficiência, possibilidade de esquecer alguma questão, 

dificuldade na gestão de alterações, etc.). A proposta de processo de engenharia de requisitos 

promovendo a reutilização, que se encontra no próximo capítulo desta dissertação, procura 

precisamente endereçar esta questão ao propor o tratamento das questões de parametrização 

nos templates de descrição dos casos de uso e das entidades de domínio. 

 

4.5 Síntese 

Este capítulo apresentou a reutilização de requisitos no desenvolvimento de sistemas de 

software genéricos, nomeadamente na implementação / adaptação do produto. Com efeito, 

foram apresentados níveis de reutilização de requisitos, aspectos e questões a ter em conta no 

processo de engenharia de requisitos e boas práticas no desenvolvimento de sistemas de 

software genéricos. Apresentou também o estudo de caso realizado numa organização de 

desenvolvimento de software. Com a experiência adquirida foi possível confirmar um 

conjunto de princípios e identificar boas práticas para a engenharia de requisitos. Como 

consequência da integração da autora na equipa de desenvolvimento da organização foram 

identificados os pontos de reutilização de requisitos. Deste modo, o estudo de caso veio dar 

um contributo indispensável na elaboração da proposta do processo de engenharia de 

requisitos. 
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5 Proposta de uma Abordagem de Engenharia de 

Requisitos Promovendo a Reutilização no 

Desenvolvimento e Adaptação de Produtos de 

Software 

 

Este capítulo propõe uma abordagem integrada de engenharia de requisitos para as fases de 

desenvolvimento e adaptação de produtos de software genéricos. A abordagem tem por 

objectivo central facilitar, na fase de adaptação do produto, a reutilização dos requisitos 

identificados na fase de desenvolvimento. A abordagem 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. Uma ideia central da 

abordagem, suscitada pelo estudo de caso descrito no capítulo anterior, é usar os parâmetros 

de configuração do produto como variáveis de parametrização dos requisitos na fase de 

desenvolvimento do produto. A utilização de repositórios de requisitos que integram toda a 

documentação dos requisitos de forma semi-estruturada é outro elemento central da 

abordagem. 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 (deltas) em relação 

aos requisitos base (definidos na fase de desenvolvimento).  

Nas secções seguintes apresentam-se os três componentes da abordagem. 

 

5.1 Processo 

Os produtos de software genéricos que apoiam os processos de negócio das organizações 

(como por exemplo sistemas ERP e CRM) são caracterizados por uma alta modularidade e 

configurabilidade. Para apoiar o desenvolvimento destes produtos assim como a 

implementação/adaptação em clientes com diferentes necessidades, propõe-se um processo 

integrado de Engenharia de Requisitos promovendo a reutilização de requisitos (reutilização 

indirecta) com recurso a repositórios de requisitos.  
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Em geral, a definição de um processo compreende um conjunto organizado de actividades, 

intervenientes (que realizam actividades) e artefactos (que são input e output de actividades). 

As actividades devem ser apoiadas em boas práticas e padrões. Um processo de engenharia de 

requisitos permite identificar os serviços que devem ser assegurados na aplicação que se quer 

construir/implementar e deve ter em conta a cultura organizacional, o domínio da aplicação, 

as tecnologias e os métodos usados na organização. 

Nesta secção, apenas se pretende indicar um conjunto de características macros e linhas 

orientadoras adequadas para adaptar um processo de engenharia de requisitos tradicional (já 

descrito no capítulo 2) ao contexto e objectivos específicos já enunciados.  

5.1.1 Visão Geral  

No caso dos produtos de software genéricos, o desenvolvimento (e evolução) do produto é 

separado da sua implementação/adaptação nos vários clientes. Em muitos casos, são mesmo 

empresas diferentes que realizam estas actividades. No entanto, para promover a reutilização 

de requisitos aquando da implementação/adaptação do produto e apoiar a tomada de decisões 

relativas à evolução do produto, é importante integrar os artefactos produzidos nas duas 

actividades, particularmente os que estão relacionados com a identificação e documentação de 

requisitos, características e configurações. Para conseguir essa integração e reutilização, 

propõe-se a utilização de repositórios, como ilustra a Figura 5.1.1. 

Desenvolvimento e 
Evolução do Produto

Implementação do 
Produto em Clientes

Repositório de 
Requisitos e 

Características 
do Produto

Repositório de 
Requisitos e 

Configurações 
dos Clientes

Produto Produto 
Adaptado

Produto 
Adaptado

Conhecimento 
do Domínio e 
do Mercado

Necessidades 
dos Clientes

Realimentação

Reutilização 
de requisitos

Reutilização 
de requisitos

 

Figura 5.1.1 – Reutilização baseada em repositórios (visão geral)  

Deste modo, pretende-se estabelecer uma ponte entre os requisitos iniciais e a fase de 

configuração e implementação de produtos de software genéricos. 

A reutilização de requisitos desenvolve-se em dois momentos: o primeiro momento verifica-
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se no início do processo de desenvolvimento, ou seja, na especificação de requisitos. O outro 

momento verifica-se na adaptação ou configuração do sistema genérico. No início do 

processo de desenvolvimento são identificados requisitos e pontos de variação que 

posteriormente serão adaptados. Estes requisitos obtêm-se através do conhecimento do 

domínio da aplicação e com recurso a um repositório central que ajuda a identificar os 

requisitos iniciais. Trata-se de um processo que se inicia com o desenvolvimento do produto 

para depois ser configurado e implementado. No decurso da implementação o consultor testa 

a aplicação e conhecendo a realidade do cliente determina as questões que lhe irão ser 

presentes. Se essas questões já estiverem documentadas desde o início do processo de 

desenvolvimento então o processo de configuração tornar-se-á mais fácil.  

Deste modo, propõe-se um processo de engenharia de requisitos que promove a reutilização 

de requisitos e baseia-se na utilização de repositórios. Como ilustra a Figura 5.1.1, o 

“Repositório de Requisitos e Configurações dos Clientes” contém requisitos e configurações 

de clientes. O “Repositório de Requisitos e Características do Produto” é um repositório de 

requisitos com a caracterização do produto e contempla também as questões de 

parametrização.  

O processo de reutilização de requisitos realiza-se essencialmente na implementação do 

produto como ilustram as figuras (Figura 5.1.1e Figura 5.1.2). A implementação no cliente 

envolve adaptações e integrações. Todo este processo gera conhecimento que é aplicável a 

múltiplas situações. O repositório de configurações pode conter configurações específicas 

para um determinado cliente, por exemplo normas ou políticas da organização, podendo essas 

configurações serem reutilizadas na implementação doutros produtos no mesmo cliente. 

Mesmo para produtos diferentes, as políticas e normas são as mesmas, pelo que, serão 

reutilizadas. Em consequência, o conhecimento gerado pode ainda ser aplicável à integração 

dos produtos. 

De facto, a equipa quando inicia o levantamento de requisitos possui o conhecimento do 

domínio e tem por referência as necessidades dos clientes ou possíveis clientes. Evolui-se 

assim naturalmente para a escrita de requisitos integrando múltiplas perspectivas, ou seja, as 

necessidades e interesses dos clientes e a visão / conhecimento dos diversos elementos da 

equipa. Os requisitos documentados são a base para as várias fases do desenvolvimento do 

produto, desde a análise, desenho, geração de código e testes. Após o desenvolvimento do 

produto os requisitos são reutilizados na fase de configuração / adaptação do produto para um 
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determinado cliente. 

Produto
Produto 

Adaptado
Produto 

Adaptado

Conhecimento 
do Domínio e 
do Mercado

Necessidades 
dos Clientes

Repositório de 
Requisitos e 

Características 
do Produto

Realimentação

Reutilização 
de requisitosCaptura de 

Requisitos

Construção 
do Produto

Desenvolvimento e 
Evolução do Produto

Repositório de 
Requisitos e 

Configurações 
dos Clientes

Captura de 
Requisitos

Adaptação 
do Produto

Implementação do Produto 
nos Clientes

(na evolução)

(na evolução)

Necessidades de 
configuração e 
customização

(demos)
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bi

to
 d
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te
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Figura 5.1.2 – Reutilização baseada em repositórios (visão detalhada, distinguindo as actividades de captura de requisitos).   

Como ilustra a Figura 5.1.2, o conhecimento do domínio em conjunto com as necessidades e 

oportunidades do mercado possibilitam a identificação dos requisitos comuns e variáveis para 

o desenvolvimento do produto genérico. A identificação e documentação dos requisitos deve, 

desde logo, compreender a identificação e documentação das questões de parametrização que 

estão relacionadas com os requisitos variáveis. Estas questões ficam disponíveis no 

“Repositório de Requisitos e Características do Produto” para serem reutilizadas nas 

implementações do produto nos clientes. Durante o desenvolvimento os requisitos evoluem e 

são actualizados e refinados, bem como as questões de parametrização associadas. O produto 

genérico desenvolvido, destinado a um mercado ou universo de clientes, precisa de ser 

adaptado para cada cliente concreto, de acordo com as suas necessidades específicas. No 

decurso da adaptação / implementação o consultor demonstra a aplicação com vista a validar 
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a sua adequação às necessidades do cliente e, conhecendo a realidade do cliente, selecciona as 

questões que lhe irão ser presentes. As respostas às questões de parametrização devem ser 

documentadas no “Repositório de Requisitos e Configurações dos Clientes”, pois são 

importantes para as fases seguintes da adaptação do produto e futuro relacionamento com o 

cliente, podendo ainda ser reutilizadas aquando da implementação doutros produtos no 

mesmo cliente ou do mesmo produto em clientes semelhantes.  

Um outro aspecto a ter em conta prende-se com as pessoas envolvidas nos dois momentos. De 

facto, neste processo os elementos envolvidos não têm a mesma formação, pelo que se torna 

necessário estabelecer pontes de comunicação através de uma equipa multidisciplinar. 

5.1.2 Captura de Requisitos no Desenvolvimento do Produto 

5.1.2.1 Objectivos, Inputs e Outputs 

O levantamento de requisitos tem especificidades devido ao facto de ser um produto genérico 

para um mercado (em que existem clientes com diferentes necessidades), em vez de um 

produto desenvolvido à medida para um cliente. Neste sentido, é necessário determinar os 

requisitos comuns e variáveis do domínio da aplicação, pois um alto grau de variabilidade 

permite a utilização do software num maior número de contextos. Pretende-se assim capturar 

os requisitos para facilitar a implementação do produto em cada cliente.  

São inputs importantes deste processo: 

• conhecimento do domínio e do mercado alvo (âmbito do produto, conhecimento 

geral do domínio, necessidades dos clientes potenciais, conhecimento de produtos 

concorrentes); 

• feedback de implementações anteriores do produto. 

Em termos de outpus, é fundamental determinar a variabilidade dos requisitos dentro do 

mercado alvo e, por conseguinte, identificar os requisitos de configurabilidade e 

"customizabilidade" do produto. Esta informação pode ser organizada na forma de uma lista 

de requisitos de alto nível, que é depois detalhada em modelos de casos de uso e de entidades 

de domínio, baseados em templates, com variabilidade expressa em função dos parâmetros de 

configuração e respectivas questões de parametrização. 
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5.1.2.2 Actividades, Intervenientes e Técnicas 

É fundamental que o processo de engenharia de requisitos esteja bem definido e que as 

actividades sejam desenvolvidas de forma iterativa e incremental. [Hofmann and Lehner, 

2001] indicam que nos projectos de sucesso se aplicam em média três iterações. Um valor 

muito semelhante é também indicado por [Daneva, 2004]. 

Uma actividade que ganha maior importância neste contexto é a análise do domínio, com a 

participação de especialistas do domínio. A análise do mercado, com a participação de 

elementos da área comercial é também fundamental para assegurar o sucesso comercial do 

produto. A inovação e a criatividade (ao nível técnico e/ou funcional) são também factores 

importante para o sucesso dos produtos. Assim, a participação de elementos com capacidades 

nestas áreas é também importante.  

Dada a multidisciplinaridade dos elementos a envolver na definição de requisitos e 

características do produto, as técnicas de workshops e brainstorming são particularmente 

adequadas. 

Na identificação e recolha de requisitos é crucial, numa primeira instância, uma reunião 

(workshop) com especialistas do domínio, consultores, analistas, programadores, elementos 

dos testes, utilizadores finais e outros intervenientes (stakeholders). O grupo que participa no 

workshop deve ser um grupo motivado e deve ter a noção dos objectivos que se pretendem 

atingir com estas reuniões. Torna-se importante a presença de um facilitador (assume o papel 

de moderador e coordenador) e de um secretário (anotar todas as alterações). 

Os especialistas do domínio e os utilizadores são essenciais para uma análise mais crítica, não 

devendo no entanto dominar a equipa. Um workshop com a colaboração activa dos seus 

elementos ajuda a construir e a fortalecer a equipa.  

O ser humano com o seu saber, continua a estar na origem do levantamento de requisitos. 

Assim, pode ser útil a utilização da técnica brainstorming nomeadamente quando não se 

conhece o segmento de mercado.  

Nestas reuniões, a documentação das ideias surgidas, decisões tomadas e sua fundamentação 

é importante para evitar uma segunda discussão sobre o mesmo tema, permitir uma análise 

informada das decisões tomadas, detectar eventuais erros e fragilidades. A documentação 

destas decisões pode ser apoiada por ferramentas, como por exemplo a FREE MIND, 
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favorecendo a organização das ideias.  

Das reuniões e análises efectuadas deve resultar um conjunto de requisitos a satisfazer pelo 

produto. A documentação das reuniões deve ajudar a fundamentar a origem dos requisitos, a 

distinguir os requisitos comuns (por exemplo, impostos pela legislação) dos requisitos 

variáveis (por exemplo, relacionado com políticas que variam de cliente para cliente), a 

atribuir prioridades aos requisitos, seleccionar os requisitos mais importantes (processo de 

triagem), a distinguir a regra da excepção. 

5.1.3 Captura de Requisitos na Implementação do Produto 

5.1.3.1 Objectivos, Inputs e Outputs 

A implementação de um produto de software genérico num cliente envolve sempre 

adaptações de parte a parte: adaptações do produto e adaptações dos processos de negócio do 

cliente. Em geral, a opção por um produto genérico (em vez de um produto desenvolvido à 

medida) só é vantajosa quando o esforço de adaptação do produto é reduzido. A adaptação 

pode ser efectuada a três níveis, com custos crescentes:  

• configuração do produto; 

• desenvolvimentos à medida do cliente ("customizações"), por exemplo relatórios;  

• alterações ao próprio produto (evolução do produto). 

O objectivo da captura de requisitos no momento da implementação é determinar as 

necessidades de configuração, "customização" e, se necessário, evolução do produto, para 

satisfazer as necessidades do cliente. Não se trata, portanto, de efectuar um levantamento de 

raiz das necessidades do cliente, sem qualquer referencial.  

O produto existente (demonstrável), bem como a documentação e conhecimento sobre o 

mesmo (características, requisitos que estiveram na base da sua construção), são inputs 

importantes deste processo. 

Os ouputs devem traduzir as necessidades de configuração, "customização" e evolução do 

produto, através de uma lista de requisitos de alto nível, valores de configuração e requisitos 

detalhados na forma de "diferenças" em relação às características base do produto. 
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Numa fase preliminar (de estudo de viabilidade ou de estimação do custo da implementação), 

pode ser efectuada uma captura de requisitos preliminar, para estimar o grau de adequação do 

produto às necessidades do cliente.  

5.1.3.2 Actividades, Intervenientes e Técnicas 

A captura de requisitos na fase de implementação do produto deve envolver a execução de um 

conjunto de actividades (identificação das necessidades, validação e negociação) num 

processo iterativo e incremental, com actividades de identificação e validação de requisitas 

intercaladas com actividades de configuração e "customização" do produto.  

Este processo exige o envolvimento das chefias, uma gestão adequada das expectativas e a 

definição clara do âmbito e dos objectivos da implementação.  

São intervenientes importantes nesta fase: comercial (facilitador), analista (da equipa de 

implementação), gestor de projecto de implementação (um do lado do fornecedor e outro do 

lado do cliente) e utilizadores chave. 

Destacam-se as seguintes técnicas para a identificação e validação de requisitos neste 

contexto: realização de reuniões de demonstração e simulação do produto para o cliente e 

utilizadores chave (com base em cenários de utilização, compreendendo sequências de casos 

de uso), realização de entrevistas guiadas por questionários de parametrização, e elaboração 

de matrizes de conformidade ou de cobertura de requisitos. 

As reuniões para demonstrar o produto perante o cliente / utilizadores chave (plateia alargada) 

ajudam a transferir conhecimento e a verificar o estado de compreensão dos requisitos e 

características do produto. Também aqui documentar as decisões das reuniões e das 

negociações evita uma segunda análise e discussão.  

A captura de requisitos na implementação deve sempre que possível guiar-se por 

questionários de parametrização, pois permitem identificar rapidamente o modo de adaptar o 

produto genérico ao cliente. As características e requisitos do produto são apresentados sob a 

forma de parâmetros de configuração. 

Nos casos em que existe previamente uma lista de requisitos do cliente, uma técnica comum 

consiste em produzir uma matriz de conformidade ou de cobertura de requisitos, indicando 

que requisitos são cobertos pelo produto sem necessidade de "customização", que requisitos 
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são cobertos por "customização" ou evolução do produto, e que requisitos não são cobertos 

(tipicamente requisitos de baixa prioridade). 

 

5.1.4 Necessidade e Papel do Gestor do Repositório de Requisitos 

No processo de reutilização de requisitos surge a necessidade de um responsável que 

incentive a utilização dos artefactos reutilizáveis. Este especialista designado habitualmente 

por porteiro (gatekeeper) actua como gestor ou coordenador do repositório. Assim, as funções 

principais do gestor do repositório são ilustradas na figura seguinte. 

 

Localizar artefactos

Assegurar a realização de 
testes

Facilitar a transferência 
de conhecimento

Manter a qualidade

Gestor Repositório 
(Porteiro)

Documentar artefactos

 

Figura 5.1.3 – Funções do gestor do repositório. 

Este gestor será responsável por coordenar todo o processo nomeadamente na execução das 

seguintes tarefas:  

• Manter a qualidade dos artefactos armazenados dentro do repositório;  

• Documentar todos os artefactos com a ajuda dos elementos de desenvolvimento;  

• Assegurar que os artefactos de software são testados e que os resultados dos testes são 

incluídos na documentação;  
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• Ajudar a equipa de desenvolvimento a localizar os artefactos reutilizáveis; 

• Estabelecer contactos entre alguns grupos dispersos; 

• Facilitar a transferência de conhecimento. 

O tempo e o esforço que a equipa de desenvolvimento investe na pesquisa e recolha de um 

artefacto reutilizável será em vão se o artefacto estiver incompleto ou inadequado para uma 

determinada aplicação. Tal facto vem dificultar os esforços para promover a reutilização na 

organização. Deste modo, o gestor do repositório deve ter experiência de desenvolvimento, 

ser um bom comunicador e escritor e ter capacidade para organizar e obter informação. 

Na realidade, o papel do gestor do repositório é o de facilitar a identificação, a recolha e a 

transferência de conhecimento. Poderá ainda ajudar a equipa de desenvolvimento a reduzir o 

tempo gasto à procura de informação vital. Assim, promove-se uma melhoria do trabalho 

repetitivo e uma diminuição do esforço dispendido.  

Tendo em conta um conjunto de questões colocadas por [Highsmith, 2003], sobre a utilidade 

dos artefactos reutilizáveis, poderá o gestor do repositório assumir a responsabilidade de saber 

responder a estas questões: 

• Como pesquisar um artefacto que seja necessário?  

• Como saber se um artefacto faz aquilo que se pretende (confiança no artefacto)?  

• O artefacto foi utilizado por quem?  

• Quem pode transmitir informação adicional sobre o artefacto?  

• Quem foi o autor do artefacto?  

• Alguém já classificou o artefacto como bom?  

• Como testar o artefacto?  

• Como integrar o artefacto no ambiente?  

• Qual a distância (organizacional ou geográfica) entre quem desenvolveu o artefacto e 

quem o vai usar? 

Uma das formas habitualmente utilizadas para a partilha de conhecimento explícito e tácito é 
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a conversação informal que ocorre entre os elementos da equipa de desenvolvimento, ou seja, 

trocam-se pontos de vista e outros tipos de conhecimento tácito difíceis de documentar e que 

são mais facilmente partilhados através de contactos directos. Este facto, vem reforçar o papel 

do gestor do repositório, uma vez que se torna necessário assegurar que este conhecimento 

seja armazenado e disponibilizado. 

Outra das formas utilizadas pelo gestor do repositório para recolher conhecimento pode ser 

através de entrevistas e/ou a observação das pessoas no seu ambiente de trabalho. Os 

resultados obtidos serão posteriormente documentados e disponibilizados. 

Aliás, [Davenport and Prusak, 1998] vêm reforçar a necessidade de um porteiro, também 

designado como corrector ou bibliotecário humano na Internet e que tem a finalidade de 

localizar material de qualidade. Esta intervenção viria aumentar mais significativamente o 

valor da Internet como ferramenta do conhecimento do que melhorias puramente técnicas. 

A acção do gestor do repositório pode encontrar diversas dificuldades uma vez que há muitos 

factores culturais que inibem a transferência do conhecimento. Os principais factores 

correspondem a: falta de confiança entre os intervenientes; diferentes culturas, diferentes 

vocabulários e quadros de referência; falta de tempo e de disponibilidade para a transferência 

do conhecimento; falta de reconhecimento do verdadeiro detentor do conhecimento.   

As soluções para estas dificuldades são apresentadas por [Davenport and Prusak, 1998]: 

• Construir uma rede de contactos que promova a confiança entre os intervenientes; 

• Ultrapassar diferenças criando consensos recorrendo à formação e ao trabalho 

conjunto; 

• Criar disponibilidade e formas adequadas para a transferência de conhecimento, como 

por exemplo promover colóquios, conferências e reuniões; 

• Avaliar e recompensar quem partilha e reutiliza o conhecimento. 

Finalmente, a implementação de um sistema de incentivo e de reconhecimento a quem 

reutiliza os artefactos do repositório vem facilitar e aumentar os níveis de reutilização.  

5.1.5 Organização da Equipa e Envolvimento dos  Stakeholders 

A adequada constituição das equipas de engenharia de requisitos e o envolvimento dos vários 
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stakeholders são fundamentais tanto na fase de desenvolvimento como na fase de 

implementação de produtos genéricos. 

Conforme ilustrado na Figura 5.1.4, a equipa de engenharia de requisitos utiliza técnicas (por 

exemplo técnicas de levantamento de requisitos) que facilitam a execução das actividades do 

processo. O conhecimento (explícito e implícito) de todos os elementos da equipa é 

necessário ao desenvolvimento das actividades do processo sendo também a base das diversas 

técnicas. Estas técnicas apoiam e facilitam as actividades do processo a partir das quais se 

produzem os requisitos. Deste modo, a equipa é a responsável pelos requisitos produzidos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Técnicas 

 
São usadas por

São executadas por

Base para 

São responsáveis por

Facilitam 

Base para

Base para

 
Actividades 
do Processo 

 
Conhecimento 
 

 
Equipa 

 

 
Requisitos 

 

Produzem

 

Figura 5.1.4 – Relação entre a equipa e os restantes elementos do processo de engenharia de requisitos. 

Propõe-se assim um conjunto de recomendações relativas à organização da equipa de 

engenharia de requisitos e ao envolvimento dos stakeholders na fase de desenvolvimento do 

produto: 

• O número de elementos que constituem a equipa deve ser reduzido a duas ou três 

pessoas (padrão SmallWritingTeam de [Adolph and Bramble, 2003]). 

• Formar uma equipa coesa com pessoas de diferentes especialidades, contemplando os 

diversos interesses (padrão BalancedTeam de [Adolph and Bramble, 2003]), e com 

conhecimentos a vários níveis (lado esquerdo da Figura 5.1.5, adaptada de [Hofmann 
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and Lehner, 2001]).  

o Justificação: Uma equipa coesa e com conhecimento do domínio da aplicação, 

da tecnologia e do processo de engenharia de requisitos é um aspecto 

fundamental para obter sucesso. 

• Envolver activamente clientes e stakeholders no processo de desenvolvimento 

(padrão ParticipatingAudience de [Adolph and Bramble, 2003]). 

• Utilizar um vocabulário comum. 

o Justificação: A diversidade que os padrões ParticipatingAudience e 

BalancedTeam contêm, obriga a equipa a utilizar um vocabulário comum, em 

vez de um vocabulário específico. A diversidade é especialmente importante 

para projectos que apontem para uma audiência diversificada, sendo provável 

que os vários utilizadores usem o produto de formas diferentes. 

• Envolver representantes do negócio e recorrer ao apoio activo de consultores externos 

e dos arquitectos de dados. 

 
 
 
 

Tecnologia 

Aplicações de negócio 

Conhecimento Recursos Processo 

Domínio da aplicação 
Tecnologia de informação
Processo de engenharia de 
requisitos 

Esforço e duração 
Tamanho da equipa 
Equipa coesa 

Processo definido 
Actividades cíclicas 

 

Figura 5.1.5 – Elementos fundamentais no processo de engenharia de requisitos. 
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5.1.6 Revisão Internas e Externas de Requisitos 

Em qualquer das fases (desenvolvimento e implementação), para efeitos de análise, validação 

e garantia de qualidade dos requisitos, devem-se efectuar revisões de requisitos a dois níveis: 

primeiro, a nível interno à equipa, e depois em reuniões alargadas envolvendo os vários 

stakeholders. 

As revisões internas vêm corrigir defeitos, omissões, ambiguidades e inconsistências nas 

especificações, tornando-as mais completas e evoluídas. Deste modo, as revisões assumem 

um papel importante na qualidade final da documentação. 

Às revisões internas, deve-se seguir uma reunião alargada de avaliação e revisão de requisitos, 

que deve decorrer com especialistas da área, consultores, representantes de clientes, analistas 

e chefe de projecto. Esta reunião serve para explicar e rever o que se aprendeu. Corresponde 

ao segundo tipo de revisão invocada pelo padrão TwoTierReview [Adolph and Bramble, 

2003], em que a revisão deverá ser realizada pelo grupo completo, pelo menos uma vez. As 

revisões são necessárias para verificar e validar a escrita e o conteúdo dos requisitos. Tem por 

base de trabalho um documento onde se apresenta o resumo das funcionalidades do sistema e 

respectivos exemplos. Ao longo da reunião este documento é sujeito a correcções de forma a 

corresponder às necessidades dos stakeholders. Este trabalho é muito importante na medida 

em que o documento de requisitos poderá vir a ser usado como manual na formação e como 

base contratual (caso se aplique). Quando serve de base contratual é importante ter sempre 

presente que o cliente deve ficar satisfeito. 

Volta-se a referir a necessidade de documentar as decisões tomadas nestas reuniões, pois evita 

uma segunda análise e discussão. Também a utilização de ferramentas para organizar as 

decisões e as ideias ajuda na documentação e fundamentação. 

5.1.7 Síntese de Boas Práticas  

O processo da engenharia de requisitos deve ser apoiado por boas práticas uma vez que 

contribuem, na sua essência, para a melhoria da qualidade do software. Neste estudo, foram 

identificadas um conjunto de boas práticas que se consideram relevantes no contexto do 

desenvolvimento e adaptação de produtos de software e que se reúnem na Figura 5.1.6. 

Estas boas práticas surgem como recomendações a seguir para melhorar o processo de 

engenharia de requisitos. Contudo [Davis and Zowghi, 2004], lembram que pelo facto de se 
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aplicarem boas práticas de requisitos não se garante o sucesso e que o inverso também é 

válido. Referem no entanto que não se deve abandonar uma boa prática só porque o projecto 

fracassou. Sem uma análise cuidadosa e objectiva, não há forma de saber se essa boa prática é 

a eventual causa do fracasso. Alertam ainda que os resultados a longo prazo dão informações 

mais fiáveis do que os resultados a curto prazo, embora estes sejam mais fáceis de medir. 
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Boas Práticas Vantagens 

Equipa com elementos de diferentes especialidades, gestor 
do projecto com conhecimentos transversais e uma 
liderança forte.  

Examina vários pontos de vista e cada participante 
fornece uma visão distinta do sistema. Melhoria na 
qualidade do produto. 
 

Participação no processo de elementos com prática na 
realização de testes. 
 

Identificar mais cedo eventuais problemas.  

Envolvimento dos clientes, dos utilizadores e de outros 
stakeholders no processo da engenharia de requisitos. 
 

Melhor identificação das necessidades reais. 

Realização de workshops para identificar e negociar 
requisitos. 

Partilha da informação e de conhecimentos. Gera 
consensos para diferentes pontos de vista. 
 

Reuniões de revisão de requisitos: expor perante uma 
plateia alargada. 

Ajuda a verificar a compreensão dos requisitos. 
Verificam e validam o conteúdo dos requisitos. 
 

Documentar as decisões das reuniões. Evita uma segunda análise e discussão. Serve para 
avaliação e validação. 
 

Usar uma ferramenta tipo “Organizador de ideias” 
 

Ajuda a documentar as decisões das reuniões 

Fundamentar os requisitos (em termos de origem e 
natureza) e averiguar as excepções 
 

Ajuda a documentar as decisões das reuniões 

Utilização de várias capacidades não-técnicas, 
nomeadamente para análise e negociação de requisitos.  
 

Melhoria no relacionamento e na comunicação 
com os stakeholders. 

Utilização do modelo em espiral para o processo de 
engenharia de requisitos.  
 

Promove a identificação de detalhes dos requisitos 
em iterações sucessivas. 

Definição de uma estrutura normalizada para os 
documentos de requisitos. 
 

Simplifica a leitura e a compreensão. 

Utilização de templates normalizados para os requisitos, 
sempre que possível com exemplos de especificações de 
outros projectos. 
 

Melhoria da qualidade da documentação de 
especificação. 

Atribuição de 15 a 30% do esforço total do projecto às 
actividades da engenharia de requisitos. 

Garante uma qualidade elevada no processo de 
especificação ao longo do projecto. 
 

Prioritização e triagem de requisitos tendo em conta o 
tempo e os recursos disponíveis. 
 

Permite o desenvolvimento de produtos de sucesso. 

Identificação dos actores e dos papéis que desempenham 
nos processos de negócio suportados pelo sistema.  
 

Melhor controlo e uma maior cobertura dos 
requisitos. 

Na documentação de casos de uso detalhar as sequências 
de funcionamento apenas para responder às necessidades 
da captura de requisitos e não para condicionar a 
implementação. 

Evita dispêndio de tempo e recursos. 

Figura 5.1.6 – Boas práticas de Engenharia de Requisitos identificadas no contexto do desenvolvimento e adaptação de produtos de 

software. 
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5.2 Templates para Documentação de Requisitos no Repositório de 

Requisitos 

5.2.1 Modelo e Abordagem Geral 

A reutilização de requisitos necessita de um repositório de artefactos reutilizáveis 

(particularmente artefactos resultantes das actividades de engenharia de requisitos).  

Na abordagem que se propõe, a documentação de requisitos é armazenada num repositório de 

requisitos semi-estruturado, mais naturalmente suportado em XML do que em bases de dados 

relacionais. No entanto, nesta secção, pretende-se descrever os templates a usar para a 

documentação dos requisitos e, consequentemente definir a estrutura (ou modelo) do 

repositório, independentemente das ferramentas de suporte concretas, que serão descritas em 

secção separada. 

A Figura 5.2.1 apresenta uma vista de alto nível do modelo proposto para a documentação de 

requisitos no repositório de requisitos. 

Figura 5.2.1  Diagrama de pacotes informal relativo à documentação/repositório de requisitos. 

Uma das maiores preocupações ao nível do desenvolvimento do produto é capturar os 

requisitos comuns e variáveis do domínio. Para permitir relacionar explicitamente as opções 
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de configuração, determinadas em tempo de implementação, com a variabilidade do produto, 

definida em tempo de desenvolvimento, propõe-se que a variabilidade nos requisitos seja 

descrita desde o início como uma função de parâmetros de configuração usados no processo 

de implementação. A partir da lista de requisitos de alto nível (P1 na Figura 5.2.1), incluindo 

requisitos de variabilidade (requisitos de configuração para reutilização black-box e requisitos 

de "customização" para reutilização white-box), os detalhes de requisitos e de características 

do produto (P3) podem ser desenvolvidos e descritos (por exemplo através de casos de uso e 

entidades de domínio), expressando a variabilidade como uma função de parâmetros de 

configuração (P2). A lista de requisitos e os parâmetros de configuração são definidos ao 

mesmo tempo. 

Ao nível da implementação do produto, as preocupações principais consistem em verificar se 

o produto satisfaz as necessidades do cliente e determinar as configurações e "customizações" 

necessárias. Se estiver preparada uma pergunta de configuração para cada parâmetro de 

configuração, então as configurações podem ser obtidas respondendo ao questionário de 

configurações (P4). Habitualmente, para satisfazer as necessidades do cliente, também são 

necessárias "customizações" (desenvolvimentos específicos) e em alguns casos, o próprio 

produto tem que ser estendido ou melhorado. Em geral, as necessidades do cliente que não 

podem ser satisfeitas através de mera configuração, podem ser satisfeitas por adição, remoção 

ou alteração das características básicas do produto. Assim, as necessidades específicas podem 

ser descritas como variações (adições, alterações e eliminações) aos requisitos e 

características base do produto (P5).  

A instanciação dos requisitos e características do produto, para uma implementação particular, 

pode ser derivada automaticamente (dependência de derivação especificada na Figura 5.2.1), 

aplicando as configurações e variantes aos requisitos e características base do produto (P6). A 

informação sobre a variabilidade actual do produto também pode ser gerada automaticamente. 

A Figura 5.2.2 mostra a mesma visão de alto nível em notação UML, acrescentando a 

identificação do produto (incluindo a decomposição em módulos) e a identificação das 

implementações do produto nos clientes. 
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Instanciação de Parâmetros de 
Configuração

(from Implementação de Produto)

Instanciação de Requisitos e 
Características

(from Implementação de Produto)

Variações aos Requisitos e 
Características Base

(from Implementação de Produto)

Detalhe de Requisitos e 
Características

(from Desenvolvimento de Produto)

Parâmetros de Configuração
(from Desenvolvimento de Produto)

Requisitos de Alto Nível
(from Desenvolvimento de Produto)

Identificação do Produto
(from Desenvolvimento de Produto)

Identificação da Implementação
(from Implementação de Produto)

 

Figura 5.2.2 – Diagrama de pacotes UML (pacotes de nível 2) relativo à documentação / repositório de requisitos. 

A Figura 5.2.3 detalha a estrutura interna do pacote “Detalhe de requisitos e características”. 

Casos de Uso 
Parametrizados

Entidades de Domínio 
Parametrizadas

Mecanismos de 
Parametrização

 

Figura 5.2.3 – Estrutura interna (pacotes de nível 3) do pacote "Detalhe de requisitos e características". 
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Os requisitos e características são detalhados através de modelos de casos de uso e modelos 

de entidades de domínio, parametrizados de acordo com mecanismos de parametrização que 

se explicarão mais adiante. 

As secções seguintes descrevem com maior detalhe cada um dos pacotes identificados. 

5.2.2 Identificação do Produto 

A estrutura interna do pacote “Identificação do Produto” é detalhada na Figura 5.2.4. Um 

produto pode ter vários módulos.  

Produto
identificador
nome
descrição

Módulo de Produto
identificador
nome
descrição

*

1

*

1

Produto ou Módulo

Útil quando se quer 
referenciar produto ou 
módulo

 

Figura 5.2.4 – Estrutura interna do pacote "Identificação do Produto". 

5.2.3 Definição de Requisitos de Alto Nível 

Os requisitos de alto nível devem fazer referência ao produto ou módulo do produto a que 

pertencem, os quais devem estar de alguma forma identificados (Figura 5.2.5).  

A definição de requisitos de alto nível tem os seguintes objectivos:  

• Identificar e documentar os requisitos de alto nível (ou até ao nível de detalhe desejado); 

• Organizar requisitos em árvores de requisitos, por questões de escalabilidade; 

• Contemplar atributos para gestão de requisitos. 
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Produto ou Módulo
(from Identificação do Produto)

Requisito de Alto Nível
identificador
nome
descrição
prioridade
origem
estado
tipo

1

*

1

*

*

0..10..1

*

 

Figura 5.2.5 – Estrutura interna do pacote "Requisitos de Alto Nível". 

A Figura 5.2.6 explica o significado dos atributos identificados na Figura 5.2.5.  

Elemento Descrição 

Identificador Identificador único para efeito de referenciação e gestão de requisitos (por exemplo, 

identificador de módulo + número sequencial ou hierárquico). 

Nome Opcional. Quando o requisito corresponde a um caso de uso, permite distinguir o nome da 

descrição. 

Descrição Descrição do requisito, ou requisito propriamente dito. 

Prioridade Valores possíveis: (alta, média ou baixa). 

Origem Identificação da origem do requisito. 

Estado Valores possíveis: proposto, aprovado, rejeitado, em desenvolvimento, implementado, 

verificado. 

Tipo Requisito funcional, requisito não funcional, caso de uso.  

Figura 5.2.6 – Template para descrição de requisitos de alto nível. 

Este template pode ser estendido com outros atributos, por exemplo, interdependência entre 

requisitos ou nível de esforço necessário para satisfazer cada requisito. 

5.2.4 Definição de Parâmetros de Configuração 

A Figura 5.2.7 mostra a estrutura interna do pacote “Parâmetros de Configuração”. Os 
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parâmetros de configuração podem ter restrições de configuração associadas.  

Produto ou Módulo
(from Identificação do Produto)

Parâmetro de Configuração
identificador
nome
questão
tipo de resposta
opções

1

*

1

*

Restrição de Configuração
identificador
descrição
fórmula

1

*

1

*

** **

Requisito de Alto Nível
(from Requisitos de Alto Nível)

*

*

*

*

*

**

*

Tem origem emTem origem em

 

Figura 5.2.7 –Estrutura interna do pacote "Parâmetros de Configuração". 

A definição dos parâmetros de configuração é feita através do identificador, do nome, a 

questão de configuração correspondente (a ser respondida em cada implementação do 

produto), o tipo de resposta (escolha simples, escolha múltipla, lista definida pelo utilizador, 

número, data, texto, etc.) e a lista de opções (interpretadas de acordo com o tipo). As questões 

de configuração são respondidas nas fases iniciais de cada processo de implementação.  
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Identificador Parâmetro de 
Configuração 

Questão de Configuração Tipo de 
resposta 

Opções 

QCRM1 Usar segmentos Na criação de uma nova campanha, pretende 
usar um segmento já existente? 

escolha simples sim, não 

QCRM2 Adicionar contactos 
manualmente à 
campanha de marketing 

Na criação de uma nova campanha de 
marketing, pretende adicionar contactos 
manualmente?  

escolha simples sim, não 

QCRM3 Canais de marketing Da lista seguinte, indique os canais de 
marketing que pretende usar na campanha. 

escolha 
múltipla 

e-mail, 
carta, sms 

QCRM4 Adicionar atributos ao 
contacto  

Pretende adicionar novos atributos para 
descrever um contacto? 

lista definida 
pelo utilizador  

nome, 
descrição 

QCRM5 Estados da campanha Quais são os estados possíveis de uma 
campanha de marketing? 

lista definida 
pelo utilizador 

Nome, 
descrição 

Figura 5.2.8 – Exemplo de definição de Parâmetros de Configuração. 

Os parâmetros e as restrições de configuração podem ter origem em requisitos de alto nível, 

nomeadamente requisitos de configurabilidade (exemplo: os canais de marketing devem ser 

configuráveis/parametrizáveis). A Figura 5.2.8 ilustra um exemplo da definição de vários 

parâmetros de configuração e respectivas questões de configuração. 

Habitualmente, os parâmetros de configuração não são totalmente independentes, havendo 

dependências que podem ser definidas como restrições de configuração. A Figura 5.2.9 ilustra 

um exemplo de definição de restrições de configuração. 

Identificador Descrição Fórmula 

CCCRM1 QCRM1 e QCRM2 não podem ser 
simultaneamente 'não' 

QCRM1 = 'sim' or 
QCRM2 = 'sim' 

Figura 5.2.9 – Exemplo de definição de Restrições de Configuração. 

As descrições das restrições devem ser usadas para validar ou guiar os utilizadores nas 

respostas às questões de configuração. 

5.2.5 Mecanismos de Parametrização 

Conforme já foi referido, as descrições detalhadas de requisitos e características do produto 

podem ser parametrizadas em função dos valores dos parâmetros de configuração.  
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Elemento de Existência Condicional
condição de existência

Parâmetro de Configuração
(from Parâmetros de Configuração)

Elemento Com Descrições Parametrizadas

Elemento Parametrizado

1..*

*

1..*

*

Derivado a partir da 
condição / 
descrição

 

Figura 5.2.10 –Estrutura interna conceptual do pacote "Mecanismos de Parametrização". 

Consideram-se importantes dois mecanismos de parametrização (Figura 5.2.10): 

• Substituição: uma referência a um parâmetro na documentação é substituída pelo valor 

actual em cada implementação do produto; 

• Inclusão condicional (característica opcional): uma parte da documentação (descrevendo 

características opcionais) está ligada a uma condição que refere um ou mais parâmetros de 

configuração, determinando a sua existência. Em cada implementação do produto, essa 

parte da documentação é excluída se a condição for falsa. 

5.2.6 Casos de Uso Parametrizados 

Os requisitos dos utilizadores são normalmente capturados e organizados através de casos de 

uso.  

Na Figura 5.2.11, propõe-se um template para documentar casos de uso, acrescentando os 

parâmetros de configuração em relação a templates conhecidos. Este template pretende 

responder às especificidades do desenvolvimento de sistemas de software genéricos. 
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Elemento Descrição 

Identificador Identificador único para efeito de referenciação (e.g. identificador do módulo + número 
sequencial). 

Nome O nome do caso de uso deve incluir um verbo forte numa frase que represente o objectivo do 
actor principal. 

Descrição Breve descrição com os objectivos principais do caso de uso. 

Parâmetros de 
configuração 

Lista de parâmetros de configuração que afectam o comportamento ou qualquer parte da 
descrição do casos de uso (por substituição ou inclusão condicional). 

Actores Lista de actores envolvidos no caso de uso, identificando actor principal e actor secundário. 

Inclusões Lista de casos de uso que são incluídos por este caso de uso. 

Extensões Lista de casos de uso que estendem este caso de uso e respectivas condições. 

Fluxos base Descrição da sequência de funcionamento normal do caso de uso, na forma de uma sequência 
de passos. 

Fluxos alternativos Descrição de sequências de funcionamento alternativas (zero ou mais) do caso de uso, na 
forma de uma sequência de passos. 

Pré-condições Lista de condições que devem ser verdadeiras antes do caso de uso iniciar. 

Pós-condições Lista de condições que devem ser verdadeiras quando o caso de uso termina. 

Entidades de 
negócio 

Entidades de negócio manipuladas pelo caso de uso, e tipo de manipulação de cada entidade 
(C-criar, R-recuperar, U-usar, D-eliminar). 

Figura 5.2.11 – Template para documentação de casos de uso parametrizados. 

A documentação de casos de uso de acordo com este template deve também seguir os padrões 

já conhecidos para escrita de casos de uso (anexo A). A figura seguinte mostra um exemplo 

de aplicação deste template. Mais exemplos são referidos na secção 6.3. 
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Elemento Descrição 

Identificador UCCRM1 

Nome Criar Campanha de Marketing 

Descrição Este caso de uso permite a definição de uma campanha de marketing e o seu segmento alvo ou 
conjunto de contactos. 

Parâmetros de 
configuração 

QCRM1, QCRM2, QCRM3 

Actores Responsável Campanha 

Inclusões Nenhuma 

Extensões Nenhuma 

Fluxos base 
1. O utilizador introduz os dados descritivos da campanha. 
2. O utilizador selecciona o alvo da campanha, por um dos seguintes métodos: 

2.1. [se QCRM1='Sim'] O utilizador selecciona a opção “Usar segmento existente” e 
selecciona um segmento existente. 

2.2. [se QCRM2='Sim'] O utilizador selecciona a opção “Adicionar contactos 
manualmente” e selecciona os contactos a adicionar à campanha. 

3. O utilizador selecciona o canal de marketing a partir da lista disponível (QCRM3). 
4. O utilizador confirma os dados introduzidos. 
5. O sistema guarda os dados da campanha. 

Fluxos alternativos Nenhum 

Pré-condições 
1. [if QCRM1='Sim'] O segmento alvo foi criado com "Criar Segmento". 
2. [if QCRM2='Sim'] Os contactos alvo são criados com "Adicionar Contactos". 

Pós-condições 1. Uma nova campanha é adicionada no sistema. 

Entidades de 
negócio 

Campnha (Criar),  
[se QCRM1='Sim'] Segmento (Recuperar) 
Contacto (Recuperar), Canal (Recuperar) 

Figura 5.2.12  – Descrição do caso de uso parametrizado “Criar Campanha de Marketing”. 

 

A Figura 5.2.13 ilustra a estrutura interna do pacote “Casos de Uso Parametrizados” em 

notação UML (relativo ao pacote da Figura 5.2.3).   
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Actor - Caso de Uso
tipo : (primário, secundário)

Fluxo de Eventos
nome
tipo : (básico, alternativo)

Passo de Fluxo de Eventos
número de ordem
descrição

1..*

1

1..*

1

0..1

*

+sub-passos

*

0..1

Pré ou Pós-Condição
tipo : (pré-condição, pós-condição)
número
descrição

Extensão
condição

Caso de Uso
identificador
nome
descrição

*

*

*

*

*

*

*

1

*

1

*

Entidade do Domínio
(f rom Modelo de Entidades do Dom...)*

Entidade - Caso de Uso
modos de manipulação

*

Inclusão1*

*

1

Módulo de Produto
(f rom Identif icação do Produto)

1

*

1

*

Actor
nome

*

*

*

*

+actores

Produto
(f rom Identif icação do Produto)

1

*

1

*

*

 

Figura 5.2.13 – Estrutura interna do pacote " Casos de Uso Parametrizados", omitindo os aspectos de parametrização. 

A Figura 5.2.14 mostra os elementos do caso de uso com existência condicional e descrições 

parametrizadas com base nos parâmetros de configuração. 

Elemento de Existência Condicional
(from Mecanismos de Parametrização)

Actor - Caso de Uso

Entidade - Caso de Uso
Fluxo de Ev entos Passo de Fluxo de Ev entos

Pré ou Pós-Condição

Extensão Inclusão

Caso de Uso

Elemento Com Descrições Parametrizadas
(from Mecanismos de Parametrização)

Elemento Parametrizado
(from Mecanismos de Parametrização)

 

Figura 5.2.14 – Estrutura interna do pacote " Casos de Uso Parametrizados", mostrando apenas os aspectos de parametrização. 
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5.2.7 Entidades de Domínio Parametrizadas 

As entidades de domínio são descritas utilizando templates para a descrição dos requisitos de 

negócio. A Figura 5.2.15 mostra um template para documentação destas entidades. 

Elemento Descrição 

Identificador Identificador único para efeito de referenciação. 

Nome Nome que identifica a entidade. 

Descrição Descrição com identificação dos objectivos da entidade na perspectiva do 
utilizador. 

Parâmetros de 
configuração 

Lista dos parâmetros de configuração. 

Atributos (e 
associações) 

Lista de atributos.  

Condição Nome Descrição Tipo  

 ...  (tipo de dados ou 
tipo de entidade 
referenciada) 

Alguns atributos podem ser de existência condicional, dependendo dos parâmetros 
de parametrização (que devem ser referenciados). 

Restrições Lista numerada de restrições nos valores atributos da entidade. 

Algumas restrições podem ser de existência condicional, dependendo dos 
parâmetros de parametrização (que devem ser referenciados). 

Figura 5.2.15 – Template para documentação de entidades de domínio parametrizadas. 

A Figura 5.2.16 ilustra a estrutura interna e a parametrização do pacote “Entidades de 

Domínio Parametrizadas”. 
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Produto ou Módulo
(from Identi ficação do Produto)

Atributo de Entidade
nome
descrição

Restrição de Entidade
número de ordem
descrição

Elemento de Existência Condicional
(from Mecanismos de Parametrização)

Elemento Com Descrições Parametrizadas
(from Mecanismos de Parametrização)

Entidade do Domínio
identificador
nome
descrição

1

0..1

1

0..1

1

*

1

*

1

*

1

*

Elemento Parametrizado
(from Mecanismos de Parametrização)

 

Figura 5.2.16 – Estrutura interna e do pacote "Entidades de Domínio Parametrizadas". 

Apresenta-se seguidamente (Figura 5.2.17) um exemplo de documentação de uma entidade de 

domínio de acordo com o template anterior. 

Elemento Descrição 
Identificador ECRM3 

Nome Campanha 

Resumo Conjunto de acções de marketing dirigidas aos contactos (clientes) através de canais de 
comunicação.  

Parâmetros de Configuração QCRM1, QCRM2, QCRM3, QCRM5 

Atributos (e associações) 
 

Condição Nome Descrição Tipo 
 nome   
 descrição   
 dataInício   
 dataFim   
 estado   
QCRM1 = 
'Sim' 

segmento segmento alvo Segmento 

QCRM2 = 
'Sim' 

contactos contactos alvo  Set(Contacto) 

 canais canais usados (subconjunto 
de QCRM3) 

Set(Canal) 

 ...   
 

Restrições 1. dataFim > dataInício 
2. estado em QCRM5 

Figura 5.2.17 – Exemplo de documentação de uma entidade de domínio parametrizada. 
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O modelo de entidades poderia ser refinado com a definição de operações, representado os 

principais serviços (transacções e consultas) do sistema, sem preocupação com aspectos de 

interacção com o utilizador. A semântica destas operações poderia ser especificada por pré-

condições (validações, etc.) e pós-condições (impactos, etc.), as quais podem ser formalizadas 

em OCL.  

5.2.8 Identificação da Implementação 

A Figura 5.2.18 apresenta a estrutura interna do pacote “Identificação da Implementação”, 

identificando o produto assim como o cliente onde vai ser implementado.  

Cliente
nome
...

Implementação de Produto
identificação
descrição
...

1

*

Produto
(from Identi ficação do Produto)

1

*

1

*

1

*

 

Figura 5.2.18 – Estrutura interna do pacote "Identificação da Implementação". 

5.2.9 Instanciação dos Parâmetros de Configuração 

Durante a implementação do produto num cliente, um dos primeiros passos do levantamento 

de requisitos é determinar os valores apropriados dos parâmetros de configuração (Figura 

5.2.19).  

Valor de Parâmetro de Configuração
valor
justificação

Parâmetro de Configuração
(from Parâmetros de Configuração)

Implementação de Produto
(from Identi ficação da Implementação)

** **

valor do parâmetro é a 
também resposta à 
questão de configuração

 

Figura 5.2.19 – Estrutura interna do pacote "Instanciação de Parâmetros de Configuração". 
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5.2.10  Definição de Variações aos Requisitos e Características Base 

As necessidades do cliente que não podem ser satisfeitas através de mera configuração, 

podem ser satisfeitas por adição, eliminação ou modificação das características base do 

produto. Em cada implementação pode existir um conjunto de variações às descrições do 

produto. As variações podem ser de três tipos: adições, eliminações e modificações.  

Adições e modificações podem ser descritas usando a mesma estrutura dos requisitos e 

características base, com anotações especiais para indicar onde (na documentação base) 

deveriam ser adicionados ou que elementos base deveriam substituir, respectivamente. As 

eliminações aos requisitos e características base podem ser descritas indicando o elemento 

base a ser removido. Conceptualmente, as variações têm a mesma estrutura das descrições 

detalhadas do produto base. 

A Figura 5.2.20 procura organizar os conceitos envolvidos no pacote "Variações aos 

Requisitos e Características Base". 

...

Caso de Uso
(f rom Casos de Uso Parametrizados)

Produto ou Módulo
(f rom Identif icação do Produto)

Implementação de Produto
(f rom Identif icação da Implementação)

Elemento Base
(f rom Detalhe de Requisitos e Características)

1

*

1

*

Elemento Adicionado ou Modificado

Variação a Elemento Base
tipo : (adição, modificação, eliminação)

1

*

1

*

0..1
*

0..1
*

0..1

1

0..1

1

multiplicidade 0 se for 
adição de elemento de 
nível de topo

Elemento de Modelo
(f rom Logical View)

* 0..1* 0..1Entidade do Domínio
(f rom Entidades de Domínio Parametrizadas)

Atributo de Entidade
(f rom Entidades de Domínio Parametrizadas)

Distingui-se o novo conteúdo 
(elemento adicionado ou 
modificado) da operação 
(variação)

 

Figura 5.2.20 – Estrutura interna conceptual do pacote "Variações aos Requisitos e Características Base". 

Para permitir reutilizar a mesma estrutura nos elementos base (casos de uso, entidades de 

domínio, etc.) e nas variações aos elementos base (nomeadamente nos elementos adicionados 

ou modificados), introduz-se o conceito genérico de "Elemento de Modelo". Os elementos 



Proposta de uma Abordagem de Engenharia de Requisitos Promovendo a Reutilização 

 

 182 

dos modelos são especializados segundo dois critérios ortogonais: por um lado, quanto a 

serem elementos base ou elementos adicionados ou modificados; por outro lado, quanto ao 

tipo de elemento (caso de uso, entidade, etc.). Os elementos podem conter outros elementos 

(por exemplo, uma entidade contém atributos, um caso de uso contém inclusões, extensões, 

pré-condições, pós-condições, etc.) podendo existir variações a qualquer nível de 

granularidade. Uma variação a um elemento base referencia o elemento base (excepto no caso 

de adição) e inclui a nova versão do elemento (excepto no caso de eliminação). 

5.2.11  Instanciação de Requisitos e Características 

A instanciação dos requisitos e características do produto, para uma implementação particular, 

pode ser derivada automaticamente, aplicando os valores dos parâmetros de configuração e as 

variações aos requisitos e características base do produto. 

A Figura 5.2.21 procura organizar os conceitos envolvidos no pacote "Instanciação de 

Requisitos e Características".  

Elemento de Modelo
(from Logical  View)

Valor de Parâmetro de Configuração
(from Instanciação de Parâmetros de Configuração)

Implementação de Produto
(from Identi ficação da Implementação)

Elemento Base
(from Detalhe de Requisi tos e Características)

Variação a Elemento Base
(from Variações aos Requisitos e Características Base)

/Elemento Instanciado

11 11

 

Figura 5.2.21 – Estrutura interna conceptual do pacote "Instanciação de Requisitos e Características". 

Mais uma vez, para reutilizar a mesma estrutura nos elementos base (casos de uso, entidades 

de domínio, etc.) e na sua instanciação, modela-se um elemento instanciado como um caso 

particular de um elemento de modelo. Um elemento instanciado refere-se a um elemento base 

e a uma implementação, e depende adicionalmente dos valores dos parâmetros de 

configuração e das variações ao elemento base definidos nessa implementação. Um elemento 

instanciado é marcado como elemento derivado (caracter "/" antes do nome). 
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5.3 Ferramentas de Suporte  

Para suportar a documentação e gestão de requisitos no desenvolvimento e implementação de 

produtos de software genéricos, tendo em conta o modelo de documentação proposto, foi 

usada uma ferramenta existente de documentação de software baseada em XML e Wiki – 

XSDoc [Aguiar et al, 2003]. 

Nas secções seguintes justifica-se a opção por este tipo de ferramenta, descrevem-se 

sumariamente as suas potencialidades de base, as configurações efectuadas (que consistiram 

essencialmente na definição de templates), e propõem-se algumas extensões à ferramenta para 

automatizar adequadamente o processo de documentação proposto.  

A ferramenta resultante da configuração do XSDoc para a documentação de requisitos é 

designada por XRDoc. 

No estado actual da ferramenta, já é possível documentar os requisitos, de acordo com o 

modelo proposto. A instanciação automática dos requisitos base para uma dada 

implementação (respostas a questões de parametrização e variações aos requisitos base) só 

será possível depois de serem implementadas as extensões propostas.  

5.3.1 Abordagens Colaborativas e a Ferramenta XSDoc 

Recentemente as abordagens de documentação de software baseadas em WikiWikiWebs 

[Cunningham, 1999] adquiriram popularidade, pois os Wikis são bons para colaboração e 

partilha de conteúdos, e são úteis para descoberta colaborativa [Fichter, 2005]. Estas 

abordagens privilegiam o trabalho colaborativo, facilidade de alteração, acessibilidade e 

abertura (ferramentas e formatos abertos). Reduzem os investimentos iniciais e suportam 

vários dos princípios dos métodos ágeis para documentação de software ([Ambler, 2005], 

[Rüping, 2003]) e engenharia de requisitos ([Kolehmainen, 2003], [Sillitti and Succi, 2005]).  

XSDoc [Aguiar et al., 2003] é um exemplo de uma infra-estrutura de documentação de 

software desenvolvida com base nestes princípios. XSDoc estende os Wikis tradicionais com 

várias características para facilitar a edição, visualização, integração e validação de conteúdos 

de documentação de software de diferentes tipos (texto livre, documentos XML, diagramas 

UML, código fonte, etc.). O mecanismo de ligação automático originalmente restrito a 

páginas Wikis foi melhorado para suportar ligações a fragmentos de código fonte, diagramas 

UML e conteúdos estruturados usando nomes convencionais (por exemplo prefixos, sufixos e 
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padrões). Para permitir integração de conteúdos e extensibilidade, todos os conteúdos são 

guardados internamente em formato XML. Para controlo de versões, XSDoc pode ter acesso a 

um repositório de sistemas de controlo de versões (CVS). Novos tipos de conteúdos podem 

ser adicionados usando um mecanismo de plugin. XSDoc pode ser usado individualmente, 

num web-browser ou integrado num IDE como Eclipse, via plugins.  

A arquitectura da ferramenta XSDoc é ilustrada na Figura 5.3.1. 

 

Figura 5.3.1 – Arquitectura da ferramenta XSDoc [Aguiar et al., 2003]. 

5.3.2 Templates 

O modelo de documentação de requisitos apresentado na secção 5.1.5 define templates para 

documentar casos de uso, entidades, parâmetros de configuração, restrições de configuração, 

etc. Em XSDoc, um template pode ser definido com a combinação de um documento para 

definição do schema (XSD), um documento formatador (XSL) e vários exemplares (XML). 

Os documentos criados, baseados no template, são armazenados internamente em formato 

XML, e são apresentados usando o formatador XSL correspondente. Podem ser usadas 

convenções de nomes para associar automaticamente documentos Wiki, identificados por 

nomes Wiki, com templates existentes. Por exemplo, todos os nomes Wikis incluindo 

“UseCase” podem ser associados com o template “UseCase”. Actualmente, os documentos 

baseados em templates são editados directamente em XML, podendo também ser editados 

externamente com ferramentas mais amigáveis. 

Exemplos de templates definidos para suportar a documentação de requisitos com a 

ferramenta XSDoc encontram-se no anexo E.  

 

Contents 

extraction 

Creation  Management Publishing Presentation

XSDoc infrastructure 

Wiki 

contents 

external 

contents

XSDoc 

Configuration XML contents

repository

Converters 

to XML

XSDocWiki 

Java, C++,  

and UML 

di

Contents

integration

Wiki, 

HTML, 

and PDF

Web 

browser

XSDoc 

plugin Converters 

from XML
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5.3.3 Ligações de Navegação 

Ligações de navegabilidade com rastreabilidade para trás (navegação para documentos 

referenciados) são fornecidos automaticamente via referências Wiki, como uma ferramenta 

Wiki. 

Ligações de navegabilidade com rastreabilidade para a frente (navegação para referências de 

documentos) são automaticamente calculadas pelo visualizador de documentos do XSDoc. 

5.3.4 Documentos Parametrizados 

Conceito 

Para suportar a documentação de casos de uso e entidades com base em parâmetros, propõe-se 

o conceito de documento parametrizado, que devia ser suportado de raiz pela ferramenta 

XSDoc, uma vez que é um conceito genérico com potencial aplicação noutras áreas. 

Mecanismos de parametrização 

Conforme já foi referido, os dois mecanismos de parametrização que nos interessa aqui 

considerar são a substituição e a inclusão condicional. 

Convenções para representação de documentos parametrizados 

Considerando os documentados representados em XML, a inclusão condicional deve ser 

suportada ao nível do elemento. Qualquer elemento num documento XML deve poder ser 

anotado com o atributo “condição”, que define a condição, baseada nos valores dos 

parâmetros de configuração, que indica se o elemento deve ser incluído ou excluído. 

Exemplo de uma pré-condição de um caso de uso de inclusão/existência condicional: 

<pre_condition number="1" condition="QCRM1='Yes'">The target segment was 

created with "Create Segment". </pre_condition> 

No que se refere ao mecanismo de substituição, as referências a parâmetros (a substituir mais 

tarde por valores actuais) devem ser assinaladas através de um marcador apropriado, como 

por exemplo: 

 <parameter> identificador-do-parâmetro</parameter>. 



Proposta de uma Abordagem de Engenharia de Requisitos Promovendo a Reutilização 

 

 186 

Para criar documentos parametrizados de acordo com estas convenções, não são necessárias 

quaisquer extensões à ferramenta XSDoc. Na realidade, os templates apresentados no anexo 

E, já suportam a definição de documentos parametrizados de acordo com estas convenções. 

O anexo E ilustra a definição XSD do template para documentar casos de uso parametrizados 

(de acordo com a Figura 5.2.11). 

Instanciação de documentos parametrizados 

Os documentos parametrizados devem poder ser visualizados na forma original (sem 

instanciar os parâmetros), ou instanciados para valores particulares dos parâmetros. 

À instanciação de um documento parametrizado para valores actuais dos parâmetros, chama-

se documento instanciado.  

Um documento instanciado é um caso particular de um documento derivado. 

A ferramenta XSDoc tem já algum suporte para documentos derivados, graças à utilização de 

formatadores e transformadores XSL/XSLT. No entanto, parece-nos que seria conveniente 

estender o próprio visualizador de documentos do XSDoc para suportar a instanciação de 

documentos, como se explica mais adiante. 

5.3.5 Documentos Delta 

Conceito 

Para suportar a documentação de variações aos requisitos base, propõe-se a adopção do 

conceito de documento delta, que devia ser suportado de raiz pela ferramenta XSDoc, uma 

vez que é um conceito genérico com potencial aplicação noutras áreas. 

Existem soluções Open Source que podem ser facilmente integradas na ferramenta XSDoc 

para suportar a definição de variantes para documentos base via documentos delta, usando 

uma abordagem semelhante à apresentada em [La Fontaine, 2001] e implementada em 

DeltaXML18. Um documento delta é um documento XML que define alterações ao 

documento base XML ao nível do elemento, conforme ilustra a Figura 5.3.2.  

                                                 
18 DeltaXML - http://www.deltaxml.com. 
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    <UseCase> 

        <identifier> UCCRM1</identifier> 

        <post_conditions> 

            <post_condition number="2" delta="add">An e-mail notification is sent to the marketing department 

head.</post_condition> 

        </post_conditions> 

    </UseCase> 

Figura 5.3.2 – Definição de variantes através de documentos delta. 

O documento delta segue a mesma estrutura do documento base e os elementos alterados são 

anotados com um atributo especial (delta) que especifica o tipo de alteração (adição, 

eliminação ou substituição). Existem abordagens alternativas que definem documentos delta 

como sequências de operações (descritas como elementos XML) delta. Defende-se a 

abordagem ilustrada acima por razões de legibilidade. 

Suporte necessário 

Em rigor, na representação em XML, o documento delta não segue exactamente o mesmo 

esquema que o documento XML de base: 

• há um novo atributo "delta"; 

• tipicamente não há partes obrigatórias como podia acontecer num documento base. 

Na versão actual da ferramenta XSDoc, seria possível criar manualmente um template delta 

para cada documento base. 

No entanto, parece-nos que a solução mais conveniente, seria esses templates serem 

automaticamente criados pela ferramenta. 

O documento que resulta da aplicação de um ou mais deltas a um documento base é um caso 

particular dum documento derivado. A ferramenta XSDoc tem já algum suporte para 

documentos derivados, graças à utilização de formatadores e transformadores XSL/XSLT. No 

entanto, parece-nos que seria conveniente estender o próprio visualizador de documentos do 

XSDoc para suportar este processamento, como se explica mais adiante. 

5.3.6 Templates Derivados Dinamicamente 

Com a versão actual da ferramenta XSDoc, é necessário criar manualmente um template para 

o questionário de configuração, para cada produto diferente. 
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Ora, seria conveniente que estes templates fossem derivados dinamicamente, com base na 

definição dos parâmetros de configuração e nas questões de configuração. 

5.3.7 Extensões ao Visualizador de Documentos 

Para suportar convenientemente documentos parametrizados e documentos delta, o 

visualizador de documentos da ferramenta XSDoc, além do identificador (nome do Wiki) do 

documento que se quer visualizar, deve permitir parâmetros opcionais adicionais para: 

• Identificar documentos delta e parâmetros de configuração a serem aplicados ao 

documento base; 

• Mostrar a frequência de inclusão dos elementos condicionais de acordo a gama de 

parâmetros (por exemplo, através de intensidade de cor, ou através de anotações 

laterais) (para apoiar a análise de variabilidade); 

Estes parâmetros devem poder ser fixados individualmente (em cada chamada), ou 

globalmente.  

5.3.8 Editor Amigável de Documentos XML Baseado em Formulários 

Actualmente, editar um documento representado internamente em XML (baseado num 

template), é editar o ficheiro fonte. No futuro, devia ser possível editar através de um 

formulário criado dinamicamente de acordo com a estrutura definida no template. Existem 

aliás ferramentas deste tipo no mercado. 

 

5.4 Síntese  

Este capítulo propõe uma abordagem de engenharia de requisitos para promover a reutilização 

de requisitos nas fases de desenvolvimento e adaptação de produtos de software genéricos. 

Inclui o processo, os modelos e as ferramentas. O processo proposto reuniu conceitos 

trabalhados nos capítulos anteriores, suportou-se em bibliografia específica e teve em conta a 

experiência adquirida no estudo de caso. Suporta a reutilização de templates e de 

especificações. Um aspecto importante é o papel do gestor do repositório como facilitador de 

entrada e saída dos artefactos armazenados. Considerando que a reutilização só poderá ser 

efectiva com a existência de artefactos reutilizáveis, foi proposto um modelo para o 
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repositório.  
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6 Experiência de Validação  

 

Para efeito de validação da proposta apresentada no capítulo 5, realizou-se uma experiência 

de re-documentação de requisitos de uma parte de um sistema pré-existente (sistema que tinha 

sido objecto do estudo de caso descrito no capítulo 4). A re-documentação incidiu sobre os 

requisitos do produto e de duas implementações.  

 

6.1 Objectivo e Metodologia  

Pretende-se mostrar que, com a abordagem proposta, os benefícios conseguidos nas 

actividades de adaptação e evolução do produto, justificam o esforço adicional nas fases 

iniciais do desenvolvimento do produto, nomeadamente, na organização dos requisitos com 

vista à reutilização. Os benefícios esperados são: maior grau de reutilização, rapidez e 

consistência no levantamento, documentação e comunicação de requisitos na fase de 

implementação/adaptação do produto; melhor gestão de requisitos e melhor tomada de 

decisões no âmbito da evolução do produto. 

Para esse efeito, pretende-se mostrar o seguinte: 

• mostrar que é viável organizar os requisitos do produto usando os parâmetros de 

configuração como variáveis dos requisitos, sem um esforço adicional significativo; 

• mostrar que é possível exprimir de forma consistente, fácil, compacta e rápida os 

requisitos do cliente por instanciação dos parâmetros de configuração e por definição de 

variações aos requisitos e características base do produto (isto é, através de reutilização de 

requisitos de caixa negra e de caixa branca); 

• mostrar que é possível obter automaticamente informação relevante para a gestão de 

requisitos e a tomada de decisões no âmbito da evolução do produto. 

Tendo em conta estes objectivos, foi realizada uma experiência de re-documentação de 

requisitos de uma parte do sistema de CRM já apresentado no estudo de caso no capítulo 4. 

A experiência consistiu na re-documentação dos requisitos do produto e de duas 

implementações em clientes com características diferentes. 
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A experiência compreendeu os seguintes passos: 

• Recolha de documentação pré-existente (na fase do estudo de caso). 

• Re-documentação dos requisitos do produto. 

• Re-documentação dos requisitos de duas implementações. 

• Avaliação de resultados. 

O método de validação seguido enquadra-se na categoria dos métodos controlados 

([Zelkowitz and Wallace, 1998]). 

 

6.2 Caracterização do Objecto da Experiência 

O objecto da experiência é a parte de gestão de campanhas de marketing do sistema CRM já 

referido no estudo de caso (secção 4.4). Esta é uma das funcionalidades básicas que uma 

aplicação CRM deve fornecer. Pode-se definir uma “campanha de marketing” como um 

conjunto de acções de marketing a serem efectuadas, automaticamente ou não. Deve ser 

permitido ao utilizador criar e lançar campanhas, registar e segmentar contactos, bem como 

aceder aos resultados da campanha e à sua análise. 

Um segmento é o resultado do processo de segmentação que consiste em identificar grupos de 

clientes ou contactos com base no seu perfil, preferências, comportamentos e necessidades. 

Para uma eficiente segmentação é necessário uma completa informação sobre o cliente ou 

contacto de uma empresa cliente.   

A documentação pré-existente sobre este módulo é apresentada no anexo D (só para a parte de 

campanhas de marketing) de acordo com o formato e metodologia da organização.  

 

6.3 Re-documentação dos Requisitos e Características do Produto 

Inicialmente foi criada na ferramenta de documentação uma "web" para o produto em causa, e 

preparada uma página de entrada conforme mostra a figura seguinte. 
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Figura 6.3.1 – Página de entrada produzida na experiência de re-documentação. 

 

As secções seguintes detalham os pontos 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.4 da figura anterior. 

 

6.3.1 Definição de Parâmetros de Configuração 

A nível da definição dos parâmetros de configuração, as principais diferenças em relação à 

prática anterior da empresa têm a ver com o momento da documentação das parâmetros de 

configuração e com a documentação das restrições de configuração. De resto, a estrutura 

seguida para a documentação dos parâmetros de configuração é muito semelhante. 

A figura seguinte mostra a página onde se editam e visualizam os parâmetros e restrições de 
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configuração na ferramenta utilizada.  

 

Figura 6.3.2 – Página com os parâmetros e restrições de configuração. 

Consultando a página específica de um parâmetro de configuração, é possível ver as 

referências existentes para esse parâmetro, como mostra a figura seguinte.  
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Figura 6.3.3 – Página com os detalhes do parâmetro "Usar Segmentos". 

 

6.3.2 Definição de Casos de Uso Parametrizados 

A nível da documentação de casos de uso, foram considerados os casos de uso apresentados 

na figura seguinte. 
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Figura 6.3.4 – Página de visualização e edição do modelo de casos de uso. 

Um dos aspectos a validar é a viabilidade da documentação de variabilidade nos casos de uso 

através da utilização dos parâmetros de configuração. Um dos casos de uso com maior 

variabilidade potencial entre diferentes implementações é o caso de uso “Criar Campanha de 

Marketing”, conforme descrito na Figura 6.3.5.  
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Figura 6.3.5 – Página com os detalhes do caso de uso “Criar Campanha”.  
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6.3.3 Definição de Entidades de Domínio Parametrizadas 

A nível da documentação de entidades de domínio, foram consideradas as entidades indicadas 

no diagrama de classes da figura seguinte. 

 

Figura 6.3.6 – Página de visualização e edição das entidades de domínio. 

 

As entidades de domínio também são parametrizáveis . 

A Figura 6.3.7 documenta a entidade de domínio parametrizada “Campanha” de acordo com o 

formato proposto. 
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Figura 6.3.7 – Página com os detalhes da entidade “Campanha”. 

 

A opção "edit" existente no topo de cada página (quando o utilizador tem permissões 

adequadas) dá acesso à edição do conteúdo da página. Como já foi referido no capítulo 5, na 

versão actual da ferramenta, o que se edita é o próprio conteúdo fonte da página, ou seja, o 

conteúdo em XML, conforme se mostra na figura seguinte. 
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Figura 6.3.8 – Edição do conteúdo fonte (em XML) da página da entidade “Campanha”. 

Em alternativa, os conteúdos das páginas podem ser editados utilizando um editor externo de 

documentos XML, capaz de gerar automaticamente formulários de edição com base nos 

esquemas XSD a que esses documentos têm de obedecer (recorde-se que cada template 

definido tem um esquema XSD), conforme se mostra na figura seguinte. Um editor deste tipo 

(mas com interface Web) está a ser incorporado na ferramenta XSDoc. Em caso de 

necessidade, também será possível definir um editor à medida para cada tipo de documento (o 

editor à medida é definido através de um documento XSL que analisa o esquema XSD e gera 

um formulário HTML). 
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Figura 6.3.9 – Edição do conteúdo da página da entidade “Campanha” num editor externo de XML. 
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De notar que, no modo de edição, a referência a outros elementos (casos de uso, entidades, 

parâmetros, etc.) efectua-se através dos identificadores respectivos (wiki names). No modo de 

visualização, o formator XSL respectivo (definido no template) vai buscar à página do 

elemento referenciado o nome extenso respectivo. Desta forma, evita-se duplicação das 

descrições e garante-se a consistência da documentação. 

O Anexo F contém documentação mais detalhada produzida nesta experiência, na forma de 

uma listagem obtida directamente com a ferramenta XSDoc. 

 

6.4 Re-documentação dos requisitos das implementações 

6.4.1 Implementação no Cliente A 

A figura seguinte mostra a página de entrada para esta implementação. 

 

Figura 6.4.1 - Página de entrada para a primeira implementação. 

Segue-se uma descrição de cada um dos pontos da documentação desta implementação. 
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6.4.1.1 Instanciação dos parâmetros de configuração 

A primeira implementação refere-se a um cliente que pretende gerir as campanhas com base 

apenas em segmentos previamente definidos, explorando unicamente canais electrónicos nas 

acções de marketing. Sendo assim, as opções de configuração apropriadas para este cliente 

são as indicadas na figura seguinte. 

 

Figura 6.4.2 – Página com as respostas às questões de configuração para a primeira implementação. 

Para editar os valores dos parâmetros de configuração, baste seleccionar a opção "edit" 

presente no topo da página. Presentemente, essa opção apenas permite editar o conteúdo fonte 

em XML, conforme se mostra na figura seguinte.  
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Figura 6.4.3 – Edição do conteúdo fonte (em XML) da página de instanciação dos parâmetros de configuração. 

 

Em alternativa, pode-se editar o conteúdo XML com um editor externo mais amigável, com 

base no esquema XSD gerado a partir da definição dos parâmetros de configuração (secção 

6.3.1), conforme mostra a figura seguinte.  
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Figura 6.4.4 – Edição do conteúdo da página de instanciação dos parâmetros de configuração num editor externo de XML. 

 

Note-se que a informação de parametrização era documentada pela empresa através do 

preenchimento do questionário de parametrização indicado no anexo D. 
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6.4.1.2 Variações aos requisitos e características base 

Adicionalmente às funcionalidades standard da aplicação, o cliente pretende que seja enviada 

uma notificação para o chefe do departamento de marketing cada vez que é criada uma nova 

campanha. Este requisito obriga a estender o caso de uso "Criar Campanha" conforme se 

mostra na figura seguinte.   

 

Figura 6.4.5 – Página com variações ao caso de uso “Criar Campanha” para a primeira implementação. 

 

De salientar que a página que documenta o caso de uso base (Figura 6.3.5) mostra 

automaticamente uma referência para esta página. 

 

Note-se que as variações às funcionalidades standard eram documentadas pela empresa de 

forma informal. 

6.4.1.3 Instanciação dos requisitos e características 

A instanciação da descrição do caso de uso “Criar Campanha de Marketing”, aplicando os 

valores dos parâmetros de configuração e as variações anteriormente indicados, é apresentada 

na Figura 6.4.6.  
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Figura 6.4.6 – Página com a instanciação do caso de uso “Criar Campanha” para a primeira implementação. 

 

A documentação completa produzida para esta implementação na ferramenta XSDoc pode ser 

encontrada no anexo F. 
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6.4.2 Implementação no Cliente B 

 

A segunda implementação refere-se a um cliente que não pretende usar segmentos na gestão 

de campanhas, e pretende explorar todos os canais disponíveis nas acções de marketing.  

As especificidades desta implementação podem ser documentadas conforme indicado na 

Figura 6.4.7. Neste caso não são necessárias variações às funcionalidades standard da 

aplicação. 

 

 

Figura 6.4.7 – Página com as resposta às questões de configuração para a segunda implementação. 

 

O resultado da aplicação dos parâmetros de configuração (Figura 6.4.7) ao caso de uso “Criar 
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Campanha de Marketing” é apresentado na Figura 6.4.8.  

 

 

Figura 6.4.8 – Página com a instanciação do caso de uso “Criar Campanha” para a segunda implementação. 

 

A documentação completa produzida para esta implementação na ferramenta XSDoc pode ser 

encontrada no Anexo F. 

 

6.5 Avaliação Final e Conclusões  

As principais diferenças da abordagem proposta em relação ao exemplo estudado, sintetizam-

se da seguinte forma: 
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• A variabilidade dos requisitos é modelada directamente nos casos de uso parametrizados e 

nas entidades de domínio parametrizadas, ficando expressamente identificada desde o 

início do processo de desenvolvimento. Antes a variabilidade não era modelada de forma 

explícita. 

• A variabilidade é definida como função de parâmetros de configuração que são usados 

mais tarde na implementação do produto (permitindo instanciar as descrições detalhadas 

dos requisitos e características base do produto em cada implementação). Antes, as 

questões de parametrização eram identificadas apenas no final do desenvolvimento e não 

existia a possibilidade de instanciar os requisitos. 

• O questionário de parametrização é gerado a partir da definição dos parâmetros de 

configuração. Antes as questões de parametrização eram identificadas após a construção 

do produto sem qualquer mecanismo de ligação à fase de desenvolvimento (sem 

mecanismos de rastreabilidade) e exigindo muito tempo na sua identificação. 

• A resolução de problemas/erros foi antecipada com a evidência da necessidade de 

documentar cedo as questões de parametrização. Antes havia questões identificadas (por 

exemplo nos workshops de requisitos), mas não eram documentadas, perdendo-se no 

tempo. 

• Toda a documentação fica integrada, com referencias cruzadas, podendo ser editada a 

partir de qualquer browser web (por exemplo, nas instalações do cliente). 

Resumindo, é possível exprimir de forma consistente, fácil, compacta e rápida os requisitos 

do cliente por instanciação dos parâmetros de configuração e por definição de variações aos 

requisitos e características base do produto; evita-se a duplicação de trabalho na identificação 

das questões de parametrização, melhora-se a comunicação entre analistas, arquitectos e 

programadores (comunicando as possibilidades de configuração e dos requisitos comuns e 

variáveis do produto), melhora-se a eficiência (evita-se o esquecimento de alguma questão de 

parametrização), garante-se a rastreabilidade, melhora-se a gestão de alterações e promove-se 

a reutilização. 

 

6.6 Síntese  

Este capítulo apresentou a experiência de validação realizada através da re-documentação de 

um módulo real de uma organização de desenvolvimento de software. Pretendeu-se ilustrar a 

aplicabilidade da abordagem de engenharia de requisitos proposta nesta dissertação.  
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7 Conclusões e Trabalho Futuro 

 

Esta dissertação dá ênfase aos requisitos como forma de resolver um dos problemas actuais no 

desenvolvimento de software, ou seja, cerca de 70% dos projectos de software apresentam 

insucesso ([Johnsons, 1995], [Standish, 2001], [Standish, 2004]). As causas são diversas e 

prendem-se, entre outros factores, com o facto de existirem requisitos incompletos. Uma 

tomada de consciência deste problema permitirá alertar os gestores e engenheiros de 

desenvolvimento das vantagens que advêm de uma identificação e documentação sistemática 

dos requisitos. De facto, os requisitos são cada vez mais um elemento essencial à construção 

de bons produtos de software. A inclusão das tarefas de engenharia de requisitos no processo 

de desenvolvimento de software deve ser instituída e constituir-se como uma rotina 

obrigatória. Assim, é pertinente registar que o tempo gasto na escrita de bons requisitos é 

tempo ganho posteriormente. Os ganhos traduzem-se numa melhoria da produtividade para 

além do que os requisitos continuam disponíveis para reutilização. 

 

7.1 Conclusões  

Como resultado da investigação realizada e da experiência obtida, apresentam-se 

seguidamente as principais conclusões do trabalho realizado:   

• A documentação estruturada dos requisitos e características base do produto de software 

genérico feita com base em templates, com variabilidade expressa em função de 

parâmetros de configuração, traz melhorias significativas ao nível da eficiência do 

processo, gestão de alterações, rastreabilidade e reutilização.  

• A integração da documentação dos requisitos das várias implementações com a 

documentação dos requisitos e características base do produto genérico, suporta a 

rastreabilidade dos requisitos, permite instanciar os requisitos e características do produto 

em função das respostas às questões de parametrização. Permite analisar a variabilidade e 

o impacto de alterações ao produto nas implementações existentes, permitindo tomar 

decisões mais informadas relativas à evolução do produto. Facilita ainda a comunicação 

dos requisitos de configuração e “customização” entre analistas e implementadores. 
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• A abordagem proposta permite organizar e estruturar os requisitos de forma a evitar 

redundâncias e possibilitar a sua reutilização, bem como melhorar a comunicação das 

possibilidades de configuração e dos requisitos comuns e variáveis do produto, entre 

analistas, arquitectos e programadores. Os requisitos que são identificados como 

necessidades de clientes servem de referência ao processo de desenvolvimento e voltam a 

ser utilizados na implementação/adaptação do produto. Com efeito, os requisitos 

identificados são armazenados em repositórios tornando-se disponíveis para as fases 

posteriores. Trata-se também da reutilização de conhecimento ao longo do processo de 

desenvolvimento de software, um conhecimento que está encapsulado e por vezes difícil 

de ser transferido. Deste modo, contribui-se para uma melhoria efectiva da qualidade do 

produto final (código e documentação). 

• Ao nível da implementação do produto nos clientes, esta abordagem, permite  melhorar a 

comunicação das “customizações” e alterações necessárias ao produto base (quando a 

simples parametrização não é suficiente para satisfazer as necessidades do cliente), na 

forma de variações aos requisitos, características e modelos base do produto. Facilita a 

produção de documentação de requisitos e modelos detalhados do produto para cada 

implementação, reutilizando a documentação e modelos base do produto. 

• Decorrente da experiência prática é possível concluir que os requisitos identificados no 

início do processo de desenvolvimento são posteriormente reutilizados na  

implementação/adaptação de produtos de software. Com efeito, verificou-se que na fase 

de desenvolvimento é essencial documentar os requisitos num formato adequado para que 

permita a sua correcta reutilização na fase de implementação/adaptação. 

• As equipas de desenvolvimento de software devem usar e reutilizar conhecimento, 

componentes, modelos, padrões, templates e outros artefactos de software produzidos por 

outras equipas. Reutilizar é uma preocupação que deve estar sempre presente no dia-a-dia 

da equipa. Assim, praticou-se este princípio e foi proposto um conjunto de recomendações 

para a implementação da reutilização numa organização. 

• A reutilização de artefactos de requisitos pré-definidos, nomeadamente modelos de 

referência e templates para casos de uso e entidades de domínio parametrizados, foi 

praticada e permitiu uma maior rapidez no processo de engenharia de requisitos. 

• Para promover uma melhor documentação e compreensão dos requisitos defende-se a 
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reutilização de conhecimento através de padrões, nomeadamente padrões para escrita de 

casos de uso. Em consequência, foram recolhidos de diversas fontes bibliográficas e 

apresentados um conjunto de padrões e boas práticas para a escrita de requisitos. 

Tal como refere [Davis, 2003a], os profissionais necessitam de estratégias concretas para lidar 

com a complexidade do problema e com a intangibilidade dos requisitos. Neste sentido, foram 

apresentadas as principais linhas de orientação e boas práticas que devem ser tidas em conta 

num processo integrado de engenharia de requisitos para as fases de desenvolvimento e 

implementação de produtos de software genéricos, nomeadamente ao nível da organização do 

processo, constituição das equipas, técnicas de levantamento de requisitos, técnicas de 

documentação e comunicação de requisitos e técnicas de revisão e avaliação de requisitos. 

Ao nível da constituição das equipas, constatou-se que se obtém mais sucesso com uma 

equipa multidisciplinar, contendo pelo menos um elemento (normalmente o gestor de 

projecto) com conhecimentos transversais do ciclo de vida do software e dos processos de 

negócio, e com capacidade para tomar decisões tácticas e estratégicas. 

A maioria dos autores fala na reutilização de requisitos como um passo importante na fase 

inicial do processo de desenvolvimento de software e em alguns casos durante esse processo. 

Neste estudo, demonstrou-se que é possível reutilizar com vantagem os requisitos do 

desenvolvimento de produtos de software genéricos na sua implementação / adaptação nos 

clientes. Nesta perspectiva, os requisitos depois de armazenados em repositórios são depois 

reutilizados, servindo de base ao desenvolvimento e à implementação/adaptação. 

No estudo de caso realizado, observou-se que a identificação de requisitos voláteis exige 

muita experiência e conhecimento no domínio da aplicação. Esta observação leva-nos a 

reforçar a importância da reutilização de requisitos pois, ao permitir poupar tempo na análise 

e documentação de requisitos recorrentes, liberta os profissionais para outras tarefas que 

exigem maior concentração, criatividade e inovação. O factor tempo é melhor gerido 

adoptando o princípio da reutilização sistemática. Os bons gestores de projecto conhecem este 

princípio e aplicam-no nas suas equipas de desenvolvimento, tornando-as mais competitivas e 

mais motivadas. 

 

7.2 Trabalho Futuro  

Com vista a sedimentar a abordagem proposta nesta dissertação, considera-se que os 
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próximos passos importantes seriam:  

• implementar as extensões à ferramenta XSDoc identificados no capítulo 5; 

• experimentar a abordagem proposta ao longo de um processo completo de 

desenvolvimento e implementação de um produto de software genérico. 

Numa perspectiva de mais longo prazo, seria interessante estender a abordagem proposta 

nesta dissertação em várias direcções:  

• suportar múltiplas versões do produto e das suas implementações nos clientes 

(variabilidade ao longo do tempo); 

• suportar outros modelos para além dos modelos de casos de uso e entidades, 

nomeadamente modelos de processos de negócio parametrizáveis (basicamente, trata-

se de definir novos templates e garantir a integração dos vários modelos); 

• suportar a aplicação de padrões na documentação de requisitos, explorando os 

mecanismos de parametrização já desenvolvidos (a instanciação de um padrão pode 

ser conseguida através da instanciação de parâmetros usados na definição do padrão; 

teriámos assim um processo de instanciação a dois níveis: dos padrões para os 

produtos, e dos produtos para as suas implementações); 

• suportar a incorporação automática (no produto base) das variações aos requisitos e 

características base identificadas nas implementações; 

• formalizar as restrições de parametrização para suportar a sua verificação automática; 

• organizar as perguntas de parametrização em árvores de decisão ou wizards, de forma 

consistente com as restrições de parametrização; 

• instanciar automaticamente modelos visuais (diagramas de processos, casos de uso, 

entidades, etc.) em face dos valores dos parâmetros (uma vez que os modelos visuais 

devem ser encarados como vistas parciais sobre a documentação, a instanciação da 

documentação deve também reflectir-se nos diagramas); 

• suportar a configuração de sistemas directamente sobre modelos visuais baseados em 

diagramas de processos, casos de uso, entidades, etc. (esta abordagem faz sentido 

sobretudo para parametrizações locais, que têm impacto apenas num ponto de um 



Conclusões e Trabalho Futuro 

 215

diagrama, e não tanto para parametrizações globais, que têm impacto em vários 

diagramas ou vários pontos do mesmo diagrama); 

• integrar as ferramentas desenvolvidas com outras ferramentas, nomeadamente com 

ferramentas de gestão de testes (particularmente para documentação e gestão de testes 

de aceitação), ferramentas de gestão de configurações e ferramentas de 

desenvolvimento. 

• definir e documentar (no mesmo ambiente de documentação baseado em Wiki e 

XML) um processo completo de engenharia de requisitos de acordo com a abordagem 

proposta, combinando as linhas de orientação apresentadas nesta dissertação com 

processos de engenharia de requisitos existentes. 
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Anexo A: Padrões para Escrita de Casos de Uso 

 

Os padrões representam conhecimento que pode ser transmitido e ensinado, podem também 

ser definidos como boas práticas. Na verdade, os padrões são soluções para problemas 

recorrentes desenvolvidas a partir da experiência no mundo real.  

Para resolver problemas associados à escrita de casos de uso foi desenvolvido por [Adolph 

and Bramble, 2003], um conjunto de padrões que fornecem a linguagem necessária para 

descrever as características de bons casos de uso. A linguagem possui 31 padrões organizados 

em dois tipos ou categorias: 

• Padrões de desenvolvimento 

o Equipa: para avaliar e melhorar a qualidade da organização da equipa;  

o Processo: para avaliar e melhorar a qualidade da metodologia que a equipa 

segue na criação de casos de uso; 

o Edição: para avaliar e melhorar a qualidade da evolução dos casos de uso.  

• Padrões estruturais 

o Conjunto de casos de uso: padrões para avaliar e melhorar a qualidade duma 

colecção de casos de uso; 

o Casos de uso individuais: padrões para avaliar e melhorar a qualidade de casos 

de uso individuais; 

o Cenários e passos: padrões para avaliar e melhorar a qualidade dos cenários de 

casos de uso nos vários passos; 

o Relacionamentos: padrões para avaliar e melhorar a qualidade da estrutura de 

relacionamentos entre os casos de uso da colecção. 

Este anexo vem descrever de forma resumida cada um dos padrões. 
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A.1 Padrões de desenvolvimento: a equipa  

Os padrões de desenvolvimento são utilizados para melhorar o trabalho da equipa. A figura 

seguinte resume os três padrões para a constituição da equipa. 

Padrão Problema Solução 

SmallWritingTeam Usar muitas pessoas para escrever um 
caso de uso é ineficiente, e os 
compromissos feitos para ajustar os 
diferentes pontos de vista, podem 
resultar num sistema menos 
satisfatório. 
 

Restringir o número de pessoas que 
trabalham num produto para duas ou três. 
Usar o processo do padrão TwoTierReview 
para incluir mais pessoas. 

ParticipatingAudience Não se pode satisfazer as necessidades 
dos stakeholders sem a sua participação 
e contribuição. 
 

Sempre que possível envolver activamente 
clientes e stakeholders internos no processo de 
desenvolvimento de casos de uso. 

BalancedTeam Equipas com indivíduos que têm a 
mesma maneira de pensar na forma de 
desenvolver casos de uso, pode resultar 
num conjunto de casos de uso 
estritamente limitados que não 
satisfazem as necessidades. 
 

Formar a equipa com pessoas de diferentes 
especialidades de forma a incentivar os 
interesses dos stakeholders no processo de 
desenvolvimento. A equipa deve ter 
programadores e utilizadores finais. 

Figura A.1.1– Padrões para a constituição da equipa. 

Quanto menor o número de pessoas que tem a responsabilidade da criação dos casos de uso 

melhor. Torna-se mais fácil para uma equipa pequena conhecer-se, reunir-se e comunicar para 

chegar a um consenso. Deste modo, formando equipas pequenas e equilibradas e controlando 

a participação da audiência obtém-se uma forma de melhorar a qualidade dos casos de uso. 

Não existe nenhuma forma perfeita que funcione sempre, pelo que, cabe a cada organização 

de desenvolvimento encontrar o equilíbrio para a equipa funcionar no seu melhor.  

A organização da equipa é importante, mas também é importante seguir um processo para 

conseguir identificar e escrever casos de uso de qualidade. 

 

A.2 Padrões de Desenvolvimento: O Processo 

O processo de desenvolvimento de casos de uso é descrito por seis padrões resumidos na 

figura A.2.1. O processo de desenvolvimento baseia-se no modelo em espiral para incorporar 

novos dados e descobrir factores de risco de forma iterativa. Mas saber quando terminar de 

escrever casos de uso pode ser difícil porque esta decisão envolve o equilíbrio de algumas 

forças complexas. Neste sentido, o padrão QuittingTime fornece um conjunto de critérios para 

determinar o ponto de paragem. Esses critérios incluem responder às seguintes questões: 
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“Foram identificados e documentados todos os actores e objectivos do sistema?”; “O cliente, 

ou seu representante, reconheceu que o conjunto de casos de uso está completo e que cada 

caso de uso é legível e correcto?”; “Os programadores conseguem implementar os casos de 

uso?”. 

Padrão Problema Solução 

BreadthBeforeDepth Não haverá progressos no tempo, nem 
serão criados de casos de uso coerentes 
se for gasta a energia a escrever casos 
de uso muito detalhados. 
 

Direccionar as energias do desenvolvimento de 
casos de uso para uma visão global e adicionar 
progressivamente mais detalhes. 

SpiralDevelopment Desenvolver casos de uso num único 
passo é difícil, impede a incorporação 
de novos dados, podendo atrasar a 
descoberta de factores de risco. 

Desenvolver os casos de uso num processo 
iterativo e em cada iteração aumentar 
progressivamente a precisão e a objectividade dos 
casos de uso. 
 

MultipleForms Projectos diferentes necessitam de 
diferentes formalidades durante a sua 
execução. Pessoas diferentes têm 
preferências diferentes para o 
desenvolvimento. Assim, é contra-
producente tentar que todas as pessoas 
usem o mesmo método de trabalho. 
 

Seleccionar um formato de desenvolvimento 
baseado nos riscos do projecto e nas preferências 
das pessoas envolvidas. 

TwoTierReview Muitas pessoas podem necessitar de 
rever os casos de uso, tornando este 
processo caro e demorado. 

Assegurar dois tipos de revisões: a primeira 
efectuada pela equipa a nível interno e repetida 
várias vezes. A segunda deverá ser realizada pelo 
grupo completo, podendo fazer só uma única 
revisão. 
 

QuittingTime Desenvolver o modelo de casos de uso 
para além das necessidades dos 
stakeholders, consome recursos e 
atrasa o projecto. 
 

Desenvolver os casos de uso até ficarem 
completos e satisfazerem adequadamente as 
necessidades da audiência.  

WritersLicence Uma ênfase excessiva no estilo dificulta 
a escrita dos casos de uso. 

Pequenas diferenças no estilo de escrita são 
inevitáveis, mas cada caso de uso deve passar nos 
seguintes testes: deve seguir o modelo e o estilo 
básico da organização; estar logicamente 
correcto; ser legível para os avaliadores finais; 
ser suficientemente preciso para ser 
implementado. 
 

Figura A.2.1– Padrões para o processo de desenvolvimento. 

 

A.3 Padrões de Estrutura: Conjunto de casos de uso 

São cinco os padrões para estruturar colecções de casos de uso. Estes padrões indicam que 

deve existir uma visão clara dos objectivos do sistema e essa visão partilhada por todos os 

intervenientes; devem ser identificadas as fronteiras do sistema, os actores e respectivos 

papéis; também é importante a identificação dos serviços que o sistema deve entregar aos 
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actores para satisfazer os objectivos do negócio; por último, organizar os casos de uso como 

uma história hierárquica de forma a adquirirem mais ou menos contexto. De facto, se não se 

conhecer os limites de um sistema, ele tenderá a crescer de forma incontrolável, podendo ter 

consequências negativas para o desenvolvimento. 

Padrão Problema Solução 

SharedClearVision A falta de uma visão clara sobre o sistema 
pode conduzir a indecisões, a opiniões 
contraditórias entre os stakeholders. Pode 
ainda paralisar o projecto. 

Identificar claramente os objectivos do 
sistema de acordo com a missão da 
organização. Assegurar que uma visão clara 
dos objectivos seja partilhada por todas as 
pessoas envolvidas no projecto. Incluir 
também nesta visão os problemas que o 
sistema poderá resolver e os problemas que o 
sistema poderá não resolver; quem são os 
stakeholders; e como o sistema beneficiará os 
stakeholders. 
 

VisibleBoundary A extensão de um sistema crescerá de 
uma maneira incontrolável se não se 
souber quais são as suas fronteiras. 

Estabelecer uma fronteira visível entre o 
sistema e o seu ambiente, enumerando quem e 
o que pode interagir com o sistema. 
 

ClearCastOfCharacters Analisando os utilizadores do sistema sem 
se atender aos seus papéis, poder-se-á 
perder comportamento importante do 
sistema ou introduzir comportamento 
redundante. 
 

Identificar os actores que interagem com o 
sistema e o papel que cada um deles 
representa. Descrever claramente os actores. 

UserValuedTransactions Um sistema é imperfeito se não puder 
entregar os serviços que são importantes 
aos seus utilizadores e se não apoiar os 
propósitos e os objectivos específicos do 
sistema. 

Identificar os serviços importantes que o 
sistema deve entregar aos actores para 
satisfazer os objectivos do negócio. Cada caso 
de uso deve descrever os serviços essenciais 
que são importantes para pelo menos um 
utilizador. 
 

EverUnfoldingStory O número de passos necessários para a 
descrição do comportamento do sistema 
excede tanto a memória como o interesse 
dos vários tipos de leitores. 

Organizar o conjunto de casos de uso como 
uma história hierárquica de maneira que 
possa ser desdobrada para adquirir mais 
detalhe ou compactada para adquirir mais 
contexto. 
 

Figura A.3.1– Padrões para conjuntos de casos de uso. 

 

A.4 Padrões de Estrutura: Casos de uso 

Os padrões de estrutura de casos de uso são seis. Estes padrões dão-nos indicações para que 

os casos de uso sejam fáceis de ler e compreender. Assim, cada caso de uso deve ter apenas 

um objectivo, mas completo e que suporte a visão do sistema. O nome do caso de uso é muito 

importante. Deve ser um nome que revela a intenção e que recorde aos leitores o objectivo do 

caso de uso. Os cenários exaustivos são redundantes e a maioria das pessoas prefere não os 

ler. A abordagem mais indicada é estruturar as diferentes alternativas como fragmentos de 
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cenários. Não se deve distrair o leitor com detalhes tecnológicos, regras e restrições. Pode-se, 

em vez disso, usar especificações suplementares para adicionar ao caso de uso.  

De facto, os detalhes não funcionais como regras do negócio, interfaces de utilizador, 

protocolos de interface externos, regras de validação de dados e até princípios podem ser 

adicionados aos casos de uso numa secção suplementar. Um dos erros mais frequentes quando 

se escrevem casos de uso é acreditar que este substitui todas as outras ferramentas de 

especificação do sistema. Regras de negócio, formato de dados e interfaces de navegação não 

têm lugar na descrição do caso de uso. Mas estes elementos são peças importantes de 

informação que se podem associar com o caso de uso, escrevendo-os em documentos 

separados. 

Padrão Problema Solução 

CompleteSingleGoal Objectivos inadequados provocarão 
incerteza nos escritores acerca de onde 
um caso de uso termina e o outro 
começa. 

Escrever cada caso de uso com um objectivo 
completo e bem definido. Seleccionar e 
atribuir um nome ao objectivo do actor 
principal.  

VerbPhraseName Nomes genéricos sem significado não 
vão de encontro às expectativas do 
leitor nem fornecem um ponto de 
referência adequado. 

Atribuir um nome ao caso de uso com um 
verbo forte numa frase representando o 
objectivo do actor principal. 

ScenarioPlusFragments  O leitor deve ser capaz de seguir com 
facilidade o caminho pelo cenário ou 
história, de outra forma pode ser um 
trabalho inútil ou mesmo perder 
informação. 

Escrever a história como um cenário simples 
sem considerar possíveis falhas. Depois, 
colocar fragmentos de história que mostrem 
as condições alternativas que poderão 
ocorrer. 

ExaustiveAlternatives  Um caso de uso pode ter várias 
alternativas. A falta de algumas vai 
provocar enganos quanto ao 
comportamento do sistema por parte de 
quem está a desenvolver pelo que o 
sistema ficará incompleto. 

Identificar todas as alternativas e falhas que 
devem ser geridas pelo caso de uso. 

Adornments A inclusão de requisitos não funcionais 
num caso de uso pode rapidamente 
desordenar e obscurecer esse mesmo 
caso de uso. 

Criar campos adicionais no template dos 
casos de uso, fora do texto que descreve o 
cenário, contendo informação suplementar 
que é útil associar aos casos de uso. 

PreciseAndReadable Casos de uso demasiado complicados 
para leitores não especializados, ou 
demasiado imprecisos para quem 
desenvolve, resultam em sistemas 
inadequados e mal construídos. 

Escrever o caso de uso de forma a ser 
acessível à audiência menos técnica, com 
poder de decisão, para que esta o possa 
avaliar. Também deve ser suficientemente 
preciso para que quem o vai desenvolver 
compreenda o que vai construir. 

Figura A.4.1– Padrões de estrutura para casos de uso individuais. 

Quando se escrevem casos de uso uma das regras principais é conhecer a audiência. 

Determinar quem necessita dos casos de uso e desenvolvê-los de acordo com a terminologia 

usada por essa mesma audiência. Tem sido observado que um alto nível de formalidade nas 

especificações podem dar origem a uma falsa sensação de segurança. Quem desenvolve pode 

ter esse falso sentido de segurança julgando que há menos oportunidade para os problemas 
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resultarem em ambiguidades. Nada pode substituir um bom diálogo com os stakeholders. 

Os casos de uso longos podem inibir a reutilização. Tanto o tamanho como o detalhe podem 

dificultar a reutilização das características básicas. Grandes casos de uso podem esconder 

características importantes do sistema, tornando-se difícil identificar os serviços reutilizáveis. 

Tal abordagem contém soluções em vez das necessidades do stakeholders. O resultado é 

rígido, com transacções muito definidas e demasiado precisas para reutilizar noutros 

contextos. É simplesmente mais fácil reutilizar peças pequenas que grandes. 

A.5 Padrões de Estrutura: Cenários e Passos 

Os padrões de estrutura relativos a cenários e passos indicam sinais de qualidade para melhor 

se descrever o sistema. Os sinais de qualidade fazem com que um caso de uso seja mais curto, 

contenha menos detalhes e ainda seja mais fácil de ler. Os padrões como sinais de qualidade 

são ajudas para diagnósticos, revisões e melhoria do trabalho de grupo.  

Padrão Problema Solução 

DetectableConditions Os escritores debatem-se com o 
problema de saber quantas e quais as 
condições a incluir no caso de uso. 
 

Incluir somente as soluções detectáveis. 
Juntar as condições que têm o mesmo efeito 
no sistema. 

LeveledSteps Caso de uso com passos excessivamente 
grandes ou excessivamente pequenos 
não ajudam a atingir o objectivo final 
tornando o caso de uso difícil de ler e de 
compreender. 
 

Cada cenário deve ter de três a nove passos; 
Os passos desses cenários devem situar-se em 
níveis semelhantes e a um nível de 
abstracção justamente abaixo do objectivo 
do caso de uso. 

ActorIntentAccomplished Tanto o leitor como o escritor podem 
ficar confusos acerca do 
comportamento de um sistema se não 
estiver claro qual é o actor que tem a 
responsabilidade para executar 
determinado passo. 
 

Escrever cada passo para mostrar 
claramente, qual a acção que o actor vai 
desempenhar. 

ForwardProgress Os escritores têm que decidir o 
comportamento a colocar num único 
passo. Podem-no fazer escrevendo 
muito detalhadamente, tornando os 
casos de uso muito longos e cansativos 
de ler. 
 

Eliminar ou juntar os passos que não deixam 
o actor avançar. Simplificar passagens que 
possam distrair os leitores deste progresso. 

TechnologyNeutral A inclusão de restrições tecnológicas e 
de detalhes de implementação numa 
descrição de um caso de uso aumenta a 
sua complexidade e obscurece o seu 
objectivo. 
 

Escrever cada caso de uso de uma forma que 
seja independente da tecnologia. 

Figura A.5.1– Padrões para cenários e passos. 

A.6 Padrões de Estrutura: Relacionamentos 
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Os relacionamentos, include e extend nos casos de uso têm provocado alguma apreensão junto 

de quem desenvolve casos de uso, tanto experientes como menos experientes. Há muitos 

factores que contribuem para este problema. Primeiro, as definições de include e extend, são 

ambíguas, levando a uma grande variedade de interpretações sobre aquilo que realmente 

significam. Segundo, os profissionais de software tendem a favorecer a formalidade do caso 

de uso em vez da utilidade, criando modelos que seguem todas as regras, mas que são muito 

difíceis de ler. Por fim, os professores tendem a enfatizar demasiado estas técnicas quando 

ensinam a escrever casos de uso. A regra primordial de escrita é “conhecer o público”. Assim, 

os melhores casos de uso são semi-formais, apenas com a estrutura necessária para serem 

razoavelmente precisos e não ambíguos, de forma a comunicarem os conceitos importantes. 

Os bons modelos de casos de uso tendem a usar as relações de include e extend de forma 

muito prudente. 

Padrão Problema Solução 

CommonSubBehavior Reescrever os passos comuns é 
redundante e aumenta o risco de 
inconsistência ou imprecisões no 
modelo. 

Usar a relação «include» entre casos de uso 
quando dois ou mais casos de uso partilham 
um conjunto comum de acções. O objectivo é 
consolidar o comportamento comum e 
simplificar o modelo, eliminando a  
redundância. 
 

InterruptsAsExtensions Uma alternativa que afecta mais do que 
um passo num cenário pode dispersar 
detalhes que estão relacionados com o 
caso de uso, causando ao leitor confusão 
ou perda de informação importante. 

Criar uma extensão de caso de uso quando 
uma alternativa interrompe vários passos 
num cenário. Para cada declaração no caso 
de uso de extensão, especificar sempre a 
ligação ao caso de uso original que está a ser 
interrompido. Esta técnica permite 
simplificar o modelo consolidando as acções 
interrompidas. 
 

PromotedAlternative Alternativas longas e complexas podem 
dominar um caso de uso, parecendo 
mais importantes do que realmente são. 
Alternativas complexas confundem um 
caso de uso e podem tornar obscuras 
outras alternativas. 
 

Mover as alternativas complexas que 
dominam um caso de uso para extensões de 
casos de uso separados. Usar a relação 
«include» para ligar ao novo caso de uso. 
 

Figura A.6.1– Padrões para relacionamentos de casos de uso. 

Extensões (InterruptsAsExtensions): Esta técnica permite simplificar o modelo consolidando 

as acções interrompidas, em vez de as dispersar. Tecnicamente, um ponto de extensão é um 

ponto no qual o comportamento adicional pode ser inserido. Estes pontos de extensão são 

como marcas simbólicas e ajudam a tornar o caso de uso extensão mais independente da 

estrutura interna do caso de uso base. 

PromotedAlternative: sugere que também se pode usar extensões quando se tem alternativas 

importantes para dar destaque. Neste caso, pode-se “graduar” estas alternativas numa 
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extensão de forma que sejam destacadas. 

Estas recomendações melhoram a organização dos fragmentos nos cenários 

(ScenarioPlusFragments) ajudando a reduzir a complexidade e a eliminar a redundância em 

casos de uso. Mas estes benefícios podem ficar caros porque juntar casos de uso de extensão 

adicionais pode quebrar a sequência, dificultando a leitura. Assim, é necessário ponderar bem 

os benefícios da redução da complexidade em relação aos benefícios de uma melhor leitura. 

Aconselha-se a seguinte regra: “Em caso de dúvida, não se devem usar os fragmentos”. 

 

A.7 Padrões de Desenvolvimento: Edição 

A edição e revisão de casos de uso é uma actividade necessária. Alguns casos de uso ficam 

desactualizados, são demasiado grandes, podem incluir demasiadas funcionalidades, ou ainda, 

são insuficientes para descrever o sistema. Deste modo, é necessário organizar e adicionar 

novos casos de uso, ou mesmo eliminar casos de uso. 

Esta secção descreve três padrões para remover problemas ou “bad smells” existentes em 

casos de uso. Ou seja, os padrões de edição têm por objectivo tratar três situações: 

1. Dividir os casos de uso extremamente grandes e reduzi-los para um tamanho utilizável 

(RedistributeTheWealth); 

2. Combinar fragmentos incompletos de casos de uso em novos casos de uso ou em 

casos de uso existentes (MergeDroplets); 

3. Eliminar casos de uso desnecessários (CleanHouse). 

A reorganização de casos de uso com uma grande dimensão, para o padrão 

RedistributeTheWealth, depende do nível dos objectivos e dos relacionamentos com outros 

casos de uso. Assim deve-se: 

• Recolocar fragmentos noutros casos de uso: quando os objectivos extra forem 

fragmentos que pertencem a um caso de uso, então passam a fazer parte desse caso de 

uso; 

• Criar um novo caso de uso: quando as partes extra descrevem um comportamento que 

só se mantêm por si ou está de acordo com o objectivo do actor, então cria-se um novo 
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caso de uso para esse comportamento; 

• Criar um novo caso de uso de nível mais baixo: se houver passos extra da história que 

descrevam um comportamento de baixo nível então nivelam-se esses passos do caso 

de uso (LeveledSteps) criando um novo caso de uso. Recolocar os passos de baixo 

nível no novo caso de uso e referenciar ao caso de uso original, com a relação 

“include”; 

• Recolocar fragmentos supérfluos em especificações suplementares quando os 

fragmentos estiverem incluídos só para ajudar a clarificar a descrição do caso de uso. 

Padrão Problema Solução 

RedistributeTheWealth Um caso de uso muito grande é difícil 
de controlar e usar, provocando nos 
utilizadores distracção e falta de 
concentração. 

Mover as passagens pouco manejáveis ou 
extensões demasiado complexas para os seus 
próprios casos de uso. 

MergeDroplets Casos de uso que descrevem fragmentos 
de comportamentos pequenos e isolados 
não mostram informação suficiente 
para ajudar os leitores a 
compreenderem o sistema. 

Juntar os fragmentos de casos de uso em casos 
de uso relacionados com o mesmo objectivo. 

CleanHouse Os casos de uso que não contribuem 
para o todo, podem provocar distracção 
e podem levar a audiência pelo caminho 
errado. 

Remover os casos de uso que não acrescentam 
valor ao sistema ou que já não se encontram 
na lista activa. 

Figura A.7.1– Padrões para edição e revisão de casos de uso. 

A fusão de fragmentos (MergeDroplets) de casos de uso exige mais esforço do que 

simplesmente juntar vários passos e chamar ao resultado um caso de uso. O produto final tem 

ainda de conter os padrões para ser considerado um bom caso de uso. A melhor solução é 

editar cuidadosamente as peças juntas numa unidade coesa que descreva um objectivo 

completo e bem definido. Se os casos de uso resultantes forem demasiado grandes ou com 

demasiados detalhes, então refinar os passos que eles englobam para mostrar claramente qual 

a acção que o actor vai desempenhar ou ainda nivelar os casos de uso para os tornar mais 

compreensíveis. 

Também a maneira de juntar os casos de uso parciais depende do seu objectivo e da sua 

relação com outros casos de uso, pelo que devem: 

• Unir fragmentos para criar novos casos de uso quando vários casos de uso parciais 

descrevem comportamentos relacionados com o mesmo objectivo. Unir os casos de 

uso parciais faz sentido, especialmente, quando têm de aparecer numa ordem 

específica; 
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• Unir fragmentos em casos de uso que já existem quando um caso de uso descreve um 

comportamento que pertence a outro. Devem apenas ser combinados quando não 

violam a integridade do caso de uso resultante. 

Remover (CleanHouse) os casos de uso da lista logo que se determina que já não têm valor 

significativo. Poderão eventualmente ser guardados como suplementos, mas deixam 

imediatamente de ser desenvolvidos. Uma regra geral para determinar se se deve eliminar um 

caso de uso quando estamos em dúvida, é eliminá-lo. No caso de voltar a ser útil, pode ser 

adicionado à lista mais tarde. 

A edição dos casos de uso exige, antes de tudo, o conhecimento do sistema e da maioria dos 

casos de uso existentes na colecção. Este conhecimento, ajuda a identificar as partes que estão 

fora do lugar, bem como a determinar o sítio a que pertencem. Caso contrário, é provável que 

se omita muitas das subtilezas contidas no sistema. 

Escrever casos de uso com qualidade não é um processo fácil, tornando-se ainda mais 

complicado devido à natureza volátil dos requisitos.  
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Anexo B: Ferramentas de Engenharia de Requisitos 

 

À medida que se automatizam as funções de modelação e detecção de erros, o êxito de um 

sistema de informação está cada vez mais dependente da actividade de especificação de 

requisitos. O uso incorrecto de ferramentas, métodos e normas tornam as práticas de 

engenharia de requisitos ineficientes [Daneva, 2003]. Por conseguinte, é importante o apoio 

de boas ferramentas de requisitos no planeamento e controlo do projecto.  

Há um vasto conjunto de ferramentas para a engenharia de requisitos, veja-se por exemplo, os 

sítios da Internet http://www.paper-review.com/tools/rms/read.php, 

http://www.volere.co.uk/tools.htm e http://www.qucis.queensu.ca/Software-

Engineering/toolcat.html#label312. Aqui é possível encontrar as características mais 

importantes destas ferramentas para além da designação, do fabricante e sua relevância. As 

ferramentas mais conhecidas apresentam-se na figura seguinte (adaptada de [Wieringa and 

Ebert, 2004]): 

Ferramenta  Fornecedor Características e integração com outras 

ferramentas 

Custo 

Caliber-RM  Borland (www.borland.com) Orientada ao ciclo de vida, grandes sistemas, faz 
rastreabilidade; TestDirector, Borland Star Team, 
MS Project  

Alto 

CARE 
(Computer-
Aided RE) 

Sophist Technologies 
(www.sophist.de) 

Centrada nos requisitos, visão de base de dados; 
ferramentas para UML, MS Office, Lotus Notes 

Baixo 

DOORS  Telelogic (www.telelogic.com) Gestão integrada, grandes projectos, suporta 
XML; PLM, ferramentas para UML, MS Project 

Alto 

IRqA 
(Integral 
Requisite 
Analyzer) 

TCP Sistemas & Ingeniería 
(www.tcpsi.es/irqa/ingles/ 
irqa.htm) 

Classificação de requisitos, análise orientada a 
objectos, modelo entidade relacionamento para 
desenho de bases de dados, faz rastreabilidade, 
apoia testes, suporta XML; MS Office 

Médio 

Reqtify TNI-Valiosys 
(www.tni-valiosys.com) 

Faz rastreabilidade, análise de impacto; 
Processador de texto, ferramentas Office, Simulink 

Baixo 

Requisite Pro IBM Rational 
(www.rational.com) 

Gestão de alterações, faz rastreabilidade, suporta 
XML; MS Word, Rational Rose, TeamTest, MS 
Project 

Alto 

RM Trak RM Trak 
(www.rmtrak.com) 

Gestão de requisitos ao nível da entrada; MS 
Office, SQL interface 

Baixo 

RTM 
Workshop  

Integrated Chipware 
(www.chipware.com) 

Projectos distribuídos multi-utilizador, modelação 
de informação, API disponível; ferramentas para 
UML, ferramentas para testes, SQL 

Alto 

Truereq Truereq 
(www.truereq.com) 

Orientada ao ciclo de vida, centrada na equipa, 
suporta XML; Web browser forms 

Baixo 

Vital Link Compliance Automation 
(www.complianceautomation.com)

Centrada na base de dados, grandes projectos, API 
disponível; Adobe Framemaker 

Médio 

Figura B.1– Ferramentas de Engenharia de Requisitos. 
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Segundo o estudo elaborado pela INSAT para a ACIC-TIM19 [TIM, 2004], as ferramentas de 

gestão de requisitos mais utilizadas em Portugal são as seguintes: Requisite Pro, Caliber-RM, 

DOORS e Analiyst Pro (Goda Software, Inc.). Este estudo revelou também que dos cem 

produtores de software entrevistados, apenas treze (figura B.2, adaptada de [TIM, 2004]) 

utilizavam ferramentas de gestão de requisitos e cerca de dez pretendiam vir a usá-las no 

futuro. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Número de Respostas

Analyst Pro

Caliber-RM

DOORS

Requisite Pro

 

Figura B.2– Ferramentas de Gestão de Requisitos usadas em Portugal. 

[Wiegers, 1999a] comparou quatro ferramentas comerciais de gestão de requisitos, a saber: 

Requisite Pro, DOORS, Caliber-RM e RTM Workshop. Assim, identificou alguns aspectos 

que convém ter em conta quando se pretende escolher uma das várias ferramentas existentes 

no mercado:  

• Permitir a definição de vários tipos de requisitos (requisitos de negócio, requisitos 

funcionais e não funcionais, requisitos de hardware e testes);  

• A integração com os processadores de texto mais utilizados do mercado (Microsoft 

Word, por exemplo), assim como o suporte de vários formatos de ficheiros para 

importação e exportação;  

• Deverá ser possível adicionar novos requisitos directamente na base de dados, ou 

seleccionar texto de um documento para ser tratado como um requisito; 

• Permitir a sincronização do documento de requisitos com a base de dados de 

requisitos; 

                                                 
19 ACIC- Associação Comercial e Industrial de Coimbra no âmbito do projecto TIM – Tradição, Inovação e 

Mudança. 
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• Permitir a geração do documento de requisitos num formato definido pelo utilizador 

ou sob a forma de relatórios tabulares; 

• Permitir a especificação de grupos de utilizadores e a definição de permissões de 

acesso; 

• Possibilidade de incorporar objectos não textuais na base de dados.  

• Integração com outras ferramentas de desenvolvimento, nomeadamente a integração 

com ferramentas de teste, modelação, acompanhamento de problemas, ou gestão de 

projectos. 

Num estudo dirigido aos vendedores de ferramentas de gestão de requisitos, realizado pela 

INCOSE20 (International Council on Systems Engineering) [INCOSE, 2002], foram 

comparadas vinte ferramentas comerciais com base num conjunto de perguntas sobre as 

funcionalidades das ferramentas. Essas funcionalidades, dizem respeito ao levantamento de 

requisitos; à recolha dos elementos da estrutura do sistema; aos fluxos dos requisitos; à 

análise de rastreabilidade; à gestão de configurações; aos documentos e relatórios produzidos; 

à capacidade de integração com outras ferramentas; ao ambiente e às plataformas adoptadas; 

ao interface com o utilizador; às normas que suporta; ao apoio e manutenção; à formação; 

assim como outras características que os fornecedores das ferramentas consideram 

importantes. Assim, atendendo às repostas dos vendedores, constata-se que a maioria das 

ferramentas possuem estas funcionalidades na totalidade ou em parte. 

 

 

                                                 
20 International Council on Systems Engineering é uma organização internacional sem fins lucrativos fundada 

em 1990. 
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Anexo C: Importância das Capacidades Não 

Técnicas em Engenharia de Requisitos 

 

Para resolver e evitar muitos dos problemas que surgem nas actividades de engenharia de 

requisitos, os engenheiros de requisitos devem ter experiência em dinâmica de grupo, gestão 

de conflitos, gestão de equipas, para além de experiência no domínio da aplicação. Também é 

importante conhecer as técnicas de levantamento de requisitos originárias das áreas de 

psicologia e ciências sociais, como sejam: programação neurolinguística (NLP), terapia 

familiar, técnicas de criatividade, técnicas de observação, assim como técnicas de modelação 

orientada a casos de uso e técnicas de prototipagem [Rupp, 2002]. O conhecimento desta 

variedade de técnicas permite o ajustamento da técnica à situação específica. [Nuseibeh and 

Easterbrook, 2002] referem a necessidade de formação multidisciplinar para os profissionais 

de engenharia de requisitos. Neste sentido, descrevem-se de seguida algumas das capacidades 

não-técnicas referenciadas como mais importantes no contexto da Engenharia de Requisitos. 

 

C.1 Capacidade de Comunicação  

O desafio de escrever bons requisitos está no poder comunicacional entre grupos de pessoas 

com diferentes pontos de vista. Por isso, [Alexander and Stevens, 2002] referem-se a pontes 

de comunicação ao nível de vários intervenientes, como sejam: 

• Equipa de desenvolvimento e marketing; 

• Utilizadores e equipa de desenvolvimento; 

• Chefias e clientes. 

Segundo [Macauly, 1996], a comunicação com os stakeholders e com todos os intervenientes 

constitui-se como um problema na engenharia de requisitos. Existem hiatos na comunicação 

entre o utilizador e o engenheiro de requisitos, pelo que, há dificuldades de entendimento 

quanto às necessidades dos utilizadores e de outros stakeholders. Por outro lado, argumenta 

que muitos dos erros que existem nos sistemas são precisamente devido ao facto de as pessoas 
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envolvidas no processo da engenharia de requisitos não comunicarem o suficiente entre si. 

Ainda segundo [Macauly, 1996] as técnicas de comunicação são sobretudo úteis para: 

• Fornecer orientações na condução de entrevistas aos utilizadores; 

• Fornecer directrizes na concepção e no tratamento de questionários; 

• Fornecer directivas nas observações; 

• Ajudar a identificar os diferentes pontos de vista; 

• Aproximar os diferentes pontos de vista; 

• Ajudar nas revisões dos modelos de desenvolvimento; 

• Apoiar os utilizadores na análise dos seus problemas e na identificação das 

necessidades de mudança; 

• Facilitar a constituição de equipas de requisitos; 

• Apoiar na identificação de stakeholders; 

• Facilitar a partilha de informação; 

• Encorajar a intuição, a imaginação e o senso comum nos participantes; 

• Facilitar a comunicação entre pessoas com uma grande diversidade de conhecimentos; 

• Ajudar a liderar reuniões com agendas pré definidas e com estratégias de resolução de 

problemas; 

• Promover a capacidade de saber ouvir.  

Também para [Rupp, 2002] os problemas de comunicação situam-se ao nível da linguística 

nomeadamente no entendimento daquilo que os stakeholders querem transmitir. Para ajudar a 

superar estes problemas recomenda um método da área da programação neurolinguística. De 

acordo com a programação neurolinguística os enganos podem ocorrer de duas formas: na 

percepção de factos (realidade) e na representação linguística de cada uma dessas percepções 

(realidade pessoal). Constata-se assim que a linguística tem um papel importante na 

engenharia de requisitos ([Nuseibeh and Easterbrook, 2002]; [Sutcliffe, 2002]). 



Anexo C 

 265

C.2 Capacidade de Gestão de Conflitos e Resolução de Problemas  

A gestão de conflitos pode ser conseguida com o recurso a técnicas de resolução de problemas 

como a SEO PISPR [Elias et al., 2000], ou seja, trata-se de um processo de resolução de 

problemas, de tomada de decisão e de planeamento. Este processo inclui os sentimentos; a 

identificação do problema; os objectivos de orientação; pensamento; imaginar soluções; 

seleccionar a melhor solução; planear os procedimentos e por fim verificar se funcionou 

(reparar no que acontece), podendo ser necessário repensar o problema ou a solução e voltar 

ao início. 

Para evitar conflitos posteriores deve-se deixar claro desde o início quais os direitos e 

responsabilidades do cliente ou utilizador do sistema de software. [Wiegers, 1999b] indica 

duas listas para os direitos e responsabilidades que deverão ser analisadas e negociadas entre 

o engenheiro de requisitos e o cliente. 

 

C.3 Criatividade 

[Maiden and Gizikis, 2001] referem que para construir produtos competitivos e criativos não 

se pode implementar o óbvio, ou seja, entendem que é necessário imprimir criatividade no 

processo de engenharia de requisitos. É portanto expectável que o pensamento criativo 

aumente na próxima década. Importa por isso reconhecer a importância do pensamento 

criativo na engenharia de requisitos. [Maiden et al., 2004] usaram técnicas da ciência 

cognitiva, como o raciocínio analógico, para encorajar o pensamento criativo em workshops 

de requisitos. Observaram que os workshops muito planeados não facilitavam a criatividade 

dos seus participantes, sugerem por isso uma maior flexibilidade no planeamento e na 

condução dos workshops. 

 

C.4 Inteligência Emocional 

[Goleman, 1996] vem evidenciar que o conhecimento técnico não é garantia de sucesso 

empresarial, ou seja, os profissionais mais bem sucedidos não são aqueles que possuem mais 

conhecimentos, mas sim aqueles que conseguem aliar esse conhecimento com a capacidade 

de iniciativa, empatia, trabalho em equipa, flexibilidade e liderança. Na realidade, os aspectos 

de inteligência emocional ([Goleman, 1996]; [Goleman et al., 2002]), assumem um papel tão, 
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ou mais importante quanto os aspectos de natureza técnica. O mesmo autor vem frisar esta 

ideia ao referir que a superioridade nas competências de inteligência emocional conta mais do 

que o QI (Quociente de Inteligência). O cálculo do rácio entre as aptidões técnicas e 

cognitivas e os ingredientes da inteligência emocional que caracterizam os melhores líderes 

revelou que as competências baseadas na inteligência emocional tinham um papel mais 

importante quanto mais elevado fosse o nível hierárquico, enquanto que as diferenças nas 

aptidões técnicas eram negligenciáveis [Goleman et al., 2002]. 

 

C.5 Capacidade de Gestão e Liderança 

Também [Davis, 1994] refere, nos seus princípios de engenharia de software, que uma boa 

gestão é mais importante que uma boa tecnologia. Uma boa gestão leva as pessoas a dar o seu 

melhor. No entanto, não existe um estilo universal correcto para a gestão. Alguns estilos são 

inatos e outros são aprendidos. 

Dada a importância desta temática reúnem-se seguidamente um conjunto de competências 

para uma boa liderança [Goleman et al., 2002]: 

• Consciência organizacional: os líderes devem ser capazes de detectar as redes sociais e 

as relações de poder na organização. Devem saber compreender as correntes políticas 

existentes, assim como os valores orientadores e as regras não expressas que regem o 

relacionamento das pessoas; 

• Espírito de serviço: os líderes devem saber estimular um ambiente emocional para que 

as pessoas que têm contacto directo com os clientes e os fornecedores cultivem 

adequadamente essas relações. Devem ainda demonstrar disponibilidade, sempre que 

for necessário; 

• Empatia: os líderes devem saber lidar com pessoas de várias origens e culturas. 

Devem ser capazes de se sintonizar com um vasto leque de sinais emocionais, o que 

lhes permitirá captar as emoções sentidas pelas pessoas e pelos grupos. Devem ainda 

saber ouvir atentamente e perceber a perspectiva das outras pessoas; 

• Influência: um líder deve ter aptidão para encontrar temas apelativos adequados a cada 

um dos interlocutores e ter a capacidade de conquistar a adesão das pessoas, 
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construindo redes que apoiem as suas iniciativas; 

• Liderança inspiradora: os líderes devem gerar ressonância e estimular as pessoas para 

uma atitude de envolvimento; 

• Catalisador de mudança: os líderes devem saber operar a mudança tornando-a 

suficientemente apelativa, mesmo tendo que lidar com eventuais resistências; 

• Gestão de conflitos: os líderes devem saber resolver os conflitos, atraindo todas as 

partes e mobilizando-as para um ideal comum; 

• Espírito de colaboração e de equipa: os líderes devem saber gerar um ambiente 

colegial e devem constituir-se como modelos de respeito e de colaboração tendo por 

horizonte o fortalecimento das relações e da cooperação. 

Uma gestão com objectivos conducentes a um produto final para satisfazer os clientes 

pressupõe determinadas competências num líder. A figura seguinte sintetiza esta acção. 

 

Gestão e liderança 

Equipa 

Produto final 

Consciência organizacional 

Espírito de serviço 

Empatia 

Influência 

Inspiração 

Catalisador de mudança 

Gestor de conflitos 

Espírito colaboração e de equipa 

Conhecimento Processo 

 

Figura C.5.1– Competências para uma boa liderança em orientação ao produto final. 

Com efeito, [Davis, 1994] enuncia o princípio de que as pessoas com capacidade e 
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experiência, talento e formação são a chave para o sucesso. 
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Anexo D: Documentação Pré-existente do Sistema  

Objecto da Experiência de Validação 

 

Nesta secção reproduz-se a documentação do sistema existente, organizada por entidades de 

domínio, e detalhada por diagrama de classes, processos e cenários, só para a parte de 

campanhas de marketing, de acordo com o formato e metodologia da organização (descrita na 

secção 4.4.1). Esta documentação encontrava-se originalmente em suportes Open Impress (do 

Open Office), Rational Rose e Lotus Notes. 

 

D.1 Documentação da Entidade "Campanha" 

 
Uma Campanha de marketing é definida como um conjunto de acções a serem realizadas em 

diversas fases, e é dirigida a um determinado conjunto de clientes (entidades), conjunto esse 

denominado por Target da Campanha (Conjunto destinatários/Segmento). 

Cada campanha pode ser criada com vista a cumprir um ou mais dos seguintes objectivos 

entre outros: 

• Aumentar as vendas 

• Aumentar a lealdade dos clientes 

• Dar a conhecer novos produtos 

• Recolher informação adicional sobre os clientes por forma a poder efectuar campanhas 

mais eficientes 

• Retenção de clientes 

Informação necessária para criar uma Campanha: 

• Título – Nome a dar à Campanha. 

• Tipo – Tipo de Campanha. 

• Data início/Data fim – Data em que vai começar a Campanha e data em que é previsto 

terminar. 

• Objectivo – Objectivos que se pretendem ver atingidos finda a Campanha. 

• Descrição – Descrição da Campanha. 
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• Produtos – Produtos envolvidos na Campanha (caso existam). 

• Segmento – Conjunto de destinatários, Segmento pré-criado. 

• Conjunto de Fases – Conjunto de fases em que se decompõe uma Campanha. 

• Nome – Nome da pessoa que criou a Campanha (Histórico de Alterações). 

• Custos – Exposição dos Custos associados à Campanha.  

• Resultados – Exposição dos resultados obtidos em cada acção realizada durante a 

Campanha, dados estatísticos. 

• Análise – Conclusões a tirar dos resultados da Campanha. 

• Recomendações – Opções a tomar mediante a análise dos resultados. 

 

Diagrama de classes 

 

ContactItem

CampaignType

Phase

Segment

Campaign
name : String
description : String
startDate : Date
endDate : Date
goal : String
comment : String
budget : Double
dueDate : Date
status : String
addContactsManually : Boolean

generateContactList()
addContactInternal()
addContactsManually()

n

1

n

1

n
1

n
1n 1n 1

0..1

0..1

0..1

0..1

Campaign

 
 

Processo "P001 Campanha" 

 

Abstracto: Este processo define uma campanha. Uma campanha destina-se a efectuar acções 

de Marketing perante os contactos da empresa e é organizada segundo um conjunto de fases. 
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Descrição: Uma Campanha de marketing é definida por um conjunto de fases a serem 

realizadas, e é dirigida a um determinado conjunto de clientes ou contactos de uma empresa 

cliente, conjunto esse denominado por Target da Campanha. O conjunto de Contactos de uma 

Campanha pode ser seleccionado segundo os critérios do Segmento da Campanha e/ou pode 

ser seleccionado manualmente. 

 

Cenário "C001 Criar Campanha" 

 

 
Descrição  

 
Criação de uma Campanha 

 
Processo  

 
P001 Campanha 

 
Pressupostos  

 
Nenhum 

 
Classe Responsável  

 
CampaignEJB 

 
Input  

 
M:id(String) 
M:descrição(String) 
M:tipoCampanha(com.quatrosi.cm.mk.CampaignType) 
M:dataInício(Date) 
M:dataFim(Date) 
M:objectivo(String) 
C:segmento(com.quatrosi.cm.mk.Segment) 
M:adicionarContactosManualmente(Bolean) 
O:comentário(String) 
M:custoPrevisto(TransactionValue) 

 
Consequência  

 
Campanha criada e adicionada à colecção de Campanhas.O estado é inicializado com: "A
iniciar" e dataFimEfectiva com: null 

 
Output  

 
Campaign 

 
Nº Acção Como Impacto 

1. Se id é nulo   
Envia mensagem FW0002 - Argumento obrigatório 
identificação é nulo na criação do 
com.quatrosi.cm.mk.Campaign. 

2. Se descrição é nula   
Enviar mensagem FW0002 - Argumento obrigatório 
descrição é nulo na criação do 
com.quatrosi.cm.mk.Campaign. 

3. Se tipoCampanha é nulo   
Enviar mensagem FW0002 - Argumento obrigatório 
tipoCampanha é nulo na criação do 
com.quatrosi.cm.mk.Campaign. 

4. Se dataInício é nulo   
Enviar mensagem FW0002 - Argumento obrigatório 
dataInício é nulo na criação do 
com.quatrosi.cm.mk.Campaign. 

5. Se dataFim é nulo   
Enviar mensagem FW0002 - Argumento obrigatório 
dataFim é nulo na criação do 
com.quatrosi.cm.mk.Campaign. 

6 Se objectivo é nulo   
Enviar mensagem FW0002 - Argumento obrigatório 
objectivo é nulo na criação do 
com.quatrosi.cm.mk.Campaign. 

7. 
Se 
adicionarContactoManualmente 
for nulo 

  
Envia mensagem FW0002 - Argumento obrigatório 
adicionarContactoManualmente é nulo na criação do 
com.quatrosi.cm.mk.Campaign. 

8. Se custoPrevisto é nulo   Envia mensagem FW0002 - Argumento obrigatório 
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custoPrevisto é nulo na criação do 
com.quatrosi.cm.mk.Campaign. 

  Validação completa     

9. 
Se 
adicionarContactoManualmente 
for Falso 

    

9.1. Se segmento for nulo     

9.1.1.     Envia mensagem BEE000162 segmento não pode ser 
nulo quando adicionarContactoManualmente é falso 

9.2. Senão for nulo e se segmento 
existe     

9.2.1. Gera Contactos Usando cenário Gerar 
Contactos Segmento   

10. 
Se 
adicionarContactoManualmente 
for verdadeiro 

    

10.1. Gera Contactos 
Usando cenário Gerar 
Contactos seleccionados 
manualmente. 

  

 

 

D.2 Documentação da Entidade "Segmento" 

 

Resultado do processo de Segmentação que consiste em identificar grupos (Segmentos) de 

clientes com base no seu perfil, preferências e necessidades. Um Segmento de mercado é 

constituído por um conjunto de Regras de selecção que ditam os critérios que os contactos 

têm que satisfazer para pertencerem ao Segmento. Cada Regra de selecção define um sub-

conjunto de contactos e o conjunto de contactos do Segmento é composto pela reunião de 

todos esses sub-conjuntos. 

Informação necessária para criar um Segmento: 

• Nome Segmento – Nome a dar ao Segmento. 

• Descrição  – Descrição do conjunto de clientes que o compõe. 

• Conjunto de Regras de Selecção – Conjunto de Regras de Selecção que definem um 

Segmento.  

• Histórico de alterações – Nome da pessoa que criou o Segmento, data criação, alteração, 

etc. 

 

Exemplo: 

• Nome Segmento – “Clientes Alto valor” 
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• Descrição  – Conjunto de contactos de empresas de Lisboa cujo valor médio de compras 

anuais à nossa empresa é superior 10000Euros. Ou de empresas do Porto em que o mesmo 

valor é superior a 5000Euros.O cargo/função dos contactos deve ser Gerente. 

• Conjunto de Regras de Selecção  

o Localidade = Lisboa e ComprasMédiasporAno >10000 e Cargo = Gerente. 
o Localidade = Porto e ComprasMédiasporAno >5000 e Cargo = Gerente. 

• Histórico de alterações – ... 

 

Regra de Selecção: Uma regra de selecção é constituída por um conjunto de critérios de 

selecção. Um contacto para pertencer ao subconjunto de Contactos que satisfazem a Regra de 

selecção tem que obedecer a todos os critérios que compõem essa regra. 

 
Critério de selecção: Um critério de selecção define uma condição que o contacto tem que 

satisfazer.   

 

Informação necessária para criar um Critério de Selecção: 

• Identificação  – Identificação do Critério de Selecção. 

• Operador – Operador a usar no critério 

• Constante a Comparar –  Valor sobre o qual vamos fazer a comparação. 

• Propriedade do Contacto – Propriedade do Contacto sobre a qual queremos verificar a 

condição. 

 

Exemplo de critério de selecção: 

• Identificação  – XX 

• Operador – “=” --igual 

• Constante a Comparar – “Gerente”  

• Propriedade do Contacto – Função/Cargo na Empresa 

 

Diagrama de classes 
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SelectionOperatorEnumeration

ConTactPropertyList

ContactPropert
y

dbSelect()
expression()
id()
descript ion()

Campaign

SelectionRuleItem
sequenceId
operator
constantToCompare

Segment
name : String
description : String

0..1

0..1

+campaign

0..1

0..1

SelectionRule
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getExpression()
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1
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Processo "P002 Segmento de Mercado" 

 

Abstracto: Este processo define um Segmento. Um Segmento é constituído por um conjunto 

de contactos seleccionados segundo determinados critérios. 

Descrição: Um Segmento resulta do processo de Segmentação que consiste em identificar 

grupos(Segmentos) de clientes com base nos seus perfis, preferências e necessidades. A 

Segmentação permite criar Campanhas de Marketing especificamente direccionadas, ou seja, 

pretende-se que a audiência certa seja seleccionada para cada Campanha. 

Exemplo de um Segmento: Inactivos - Clientes que já não compram há mais de 1 ano. 

 
Tarefa "T001 Trabalhar com Segmento de Mercado" 

 

Abstracto: Criação e manutenção de Segmentos 

Descrição: Esta tarefa define a criação e manutenção de Segmentos no sistema. 

Para definir um Segmento será necessária a seguinte informação:  

• Id - Código de identificação do Segmento na aplicação  
• Descrição - Descrição do conjunto de contactos pertencentes ao Segmento 

 



Anexo D 

 277

Cenário "C001 Criar Segmento" 

 

 
Descrição  

 
Criação de um Segmento 

 
Processo  

 
P002 Segmento 
 

Pressupostos  
 

 
Classe Responsável  

 
SegmentEJB 
 

Input  
 
M:id(String) 
M:descrição(String) 
 

Consequência  
 
Segmento criado e adicionado à colecção de Segmentos 

 
Output  

 
Segment 

 

Nº Acção Como Impacto 

1. Se id é nulo   Enviar mensagem FW0002 - Argumento obrigatório id é nulo na criação do 
com.quatrosi.cm.mk.Segment. 

2. Se descrição é nula   Enviar mensagem FW0002 - Argumento obrigatório descrição é nulo na criação do 
com.quatrosi.cm.mk.Segment. 

  Validação completa     

 

D.3 Documentação da Entidade "Contacto" 

Pretende representar toda a informação relativa à pessoa ou pessoas a contactar em 

determinada entidade. Nesta informação estão contidos dados importantes, úteis às acções de 

Marketing. 

Informação necessária para criar um Contacto: 

• Título – Título que antecede o nome da pessoa. 

• Nome 

• Morada 

• Localidade 

• Código Postal 

• Cargo – Cargo que ocupa na empresa da qual é contacto. 

• Departamento – Departamento no qual desempenha funções. 

• Telefone 

• Telemóvel 

• Fax 

• e-mail 
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Informação necessária para efeitos de Marketing: 

• Método – Método preferido de contacto. 

• Canal – Canal de vendas preferido. 

• Frequência – Frequência com que pretende ser contactado. 

• Áreas de interesse – áreas/produtos nos quais poderá vir a interessar-se. 

• Preferências de Privacidade – Neste campo ficam definidas quais as opções feitas pelo 

contacto em termos de privacidade, se pretende, ou não, ver o seu nome incluído dos 

diversos Segmentos (grupos de destinatário das Campanhas de Marketing). 

 

Diagrama de classes 

 

ContactRole
descript ion

Endereço Alternativo

EndereçoBase

Outra entidade

GenericEntity

getID()
isBusinessPartner()
getTotalSalesValue()

1

1

1

1

B.P.

Tit le
name : String

Contact
name : String
omitFromFurderContacts : Boolean
preferedContactMethod
preferedSalesChannel

getParentEnt ity()
isBusinePartnerContact()

0..1 n0..1 n

CONTACTS

 

 
Tarefa "T004 Trabalhar com Propriedade de Contacto" 

 

Abstracto: Criação e manutenção de Propriedades de Contacto. 

Descrição: Esta tarefa define a criação e manutenção de Propriedades de Contacto no 

sistema. 

Para criar uma Propriedade de Contacto é necessária a seguinte informação:  
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• Id - Código de identificação da Propriedade no Sistema.  
• Descrição - Descrição da Propriedade.  
• DbSelect - Indica se a expressão que define a Propriedade do Contacto é um atributo 

do Contacto ou não.  
• Expressão - Expressão que define a Propriedade. 

 

Cenário "C006 Criar Propriedade de Contacto" 

 

 
Descrição  

 
Criar Propriedade de Contacto 

 
Processo  

 
P002 Segmento de Mercado 

 
Pressupostos  

 
nenhum 

 
Classe Responsável  

 
ContactPropertyEJB 

 
Input  

 
M:id(Integer) 
M:descrição(String) 
M:dbSelect(Boolean) 
M:Expressão(String) 

 
Consequência  

 
É criada uma Propriedade de Contacto e adicionada à colecção de Propriedades de Contacto. 

 
Output  

 
ContactProperty 

 

Nº Acção Como Impacto 

1. Se id for nulo   Envia mensagem FW0002 - Argumento obrigatório id é nulo na criação do 
com.quatrosi.cm.mk.ContactProperty. 

2. Se descrição é nula   Envia mensagem FW0002 - Argumento obrigatório descrição é nulo na criação do 
com.quatrosi.cm.mk.ContactProperty. 

3. Se dbSelect é nulo   Envia mensagem FW0002 - Argumento obrigatório debSelect é nulo na criação do 
com.quatrosi.cm.mk.ContactProperty. 

4. Se expressão é nulo   Envia mensagem FW0002 - Argumento obrigatório expressão é nulo na criação do 
com.quatrosi.cm.mk.ContactProperty. 

  Validação completa     

 

D.4 Questões de Parametrização 

 

Como já foi referido no capíltulo 4, as questões de parametrização são 

identificadas/documentadas após o desenvolvimento do produto no formato de questionário, 

como ilustra as figuras seguintes: 
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Anexo E: Template e Representação Interna de Casos 

de Uso Parametrizados na Ferramenta XSDoc 

 

Apresentam-se de seguida os ficheiros (UseCase.xsd e UseCase.xml) que constituem o 

template criado para documentar casos de uso parametrizados na ferramenta XSDoc, bem 

como um exemplo de representação interna em XML de um caso de uso segundo esse 

template (UseCaseCreateMarketingCampaign.xml).  

E.1 Esquema (UseCase.xsd) - ficheiro fonte  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
elementFormDefault="qualified" id="UseCase"> 
 <xs:element name="use-case"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="identifier" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="name" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="brief_description" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="configuration_parameters" minOccurs="0"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="configuration_parameter" type="xs:string" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="actors" minOccurs="0"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="actor" type="ConditionalStringElement" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="inclusions" minOccurs="0"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="inclusion" type="ConditionalStringElement" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="extensions" minOccurs="0"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="extension" type="ConditionalStringElement" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
      </xs:sequence> 
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     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="basic_flow" type="FlowOfEvents" minOccurs="0"/> 
    <xs:element name="alternative_flow" type="FlowOfEvents" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
    <xs:element name="pre_conditions" minOccurs="0"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="pre_condition" type="PrePostCondition" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="post_conditions" minOccurs="0"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="post_condition" type="PrePostCondition" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="entities" minOccurs="0"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="entity" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element name="name" type="xs:string"/> 
          <xs:element name="mode" type="ConditionalEntityMode" 
minOccurs="0" maxOccurs="4"/> 
         </xs:sequence> 
         <xs:attribute name="condition" type="xs:string"/> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="ConditionalStringElement"> 
  <xs:simpleContent> 
   <xs:extension base="xs:string"> 
    <xs:attribute name="condition" type="xs:string" use="optional"/> 
   </xs:extension> 
  </xs:simpleContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="StepType" mixed="true"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="parameter" type="xs:string" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="step" type="StepType" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="number" type="xs:string" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="condition" type="xs:string" use="optional"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="FlowOfEvents"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="step" type="StepType" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
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  <xs:attribute name="name" type="xs:string"/> 
  <xs:attribute name="condition" type="xs:string" use="optional"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="PrePostCondition"> 
  <xs:simpleContent> 
   <xs:extension base="xs:string"> 
    <xs:attribute name="number" type="xs:string" use="optional"/> 
    <xs:attribute name="condition" type="xs:string" use="optional"/> 
   </xs:extension> 
  </xs:simpleContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="EntityMode"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="Create"/> 
   <xs:enumeration value="Retrieve"/> 
   <xs:enumeration value="Update"/> 
   <xs:enumeration value="Delete"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="ConditionalEntityMode"> 
  <xs:simpleContent> 
   <xs:extension base="EntityMode"> 
    <xs:attribute name="condition" type="xs:string" use="optional"/> 
   </xs:extension> 
  </xs:simpleContent> 
 </xs:complexType> 

</xs:schema> 

 

E.2 Esquema (UseCase.xsd) - visão da estrutura hierárquica 



Anexo E 

 

 286 

 



Anexo E 

 287

E.3 Formatador (UseCase.xsl) 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
 
<xsl:stylesheet version="1.0" 
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
 <xsl:output method="html" indent="no"  /> 
 
 <xsl:strip-space elements="*"/> 
 
 <xsl:template match="use-case"> 
  <h1> 
   <xsl:if test="@delta"> 
    <xsl:text>Variações ao Caso de Uso </xsl:text> 
   </xsl:if> 
   <xsl:value-of select="name"/> 
  </h1> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 
 <xsl:template match="identifier"> 
  <h2>Identificador</h2> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 
 <xsl:template match="name"> 
 </xsl:template> 
 
 <xsl:template match="brief_description"> 
  <h2>Descrição Sumária</h2> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 
 <xsl:template match="configuration_parameters"> 
  <h2>Parâmetros de Configuração</h2> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 
 <xsl:template match="configuration_parameter"> 
  <li> 
   <xsl:value-of select="document(concat('../../crm/', text(), 
'.txt'))/configuration_parameter/name"/> 
   (<xsl:value-of select="."/>) 
  </li> 
 </xsl:template> 
 
 
 <xsl:template match="actors"> 
  <h2>Actores</h2> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 
 <xsl:template match="actor"> 
  <li> 
   <xsl:value-of select="."/> 
  </li> 
 </xsl:template> 
 
 <xsl:template match="inclusions"> 
  <h2>Inclusões</h2> 
  <xsl:apply-templates/> 
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 </xsl:template> 
 
 <xsl:template match="inclusion"> 
  <li> 
   <xsl:value-of select="."/> 
  </li> 
 </xsl:template> 
 
 
 <xsl:template match="extensions"> 
  <h2>Extensões</h2> 
  <xsl:apply-templates select="extension"/> 
 </xsl:template> 
 
 <xsl:template match="extension"> 
  <li> 
   <xsl:value-of select="."/> 
  </li> 
 </xsl:template> 
 
 <xsl:template match="basic_flow"> 
  <h2>Fluxo básico de eventos</h2> 
  <table> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </table> 
 </xsl:template> 
 
 <xsl:template match="alternative_flows"> 
  <h2>Fluxos de eventos alternativos</h2> 
  <table valign="top"> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </table> 
 </xsl:template> 
 
 <xsl:template match="alternative_flow"> 
  <h3>Fluxo alternativo</h3> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 
 
 <xsl:template match="step"> 
  <tr> 
   <td valign="top"> 
    <xsl:value-of select="@number"/>. 
   </td> 
   <td valign="top"> 
    <xsl:if test="@condition"> 
     [se <xsl:value-of select="@condition"/>] 
    </xsl:if> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
    <xsl:if test="*"> 
     <table valign="top"> 
      <xsl:apply-templates select="step"/> 
     </table> 
    </xsl:if> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 
 
 <xsl:template match="pre_conditions"> 
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  <h2>Pré-condições</h2> 
  <table> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </table> 
 </xsl:template> 
 
 <xsl:template match="pre_condition"> 
  <tr> 
   <td> 
    <xsl:value-of select="@number"/>. 
   </td> 
   <td> 
    <xsl:if test="@condition"> 
     [se <xsl:value-of select="@condition"/>] 
    </xsl:if> 
    <xsl:value-of select="."/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 
 <xsl:template match="post_conditions"> 
  <h2>Pós-condições</h2> 
  <table> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </table> 
 </xsl:template> 
 
 <xsl:template match="post_condition"> 
  <tr> 
   <td> 
    <xsl:value-of select="@number"/>. 
   </td> 
   <td> 
    <xsl:if test="@condition"> 
     [se <xsl:value-of select="@condition"/>] 
    </xsl:if> 
    <xsl:if test="@delta"> 
     [<xsl:value-of select="@delta"/>] 
    </xsl:if> 
    <xsl:value-of select="."/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 
 <xsl:template match="entities"> 
  <h2>Entidades participantes</h2> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 
 <xsl:template match="entity"> 
  <li> 
   <xsl:if test="@condition"> 
    [se <xsl:value-of select="@condition"/>] 
   </xsl:if> 
   <xsl:value-of select="name"/> 
   <xsl:if test="mode"> 
    (<xsl:apply-templates select="mode"/>) 
   </xsl:if> 
  </li> 
 </xsl:template> 
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 <xsl:template match="entity/mode"> 
  <xsl:value-of select="."/> 
  <xsl:text> </xsl:text> 
 </xsl:template> 
 

</xsl:stylesheet> 

 

E.4 Exemplo de Representação Interna de um Caso de Uso 

(UseCaseCreateMarketingCampaign.xml) 
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<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
 
<use-case xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="default ../../main/templates/UseCase.xsd"> 
 
 <name>Criar Campanha</name> 
 
 <identifier>UseCaseCreateMarketingCampaign</identifier> 
 
 <brief_description>Este caso de uso permite a definição de uma campanha de 
marketing e o seu segmento alvo ou conjunto de 
contactos.</brief_description> 
 
 <configuration_parameters> 
  <configuration_parameter>ParamUseSegments</configuration_parameter> 
 
 <configuration_parameter>ParamAddContactsManually</configuration_parameter
> 
  <configuration_parameter>ParamMarketingChannels</configuration_parameter> 
 </configuration_parameters> 
 
 <actors> 
  <actor>[[ActorCampaignManager][Responsável Campanha]]</actor> 
 </actors> 
 
 <inclusions> 
  <inclusion>[[UseCaseLogin][Login]]</inclusion> 
 </inclusions> 
 
 <extensions> 
  <extension>[[UseCaseCreateCampaignOption][Definir Opções de 
Campanha]]</extension> 
 </extensions> 
 
 <basic_flow> 
  <step number="1">O utilizador autentica-se conforme descrito no caso de 
uso [[UseCaseLogin][Login]].</step> 
  <step number="2">O utilizador introduz os dados descritivos da 
campanha.</step> 
  <step number="3">O utilizador selecciona o alvo da campanha, por um dos 
seguintes métodos: 
   <step number="3.1" condition="ParamUseSegments='Sim'">O utilizador 
selecciona a opção “Usar segmento existente” e selecciona um segmento 
existente. </step> 
   <step number="3.2" condition="ParamAddContactsManually='Sim'">O 
utilizador selecciona a opção “Adicionar contactos manualmente” e 
selecciona os contactos a adicionar à campanha.</step> 
  </step> 
  <step number="4">O utilizador selecciona o canal de marketing a partir da 
lista disponível (ParamMarketingChannels).</step> 
  <step number="5">Opcionalmente, o utilizador pode definir opções 
adicionais da campanha, conforme descrito no caso de uso 
[[UseCaseCreateCampaignOption][Definir Opções de Campanha]].</step> 
  <step number="6">O utilizador confirma os dados introduzidos.</step> 
  <step number="7">O sistema grava os dados da campanha.</step> 
 </basic_flow> 
 
 <pre_conditions> 
  <pre_condition number="1" condition="ParamUseSegments='Sim'">O segmento 
alvo foi criado com [[UseCaseCreateSegmentar][Segmentar Contactos]]. 
</pre_condition> 
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  <pre_condition number="2" condition="ParamAddContactsManually='Sim'">Os 
contactos alvo são criados com [[UseCaseCreateExp][Registar Contacto]]. 
</pre_condition> 
 </pre_conditions> 
 
 <post_conditions> 
  <post_condition number="1">Uma nova campanha é adicionada no sistema.
 </post_condition> 
 </post_conditions> 
 
 <entities> 
  <entity> 
   <name>[[EntityCampaign][Campanha]]</name> 
   <mode>Criar</mode> 
  </entity> 
  <entity condition="ParamUseSegments='Sim'"> 
   <name>[[EntitySegment][Segmento]]</name> 
   <mode>Recuperar</mode> 
  </entity> 
  <entity> 
   <name>[[EntityContact][Contacto]]</name> 
   <mode>Recuperar</mode> 
  </entity> 
  <entity> 
   <name>[[EntityCanal][Canal]]</name> 
   <mode>Recuperar</mode> 
  </entity> 
 </entities> 
 
</use-case> 
 
<!--  
#metadata 
template: UseCase 
formatter: UseCase 

--> 

 



 

 293

Anexo F: Documentação Produzida na Experiência 

de Validação 
 

Apresenta-se seguidamente alguma da documentação produzida durante a experiência de re-

documentação de parte do módulo CRM, na forma de uma listagem obtida directamente com 

a ferramenta XSDoc. 
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Abstract 

 
Organizations that develop generic software 

products, such as ERP or CRM products, and 
implement them in customers with varying needs, are 
faced with the problem of relating each customer 
requirements to the generic product requirements and 
characteristics, in a way that accelerates product 
implementation and supports product evolution 
decisions. To help attain these goals, we present a 
requirements documentation approach, comprising a 
documentation model and a XML and Wiki-based 
documentation infrastructure. The relationship above 
mentioned is established mainly via configuration 
parameters and associated configuration questions. 
Variability in the requirements and characteristics of 
the generic product is described based on the 
configuration parameters. The requirements of each 
implementation are described by answering the 
configuration questions and, when needed, by 
documenting variations to the base requirements and 
characteristics. Linking and viewing facilities support 
traceability analysis, instantiation of base 
requirements and characteristics for actual parameter 
values, and variability analysis among actual 
implementations. 
 
1. Introduction 
 

Generic software products, intended to support the 
business processes of organizations with varying 
needs, such as Enterprise Resource Planning (ERP) 
and Customer Relationship Management (CRM) 
systems, are characterized by high modularity and 
configurability. The customer can choose a subset of 
modules according to his needs, conveniences or 
budgets. Each module can be adapted to the customer's 
specific needs, by configuration (e.g. by setting 

configuration parameters) and, when needed, by 
customization (customer specific developments). 

The process of adapting a generic software product 
to the specific needs of an individual customer, and 
integrating it in the customer environment, is 
sometimes called an implementation process, while the 
process of building the product is called a development 
process. Both the development and implementation 
processes comprise requirements engineering (RE) 
activities. RE at the product development level is 
concerned with capturing the common and variable 
requirements within the domain. RE at the product 
implementation level is concerned with checking if the 
product meets the customer needs, and determining the 
configurations and customizations required. 

When the development and implementation 
processes are performed (or, at least, managed) by the 
same organization, product implementation can be 
accelerated and decisions about product evolution can 
be better supported, if RE activities and artefacts at 
both the product development and implementation 
levels are closely related. Configuration choices 
determined during the RE activities of an 
implementation process are necessarily related to the 
product scope and variability determined during the 
RE activities of the development process. Such 
relationship can be made explicit if the product 
variability is described, from the beginning, as a 
function of configuration parameters used in the 
implementation process. This requires that the 
configuration parameters are identified early, during 
the RE activities of the development process. 

The main contribution of this paper is a 
requirements documentation approach, targeted for 
organizations that want to manage in an integrated and 
agile way the software requirements in the 
development of generic software products and their 
implementation in customers with varying needs. The 
approach comprises a requirements documentation 



Anexo G 
 

316

 

model and a collaborative XML and Wiki-based 
infrastructure, supporting:  

(1) the structured documentation of requirements and 
characteristics of the generic product, based on 
templates, with variability defined as a function 
of configuration parameters;  

(2) the definition of the configuration parameters and 
associated configuration questions;  

(3) the documentation of the requirements of each 
implementation, firstly, by answering the 
configuration questions (black-box reuse), and, 
secondly, by documenting variations and 
extensions to the base requirements and 
characteristics (white-box reuse);  

(4) the integration of the previous artefacts, 
supporting navigation, traceability, instantiation 
of the base requirements and characteristics for 
actual parameter values, and the analysis of 
variability among actual implementations.  

This approach is part of o more complete RE 
process, for the development and implementation of 
generic software products, to be described in [25]. 

The rest of the paper is organized as follows: 
section 2 describes the requirements documentation 
model proposed, independently of concrete tools and 
platforms, section 3 describes the tool support, section 
4 discusses related work, and section 5 presents some 
conclusions and areas that deserve future work.  

To illustrate the approach, a running example, 
related to the management of marketing campaigns in a 
CRM system, will be used along the paper. This 
example comes from a re-documentation experiment 
(of a real world product) that was conducted to 
validate the approach. 
 
2. Requirements documentation model 

 
Figure 1 presents a top-level view of the 

requirements documentation model proposed to 
support, in an integrated way, the main RE concerns at 
the product development and implementation levels. 

A major concern at the product development level 
is to capture the common and variable requirements 
within the domain. In order to allow explicitly relating 
the configuration choices determined at 
implementation time with the product scope and 
variability defined at development time, we propose 
that variability is described, from the beginning, as a 
function of configuration parameters used in the 
implementation process. Starting from a list of high-
level requirements (P1), including variability 

requirements (configurability requirements for black-
box reuse and customizability requirements for white-
box reuse), detailed product requirements and 
characteristics can then be developed and described 
(e.g. through use case and entity models) (P3), 
expressing variability as a function of configuration 
parameters defined at the same time (P2). 

 

 
Figure 1. UML package diagram [12] showing the 
main requirements documentation packages and 

dependencies. 
 
At the product implementation level, main concerns 

are to check if the product meets the customer needs, 
and to determine the configuration settings and 
customizations required. If a configuration question is 
prepared for each configuration parameter, the 
configuration settings required can be conveniently 
obtained by answering a configuration questionnaire 
(P4). Usually, in order to meet customer needs, 
customizations (custom specific developments) are 
also required. In some cases, the product itself has to 
be enhanced. In general, the customer needs that 
cannot be satisfied by mere configuration, can be 
satisfied by adding, removing or modifying features 
from the base product, and can be described as variants 
(additions, removals and modifications) to the base 
product requirements and characteristics (P5). 

Identifier Configuration 
parameter 

Configuration question Type of answer Options 

QCRM1 Use segments Do you want to be able to use an existing segment single choice Yes, No 

k 

«trace» «trace» 

Product implementation requirements 

«derive » 

High-level 
requirements 

Configuration 
parameters 

Detailed requirements 
and characteristics 

Configuration 
settings 

Variations to base 
requirements and 

characteristics 

/ Instantiated requirements 
and characteristics 

Product development requirements 

P1 

P2 P3

P4 P5

P6
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as the target of a marketing campaign? 
QCRM2 Add contacts manually 

to marketing campaigns 
Do you want to be able to add contacts manually as 
the target of a marketing campaign? 

single choice Yes, No 

QCRM3 Marketing channels From the following list, what marketing channels 
do you want to use: e-mail, letter or sms? 

multiple choice e-mail, 
letter, sms 

QCRM4 Additional contact 
attributes 

What additional attributes do you want to use to 
describe a Contact? 

user defined list  name, 
description 

QCRM5 Campaign statuses  What are the possible statuses of a marketing 
campaign? 

user defined list name, 
description 

Figure 2. Example definition of configuration parameters. 

By applying the configuration settings and 
variants to the base product requirements and 
characteristics, a detailed, self-contained, description 
of the product requirements and characteristics for a 
specific implementation can be automatically derived 
(P6). Information about actual product variability 
(not shown in Figure 1), can also be automatically 
derived.  

The next sections describe with further detail the 
packages shown in Figure 1, and give some concrete 
examples. The definition of high-level requirements 
is not addressed, because it follows a straightforward 
structure. 

 
2.1. Definition of configuration parameters 
 

Figure 2 illustrates the definition of some 
configuration parameters and associated 
configuration questions for the running example 
(management of marketing campaigns). Each 
configuration parameter has a name, an identifier, a 
corresponding question (to be answered in each 
product implementation), a type (single choice, 
multiple choice, user defined list, number, date, text, 
etc.) and a list of options (interpreted according to the 
type). 

The configuration questions are to be answered in 
the initial phases of each implementation process. 
The configuration parameters are used in the 
description of the product requirements and 
characteristics (and defined at the same time), to 
express variability.  

Supporting tools should allow the definition of 
configuration parameters based on templates or 
forms, and should automatically provide navigation 
links between the definition of each configuration 
parameter and all the related artifacts, for forward 
and backward traceability. To answer the 
configuration questions, an appropriate questionnaire 
should be presented automatically to the user, based 
on the definitions provided. 

Usually, configuration parameters are not fully 
independent. Dependencies among configuration 

parameters can be defined as configuration 
constraints. Since each constraint relates multiple 
parameters, constraints are better defined separately. 
Figure 3 illustrates the definition of a configuration 
constraint for the running example. Both a human 
readable and a machine readable description are 
provided. The machine readable descriptions should 
be used to validate or guide the user answers to the 
configuration questions. 
 

Identifier Description Formula 
CCCRM1 QCRM1 and QCRM2 

cannot be both 'No' 
QCRM1 = 'Yes' or 
QCRM2 = 'Yes' 

Figure 3. Example definition of a configuration 
constraint. 

 
2.2. Parameterized descriptions of product 
requirements and characteristics 

 
2.2.1. Parameterization mechanisms. In our 
approach, the detailed descriptions of product 
requirements and characteristics are parameterized by 
the values of the configuration parameters. Two main 
parameterization mechanisms are possible: 
• substitution - a parameter reference in the middle 

of the documentation is substituted by its actual 
value in each product implementation; 

• conditional inclusion (optional feature) - a part 
of the documentation (describing some optional 
feature) is tagged with a condition that 
references one or more configuration parameters;  
in each product implementation, that part of the 
documentation is excluded if the condition is 
false. 

 
2.2.2. Use case descriptions. In general, functional 
requirements can be conveniently described with use 
cases [3]. In the case of a generic software product, 
the concrete behavior of a use case may vary from 
implementation to implementation. In our approach, 
those variations should be described together (to 
promote understanding), based primarily on the 
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values of the configuration parameters. Figure 4 
presents an example template to describe a use case 
at the product level, with variants based on the values 
of the configuration parameters. Such use cases can 
be called parameterized use cases, although the 
parameters are not defined locally as in [2], but 
globally. Our full approach accommodates both 
global configuration parameters and local parameters, 
but only global ones are of concern here. 
 
Element Description  
Identifier Unique use case identifier (e.g. module 

identifier + sequence number). 
Name Use case name (e.g. verb + nom). 
Brief 
description 

A short description of the main purpose of 
the use case. 

Configuration 
parameters 

List of global configuration parameters 
that affect the behavior and, in general, 
any part of the description of this use case 
(by substitution or conditional inclusion). 

Actors List of primary and secondary actors that 
interact with the system in this use case.  

Inclusions List of use cases that are included by this 
use case. 

Extensions List of use cases that extend this use case, 
together with the conditions under which 
each extension applies.  

Basic and 
alternative 
flows of events  

Description of the basic flow of events 
and the alternative flows of events, each 
comprising a sequence of steps.  

Pre and post-
conditions 

Lists of pre-conditions and post-
conditions.  

Entities List of domain entities manipulated by 
this use case, with the manipulation 
modes (Create, Retrieve, Update, Delete).  

Figure 4. Example template to describe a 
parameterized use case. Highlighted elements can 

be conditional, based on the configuration 
parameters. 

 
Figure 5 shows a use case diagram for the running 
example and Figure 6 shows a possible description of 
the use case "Create Marketing Campaign". 
 

Contact

Create  M arketing Campaign

Add Contact

Create Segment
Campaign 
Manager

 
Figure 5. Use case diagram for the running 

example. 

 
Element Description  
Identifier UCCRM1 
Name Create Marketing Campaign 
Brief 
description 
 

This use case allows the definition of a 
marketing campaign and its target 
segment or set of customers. 

Configuration 
parameters 

QCRM1, QCRM2, QCRM3 

Actors Campaign Manager 
Inclusions None 
Extensions None 
Basic and 
alternative 
flows of events  

Basic flow: 
1. The user inputs descriptive data of the 

campaign. 
2. The user selects the campaign target, 

by one of the following methods: 
2.1. [if QCRM1='Yes'] The user 

selects the option “Use existing 
Segment” and selects an existing 
segment. 

2.2. [if QCRM2='Yes'] The user 
selects the option “Add contacts 
manually” and selects the contacts 
to be added to the campaign. 

3. The user selects the marketing channel 
from the available list (QCRM3). 

4. The user confirms the input data. 
5. The system saves the campaign data. 

Pre and post-
conditions 

Pre-conditions: 
1. [if QCRM1='Yes'] The target segment 

was created with "Create Segment". 
2. [if QCRM2='Yes'] The target contacts 

were created with "Add Contact". 
Post-conditions: 
1. A new campaign is registered in the 

system. 
Entities Campaign (Create),  

[if QCRM1='Yes'] Segment (Retrieve), 
Contact (Retrieve), Channel (Retrieve) 

Figure 6. Example use case description. 
 

2.2.3. Domain entity descriptions.  In general, 
information requirements can be captured in a 
domain model comprising domain entities and their 
attributes, relationships and constraints [5]. In the 
case of a generic software product, the relevant 
elements of the domain model may vary from 
implementation to implementation. In our approach, 
those variations should be described together (to 
promote understanding), based primarily on the 
values of the configuration parameters. 

Figure 7 shows a simplified class diagram for the 
running example, and Figure 8 shows a possible 
description of the entity "Campaign", with variants 
based on the values of configuration parameters. 
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Constraints on attribute values are also defined. Any 
supertype, attribute or constraint can be conditional, 
based on the values of the configuration parameters. 
 

SelectionRule

Segment

0..*

1

0..*

1

Contact
0..* 0..*0..* 0..*

Channel Campaign 0..10..* 0..10..*

0..*

0..*

0..*

0..*

1..* 1..*1..* 1..*
segment

contacts

channels

 
Figure 7. Class diagram showing domain entities 

and relationships for the running example. 
 
Element Description  
Identifier ECRM3 
Name Campaign 
Brief 
description 

Group of marketing actions directed 
towards contacts (customers) through 
communication channels. 

Configuration 
parameters 

QCRM1, QCRM2, QCRM3, QCRM5 

Attributes 
(and 
associations) 

 

Condition Name Description 
 name  
 description  
 startDate  
 endDate  
 status  
QCRM1 = 
'Yes' 

segment target segment 

QCRM2 = 
'Yes' 

contacts target contacts  

 channels channels used 
(subset of 
QCRM3) 

 ...  
  

Constraints 1. EndDate > StartDate 
2. status is in QCRM5 

Figure 8 Example entity description. 
2.3. Definition of configuration settings 
 

Figure 9 illustrates a possible choice of 
configuration settings for the running example.  

In a practical implementation, the configuration 
settings are obtained by answering a configuration 
questionnaire produced automatically based on the 
definitions of configuration parameters and 
constraints. 
 

Identifier Question Answer  
QCRM1 Do you want to be able to use 

an existing segment as the 
target of a marketing 
campaign? 

No 

QCRM2 Do you want to be able to add 
contacts manually to a 
marketing campaign? 

Yes 

QCRM3 From the following list, what 
marketing channels do you 
want to use: e-mail, letter, sms? 

e-mail,  
sms 

QCRM4 What additional attributes do 
you want to use to describe a 
Contact? 

nationality 
language 

QCRM5 What are the possible statuses 
of a marketing campaign? 

plan, run, 
closed 

Figure 9 Example configuration settings. 
 
2.4. Definition of variants to the base product 
requirements and characteristics 
 

Customer needs that cannot be satisfied by mere 
configuration, can be satisfied by adding, removing 
or modifying features from the base product, and can 
be described as variants (additions, removals and 
modifications) to the base product requirements and 
characteristics. 

Additions and modifications can be described 
using the same structure as the base requirements and 
characteristics, with special tags to indicate where (in 
the base documentation) they should be inserted or 
what base element they should replace, respectively.  

Removals from the base requirements and 
characteristics can be described by indicating the 
base element to be removed. 

Figure 10 illustrates the definition of a variant for 
a hypothetical implementation in the running 
example. In this example, a post-condition is added. 

 
Element Description  
Identifier UCCRM1 
Pre and post-
conditions 

Post-conditions: 
[Add] 2. An e-mail notification is sent to 

the marketing department head. 

Figure 10  Example description of a variant to 
base requirements and characteristics. 

 
2.5. Deriving instantiated descriptions of 
product requirements and characteristics 
 

Figure 11 illustrates the result of applying the 
configuration settings of Figure 9 and the variants of 
Figure 10 to the base product requirements and 
characteristics described in Figure 6. 
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Element Description  
Identifier UCCRM1 
Name Create Marketing Campaign 
Brief 
description 
 

This use case allows the definition of a 
marketing campaign and its target 
segment or set of customers. 

Actors Campaign Manager 
Inclusions None 
Extensions None 
Basic and 
alternative 
flows of events  

Basic flow: 
1. The user inputs descriptive data of the 

campaign. 
2. The user selects the campaign target, 

by one of the following methods: 
2.2. The user selects the option “Add 

contacts manually” and selects the 
contacts to be added to the 
campaign. 

3. The user selects the marketing channel 
from the available list (e-mail, fax, 
sms). 

4. The user confirms the input data. 
5. The system saves the campaign data. 

Pre and post-
conditions 

Pre-conditions: 
2. The target contacts were created with 

"Add Contact". 
Post-conditions: 
1. A new campaign is registered in the 

system. 
2. An e-mail notification is sent to the 

marketing department head. 
Entities Campaign (Create), Contact (Retrieve), 

Channel (Retrieve) 

Figure 11 Derived description of an instantiated 
use case for the running example. 

 
2.6. Deriving actual variability information 
 
2.6.1. Actual variability information at the 
configuration parameter/question level. This is a 
derived view that shows, for each configuration 
parameter, the actual values and frequencies that 
occur in existing implementations. This information 
is useful, for example, for product maintenance and 
evolution. 
 
2.6.2. Actual variability information at the 
detailed requirements and characteristics level. 
This is a derived view that shows the detailed 
descriptions of product requirements and 
characteristics, with the optional parts rendered or 
annotated according to their frequency of inclusion in 
actual implementations (see dimmed elements in 
Figure 6). This information is also useful for product 
maintenance and evolution. 

 
3. Tool support 
 

To support requirements documentation and 
management in the development and implementation 
of generic software products, according to the 
documentation model and features presented in 
section 2, it was used an existing XML and Wiki-
based software documentation tool - XSDoc [18]. 

In the next sections, after brief overviews of tools 
used in traditional requirements documentation 
approaches and of the XSDoc tool, we explain how 
the most important features of our requirements 
documentation model are supported by the XSDoc 
tool with appropriate configurations and extensions, 
some of which are the subject of ongoing work. 

 
3.1. Tools used in traditional requirements 
documentation approaches 

 
Requirements are usually documented with the 

help of a combination of tools: requirements 
management tools, like IBM Rational RequisitePro, 
to identify and describe lists of requirements; 
modeling tools, like IBM Rational Rose, to model 
requirements by UML or other diagrams; and word 
processing tools, like Microsoft Word, to provide 
supplementary descriptions and compose 
requirements documents that can delivered to 
stakeholders. 

Requirements management tools are useful to 
gather requirements, control changes and versions, 
track status and maintain traceability links. Many 
requirements management tools integrate with other 
software engineering tools, including modeling tools 
and word processing tools. Overviews and 
comparative analysis of requirements management 
tools can be found for example in [13, 14, 16, 17]. 

Requirements management tools can be classified 
as database or document centric [17, 22]. Database-
centric tools store all requirements (including their 
textual descriptions), attributes and traceability 
information in a database. Requirements can be 
imported from various sources, but they then reside 
in the database. Some tools support links to external 
files with supplementary information. Requirements 
documents are essentially reports from the database. 
By contrast, a document-centric tool treats a 
document created using a word-processing tool as the 
primary container for requirements. Selected 
elements of the document are stored as discrete 
requirements in the database and described with 
additional attributes and traceability information. For 
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example, DOORS can be classified as database 
centric, while RequisitePro can be classified as 
document centric [22]. 

 
3.2. Collaborative approaches and the XSDoc 
tool 

Recently, software documentation approaches 
based on WikiWikiWebs [19] are gaining popularity. 
These approaches privilege collaborative working, 
ease of change, accessibility, open formats and tools, 
and reduced up-front investments, and support some 
of the principals of agile methods for software 
documentation [23, 24] and requirements engineering 
[26, 27].  

XSDoc [18] is an example of a software 
documentation infrastructure developed along these 
principles. XSDoc extends a traditional Wiki engine 
with several features to facilitate the edition, 
visualization, integration and validation of software 
documentation contents of different kinds (free text, 
XML documents, UML diagrams, source code, etc.). 
The automatic linking mechanism originally 
restricted to Wiki pages was enhanced to support also 
linking and inlining of source code fragments, UML 
diagrams, and structured contents, using simple 
naming conventions (e.g. prefixes, suffixes, and 
patterns). To enable content integration and 
extensibility, all contents are stored internally in 
XML format. For version control, XSDoc can access 
repositories of version control systems. New content 
types can be added using a plugin mechanism. 
XSDoc can be used standalone, in a web-browser, or 
integrated in an IDE such as Eclipse, via plugins. The 
XSDoc architecture is illustrated in Figure 12. 
 

 
Figure 12 XSDoc architecture. 

 
 
 

3.3. Templates 
 

The requirements documentation model presented 
in section 2 defines templates for documenting use 
cases (Figure 4), entities, configuration parameters, 
configuration constraints, etc. 

In XSDoc, a template can be defined as a 
combination of a document schema definition (XSD), 
a document formatter (XSL) and several exemplars 
(XML). Documents created based on a template are 
stored internally in XML format, and are rendered 
using the corresponding XSL formatter. 

Naming conventions can be used to automatically 
associate Wiki documents, identified by Wiki names, 
with existing templates. For example, all Wiki names 
including "UseCase" can be associated with the 
template "UseCaseTemplate".  

Template based documents are currently edited 
directly in XML. An open source solution is being 
integrated into XSDoc to support document edition 
by filling in a form that is created automatically 
based on the XSD definition. 

A set of templates have been created to support 
the different types of documents described in section 
2. These templates can be easily adapted, and other 
templates can be easily created.  

 
3.4. Parameterized documents 
 

XSDoc is being extended to support the definition 
of parameterized documents, with the 
parameterization mechanisms described in section 
2.2.1 (substitution and conditional inclusion). 

Conditional inclusion is supported at the element 
level. Any element in a XML document can be 
annotated with an attribute condition that defines a 
condition, based on the values of configuration 
parameters, that indicates if the element should be 
included or excluded. 

Appendix A illustrates the definition of the XSD 
part of a template for documenting parameterized use 
cases (according to Figure 4). A XML representation 
of the use case description of Figure 5, not included 
for space limitation reasons, can be found in 
www.fe.up.pt/~jpf/research/AWRE05/UCCRM1.xml. 

 
3.5. Delta documents 
 

An open source solution is being integrated in 
XSDOC to support the definition of variants to base 
documents via delta documents, using an approach 
similar to the one presented in [20] and implemented 
in [21]. A delta document is a XML document that 
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defines changes to a base XML document at the 
element level, as illustrated in Figure 13. The delta 
document follows the same structure as the base 
document, and the elements changed are annotated 
with a special attribute (delta) that specifies the type 
of change (add, delete or replace). 

  
    <UseCase> 
        <identifier> UCCRM1</identifier> 
        <post_conditions> 
            <post_condition number="2" delta="add">An e-
mail notification is sent to the marketing department 
head.</post_condition> 
        </post_conditions> 
    </UseCase> 
 
Figure 13. Definition of the variants of Figure 10 

by a delta XML document. 
 

Alternative approaches exist that define delta 
documents as sequences of delta operations 
(described as XML elements). We favor the approach 
illustrated above for readability reasons. 
 
3.6. Bidirectional navigation links 
 

Navigation links for backward traceability 
(navigate to referenced documents) are automatically 
provided via Wiki references, as in any Wiki tool. 

Navigation links for forward traceability 
(navigate to referencing documents) are 
automatically computed by the document viewer (see 
section 3.8). 

 
3.7. Dynamically derived templates 
 

Configuration questionnaires will be supported by 
dynamically derived templates that are being 
introduced in XSDoc. 

Based on the definition of the configuration 
parameters and questions (as the ones illustrated in 
Figure 2), a template will be dynamically created for 
the corresponding configuration questionnaire (as the 
one illustrated in Figure 9). 
 
3.8. Advanced viewing facilities 

 
XSDoc provides an advanced document viewer. 

Besides the identifier (Wiki name) of the document 
one wants to view, the document viewer is being 
extended to accept additional optional parameters to: 

• identify delta documents and parameter 
settings to be applied to the base document;  

• render conditional elements according to 
their frequency of inclusion among a range of 
parameter settings; 

• show the list of documents that reference the 
current document. 

These parameters can be set on a per call basis, or 
globally. For modularity reasons, these features are 
implemented via specific formatters or transformers 
that are applied in pipeline. 
 
4. Related work 
 

A main issue in the design of the requirements 
documentation model is how to model requirements 
variability. A similar issue also appears in the context 
of the development of software product lines, which 
has deserved a lot of research effort [10, 11].  

The dominant approaches for modeling 
requirements variability in the context of software 
product lines are based on feature models. Feature 
models capture commonalties and differences of 
applications in a domain by means of feature trees 
with common, alternative and optional features. For 
example, the Feature-Oriented Reuse Method 
(FORM) [6] extends the well-known Feature 
Oriented Domain Analysis method [7] with a 4-
layered feature model (capability, operating 
environment, domain technology, and 
implementation technique layers) that is used to 
develop reusable domain architectures and 
components. 

Approaches also exist to model variability 
directly in more detailed requirements models, 
namely use case and other UML models. There are 
also proposals that combine feature and UML 
models. For example, the FeatuRSEB method [8] 
expands the use case driven RSEB method [9] with 
an explicit feature model to provide a feature index 
into common and variable use case, design and 
implementation elements. 

A different approach is proposed in the Variation 
Point Model (VPM) [5]. Variation points are first 
defined in the requirements view (as high-level 
requirements for variability) and realized in design 
views (component, static and dynamic views) of the 
core assets. This approach allows modeling 
variability, not only in scenarios where variants are 
known in advance, but also in scenarios where 
reusers may create their unique variants. 

The main differences of our approach when 
compared with the approaches described above are 
the following: 
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• requirements variability is modeled directly in 
the use case and entity models, and not in a 
separate feature model (in our case, the feature 
model is not needed for feature selection 
purposes, because feature selection is achieved 
by answering configuration questions); 

• variability is defined as a function of the 
configuration parameters that are used later in 
product implementation (this allows instantiating 
the detailed descriptions of product requirements 
and characteristics for each implementation). 

These differences are motivated by the specific 
context we address in this paper: the development of 
generic software products. 
 
5. Conclusions and future work 
 

It was presented a requirements documentation 
approach, targeted for organizations that want to 
manage in an integrated and agile way the software 
requirements in the development of generic software 
products (e.g. ERP or CRM products) and their 
implementation in customers with varying needs.  

The main aims of the approach are to accelerate 
product implementation and to provide better support 
for decisions about product evolution. 

The approach comprises a requirements 
documentation model and a XML and Wiki-based 
documentation infrastructure (XSDoc). Product 
requirements and characteristics, determined at 
development time, and customer specific 
requirements, determined at implementation time, are 
explicitly related via configuration parameters and 
associated configuration questions. Requirements are 
structured based on customizable templates. 
Variability is supported by parameterized documents 
and delta documents. Advanced linking and viewing 
facilities support traceability analysis, instantiation of 
base requirements and characteristics for individual 
implementations, and variability analysis among 
actual implementations. 

We are currently improving the tool support, as 
explained in section 3, and plan to introduce and 
experiment the approach in several product oriented 
software development companies. 
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case template in XSD (schema view) 
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