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RESUMO

A etapa de levantamento de requisitos é caracterizada tanto por ter uma forte
interação social entre os Analistas de Requisitos e os usuários envolvidos quanto por
aspectos técnicos e os fatores organizacionais e sociais. Porém, ocorre que esta é
uma etapa crítica na construção do software e a não compreensão destes fatores e
da interação social pode se tornar um dos motivos pelos quais muitos requisitos não
são obtidos de forma satisfatória. Este trabalho apresenta um estudo da interação
social dos envolvidos na etapa de levantamento de requisitos procurando identificar
os conflitos e os comportamentos que podem influenciar na etapa. Para tanto, é
utilizado a teoria do Processo Grupal com a adoção da técnica dos Grupos
Operativos para análise da constituição dos grupos de Analistas de Requisitos e
usuários e

a técnica

da Evolução dos

Grupos para compreensão dos

comportamentos que estes indivíduos expressam quando estão em execução de
atividades grupais. A principal contribuição deste trabalho está em aprimorar o
conhecimento do Analista de Requisitos de modo que ele consiga ter conhecimento
do comportamento e atitude dos usuários para evitar ou contornar situações de
conflito durante a obtenção dos requisitos.

Palavras-chave: Engenharia de Requisitos; Processo Grupal; Comportamento
Humano

Analysis of social interaction Analyst Requirements and User step in
requirements elicitation

ABSTRACT

The requirements gathering phase was characterized by having a strong social
interaction between analysts and users requirements involved as a technical and
organizational factors and social. But it happens that this is a critical step in building
the software and do not understand these factors and social interaction may become
one of the reasons that many requirements are not achieved satisfactorily. This paper
presents a study of social interaction involved in the requirements gathering stage of
trying to identify the conflicts and behaviors that can influence the step. Therefore, it
is used the theory of the Group Process with the adoption of the technique for
analysis of the Operational Group of the constitution of groups of analysts and users
and the technical requirements of the Evolution of Groups to understand the
behaviors that these individuals express when they are running activities group. The
main contribution of this work is to improve the knowledge of the Requirements
Analyst so he can have knowledge of the behavior and attitudes of users to prevent
or overcome conflict situations while obtaining the requirements.

Keywords: Requirements Engineering; Process Group; Human Behavior
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1

INTRODUÇÃO
A etapa de levantamento de requisitos, definida na Engenharia de Software

como o período em que o Analista de Requisitos procura entender o problema e a
necessidade do usuário (Leite, 2007), é marcada por uma interação social muito
intensa entre analistas e usuários e, além disso, ela envolve aspectos não técnicos,
pois é fortemente influenciada por fatores organizacionais e sociais (Correia, 2008).
Isto ocorre devido à sua multidisciplinaridade (Paula, 2003) e, desta forma, alguns
autores como Bergman (2002) e Ramos (2000) citam que apenas os avanços nas
tecnologias e técnicas de modelagem por si só não são suficientes para proteger
projetos grandes e complexos de falhas.
Bergman (2002) e Ramos (2000) procuram ir além da fronteira da área da
Engenharia de Software e passam a observar elementos que não são definidos
explicitamente nesta área. Estes elementos são descritos como sentimentos
negativos que não são adaptados à realidade do trabalho como, por exemplo,
emoção (Ramos, 2000), resistência a transformação (Ramos, 2000), valores e
crenças dos usuários e analistas (Ramos, 2000), influência de gestores (Al-Rawas,
1996), problemas na gestão de projetos (Ramos, 2000; Candida 2005), ruídos na
comunicação (Coughlan, 2003), negociação de conflitos (Coughlan, 2003),
etnografia (Mattos, 2001) e processo grupal (Schutz, 2009; Bergamini, 2011).
Outros pesquisadores, como Cruz (2008) e Correia (2008) ambos da área de
Engenharia de Requisitos, apresentam também alguns trabalhos que envolvem os
elementos discutidos anteriormente. Correia (2008) é um autor que se destaca por
ter realizado estudos do comportamento humano na área de levantamento de
requisitos. Em seu trabalho denominado “Estudos de atividades Humanas na
Engenharia de Requisitos” ele apresenta como a aplicação de estudos qualitativos
são feitos em campo na Engenharia de Requisitos. Para tanto ele utiliza como base
principal de pesquisas a tese de doutorado de Cruz (2008) que versa sobre “Estudos
qualitativos para elicitação de requisitos: uma abordagem que integra análise sóciocultural e modelagem organizacional”.
Em um dos artigos produzidos a partir da tese de Cruz (2008) é feita uma
referência

sobre elicitação de requisitos centrada na atividade de grupo. Neste

trabalho, denominado “Elicitação de Requisitos de Sistemas Colaborativos de
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Aprendizagem Centrada na Atividade de Grupo” (Cruz et. al., 2003), Cruz modela
um processo centrado na atividade de grupo com ênfase na geração de requisitos a
partir de observações etnográficas e análises qualitativas baseadas no framework da
Teoria da Atividade.
Todos estes elementos caracterizam uma complexidade de fatores sociais,
organizacionais e (principalmente) humanísticos que, quando compreendidos pelo
Analista de Requisitos, poderão auxiliar no enriquecimento na prática da técnica
escolhida no levantamento de requisitos. Isso se justifica pelo fato de que os
ambientes dos sistemas baseados em computador são incrivelmente complexos
(Ramos, 2000) e, portanto, deve-se focar os estudos em um conjunto mais amplo de
questões e, assim, tentar compreender como as mudanças tecnológicas,
organizacionais, humanísticas e institucionais estão intrinsecamente interligadas
com as falhas que ocorrem nos projetos de software (Bergman, 2002).
Neste contexto, de fatores sociais e humanísticos, a expressão “complexidade
no levantamento de requisitos” (Ramos, 2000) é apresentada neste trabalho como
um conjunto de elementos humanísticos que ocorrem na fase de levantamento de
requisitos, mas que não estão diretamente relacionados aos elementos trabalhados
nas técnicas, processos e metodologias atualmente existentes na Engenharia de
Software. Como conseqüência, abrem-se oportunidades de pesquisas que possam
levar em consideração outros elementos como o estudo do comportamento dos
envolvidos na etapa de levantamento de requisitos. Para isso existem, na Psicologia,
campos de pesquisa de estudos, como o Processo Grupal (Rivière, 2009) e a
Dinâmica da Evolução dos Grupos (Bergamini, 2011; Schutz, 1966), que conseguem
observar como se dá o comportamento humano em atividades quando realizadas
em grupos1.
Deve-se então explorar o problema da compreensão do comportamento dos
indivíduos através da análise da troca de experiências destes em interações sociais
dentro de grupos. Como conseqüência, será possível determinar até que ponto as
influencias que os indivíduos exercem um sobre o outro podem interferir no processo
de levantamento de requisitos. Para isso, este trabalho parte da hipótese de que

1

Grupos são reuniões de pessoas que relacionam entre si em prol de uma tarefa e um objetivo comum, desta
forma, a simples reunião de pessoas em um cinema constitui um agrupamento e não um grupo. Porém a reunião
de pessoas para prestar socorro a um acidente de trânsito sim (Abduch et. al., 2008 apud Riviére, (1980)).
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analistas e usuários interagem no ato de levantar requisitos em uma atividade
semelhante aos grupos definidos na área da Psicologia e que esta interação social
influencia na determinação dos requisitos.
Alguns trabalhos produzidos em outras áreas (além da computação) são
baseados na mesma técnica, por exemplo, Chafi Abduch et. al. (2008) apresentaram
em sua monografia a adoção do processo grupal como uma técnica para promoção
de saúde em grupos com adolescentes. Neste trabalho eles utilizaram o termo
“saúde” (definido pela Organização Mundial de Saúde como “um equilíbrio entre os
fatores biológicos, psicológicos e sociais”) para servir de base para a hipótese de
que a estrutura grupal pode ser utilizada como “um instrumento de promoção,
prevenção e atenção à saúde integral do adolescente”. Outro autor, Silva et. al.
(2008) realizaram um estudo com um grupo de alunos do ensino médio na
confecção de atividades escritas. Eles se apoiaram nos planos de rumos e desafios
do Ensino de Ciência do Plano Curricular Nacional, que afirma que a maior
dificuldade encontrada entre os educadores de Ciência e Matemática é “quanto à
necessidade de se adotarem métodos de aprendizagem ativos e interativos” (Silva
et. al. (2008) apud Brasil, (2002); p 266) e, baseado nisto, foi proposto que estes
métodos viessem a ser criados através dos grupos como recursos para as aulas.
Isso foi possível porque neste caso, como existe uma comunicação intensa, os
alunos interagem entre si próprios e com o professor de uma forma diferenciada se
comparado quando somente o professor tem a voz ativa durante as aulas (Silva et.
al., 2008).
Na Engenharia de Requisitos a área que fundamenta a utilização da técnica do
Processo Grupal é a Etnografia. Bortoli (1999) define Etnografia como “processo de
análise do estilo de vida (ou dos padrões) de uma cultura com o objetivo de
aprender seu modo de viver no seu próprio ambiente natural”. A utilização prática
deste processo na etapa de levantamento de requisitos é feita pelo Analista de
Requisitos como um modo de integrar-se ao ambiente em estudo de forma a obter o
mais amplo possível conhecimento dele (Bortoli, 1999) e, além disso, ele deve
considerar também os diferentes pontos de vista como, por exemplo, o ambiente de
trabalho, o contexto social deste ambiente e a sua organização prática (Carvalho, et
al, 2010). Deste modo a teoria do processo grupal pode ser inserida nas reuniões de
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levantamento de requisitos como uma técnica de compreensão do comportamento
humano.
1.1

Objetivo

Este trabalho realiza o estudo das relações interpessoais entre usuários e
analistas de requisitos de modo a considerar esta relação como um grupo operativo
com o objetivo de identificar padrões comportamentais.
1.2

Contribuições

Este trabalho parte do princípio que os envolvidos na etapa de levantamento
de requisitos primeiro estabelecem um vínculo entre si e logo em seguida buscam
atingir objetivos comuns, porém, durante a etapa eles apresentam características
interpessoais que os caracterizam de forma individual formalizando assim um grupo.
Portanto, a relevância de uma pesquisa como esta se dá ao fato de que a partir do
momento em que o Analista de Requisitos tiver uma compreensão de como
trabalhar sua equipe como um grupo operativo no levantamento de informações e se
deparar em campo com os comportamentos de cada constituinte, ele irá ter
condições de saber como reagir e contornar situações conflitantes e manter a
harmonia na interação humana. Esta compreensão é possível a partir do momento
em que o analista de requisitos conhecer individualmente o comportamento de cada
membro da equipe, compreender como se dá a evolução da constituição de um
grupo e saber trabalhar este grupo através da utilização das técnicas de Grupos
Operativos (Rivière, 2009) e da Evolução dos Grupos (Schutz, 2009).
Como resultado deste trabalho propõe-se apresentar o máximo de subsídios
para que o Analista de Requisitos consiga saber como manter a confiança do
usuário a fim de que este possa transmitir as informações necessárias para a
definição do documento de requisitos de modo a, ao mesmo tempo, garantir o
respeito à identidade social dos indivíduos e, como conseqüência, a sua
produtividade social (Lane, 2001). Assim, o Analista de Requisitos terá um
amadurecimento da sua percepção do ambiente e principalmente das ações que as
pessoas tomam quando estão envolvidas em uma atividade grupal. Portanto, o
analista conseguirá extrair informações mais detalhadas, coerentes e precisas
diminuindo assim as possibilidades de um projeto de software fracassar por conta de
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um levantamento de necessidades mal executado devido a falta de uma
sensibilidade para compreensão do comportamento humano.
1.3

Método de Trabalho

Neste trabalho parte-se da hipótese de que as interações sociais, entre
Analistas de Requisitos e usuários, influenciam no levantamento dos requisitos. Para
analisar esta hipótese, é utilizada a pesquisa qualitativa tendo como base a
observação participante (ou seja, o pesquisador imerso no campo). A pesquisa
qualitativa é descrita por Neves (1996) como um trabalho direcionado ao longo do
seu desenvolvimento de modo que ela não busca enumerar ou medir eventos e,
geralmente, não emprega instrumental estatístico para análise dos dados pois seu
foco de interesse é amplo e parte de uma perspectiva diferenciada da adotada pelos
métodos quantitativos. Assim, para este trabalho é realizado primeiramente uma
observação e

compreensão dos

fenômenos, segundo a

perspectiva dos

participantes da etapa de levantamento de requisitos sob o enfoque da teoria dos
Grupos Operativos e, a partir daí, os dados são interpretados. Porém algumas
características do método quantitativo também são abordados neste trabalho, pois
conforme Neves (1996) um método não exclui a utilização do outro. Apesar deles
serem diferentes quanto à forma e à ênfase, a utilização dos dois tem como objetivo
contribuir com uma mistura de procedimentos de cunho racional e intuitivo capazes
de melhorar a compreensão dos fenômenos. Isso é justificado pelo fato de que os
pontos de vista expressos em cada método não se opõem, na verdade se
complementam e contribuem, em uma mesma pesquisa, para um melhor
entendimento do fenômeno estudado. Logo, neste trabalho são realizadas
observações dos comportamentos e ,em seguida, são aplicadas pesquisas em
formato de entrevistas com perguntas e respostas previamente elaboradas, assim
realiza-se a combinação de um método qualitativo (a observação participante, com o
pesquisador imerso em campo) e um método quantitativo (a aplicação de pesquisas
no formato Escala Likert com respostas pré elaboradas que identificam padrões de
comportamento) com o objetivo de um avaliar o resultado descoberto no outro.
Além disso Neves (1996) define que um plano cuidadoso de emprego de
métodos quantitativos e qualitativos deve supor que a análise dos dados se dê ao
longo da execução do estudo. Assim na fase de coleta de dados a interação entre os
dois métodos é reduzida mas na fase de conclusão, eles se complementam. Para
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este trabalho a fase de observação da etapa de levantamento de requisitos ocorre
por

meio

do

pesquisador

imerso

em

campo

realizando

anotações

dos

comportamentos e atitudes dos usuários enquanto que, ao mesmo tempo, o áudio
das conversas é gravado. Em seguida, estas informações são analisadas com a
utilização da técnica da Análise do Discurso. Neste momento é incluído nesta
técnica modelos (padrões) de reconhecimento dos comportamentos expressos tanto
na teoria dos Grupos Operativos quanto da Evolução de Grupos de modo a
definirem passos que norteiam como determinar que cada indivíduo expressa
determinado comportamento ou se encaixa em certo padrão. Assim, em resumo, a
pesquisa ocorre por toda a sua extensão através do método qualitativo porém
diversas técnicas do método quantitativo são aplicadas em pontos específicos com o
objetivo tanto de justificar quanto definir um padrão para avaliar os resultados
encontrados.
Desta forma, primeiramente é feita uma revisão bibliográfica dos conceitos de
Engenharia de Requisitos (PRESSMAN, 2002; FUZZI, 2007; SOMMERVILLE, 2002;
PAULA, 2003) e das técnicas que apóiam a etapa de levantamento de requisitos
(ZAVE, 1997; SWEBOK, 2004; BELGAMO, 2008; CASTRO, 2008) porém, são
revisados apenas as técnicas que são utilizadas efetivamente no trabalho. Em
seguida são apresentados os conceitos que definem os grupos (OSÓRIO, 2003;
BERGAMINI, 2011; SCHUTZ, 1996), os grupos operativos (RIVIÈRE, 2009; ATIÉ,
2011) e a evolução destes grupos (BERGAMINI, 2011; LOPES, 2010; SCHUTZ,
1996) através de uma revisão bibliográfica dos autores que apresentam definições
sobre estas teorias.
Em seguida, é utilizada a técnica de Grupos Operativos (Rivière, 2009) para
compreender como o vínculo entre os envolvidos é estabelecido, ou seja, em qual
ponto das reuniões de levantamento de requisitos cria-se ou não uma internalização
mutua dos envolvidos. Isso é feito observando qual a relação mantida entre os
envolvidos no momento em que eles passam a pensar, identificar, refletir e competir
com os demais elementos do grupo. Posteriormente, é necessário investigar como o
grupo consegue compreender a tarefa que tem que ser feita. No conceito de grupos
operativos considera-se que ocorre uma aprendizagem mutua para a execução da
tarefa. No contexto de levantamento de requisitos é compreendido o quanto de
conhecimento está sendo compartilhado entre os envolvidos a fim de perceber o
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quanto eles estão envolvidos para a execução da tarefa de construção de um
software.
Neste modelo os usuários são identificados como os integrantes do grupo, o
Analista de Requisitos como o coordenador e o Pesquisador, como o observador
responsável por registrar e analisar a interação. Em sua essência, no grupo
operativo, o papel do coordenador tem apenas a função de facilitar e delegar as
atividades para a construção do conhecimento entre os integrantes mas, neste
trabalho a função do coordenador é a de tanto criar, manter e promover o
conhecimento acerca do modelo de negócio quanto extrair as informações dos
requisitos, chegando esta atividade a tomar uma forma de uma espiral, na qual
coincidem didática, aprendizagem, comunicação e operatividade. Este tipo de
coordenador é definido por Riviére (2009) como um co-pensor (sic Rivière, 2009), ou
seja, “aquele que pensa junto com o grupo ao mesmo tempo que colige e integra os
elementos do pensamento grupal” (Riviére, 2009, pág.125). Assim, o conhecimento
é gerado e promovido, pois em muitos casos o Analista de Requisitos sugere alterar
o processo de execução de atividades para se adaptar à construção do software, ou
seja, ele consegue influenciar o meio, e quando isto ocorre, um novo conhecimento
é gerado entre ele e os usuários.
Com as definições dos envolvidos e suas respectivas funções dentro do grupo
está estabelecido o vínculo entre eles. Em seguida observado o norteamento do
objetivo do grupo, que é definido a partir da definição clara da tarefa a ser feita e a
compreensão de que todos estão envolvidos e são responsáveis pelo trabalho, é
considerado que está estabelecido um grupo operativo e ele encontra-se pronto para
ter sua dinâmica estudada. Neste momento, parte-se para a análise do
amadurecimento deste grupo observando a personalidade de cada um dos
envolvidos utilizando para isto a teoria de Will Schutz (2009) sobre a Evolução dos
Grupos.
Nesta teoria, a primeira etapa é uma observação da evolução do grupo no
quesito da Inclusão. Neste, são identificados os comportamentos dos envolvidos
procurando compreender quais são as pessoas hiposociais (aquelas introvertidas e
retraídas), as hipersociais (aquelas extrovertidas e empáticas) e sociais (aquelas que
conseguem expressar um equilíbrio entre estes dois termos). A segunda etapa,
denominada Controle, são identificadas as pessoas que tem um comportamento
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abdicrata (aquelas que são passivas e aceitam serem lideradas), autocrata (aquelas
que tomam posturas mais ativas e tendem a liderar) e democratas (aquelas que
conseguem ter um equilíbrio para dar e receber ordens). Por fim, a última
observação no contexto de evolução do grupo, é analisar a Abertura, etapa na qual
procura-se identificar pessoas com comportamento hipopessoal (aquelas que evitam
contato e se mantém mais distantes), hiperpessoal (aquelas que tem a necessidade
de expor sentimentos) e pessoal (aquelas que mantém um equilíbrio entre estes dois
termos).
1.4

Organização do Trabalho

Para o desenvolvimento deste trabalho primeiramente é apresentado uma
fundamentação teórica com o objetivo de contextualizar tanto o meio no qual as
interações humanas são estudadas quanto os elementos que são estudados. Desta
forma, é apresentado no capítulo 2 – Engenharia de Requisitos uma revisão da
Engenharia de Requisitos que inclui o processo tradicional de levantamento e as
técnicas de elicitação.
Posteriormente no capítulo 3 Complexidade na Engenharia de Requisitos é
mostrado um resumo dos elementos organizacionais, sociais e humanísticos que
existem nesta fase de construção de software objetivando servir de base para a
apresentação do estudo sobre a interação humana em um processo grupal no
processo de levantamento de requisitos. Posteriormente, ainda neste capítulo, é
apresentado como os grupos são organizados e quais os elementos da teoria do
processo grupal serão analisados.
O capítulo 4 – Análise das Atividades de Levantamento de Requisitos
apresenta a execução da técnica da observação das atividades de levantamento de
requisito na descrição detalhada através da observação participante com o
pesquisador imerso em campo. Os resultados desta análise são apresentados no
capítulo 5 - Resultados da Análise que realiza uma síntese das informações colhidas
e apresenta os possíveis trabalhos futuros que podem ser explorados a partir da
pesquisa realizada neste.
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2
2.1

ENGENHARIA DE REQUISITOS
Engenharia de requisitos e ciclo de vida de um software

Atualmente devido ao poder transformador do software, que vai além das
fronteiras do meio eletrônico, os sistemas de informação automatizados estão
presentes praticamente em todos os lugares da convivência humana (Fuzii, 2007).
Desta forma, o software atinge praticamente todos os setores existentes como, por
exemplo, a automatização de tarefas repetitivas, o aumento de controle da eficiência
de processos e a possibilidade de antecipação de problemas e sua solução prévia
(Gutierrez, 2004). Isso ocorre devido ao fato de que foi percebido que o software
pode se tornar um fator determinante para a diferenciação de uma empresa no
mercado perante suas concorrentes (Mps, 2006). Assim, obter esta diferenciação
perante o atual meio de concorrência altamente competitiva implica diretamente na
melhoria da qualidade dos produtos de software existentes nas empresas em que
eles estão envolvidos e também dos serviços correlatos (Fuzii, 2007).
Para obter esta melhoria é necessário conhecer e adotar padrões e processos
na construção dos softwares, ou seja, de acordo com Pressman (2002) e Rezende
(2005) deve-se “estabelecer o uso de sólidos princípios de engenharia para que
possa obter economicamente um software que seja confiável e que funcione
eficientemente”. Desta forma, os analistas responsáveis pela produção de software
das empresas passaram a recorrer à Engenharia de Software para construírem os
aplicativos. Como conseqüência, estes analistas se depararam com a Engenharia de
Requisitos e isso ocorreu devido ao fato de que os requerimentos de um sistema
têm uma importância fundamental e crítica na construção de um software, pois
Sommerville (2002) afirma que eles servem de base para todas as demais atividades
existentes na construção de um software.
Neste contexto a Engenharia de Requisitos evoluiu com o objetivo de suprir a
carência de uma abordagem sistemática do conhecimento do problema ao qual se
originará o software. Para tanto ela tem como fundamento estabelecer definições
dos requisitos de modo claro, preciso e sem ambigüidade (Batista, 1993). Assim, os
analistas começaram a conhecer as atividades de estudo de viabilidade do sistema,
obtenção e análise dos requisitos, especificação dos requisitos, sua documentação e
validação (Pressman, 2002; Fuzii, 2007).
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Para exemplificar, (Paula, 2003), apresenta na Figura 1 uma visão deste ciclo
(de modo genérico) dentro de um contexto organizado e metodológico definido pela
Engenharia de Software. Este ciclo é dividido em quatro fases: percepção da
necessidade, desenvolvimento (que inclui a concepção, elaboração, construção e
transição), operação e retirada.

Figura 1 - Ciclo de vida de um software genérico

Fonte: (Paula, 2003)
Desta forma, este ciclo genérico pode ser interpretado como um ponto de partida
dos ciclos de vida existentes para desenvolvimento de software definido como
Paradigma de Engenharia de Software.
Para este trabalho a definição do ciclo de vida do software é importante para
definir em qual etapa deste ciclo se encontra inserida a pesquisa. Assim, procura-se
deixar bem claro que, apesar de existir interação de pessoas (não só analistas de
requisitos e usuários) em todas as etapas do ciclo de vida de um software, este
trabalho apenas se preocupa em estudar como se dão estas interações na etapa de
levantamento de requisitos.
2.1.1 Definições de requisitos
A especificação de requisitos é a descrição sistemática e abstrata do que o
software deve fazer a partir daquilo que foi analisado. Ela apresenta a solução de
como os problemas levantados na análise serão resolvidos pelo software do sistema
computacional e objetiva descrever quais as propriedades funcionais são
necessárias para resolver o problema do domínio. Além disso, a especificação é
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também a forma de comunicação sistemática com os arquitetos, programadores e
testadores do software (Zave, 1997).
Pressman (2005) define um requisito como qualquer função, rotina ou
característica necessária a um sistema. Assim, os requisitos são traduzidos como
características que um produto deve oferecer para satisfazer a necessidade que o
usuário espera do software. Estas necessidades incluem requisitos de qualidade de
uso em contextos específicos que podem ser usados na especificação da qualidade
interna e externa, aplicando características e sub características de qualidade do
produto de software com a intenção de satisfazer as necessidades de qualidade nos
processos do ciclo de vida de desenvolvimento de software (Norma NBR ISO/IEC
9126-1:2003).
Procurando garantir a especificação de requisitos de um sistema que atenda
adequadamente às necessidades e satisfaça às expectativas dos clientes, a
engenharia de requisitos fornece um mecanismo adequado para atender o que é
esperado (Pressman, 2005). Desta forma, os requisitos de um software são divididos
em dois grandes grupos: requisitos funcionais (restrições sobre os serviços ou as
funções oferecidos pelo sistema (Sommervile, 2002)) e requisitos não funcionais
(declarações de funções que o sistema deve fornecer ou como o sistema deve reagir
a entradas específicas e como deve se comportar em determinadas situações
(Pressman, 2005)).
Para este trabalho os requisitos de um software são vistos muito mais do que
apenas as necessidades que os usuários esperam de um software, eles são vistos
como também frutos de diversos elementos como expectativas, emoções, valores,
medos, anseios e desejos que os usuários expressam daquele software que será
construído. Assim, satisfazer estes elementos envolve compreender quais são estas
expectativas e como elas podem influenciar tanto nos requisitos quanto na
importância deles para a construção do software.
2.1.2 Processo de requisitos
O processo de requisitos é apresentado no Swebok (2004) e dividido em
quatro seções: elicitação, análise, especificação e validação de requisitos. Este
processo é concebido quando o engenheiro de software coleta os requisitos junto
aos usuários. Esta etapa é configurada como a primeira da compreensão da tarefa
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da definição do que o software deverá automatizar. É fundamentalmente uma
atividade humana, e é onde todas as partes interessadas identificam os
relacionamentos entre a equipe de desenvolvimento e os clientes.
Um dos princípios fundamentais de um bom processo de elicitação de
requisitos é que ocorra uma boa comunicação entre os usuários do software e o
engenheiro de software. Antes de o desenvolvimento começar, os analistas de
requisitos devem atuar como o elo de ligação entre usuários e analistas de sistemas,
ou seja, eles devem mediar entre o domínio de negócio, conhecido pelos usuários, e
traduzir estes conceitos para que os técnicos consigam compreender. Para tanto,
são apresentadas diversas formas de técnicas de elicitação de requisitos como:
entrevistas, construção de cenários, prototipação e até mesmo a própria observação
da execução das atividades realizadas pelos usuários.
Após o processo de elicitação dos requisitos se faz necessário realizar uma
análise destes requisitos com o objetivo de detectar e resolver qualquer conflito que
exista entre eles; descobrir as fronteiras dos requisitos; e como eles interagem com
os demais sistemas. O modelo conceitual do Swebok (2004) inclui uma classificação
dos requisitos de forma a ajudar a compreender a incompatibilidade entre os
requisitos do processo com o objetivo de definir esta incompatibilidade formalmente.
Logo, cuidados devem ser tomados para analisar estes requisitos de forma a ter
precisão suficiente para permitir que os requisitos possam ser validados, incluindo a
aplicação prática deles no contexto geral da aplicação e todos os seus custos reais
devem ser estimados no esforço de desenvolvimento.
Após a fase de elicitação e análise surge a fase de especificação dos
requisitos. Nesta fase SWEBOK (2004) defende a ideia de que um software é
composto por um grande número de requisitos e estes requisitos devem ser editados
em um documento eletrônico que possa ser facilmente alterado, revisado, evoluído e
aprovado. Aconselha-se a ideia da construção de apenas três documentos:
documento de definição do sistema (apresenta os requisitos do sistema em uma
perspectiva clara das regras de negócio envolvidas); documento de especificação
dos requisitos do sistema (são especificados os requisitos de sistema que são
derivados de prováveis outros sistemas) e documento de especificação dos
requisitos do Software (fornece uma base realista para estimar todas as
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características do produto assim como seus custos, riscos e prazos e pode ser
utilizado para validar e verificar os requisitos).
Após os requisitos terem sido descobertos, analisados e especificados devese realizar sua validação. Para tanto, o próprio documento de requisitos deve ter o
objetivo de validação e verificação dos procedimentos que serão implementados de
modo que os requisitos podem ser validados para garantir que o engenheiro de
software tenha o perfeito entendimento dos requisitos, e também para que ele possa
verificar se este documento está em conformidade com requisitos de acordo com as
regras de negócio da empresa. Na prática, diferentes partes interessadas, incluindo
representantes do cliente e do usuário, devem rever o documento. Como
conseqüência, torna-se normal agendar um ou mais pontos no processo de
levantamento de requisitos, em que as exigências dos requisitos são validadas.
O processo de levantamento de requisitos como definido pelo próprio Swebok
(2004) é uma atividade fundamentalmente humana e por conta disso deve-se levar
em consideração também toda a interação entre os envolvidos com seus
sentimentos e comportamentos expressados. Para este trabalho o Analista de
Requisitos

quando atuar neste processo deverá também compreender o

comportamento e as atitudes que as pessoas tomam para poder tanto respeitar a
individualidade de cada usuário quanto conseguir extrair todas as informações
necessárias para atender as funcionalidades que o software deverá fornecer.
2.1.3 Técnicas de Levantamento de Requisitos
Segundo Barbosa (2008) as técnicas de elicitação surgiram para auxiliar na
identificação dos requisitos junto aos usuários. Uma técnica deve explorar
características específicas do problema sendo tratado no desenvolvimento de um
sistema. Como as características dos problemas variam, é necessário um repertório
de métodos para cada classe de problemas (Belgamo, 2000).
Castro (2008) conclui afirmando que, o profissional de especificação de
requisitos deve selecionar as técnicas a serem utilizadas e estabelecer a forma
como elas serão integradas. Como conseqüência se torna importante utilizar uma
técnica de modelagem de apoio para que os fatos elicitados fiquem corretamente
representados para futuro tratamento, ou seja, a escolha das técnicas e seu
esquema de integração dependerá do problema e da equipe participante. Além
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disso, um ponto importante a ser considerado é ter conhecimento sobre estas
técnicas e identificar onde uma técnica é superior a outra.
Porém para este trabalho a apenas aplicação das atuais técnicas sem
considerar os elementos humanísticos (sentimentos e comportamentos) que as
pessoas expressam, quando envolvidas na etapa de levantamento de requisitos,
não serão suficientes para determinar até que ponto estes elementos podem
influenciar tanto na descoberta quanto na importância de um requisito. Atualmente
existem diversas técnicas como observação, entrevista, análise de protocolo, JAD Joint Application Development (Belgamo, 2000; GovernancaSP, 2009), PD Participatory Design (Belgamo, 2000; Damian, 1997), QFD - Quality Function
Deployment (Belgamo, 2000; Damian, 1997), CRC - Cooperative Requirements
Capture (Belgamo, 2000; Damian, 1997), Prototipação (Belgamo, 2000; Zhu, 1998) e
Cenários (Belgamo, 2000; McConnel, 1998). Porém, de todas estas técnicas,
apenas duas foram escolhidas por terem características que promovem uma
interação forte entre os analistas e usuários e assim irão servir de base para a
aplicação do método de pesquisa para este trabalho. Estas técnicas são:
observação e entrevista. A primeira favorece um entendimento amplo do domínio da
organização e a segunda dos problemas específicos que o usuário tem daquilo que
deverá ser automatizado. Estas duas técnicas estarão envolvidas fundamentalmente
na aplicação prática da técnica dos grupos operativos. A seguir, estas técnicas são
descritas mais detalhadamente.
2.1.3.1 Observação

Belgamo (2000) afirma que em situações nas quais o Analista de Requisitos
tenha dificuldade para descobrir aspectos novos de um problema as técnicas de
observação se tornam bastante úteis. Isso pode ocorrer pelo fato de que a maior
parte do trabalho desenvolvido numa organização envolve grupos de pessoas que
cooperam entre si para realizar diferentes tarefas. A natureza da cooperação é
complexa, e depende das pessoas envolvidas, do ambiente físico e da própria
organização. Castro (2008) complementa afirmando que é difícil para as pessoas
descreverem como realizam certas tarefas e de como trabalham juntas em certas
situações, normalmente porque muito do uso que dão às ferramentas e documentos
é intuitivo.
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Castro (2008) cita a etnografia2 como uma técnica das ciências sociais que se
mostrou útil no entendimento das processos reais realizados nos trabalhos. Os
processo reais de trabalho geralmente diferem daqueles processos formais
descritos. Assim, um etnógrafo passa algum tempo observando as pessoas no
trabalho e constrói uma imagem de como o trabalho é realizado. Para
complementar, Castro (2008) apresenta as diretrizes para a etnografia: deve-se
assumir que as pessoas são boas no que fazem e procurar por formas não
padronizadas de trabalho; gastar algum tempo conhecendo as pessoas e
procurando estabelecer um relacionamento de confiança; tomar nota de forma
detalhada de todas as práticas de trabalho; combinar observação com entrevistas
abertas; organizar regularmente seções de relato, onde o etnógrafo deverá falar com
pessoas externas ao processo; e, por fim, combinar a etnografia com outras técnicas
de elicitação.
Belgamo (2000) descreve que a observação possibilita um contato pessoal e
estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado, o que apresenta uma série de
vantagens (Belgamo, 2000 apud Damian, 1997) como o ganho da confiança do
usuário pelo analista de requisitos para a exposição de requisitos.
Algumas críticas são feitas por Belgamo (2000) ao método de observação,
primeiramente por provocar alterações no ambiente ou no comportamento das
pessoas observadas. Outra crítica é a de que este método se baseia muito na
interação pessoal. Além disso, há criticas no sentido de que o grande envolvimento
do pesquisador leve a uma visão distorcida do fenômeno ou a uma representação
parcial da realidade.
Para este trabalho as críticas realizadas à esta técnica servem como base
para a construção deste trabalho pois, elas citam diversos elementos (como a forte
interação pessoal, o forte envolvimento do analista, a provável modificação do
ambiente de trabalho pelo analista e até do comportamento) que se caracterizam
como indícios de que as interações sociais podem sim influenciar na determinação
de um requisito para o sistema. Além disso, esta técnica permite o envolvimento da

2

Disciplina que tem por fim o estudo, a caracterização dos povos e a observação das manifestações materiais de
suas atividades (Mattos, 2001).
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Etnografia que será utilizada como ferramenta para o estudo das pessoas
envolvidas na etapa de levantamento de requisitos.
2.1.3.2 Entrevista

Belgamo (2000) afirma que a técnica de entrevista é muito utilizada pois é a
que o Analista de Requisitos “discute o sistema com diferentes usuários, a partir da
qual elabora um entendimento de seus requisitos”. Kotonya (1998) complementa
dizendo que existem dois tipos de entrevista:
a) entrevistas fechadas onde o engenheiro de requisitos procura as perguntas
para um conjunto um pré-definido de questões;
b) entrevistas abertas onde não há agenda predefinida e o engenheiro de
requisitos discute, de modo aberto, o que os usuários querem do sistema.
GovernacaSP (2009) complementa afirmando que esta técnica é muito bem
utilizada quando os Analistas de Requisitos possuem apenas uma quantidade
mínima de informações que são necessárias para o desenvolvimento do sistema.
Mas para isso, as entrevistas devem ser preparadas antecipadamente e constituídas
por perguntas objetivas para evitar constrangimento dos participantes. Assim,
GovernacaSP (2009) especifica um plano de aplicação das entrevistas descrito
como: antes (planejar, identificar a posição e responsabilidade do entrevistado,
marcar horário, escolher local sossegado), durante (o aplicador da entrevista deve
apresentar-se informando a finalidade da entrevista, explicando as anotações que
fizer) e depois (documentar os pontos relevantes).
Entrevistas podem ser efetivas para desenvolver um entendimento do
problema e para elicitar muitos requisitos gerais do sistema. De acordo com
Belgamo (2000) nesta técnica os usuários se sentem mais a vontade quando
descrevem seus trabalhos e as dificuldades que eles enfrentam de forma
relativamente natural, entretanto eles podem ter expectativas não realistas sobre o
suporte que o computador dará. Por fim, Belgamo (2000) realiza uma conclusão não
satisfatória das entrevistas por concluir que elas são muito menos efetivas para
entendimento do domínio da aplicação e para o entendimento das questões
organizacionais as quais afetam os requisitos devido ao fato apresentado no
parágrafo anterior.
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Para este trabalho apenas a adoção das entrevistas não são suficientes para
determinar se a interação social entre analistas e usuários influenciam nos
requisitos. A entrevista é uma boa técnica apenas para entendimento dos problemas
específicos e não do domínio completo da organização. Porém a observação é boa
para compreensão do domínio da organização e não para os detalhes. Para este
trabalho apenas questionar os usuários sem compreender suas atitudes e
comportamentos poderá fazê-los omitirem diversos requisitos ou não sentirem a
vontade para expor ao Analista de Requisitos funcionalidades que o sistema deverá
saber para a construção correta do software.
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3
3.1

COMPLEXIDADE NA ENGENHARIA DE REQUISITOS
A complexidade

A atividade de levantamento de requisitos é caracterizada por ser uma
atividade bastante complexa devido ao fato de que nesta fase ocorre uma interação
social muito intensa entre analistas e usuários e, além disso, esta é uma fase que
envolve não apenas aspectos técnicos pois, possui também forte influência de
fatores organizacionais e sociais (Correia, 2008). Além disso, a natureza desta
complexidade advém tanto das próprias características de difícil compreensão do
ambiente no qual o software será introduzido (Al-Rawas, 1996) quanto da própria
natureza ambígua dos requisitos (Bergman, 2002). Porém o que de fato ocorre é
que a complexidade está justamente no processo de levantamento dos requisitos do
analista de requisitos junto ao cliente, pois, esta atividade resulta da dificuldade
sobre o entendimento da realidade do trabalho e dos problemas relacionados como,
por exemplo, a dificuldade dos usuários para expor suas ideias, pontos de vista
antagônicos e desafios em obter um entendimento do fenômeno a partir de dados
situacionais (Correia, 2008).
Isabel Ramos (Ramos, 2000) em sua tese, denominada “The Role of Emotion,
Values, and Beliefs in the Construction of Innovative”, vai além destas definições e
afirma que o processo de levantamento de requisitos é influenciado por um conjunto
de elementos humanísticos que caracterizam uma complexidade. Esta complexidade
é composta por alguns sentimentos negativos que não são adaptados a realidade do
trabalho, como por exemplo, insatisfação, frustração, hostilidade, aborrecimento,
incapacidade para tomar decisões, depressão, descuido na execução das tarefas
executadas, e até comportamentos negativos (como tentativas de sabotagem, por
exemplo).
Assim é de fácil compreensão que a Engenharia de Requisitos apresenta uma
forte influência destes elementos humanísticos (insatisfação, frustração, hostilidade,
aborrecimento, incapacidade para tomar decisões, depressão, descuido na
execução das tarefas executadas, e até comportamentos negativos) na etapa de
levantamento de requisitos. Por exemplo, a tese de doutorado de Genésio Gomes
da Cruz Neto (Cruz, 2008), denominada “Estudos qualitativos para elicitação de
requisitos: uma abordagem que integra análise sócio-cultural e modelagem
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organizacional”, afirma que é difícil realizar estudos das atividades humanas na
Engenharia de Requisitos porque o Analista de Requisitos conduz o seu trabalho de
forma orientada à utilização de modelos objetivando simplificar a complexidade da
situação. Entretanto, as práticas humanas são direcionadas pelos detalhes e pela
produção de uma rica e concreta descrição da situação. Genésio cita então o
"Paradoxo da Tecnometodologia" (Cruz, 2008 apud Button e Dourish, 1996) que
conceitua que a dificuldade da condução destes trabalhos está por conta da
utilização destes modelos pois eles promovem uma abstração em oposição a
utilização de descrições ricas e narrativas utilizadas nos estudos de atividades
humanas (Cruz, 2008 apud Schuman, 1987 e Crabtree et al., 2000). Genésio mostra
estas diferenças na Figura 2 onde ele sugere que ocorra uma integração entre os
elementos descritos no quadro “Estudos Sociais de Práticas Humanas” e o quadro
“Engenharia de Requisitos”.

Figura 2 – Diferenças entre os estudos de atividades humanas com a Engenharia de
Requisitos
Fonte: (Cruz, 2008)
3.2

Etnografia

Etnografia é a disciplina que tem por fim o estudo, a caracterização dos povos
e a observação das manifestações materiais de suas atividades. Além disso ela
deve ser compreendida também como o método utilizado pela antropologia na
obtenção de dados de modo a basear-se no contato inter-subjetivo entre o
antropólogo e o seu objeto (Mattos, 2001). De uma forma geral a etnografia é um
processo sistemático de observação, detalhamento, descrição, documentação e
análise do estilo de vida ou dos padrões de uma cultura (ou subcultura) com o
objetivo de aprender seu modo de viver no seu próprio ambiente natural (Bortoli,
1999).
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Na Engenharia de Requisitos a etnografia é utilizada para observar os
usuários em seu ambiente natural procurando obter uma percepção mais precisa do
problema ao invés de simplesmente perguntar aos usuários o que eles fazem. Neste
contexto, os analistas de requisitos devem procurar integrar-se ao ambiente em
estudo de forma a obter o mais amplo possível conhecimento dele. Desta forma, os
analistas devem tentar tornar-se parte do ambiente e para que isto ocorra eles
devem desenvolver um papel dentro do ambiente de tal forma que eles consigam ser
vistos como membros do domínio do ambiente, isto é, os analistas passam a ter as
mesmas perspectivas das pessoas envolvidas (Bortoli, 1999) (Carvalho, et al, 2011).
Carvalho, et al (2011). explica que quando se utiliza a etnografia na
Engenharia de Requisitos o objetivo está em considerar as atividades como ações
sociais pertencentes a um domínio socialmente organizado de acordo com as
atividades do dia-a-dia dos participantes (além de descrever o ambiente social como
é percebido pelas pessoas do domínio da aplicação). Para tanto, deve-se considerar
diferentes pontos de vista como, por exemplo, o ambiente de trabalho, o contexto
social deste ambiente e a sua organização prática.
Através da adoção destes pontos de vista têm-se a vantagem de o analista
conseguir obter uma visão de dentro pra fora do contexto e, além disso, conseguir
promover uma minimização do problema do conhecimento tácito (aquele
conhecimento que o indivíduo adquiriu ao longo da vida e que geralmente é difícil de
ser formalizado ou explicado). Porém, uma das principais desvantagens refere-se ao
grande tempo gasto para a efetiva aplicação desta atividade, a pouca sistematização
do processo de etnografia e a dificuldade de comunicar os resultados dos estudos
etongráficos devido ao fato de que na maioria das vezes são feitos relatos em
linguagem natural (Carvalho, et al, 2011).
Para este trabalho a etnografia é utilizada apenas como um meio para o
estudo proposto, desta forma parte-se do princípio que dentro da Engenharia de
Requisitos a etapa de levantamento de requisitos utilizando a técnica da etnografia é
possível estudar o processo grupal e compreender assim as pessoas envolvidas
dentro do contexto de operatividade e também da evolução do grupo durante a
execução da etapa. Isso é feito baseado na possibilidade de a etnografia possibilita
a tentativa de tornar o Analista de Requisitos como parte do ambiente (ser visto
como um membro da equipe) em que se está levantando o requisitos e isto é uma
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oportunidade para que ele consiga ter as mesmas perspectivas dos usuários com
relação ao software que deverá ser construído. Assim, a atividade prática realizada
neste trabalho não é caracterizada plenamente como sendo uma atividade
etnográfica.
3.3

O processo grupal

Osório (2003) define que a psicologia grupal surgiu da confluência de outras
disciplinas preexistentes, mais precisamente, na interface entre a psicologia
propriamente dita (que se ocupa dos fenômenos psíquicos do indivíduo enquanto
tal) e a psicologia social (que por sua vez, se originou nas fronteiras entre a
psicologia e a sociologia). Para ele este termo, psicologia social, criado por Augusto
Comte, consolidou-se com o passar do tempo como destinada ao estudo das
manifestações coletivas do psiquismo humano e, em seguida, Gustave Le Bom em
sua obra intitulada Psicologia das multidões, delineou o campo específico a que se
dedicaria a psicologia social que seria o estudo dos macro grupos humanos. Mas ela
se consolidou efetivamente quando o professor William Mc Dougall, da Universidade
de Harvard em 1917, criou a primeira obra de psicologia social denominado “Uma
introdução à psicologia social” (OSORIO, 2003).
Osório (2003) continua sua explicação afirmando que Kurt Lewin solidificou todo
o conhecimento com o estudo do perfil dos face-to-face groups. Lewin entendia que
não seria possível realizar experiências e formular hipóteses a parte do exame da
sociedade global ou dos grandes conjuntos sociais e formulou então um método que
denominou de pesquisa-ação. Este método lhe permitiria examinar as variáveis dos
fenômenos grupais no âmbito de pequenos grupos de 12 a 15 membros (grupos nos
quais os indivíduos podem-se reconhecer em sua singularidade durante a
experiência em que estão envolvidos). Por outro lado, Lewin observou que os
fenômenos grupais só se tornam inteligíveis ao pesquisador que consente em
participar de seu devir. Assim, a pesquisa-ação e a sistemática produzida por Lewin
nasceu a dinâmica de grupos (uma matriz para a atual psicologia grupal) (OSORIO,
2003).
Esta disciplina emergente então foi amadurecendo e recebendo diversas
contribuições de outras disciplinas. Uma disciplina que contribuiu consideravelmente
foi a psicanálise devido à necessidade de uma maior compreensão do que
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realmente se passa nos grupos humanos, como: a teoria dos papéis e a abordagem
psicodramática (J. L. Moreno), a teoria dos vínculos e a relação dos grupos com a
realização das tarefas a que se propõem (Pichon Rivière) a teoria sistêmica (Von
Bertalanffy) e os estudos sobre a comunicação humana (Bateson et al) (OSORIO,
2003).
Para este trabalho apenas as contribuições propostas por Pichon Rivière serão
úteis, pois, através da Dinâmica de grupos serão fornecidas as noções básicas de
grupos, das distintas formas de liderança e do exercício da autoridade, bem como do
aprendizado da autenticidade; e através da Teoria dos vínculos e dos Grupos
Operativos, é considerada a forma de discernir os objetivos (tarefas) dos grupos e o
modo como abordá-los operativamente, a partir dos vínculos relacionais.
Em resumo, a abordagem da psicologia grupal neste trabalho visa o estudo de
microgrupos humanos (constituídos por analistas de requisitos e usuários)
entendendo-se por tal todos aqueles nos quais os indivíduos podem reconhecer-se
em sua singularidade (ou perceberem uns aos outros como seres distintos e com
suas respectivas identidades psicológicas), mantendo ações interativas na busca de
objetivos compartilhados (que neste trabalho são descritos como os requisitos para a
construção de um software).
3.3.1 Grupos
Mc Dougall reservou a denominação “grupo” às estruturas coletivas
organizadas3, como aquelas que seriam estudadas posteriormente por Freud. Freud
fez uma analogia para explicar o que são os grupos. Nesta analogia ele especificou
que um grupo é um ser heterogêneo que se reúnem como as células de um corpo
vivo para forma um ser com características diferentes daquelas possuídas por cada
célula individualmente. Além disso, ele complementou dizendo que “a tendência
para a formação de grupos é uma continuação do caráter multicelular de todos os
organismos superiores”. Osório (2003) complementa afirmando que a forma de
estabelecer a grupalidade somente é feita quando os indivíduos constituintes

3

Robbins (2005) estende esta definição classificando os grupos em formais e informais. Formais são aqueles
grupos definidos por uma organização (como uma empresa, por exemplo). Informais são aqueles que grupos
definidos pelas próprias pessoas de acordo com suas afinidades (um grupo de funcionários que gostam de
almoçar juntos, por exemplo).
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conseguem estabelecer um laço emocional entre si (vínculo) e assim estabelecer
uma identificação.
Para tornar mais claro a definição de grupos, Osório (2003) vale de uma
situação hipotética na qual ele diz que um conjunto de pessoas que viajam em um
ônibus não são um grupo. Para ele, apesar de estas pessoas terem um objetivo
comum (chegar ao destino) elas não se reconhecem em sua singularidade e nem
interagem coletivamente. Porém se o ônibus sofre um acidente poderá se ter um
grupo com um objetivo compartilhado pois os passageiros passarão a se reconhecer
em sua singularidade. Isso somente irá ocorrer devido ao fato de que o acidente irá
por a mostra as peculiaridades do funcionamento de cada indivíduo em sua inserção
grupal. Diante deste acidente surgirão personagens distintos como o corajoso que
arrisca a sua vida para salvar a dos outros; o covarde egoísta que foge para o mato
com medo do fogo; o provedor que procura auxiliar os resgatados mas feridos; o
histérico que grita sem controlar suas emoções mediante seu pavor pelo ocorrido e
outros personagens que podem surgir também.
Bergamini (2011) complementa afirmando que o aspecto grupal é tão
fundamental quando as pessoas convivem umas com as outras para conseguirem
que um trabalho seja feito. Neste caso as pessoas precisam interagir de maneira
mais produtiva para atingir objetivos e quando esta interação é atingida nota-se uma
sinergia onde o todo é mais importante do que as partes atingindo-se desta forma a
eficácia do grupo. Além disso, neste grupo eficaz estabelece-se um ambiente de
aprendizagem colaborativa, que oferece a seus membros a oportunidade de
melhorarem suas competências em suas atividades. Isso determina que os grupos
possuem um importante impacto sobre a maneira como seus membros se
comportam.
Além disso, Bergamini (2011) diz que quando se busca conhecer como
funciona um grupo de pessoas no qual o laço entre elas são importantes para que
um objetivo seja atingido, implicitamente se está falando de trocas entre essas
pessoas, isto é, relações interpessoais. Schutz (1966, p. 14) afirma que “o termo
‘interpessoal’ refere-se a relações que ocorrem entre duas pessoas a qual leva a um
comportamento individual que difere do comportamento do indivíduo quando não
está na presença de outras pessoas”, ou seja, a consciência da presença do outro
altera a predisposição comportamental de forma significativa.
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A partir da interação entre os membros do grupo surge a atmosfera grupal.
Bergamini (2011) cita Beal et. al (1970, p. 61) para dizer que “a atmosfera do grupo é
o estado de espírito, um modo de sentir e agir, que permeia no grupo como um
todo”. Ainda para Bergamini (2011) não é fácil ter um grupo entrosado, uma vez que
os indivíduos que o formam possuem personalidades diferentes e, por conseguinte,
trazem para o grupo aspectos peculiares em termos de interesses, aptidões,
intenções, desejos, inibições e frustrações, bem como todo um desenrolar de
experiências ímpares ao longo de suas vidas. Schutz (1994, p. 123) propõe que: “a
habilidade de trabalhar com outras pessoas depende muito da habilidade das suas
personalidades de desenvolver um ao outro, suprindo aqueles traços que faltam no
outro”.
Neste trabalho a reunião de analistas de requisitos e usuários na etapa de
levantamento de requisitos é considerada como um grupo pelo fato de que para que
ela venha ser realizada com sucesso muitas das citações desta seção deverão estar
presentes na interação dos envolvidos. Assim, da mesma forma que um grupo
precisa necessariamente ter um objetivo comum a todos os envolvidos (o objeto do
grupo) a interação entre analistas e usuários também terá um objetivo comum: a
construção de um software. Mas apenas a definição de um objetivo em comum não
é o suficiente para caracterizar um grupo, se faz necessário também que os
integrantes reconheçam a singularidade entre eles próprios. Isso é visto como a
importância que cada um dos envolvidos tem referente ao objetivo e como eles se
relacionam para isso ocorrer, ou seja, o analista tem o conhecimento técnico mas
precisa tanto do conhecimento tácito quanto de negócios que o usuário tem e este
precisa ter sua atividade automatizada no software. Como conseqüência eles criam
uma identificação por conta do objetivo em comum.
3.3.1.1 Estrutura de um grupo

Robbins (2005) afirma que os grupos possuem uma estrutura que modela o
comportamento dos seus envolvidos e torna possível a explicação e a previsão de
boa parte do comportamento dos indivíduos, bem como do desempenho do grupo
em si. Esta estrutura é dividida nos itens: papéis, normas, status, tamanho do grupo
e o seu grau de coesão.
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Para este trabalho serão utilizados apenas papéis, normas e o grau de coesão.
Esta seleção se deve ao fato de que é necessário restringir os aspectos de grupo a
serem observados na etapa de levantamento de requisitos. A seguir Robbins (2005)
apresenta estes elementos:


Papéis: um conjunto de padrões comportamentais atribuídos a alguém que
ocupa uma determinada posição em uma unidade social;



Normas: são padrões aceitáveis definidos pelo grupo que são compartilhados
por todos os membros do grupo e dizem o que eles podem e o que não
podem fazer; e



Grau de coesão: é o grau em que os membros de um grupo são atraídos
entre si e motivados a permanecer como um grupo.

3.3.2 Teoria dos grupos operativos
A teoria dos grupos operativos foi elaborada por Pichon Rivière (2009) a partir
dos referenciais teóricos da psicanálise e da dinâmica de grupos. Para ele um grupo
operativo é definido como um grupo de pessoas centrados na tarefa no qual o
importante é caracterizar a relação que os seus integrantes têm com a tarefa. A
tarefa poderá ser a obtenção da cura, se for um fenômeno terapêutico, ou a
aquisição de conhecimentos, se este for um grupo de aprendizagem. Enfim, para
Rivière o fundamento da tarefa grupal está na resolução de situações estereotipadas
e a obtenção de mudanças.
Rivière (2009) complementa afirmando que o grupo operativo é um conjunto de
pessoas ligadas entre si que se propõem a execução de uma tarefa através de um
mecanismo (uma técnica para isso) e com a assunção de papéis. Além disso, no
funcionamento de um grupo operativo têm-se a teoria do vínculo. Para Rivière o
vínculo é uma estrutura dinâmica que engloba as relações de tanto o indivíduo como
aquele(s) com quem ele interage (OSORIO, 2003). Essas relações criam uma
estrutura que é particular para cada caso e para cada momento sendo complexa,
pois inclui um sujeito, um objeto e sua mútua inter-relação com processos de
comunicação e aprendizagem (ATIÉ, 2011).
Além disso, nos grupos operativos existem os conceitos de porta-voz e
emergente grupal. Porta-voz é aquele membro do grupo que diz ou enuncia algo que
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até então permaneceu latente ou implícito, ou seja, é aquela pessoa que “é capaz de
sentir uma situação na qual o grupo está participando e pode expressá-la porque
está mais próxima de sua mente do que da dos outros” (Osório, 2003 apud Rivière,
1978, p. 7-13). O material veiculado pelo porta-voz chama-se emergente grupal e é
função do coordenador decodificá-la para o grupo (OSORIO, 2003).
A tarefa citada nesta seção é a definição dos requisitos para a construção do
software. Assim, associando grupos com grupos operativos, temos que o objeto é o
software (objetivo da reunião grupal) e a tarefa será o levantamento dos requisitos.
O vínculo são as relações existentes entre analistas de requisitos e usuários.
3.3.3 Evolução dos grupos
Bergamini (2011) cita que embora cada grupo tenha características especiais
que o tornam diferente dos demais, há aspectos comuns aos mesmos que explicam
sua formação e a dinâmica que ocorre até sua maturidade ou eficácia plena. Ela faz
esta citação baseando na orientação definida por Schutz (1966) o qual ele o chama
de postulado de necessidades interpessoais.
Para Lopes

(2010)

o psicólogo

Schutz destacou neste postulado a

interdependência e a estreita correlação que existe nos grupos de trabalho entre o
seu grau de integração e o seu nível de criatividade. Assim, o conceito de
necessidades está direcionada no desenvolvimento de um grupo e é utilizada para
especificar que a integração dos membros dele acontece quando certas
necessidades fundamentais são satisfeitas. O conceito de interpessoais está
relacionado em dizer que somente através do grupo essas necessidades podem ser
satisfeitas e fundamentadas porque são vivenciadas por todo ser humano em grupo.
A seguir são descritas as orientações deste postulado:


“Todo indivíduo tem três necessidades interpessoais: Inclusão, Controle e
Abertura; e



Estas necessidades constituem um conjunto de áreas que dizem respeito ao
comportamento interpessoal, suficientes para prever e explicar o próprio
fenômeno interpessoal” (Bergamini, 2011 apud Schutz, 1966, p. 13)”.
Bergamini (2011) complementa afirmando que os três aspectos mostrados no

postulado de Schutz são a chave do entendimento de como as pessoas interagem
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na busca de atender suas necessidades sociais. Nem todos os grupos atravessam
todas essas fases de evolução para a maturidade da mesma forma e com a mesma
velocidade. Assim, os grupos não nascem maduros e produtivos. Cada indivíduo
quando se associa a um grupo irá passar por diferentes fases de atendimento de
suas necessidades interpessoais ao mesmo tempo que o grupo vai ao encontro
destas necessidades dos participantes. Além disso, estas fases são marcantes e é
fácil de identificá-las bastando para isso apenas observar os sintomas delas e com
isso é possível reconhecer se há problemas de interação bem como diagnosticar o
comportamento de cada indivíduo que o compõe (Bergamini, 2011).
Os indivíduos quando se envolvem em grupos elas o fazem pela necessidade
de demonstrar que significam alguma coisa para o outro, que querem estabelecer ou
manter relacionamento satisfatório, ou seja, têm algum valor. Isso é um movimento
natural que as pessoas passam quando entram em um grupo porque elas querem
ter o sentimento de pertencimento reconhecido e querem adquirir uma identidade.
Para Schutz (1994) isso se trata da necessidade interpessoal denominada Inclusão.
A inclusão refere-se às associações entre duas ou mais pessoas, ou seja,
trata-se do desejo de receber atenção, de interagir e ser único, ou seja, a
necessidade de inclusão é o sentir-se aceito, integrado e valorizado totalmente pelo
grupo, além de procurar provas de que não é ignorado, isolado ou rejeitado (Lopes,
2010). Para Bergamini (2011) a maneira pela qual as pessoas se comportam nessa
fase irá configurar três tipos diferentes de participação:


Hipossocial: aquelas pessoas que tem comportamento introvertido e retraído;



Hipersocial: aquelas pessoas que tem comportamento extrovertido e
empático; e



Social: aquelas pessoas que têm uma posição mais equilibrada entre os dois
extremos anteriores.
Bergamini (2011) complementa dizendo que nesta fase as pessoas se deixam

incluir e ao mesmo tempo são incluídas pelas pessoas existentes, ou seja, figura-se
dois papéis comportamentais complementares. O excesso de um estilo, em
detrimento de outro, retém o grupo nessa fase inicial. Permanecer ou ultrapassar
esta etapa precipita um desajustamento para aqueles que fazem parte deste grupo.
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A fase seguinte é a de controle. Esta começa a ganhar vida quando começam
os relacionamentos que têm por objetivo estabelecer as “relações de poder,
influência e autoridade entre as pessoas” (Bergamini, 2011 apud Schutz, 1994,
p.37), ou seja, faz referência ao poder, influência, autoridade, como também
definirão para si mesmo suas próprias responsabilidades e as de cada membro um
dentro do grupo (Lopes, 2010). Nesta fase também configuram novas formas
comportamentais, sendo elas:


Abdicrata: o indivíduo assume uma posição de subordinação;



Autocrata: o indivíduo assume uma posição de autoridade e controle;



Democrata: o indivíduo assume uma posição de equilíbrio sentindo-se a
vontade para dar quanto receber ordens.
Nesta fase cada membro do grupo procura assumir um papel e para isso ele

procura conquistar o seu espaço. Alem disso, com relação aos sentimentos,
Bergamini (2011) descreve que esta fase é definida como a necessidade de
estabelecer e manter um sentimento mutuo pela competência e responsabilidade
dos outros, bem como merecer o respeito dos outros com relação a si próprio.
Passará a existir neste grupo um equilíbrio quando cada um tiver sua posição
bem definida e começar a exercê-la de forma coerente com suas vontades, ou seja,
quem deseja receber ordens as receba e quem deseja delegar ordens o faça.
Ocorrerá um desequilíbrio caso todos queiram delegar ordens ou somente receber.
Nesta fase poderão aparecer tensões até que cada indivíduo ocupe a sua posição
desejada.
Vencida esta fase virá a última a qual é denominada por Abertura. Esta é
representada pelo “tanto que a pessoa sente o desejo de se abrir para outra
pessoa”, ou seja, é a fase dos vínculos emocionais que refere-se às proximidades
pessoais e emocionais entre as pessoas. Os indivíduos querem obter provas de
serem totalmente valorizados. Desejam ser percebidos como insubstituíveis e
aspiram ser respeitados por suas competências, aceitos como seres humanos não
apenas pelo que têm, mas também pelo que são. (Lopes, 2010). Schutz também
descreve três estilos nesta fase, sendo eles:


Hipopessoal: o indivíduo mantém um contato superficial e distante;
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Hiperpessoal: o indivíduo procura expor seus sentimentos e emoções mais
profundas; e



Pessoal: seria um ponto de equilíbrio entre os dois extremos anteriores.
Eesta fase é definida como a necessidade de estabelecer e manter um

sentimento de mútua afeição com outras pessoas. Isso somente é possível quando
existem pessoas dispostas a dar essa afeição e aproximação e outras com
necessidade de recebê-las.
Bergamini (2011) complementa exemplificando conjuntamente cada uma
dessas fases na qual ela conclui que numa relação interpessoal a inclusão está
prioritariamente voltada para a formação do relacionamento, enquanto o controle,
assim como a abertura irão aparecer na medida que esses relacionamentos
estiverem estabelecidos. A inclusão leva os indivíduos a se preocuparem com a
existência ou não de relacionamentos. No controle, os sintomas comportamentais
são típicos da preocupação sobre quem dá as ordens e quem toma as decisões.
Finalmente, na etapa de abertura, o objeto da preocupação diz respeito a quão
próxima ou distante a relação se apresenta em termos emocionais.
A teoria da evolução dos grupos é utilizada neste trabalho com o objetivo de
possibilitar ao analista de requisitos identificar nos seus usuários cada um dos
comportamentos citados. Desta forma, ele consegue saber em qual dos três
aspectos citados encontram-se individualmente cada usuário do grupo de trabalho
dele e em seguida poderá determinar qual o perfil de comportamento que eles
expressam. Com base nestas informações ele consegue proceder com formas para
lidar com situações de conflito com cada um destes usuários e como conseqüência
manter um ambiente favorável para que os requisitos venham a ser descobertos
com sucesso.
3.4

Análise do discurso

De acordo com Nogueira (2001) a técnica de análise de discurso oferece uma
interpretação (ou versão) da verdade acerca da realidade de modo completamente
imparcial. Isso decorre do fato de que a natureza dinâmica do mundo social implica
que os pesquisadores não podem fazer predições, ou seja, eles precisam investigar
ao invés de predizer ou controlar os fatos.
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A análise do discurso preocupa-se então com o modo como a linguagem
constrói os objetos, os sujeitos e a própria subjetividade de cada um. É um estudo
da fala e dos textos, ou seja, um conjunto de métodos e teorias que pretendem
investigar quer o uso quotidiano da linguagem quer a linguagem nos contextos
sociais.
Ela possui uma abordagem sociolingüística através da observação da variação e
imperfeição da linguagem (que recebe o foco por completo). Além disso, é uma
análise conversacional pois tem predominância no uso da linguagem como um
processo, no qual investiga-se o explícito e o implícito; procura por padrões que os
personagens produzem e estes padrões são identificados em termos de uma
seqüência de contribuições para uma interação social.
Para tanto, ela utiliza um termo denominado repertório interpretativo que nada
mais é que a procura de padrões na linguagem associadas a determinado tópico ou
atividade (uma família de termos específicos e significativos com eles relacionados),
ou seja, um conjunto de termos relacionados entre si e usados com uma certa
coerência gramatical e estilística organizadas em torno de uma ou mais metáforas
centrais. Para isso, ela situa a linguagem dentro de um contexto social e cultural.
Na prática ocorre uma observação da regularidade das expressões e falas
discursadas ou seja, a regularidade baseia-se tanto na análise da repetição
constante de observações ou afirmações quanto na inconsistência e na variação dos
registros. Assim, ela procura padrões na linguagem associado a determinado tópico
ou atividade e também por família de termos específicos e significativos com ele
relacionados.
Por fim, Nogueira (2001) apresenta uma síntese da análise do discurso dizendo
que ela não se preocupa em recuperar acontecimentos, crenças dos envolvidos,
processos cognitivos e tão pouco tratar a linguagem como indicador de situações
mas sim ela trata os usos e efeitos da linguagem nos indivíduos que a utilizam e
procura conduzir a “construção discursiva” que é composta por fragmentos de
significados que são produzidos no texto.
A técnica de Análise do Discurso é utilizada neste trabalho como uma forma de
validar as observações realizadas pelo pesquisador nas atividades de levantamento
de requisitos, ou seja, durante a atividade o áudio da conversa é gravado e depois
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analisado de forma a comparar os resultados encontrados as observações
detalhadas pela pesquisa. O objetivo da adoção desta técnica é disponibilizar uma
forma de validar e confirmar padrões de comportamento que os indivíduos
expressaram durante a atividade e são documentadas no trabalho.
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4
4.1

A ANÁLISE DAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS
Materiais e métodos de estudos
A técnica utilizada neste trabalho para a realização da análise das atividades

de levantamento de requisitos está adaptada a partir do trabalho apresentado por
Aipperspach et al. (2006) que se baseia em um método de estudo de Ethnomining
(etnografia com mineração de dados). Este método parte de passos genéricos de
um método de trabalho (como “selecionar um tópico ou questão para o estudo,
coletar os dados, analisar os dados e repetir se necessário”) e, em seguida, integra à
estes passos uma nova etapa com o objetivo de descoberta de informações. Para
isso eles utilizaram técnicas de mineração de dados.
Neste trabalho, a técnica descrita por Aipperspach et al. (2006), é adaptada
como mostrado na Figura 3. De acordo com a figura, a análise da atividade de
levantamento de requisitos está definida em quatro fases que são executadas
seqüencialmente em um ciclo iterativo. Assim, para cada observação da atividade de
levantamento de requisitos analisada um ciclo é realizado.

4 – Fase Consolidação

1 – Fase Perspectiva

- Análise do Discurso

- Integrantes

- Revisão

- Ambiente

(se necessário)

- A tarefa

3 – Fase Analítica
- Traçar Perfil

2 – Fase Observacional
- Grupos Operativos
- Evolução dos Grupos
- Pesquisa Avaliativa

Figura 3 – Técnica iterativa da análise da atividade de levantamento de requisitos
Fonte: (Autor do trabalho)
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As fases da técnica utilizada neste trabalho são detalhadas a seguir:
1.

Fase Perspectiva: tem por objetivo obter uma visão geral dos grupos que

serão observados através tanto de uma conversa individual (em formato de
entrevista) com o analista e o(s) usuário(s) quanto da aplicação de uma entrevista no
formato de pesquisa. Desta forma, esta fase é baseada na obtenção de informações
a cerca de três etapas principais como mostrado na Figura 4.
Integrantes





Ambiente

Quem são?
O que fazem?
Qual a formação?
São conhecidos, atuaram juntos
em outros momentos?




A tarefa

Qual o tipo de sistema?
Qual o foco de mercado da
empresa?




Qual o objetivo?
Quais são os requisitos
esperados?

Figura 4 – Fase Perspectiva
Fonte: (Autor do trabalho)

A seguir, de acordo com figura 4, são apresentados os detalhes das
atividades realizadas para cada etapa:
a. Integrantes: a análise consiste em aplicar uma entrevista no formato de
pesquisa tanto para o analista quanto para o usuário com o objetivo de
identificar o perfil deles em relação ao processo grupal e a evolução dos
grupos

antes

da

atividade

de

levantamento

de

requisitos

para

compreender a percepção deles destas técnicas. As perguntas que
constituem esta pesquisa são detalhadas na tabela 1. São formuladas as
mesmas perguntas para cada um dos dois tipos de integrantes e esta
entrevista está disponível no Anexo I deste trabalho.
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Tabela 1 – Entrevista para conhecer os integrantes

Perguntas
Justificativa
Usuário

Analista

1. Qual sua graduação?

1. Qual sua graduação?

As quatro primeiras

2. Atua há quanto tempo na empresa?

2. Atua há quanto tempo na empresa?

3. Atua há quanto tempo no cargo, ou

3. Especificamente com levantamento de

algumas

função em que atua?

requisitos, atua a quanto tempo (inclua o

características

tempo em outras empresas)?

profissional como sua

4. Qual seu cargo (ou função) na

graduação,

empresa?

tempo atua na área e

perguntas

servem

para

4.

Qual seu cargo

(ou função)

na

empresa?

conhecer
do
quanto

o seu cargo (função)
na empresa.
5. Atuou com o analista que irá te

5.

entrevistar

entrevistar (especificamente levantando

já

levantamento de requisitos)?

requisitos)?

vínculo

entre

o

6. Atuou com ele quantas outras vezes?

6. Atuou com ele quantas outras vezes?

Analista

e

os

(especificamente

em

Atuou

com

o

usuário

que

irá

Procura identificar se
existe

algum

Usuários.

Fonte: autor do trabalho

b. Ambiente e a tarefa: objetiva realizar a entrevista com o analista de
sistemas para conhecer a empresa e o que a atividade de levantamento
de requisitos deverá especificamente detalhar. Os documentos que
apóiam estas duas atividades são mostrados no Anexo II deste trabalho.

2.

Fase Observacional: tem por objetivo observar a atividade de levantamento

de requisitos sob o foco dos grupos operativos e da evolução dos grupos. Esta fase
está dividida em três atividades como mostrado na Figura 5.




Grupos

Evolução dos

Pesquisa

Operativos

Grupos

Avaliativa

Como foi estabelecido o vínculo
entre os participantes?
Como ocorreu a operatividade
entre os envolvidos?



Quais os tipos
comportamentais que
surgiram nas três fases:
o Inclusão
o Controle
o Abertura



Aplicação de uma
pesquisa que avalia os
itens anteriores
individualmente.
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Figura 5 – Fase Observacional
Fonte: (Autor do trabalho)

Ainda, de acordo com a figura 5, são apresentados os detalhes das atividades
realizadas para cada etapa:
a. Grupos Operativos: observar e analisar durante a atividade de levantamento
de requisitos tanto como é estabelecido o vínculo quanto como ocorre a
operatividade. Isso é feito através da gravação em áudio das conversas e
análise através de tomadas de notas. O documento que auxilia a tomada de
notas é mostrado no Anexo III deste trabalho.
b. Evolução dos grupos: observar e analisar durante a atividade de
levantamento de requisitos como se deu a evolução dos integrantes nos
quesitos de inclusão, abertura e conrole. Isso é feito através da gravação em
áudio das conversas e análise através de tomadas de notas. O documento
que auxilia a tomada de notas é mostrado como Anexo IV deste trabalho.
c. Pesquisa: aplicação de uma entrevista através de pesquisa que confronta as
percepções dos envolvidos com as notas tomadas na Fase de Observação
referente aos grupos operativos e a evolução dos grupos. As perguntas que
constituem esta pesquisa são detalhadas na tabela 2. São formuladas as
mesmas perguntas para cada um dos dois tipos de integrantes e esta
entrevista está disponível no Anexo V deste trabalho.
Tabela 2 - Pesquisa Avaliativa da fase de observação

Perguntas
Justificativa
Usuário

Analista

Durante a etapa de levantamento de requisitos

Durante a etapa de levantamento de requisitos

Definir

como

estabeleceu-se uma relação de confiança

estabeleceu-se uma relação de confiança

estabeleceu-se

(amizade e/ou profissionalismo) entre eu e o

(amizade e/ou profissionalismo) entre eu e

vínculo.

analista de requisitos de modo que nós não

o(s) usuário(s) de modo que nós não tivemos

tivemos dificuldades tanto para expor quanto

dificuldades tanto para expor quanto para

para termos compreendidas nossas dificuldades

termos compreendidas nossas dificuldades

pois, um sempre compreendia o outro com

pois, um sempre compreendia o outro com

paciência.

paciência.

Durante a etapa de levantamento de requisitos

Durante a etapa de levantamento de requisitos

Estabelecer se o analista

o analista apresentou algumas críticas ou

o usuário foi bem receptivo às minhas críticas

realmente

sugestões de melhorias do processo de negócio

ou sugestões de melhorias do processo de

foi

o

o

co-
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de modo a ser mais facilmente automatizado,

negócio de modo a ser mais facilmente

pensor da atividade.

ou seja, o analista foi quem conduziu a

automatizado, ou seja, o usuário foi flexível o

atividade de modo a deixar bem claro algumas

suficiente para aceitar modificações no

modificações no negócio e/ou ditou

negócio e/ou aceitar cronogramas, prazos e

cronogramas, prazos e escopo porque foi bem

escopo porque fui bem persuasivo nas minhas

persuasivo nas suas considerações.

considerações.

Durante a etapa de levantamento de requisitos

Durante a etapa de levantamento de requisitos

Estabelecer se ambos se

ficou claro tanto para mim quanto para o

ficou claro tanto para mim quanto para os

comprometeram

analista que o sucesso da atividade dependia

usuários que o sucesso da atividade dependia

uma

de ambos, ou seja, nós percebem os que para

de ambos, ou seja, nós percebemos que para

cooperativa.

termos sucesso seria necessário tanto o

termos sucesso seria necessário tanto o

analista ter a certeza de que o eu havia

usuário ter a certeza de que o eu havia

compreendido corretamente quanto o analista

compreendido corretamente (o que ele queria

ter a certeza de que ele consegui elicitar

ser automatizado) quanto eu ter a certeza de

exatamente o que eu dizia.

que consegui elicitar exatamente o que o

como
atividade

usuário dizia.
Durante a etapa de levantamento de requisitos

Durante a etapa de levantamento de requisitos

Estabelecer

como

o analista me aceitou de modo natural, ou seja,

o usuário me aceitou de modo natural, ou

deu a inclusão.

ele conseguiu compreender tanto a importância

seja, ele conseguiu compreender tanto a

do meu trabalho quanto as minhas dificuldades

importância do meu trabalho quanto as

em compreender como informar o que deveria a

minhas dificuldades em compreender o que

ser automatizado sendo paciente e preocupado

deveria a ser automatizado sendo paciente e

em saber se eu estava confortável.

preocupado em saber se eu estava

se

confortável.
Durante a etapa de levantamento de requisitos

Durante a etapa de levantamento de requisitos

Estabelecer

o analista foi muito inflexível, pois ele sempre

o usuário foi muito inflexível, pois ele sempre

deu o controle.

como

queria ter tanto a palavra quanto a opinião

queria ter tanto a palavra quanto a opinião

correta sobre o que deveria ser automatizado

correta sobre o que deveria ser automatizado

me tratando como se fosse um subalterno seu,

me tratando como se fosse um subalterno

mas isso pode ter ocorrido por ele ser um líder

seu, mas isso pode ter ocorrido por ele ser um

e estar acostumado a lidar assim com as

líder e estar acostumado a lidar assim com as

pessoas que trabalham para ele.

pessoas que trabalham para ele.

Durante a etapa de levantamento de requisitos

Durante a etapa de levantamento de requisitos

Estabelecer

após algum tempo, percebi que o analista era

após algum tempo, percebi que o usuário era

deu a abertura.

bem receptivo à minha conversa e conseguimos

bem receptivo à minha conversa e

interagir de modo a construir uma amizade (ou

conseguimos interagir de modo a construir

coleguismo) por termos afinidades em comum.

uma amizade (ou coleguismo) por termos

como

se

se

afinidades em comum.

Fonte: autor do trabalho
3.

Fase Analítica: tem por objetivo realizar uma análise das informações obtidas

na fase anterior (observacional) como mostrado na Figura 6.
Traçar um perfil


Registrar um perfil dos comportamentos ocorridos na fase da
observação.
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Figura 6 – Fase Analítica
Fonte: (Autor do trabalho)

Ainda, de acordo com a figura 6 temos a atividade a seguir:
a) Traçar um perfil: para cada observação realizada, objetiva-se
traçar um perfil baseando na técnica dos grupos operativos, na
evolução dos grupos e no resultado da pesquisa avaliativa. Para
tanto, esta analise segue dois passos específicos:
 Passo1) primeiramente é realizada uma análise das respostas
obtidas nas pesquisas aplicadas com os resultados divulgados
nas tabelas de cada observação realizada e, em seguida,
 Passo2) estes dados são confrontados com as informações
coletadas na Fase Observacional, especificamente na parte de
Evolução dos Grupos.
4. Fase Consolidação: tem por objetivo integrar e analisar os dados obtidos nas
três fases anteriores e descobrir padrões de comportamento expressos em
cada uma das fases (ou no ciclo como um todo) que justifiquem as
observações realizadas. Além disso, esta fase também serve para revisar
todas as fases realizadas anteriormente com o objetivo de amadurecer o
processo através da descoberta de pontos fracos e fortes.

Análise do discurso


Identificar padrões
comportamentais no diálogo de
analistas e usuários que
justifiquem as observações
transcritas para o trabalho.

Vínculo
Operatividade
Analista (co-pensor)

Figura 7 – Fase Consolidação
Fonte: (Autor do trabalho)

Ainda, de acordo com a figura 7 temos a atividade a seguir:
a) Análise do Discurso: para a fase de consolidação é adotada a
técnica da análise do discurso com o objetivo de identificar padrões
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comportamentais acerca dos pontos analisados até o momento.
Estes pontos são: o vínculo, a operatividade e o analista de
requisitos agindo como um co-pensor da atividade. Para a
identificação dos comportamentos é adotada a regra definida por
Nogueira (2001) como técnica de identificação de padrões. Assim,
os seguintes passos abaixo são adotados:
 Passo 1: identificar conjunto de termos específicos relacionados;
 Passo 2: identificar a regularidade dos termos e falas através da
observação da:
a. repetição constante de termos e
b. inconsistências/variações entre falas.
4.2

Os grupos em estudo
Para a condução da pesquisa em campo deste trabalho foram estabelecidas

parcerias com algumas empresas da área de desenvolvimento de software. Estas
empresas são identificadas neste trabalho por pseudônimos como EmpresaA,
EmpresaB e assim por diante.
A EmpresaA é uma empresa de porte médio da área de software que constrói
soluções em ERP (Enterprise Resource Planning) e NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)
com atuação em segmentos de negócios como indústrias (minérios, cosméticos,
química e automotiva), serviços e varejo (on-line e físico). Apesar de ter um médio
porte possui uma carteira vasta com mais de 60 clientes no estado de São Paulo
(capital e interior). O seu sistema de ERP é responsável por controlar em seus
clientes os seguintes segmentos: comercial, vendas, compras, produção, engenharia
de produtos, custos, estoque, financeiro e fiscal.
A Empresa B produz aplicativos para atuarem em dispositivos móveis em
comunicação direta com softwares de redes sociais. Esta empresa

foi utilizada

apenas como pré-teste e as informações coletadas serviram apenas para validar o
modelo deste trabalho e, desta forma, não contabilizam como dados para a
pesquisa.
As informações sobre estas empresas estão consolidadas na Tabela 3.
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Tabela 3 – Empresas visitadas na pesquisa

Empresa
Empresa A

Foco de Mercado
Construção de tecnologias para gestão de empresas.

Tipo de Sistema
Sistemas ERP (Enterprise Resource
Planning) e outros tipos de soluções de
menor porte.

Empresa B

É uma “incubadora anjo” de projetos tecnológicos. Seu

Aplicativos que são produzidos para

principal objetivo é apoiar o desenvolvimento da inovação

atuarem em dispositivos como Celulares,

digital no Brasil e apresentar ao mercado novas maneiras de

Smartphones e Tablets além de outros que

usufruir da tecnologia.

são integrados às mídias sociais como
Facebook.

Fonte: autor do trabalho
Primeiramente, para cada uma das empresas anteriores, foi apresentado o
termo de confidencialidade para explicar e esclarecer todas as dúvidas do que
realmente seria feito durante a observação e garantir a lisura e ética referente às
informações absorvidas pela pesquisa. Isto foi feito através de uma reunião formal
com o diretor de cada uma das empresas anteriores e ficou explícito que o objetivo
da pesquisa era analisar exclusivamente o comportamento humano dos analistas e
dos usuários e em nenhum momento tanto a capacidade de trabalho deles quanto
as informações de negócio envolvidas. Para tanto, foi entregue ao departamento
jurídico de cada uma destas empresas o documento de confidencialidade que tem
como propósito garantir toda a segurança que a empresa necessitava para permitir a
execução da pesquisa de observação. O documento de confidencialidade é
mostrado no Anexo VI deste trabalho.
Além do documento de confidencialidade também foi criado o documento de
termo de consentimento. Este documento foi apresentado para todos os analistas e
usuários que foram entrevistados ou tiveram que responder a algum questionário.
Este termo tem como propósito garantir a lisura e ética do trabalho e deixar bem
claro que o objetivo da atividade era analisar exclusivamente o comportamento
humano e não a capacidade de trabalho deles. Este documento é apresentado no
Anexo VII deste trabalho.
Após ter firmado a parceria com cada uma das empresas citadas anteriormente
foi realizado uma reunião com os analistas de requisitos, de cada uma destas
empresas, com o objetivo de apresentar como seria realizado o trabalho de
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observação do pesquisador junto a estes profissionais em suas atividades de
campo. Estas reuniões foram fundamentais tanto para inserir o pesquisador no
convívio dos analistas quanto para descobrir e filtrar os clientes de cada empresa
que estariam aptos a serem analisados na pesquisa. Para a escolha dos clientes da
Empresa A levou-se em consideração fatores como aceitação deles com relação ao
trabalho de pesquisa, ou seja, a receptibilidade deles em relação a uma pesquisa
científica e o variado grau de dificuldade que cada analista de requisitos descrevia
sobre seus usuários em cada um destes clientes. Além disso o objetivo da escolha
era criar um conjunto de clientes com perfis bastante variados, alguns confusos,
resistentes e outros simpáticos e facilitadores.
É importante citar que em nenhum momento foi passado aos analistas e
usuários o conhecimento das teorias do Processo Grupal e da Evolução dos Grupos,
assim, eles foram questionados sem conhecerem os fundamentos que norteavam a
pesquisa. Isso foi estabelecido como regra para evitar que eles respondessem a
pesquisa de modo viciado ou fossem induzidos a responderem de acordo com a
teoria proposta nesta pesquisa.
Por fim, para a Empresa A foram escolhidos três clientes do segmento de
cosméticos, comércio de paletes e higiene pessoal.

As observações realizadas

nestes três clientes são apresentadas a seguir.
4.3

Observações em campo: Empresa A
Esta empresa fornece para esta pesquisa três clientes de diferentes segmentos

nos quais um ERP (Enterprise Resource Planning) desenvolvido por ela é
implantando. Além disso para a atividade de levantamento de requisitos a Empresa
A fornece dois analistas de requisitos. O trabalho do Analista de Requisitos nesta
empresa é apresentar o ERP aos clientes e a partir disso realizar um trabalho
investigativo de coleta de informações relacionadas a aderência deste sistema ao
modelo de trabalho destes clientes. Além disso, é função dele também treinar o
usuário no software e quando ocorre este treinamento, o analista consegue
visualizar a aderência do ERP ao modelo de negócio do cliente. Esta técnica foi
desenvolvida pela própria empresa, ou seja, implanta o sistema e vai negociando
com o cliente a aderência através da utilização e a partir de então os requisitos vão
sendo descobertos e negociados. A tabela 4 apresenta o resumo destes clientes.
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Tabela 4 – Clientes da Empresa A

Cliente
ClienteA
ClienteB

Foco de Mercado
Compra, venda, fabricação e distribuição de cosméticos.
Compra e venda de paletes (um estrado de madeira, metal
ou plástico que é utilizado para movimentação de cargas)
Fabricação e comercialização de produtos de higiene

ClienteC

Tipo de Sistema

Sistemas ERP
(Enterprise Resource
Planning)

pessoal (como sabonetes, deo colônias, xampu e
condicionador).

Fonte: autor do trabalho
Assim, o analista primeiramente fornece uma versão protótipo do ERP com
todas as funcionalidades que o cliente adquiriu e dá o acesso aos funcionários do
cliente que irão ser os usuários principais do sistema (usuários principais são
aqueles que detêm tanto o domínio técnico do negócio quanto estão em cargos de
coordenação ou gerencia). A partir de então ele fornece um treinamento básico no
sistema e começa a discutir com os usuários quais funcionalidades atendem, não
atendem, quais melhorias devem ser implementadas, modificações e novos
requisitos. A técnica utilizada por ele é definida como uma combinação de entrevista,
observação e prototipação. A medida que os clientes vão solicitando modificações o
Analista de Requisitos vai coletando, registrando as funcionalidades e preparando
um documento para posterior entrega à equipe de desenvolvimento. Quando todas
as funcionalidades são satisfeitas ele promove um treinamento para todos os
usuários finais que irão utilizar o sistema.
Além disso, a Empresa A fornece para este trabalho dois Analistas de
Requisitos denominados por: Analista1 e Analista2. O Analista1 é um profissional
formado em Administração de Empresas que atua a menos de um ano na Empresa
A e que tem uma experiência na função a mais de cinco anos. Seu cargo é definido
como “Implantador de Sistemas” e tem por função tanto levantar requisitos quanto
implantar o sistema além de treinar os usuários. O Analista2 é um profissional
formado em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas que atua a
menos de 1 ano na Empresa A e que tem uma experiência na função a mais de 2 e
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menos de 5 anos. Seu cargo é definido como “Implantador de Sistemas" e tem por
função tanto levantar requisitos quanto implantar o sistema e treinar os usuários.
A seguir, são apresentados os resultados da observação realizada em cada um
destes clientes. Para tanto, o autor desta dissertação (que realizou o trabalho prático
em campo observando a atividade de levantamento de requisitos) é identificado
apenas como Pesquisador (quando se fizer necessário).
4.3.1 Execução da observação: Empresa A - Cliente A
4.3.1.1 Fase Perspectiva

Seguindo o modelo apresentado na Figura 3 o primeiro ciclo observado é 1 –
Fase Perspectiva. Assim, o objetivo inicial é conhecer o cliente e coletar o máximo
de informações para caracterizá-lo no contexto deste trabalho. O primeiro cliente
analisado é uma empresa de médio porte de fabricação e comércio de cosméticos.
Este cliente comprou o pacote de módulos do ERP da Empresa A. O trabalho do
Analista1 nesta empresa é tanto coletar requisitos que tenham que alterar no
sistema para torná-lo adaptado aos requisitos de negócio do cliente, quanto
implantar e dar treinamento.
O ambiente caracterizado pelo Cliente A é o de uma empresa dividida em
quatro diferentes empresas mas que trabalham como um mesmo tipo de negócio.
Cada uma destas quatro empresas é responsável por uma etapa da produção dos
cosméticos, ou seja, uma delas é responsável pela fabricação, outra pelo estoque,
outra pela compra e outra pela comercialização. O objetivo da implantação do ERP é
integrar estas quatro empresas de modo que, por exemplo, a venda realizada em
uma refletisse na outra e assim o estoque fosse atualizado para as quatro.
Além disso, os Integrantes que o Cliente A fornece para este trabalho são dois
usuários que trabalham diretamente com o Analista1. Estes dois usuários são
identificados como Usuário1 e Usuário2. O Usuário1 é formado em Pedagogia e
Letras mas atua na área administrativa do ClienteA a mais de cinco anos. Além
disso ele também possui experiência nesta área também por mais de cinco anos.
Seu cargo é definido como “Gerente Administrativo”. O Usuário2 é formado em
Administração de Empresas e atua na área administrativa do ClienteA a mais de
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cinco anos e possui também experiência profissional na área a mais de cinco anos.
Seu cargo é definido como “Gerente de Compras e Estoque”.
Na época da realização da observação o Analista1 havia tido um primeiro
contato com o ClienteA. Neste contato ele forneceu o acesso ao sistema, coletou
algumas informações e promoveu um mini treinamento para apenas o Usuário1.
Durante este primeiro contato a pesquisa de observação não foi realizada devido ao
fato de que a parceria do Pesquisador com a Empresa A ainda não havia sido
realizado. Porém, o primeiro contato foi apenas com o Usuário1 e no segundo
contato, no qual o Pesquisador estava imerso em campo, foi inserido o Usuário2.
Assim, o Analista1 estava realizando o segundo contato e neste os seus
objetivos eram analisar o quanto as regras de negócio do cliente eram aderentes ao
sistema ERP fornecido. Como produto de sua atividade, o objetivo era definir uma
especificação de requisitos que necessitariam serem modificados no ERP além de
escutar

sugestões

de

melhorias

e

solicitações

de

inclusões

de

novas

funcionalidades.
Todas estas informações são obtidas neste trabalho através de uma entrevista
verbal e uma pesquisa que o Pesquisador realiza no início da sua atividade de
observação junto ao Analista de Requisitos e os usuários presentes. Para tanto
foram utilizados como ferramentas de apoio os Anexos I e II.
4.3.1.2 Fase Observacional

A segunda fase de avaliação da observação da atividade de levantamento de
requisitos tem como objetivo inicial analisar se os envolvidos na atividade se
comportam como um grupo operativo. Para tanto, o primeiro item a ser avaliado é
“como foi estabelecido o vínculo entre os envolvidos”.
O primeiro contato do Analista1 com o ClienteA havia sido realizado em uma
reunião anterior ao fechamento da parceria do Pesquisador com a EmpresaA. Neste
contato ele apenas interagiu com o Usuário1. Durante o segundo contato, no qual a
pesquisa é realizada, o Analista1 realiza contato com o Usuário2.
Observa-se inicialmente que o Analista1 havia estabelecido um vínculo com o
Usuário1 pois quando eles iniciaram a conversa o Usuário1 tinha algumas dúvidas
pré anotadas e ambos conseguiam estabelecer uma conversa satisfatória acerca do
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sistema. O Usuário2 era um conhecido do Analista1 pois, apesar de eles não terem
conversado no primeiro encontro sobre o sistema, eles foram almoçar juntos. Assim,
analisa-se inicialmente que o vínculo estabelecido com o Usuário1 é puramente
técnico e profissional e com o Usuário2 a conversa é mais informal. De qualquer
forma um vínculo já está estabelecido do Analista1 com o Usuário1 e o Usuário2,
cada um de uma forma específica.
Porém os papéis ainda não estão bem definidos. Apesar de o Analista1 ter tido
contato com o Usuário1 (fornecido o acesso ao sistema e apenas almoçado com o
Usuário2) ele ainda se sente, inicialmente, um pouco confuso sobre como conduzir
a atividade da melhor forma de acordo com o perfil dos dois usuários. Assim, o
Analista1 começa a atividade realizando algumas perguntas sobre as funções de
cada usuário no contexto atual de negócio da empresa e a partir de então ele
procura identificar o papel de cada um deles. Em contra partida os usuários se
apresentam, de um modo geral, passivos ao trabalho do Analista1, ou seja, eles
começam a perceber a liderança exercida pelo analista e se deixam conduzir de
acordo com a conversa que ele vai expondo.
Em seguida, o Analista1 direciona a definição da tarefa. Ele havia
disponibilizado uma versão prévia do sistema e esta já estava disponível para os
usuários. Desta forma Analista1 conduz a atividade conversando com os usuários
sobre a aplicação do sistema no fluxo de negócio da Empresa A baseado no sistema
ERP. A tarefa então fica bem clara para todos os usuários: entender como adaptar o
fluxo de trabalho do negócio do ClienteA no sistema ERP que havia sido entregue.
O segundo item a observar nos Grupos Operativos é como foi estabelecida a
Operatividade entre os envolvidos. Observa-se que estabeleceu-se uma relação de
parceria entre o Analista1 e os usuários pelo fato de estes terem sido prestativos em
esclarecer os detalhes do funcionamento e execução do negócio enquanto o
analista ficou livre para realizar todo tipo de questionamento.
Durante esta fase, o analista se mostra bastante paciente e atencioso com
relação ao cliente. O objetivo dele é, como segundo contato, conseguir deixá-los a
vontade para expor suas dúvidas, anseios e preocupações a cerca do sistema. Em
contra partida, os usuários se apresentam bem atenciosos à esta parte e ficam a
vontade para apresentar suas dúvidas sobre a implantação do sistema na empresa.
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Observa-se que a cooperação é bem estabelecida pelo fato de o Analista1 ter
uma boa e vasta experiência de levantamento de requisitos (de acordo com ele
próprio sua atuação nesta função decorre de mais de 20 anos). Assim, ele inicia a
cooperação questionando os usuários sobre as dúvidas deles na utilização do
sistema e da aderência das regras de negócio quanto ao sistema. Porém, ocorrem
também momentos de descontração que tornam o ambiente mais social. Um destes
momentos é o de um comentário sobre o almoço do restaurante ao lado da
empresa. Neste almoço pro prato servido é feijoada e tanto o Analista1 quanto o
Usuário2 gostam deste mesmo prato.
Porém os usuários ainda se apresentam um pouco confusos com relação ao
funcionamento do sistema e iniciam a expor seus questionamentos. Além disso, o
próprio Analista1 também tem diversas dúvidas com relação ao negócio da empresa.
Assim, de acordo com o transcorrer da conversa percebeu-se que todos estão bem
envolvidos na tarefa. Isso se comprova pelo fato de que os usuários interagem um
complementando as afirmativas do outro quando o Analista1 apresenta alguma
dúvida sobre o modelo de trabalho deles, ou seja, ambos os usuários estão
comprometidos a garantir que o Analista1 está compreendendo corretamente o fluxo
de trabalho deles.
Deste modo, todos estão envolvidos na tarefa. Um exemplo disto é que quando
um usuário diz algo o outro apenas escuta mas no caso de dúvidas o outro
complementa tanto a dúvida ou a resposta, quando é o caso. Percebe-se então que
eles estão comprometidos em garantir que o Analista1 compreenda as regras de
negócio corretamente. Outro exemplo é que o Usuário2 permanece a todo momento
preocupado em saber se o que o Analista1 está falando reflete realmente o que ele
espera do sistema. De momentos em momentos ele levanta de sua cadeira, se
locomove em direção ao Analista1 e observa suas anotações para garantir que
estão corretas e permanece o tempo todo bastante atento e prestativo para dar
esclarecimentos sobre o fluxo de trabalho da empresa.
Após algum tempo as conversas cessam e o Analista1 questiona se o Usuário2
gosta de pescar. Ele responde que não mas que gosta de passar os finais de
semana cuidando do seu jipes e realizando rali. O Analista1 continua interagindo
pois afirma gostar muito de mecânica de automóveis. Assim, percebe-se que isto
parece ser um hobby que ambos gostam e isso garante uma afinidade entre ambos.
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Durante este momento o Usuário1 se ausenta da sala para atender um problema da
empresa e os outros dois permanecem conversando sobre o assunto dos jipes. Com
a volta do Usuário1 ele interrompe a conversa dos dois e solicita a retomada da
atividade de forma direta, solicitando explicitamente para retornarem à execução da
atividade.
A atividade segue com os usuários utilizando o sistema sob a supervisão e
orientação do analista. As dúvidas e conflitos vão surgindo e eles interagem de
modo operativo. Ao mesmo tempo o Analista1 realiza anotações sob os requisitos
informados em um documento de Especificação de Requisitos.
Durante este momento, alguns problemas surgem no sistema (de origem
técnica) e é necessário que o Analista1 entre em contato com a parte técnica por
telefone. Durante este tempo os usuários cooperaram com o problema passando o
máximo de informações necessárias para o Analista1 resolver o problema com a
equipe técnica através do telefone.
A terceira e última fase do Grupo Operativo é identificar se o Analista de
Requisitos se comporta com um co-pensor da atividade. Assim, observando a
atividade, percebe-se que os usuários inicialmente se apresentam um pouco
confusos com relação ao sistema pois existiam quatro empresas diferentes no
mesmo contexto do mesmo sistema. Então, eles questionam sobre como o sistema
iria interagir para as quatro empresas. O Analista1 responde as dúvidas e direciona
sobre como o sistema irá interagir e além disso, dá dicas sobre como se dará a
melhor forma esta interação.
O Analista1 durante alguns momentos apenas ouve e não interfere no
processo. Ele demonstra estar apenas interessado em compreender como é o fluxo
de trabalho da empresa. Apesar de os usuários permanecerem explicando o fluxo de
trabalho o Analista1 norteia apenas em alguns momentos o que os usuários devem
falar, para isso ele complementa o que os usuários dizem realizando perguntas e
estimulando eles a falarem mais sobre o sistema.
Em seguida, no decorrer da atividade, o analista sugere alterar o processo de
negócio do ClienteA especificamente na comunicação entre dois módulos existentes
no sistema ERP para adicionar uma funcionalidade que não existe no fluxo de
trabalho da empresa. Os usuários percebem que o sistema ERP poderá então
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adicionar esta funcionalidade e eles passarão a ganhar uma maior produtividade. O
Analista1 neste ponto se mostra persuasivo apontando todas as vantagens de
alterar o atual fluxo de trabalho por conta da possível integração do sistema. Como
resultado, os usuários ficam interessados em melhorar o atual processo e
questionam o analista sobre isso. O Analista1 procura esclarecer todas as duvidas
sobre como é o funcionamento deste novo requisito. Percebe-se que isso só é
possível porque o vínculo estabelecido anteriormente foi feito de modo satisfatório
pois observa-se que existe uma relação de confiança entre o Analista1 e os
usuários, ou seja, como o vínculo estava bem estabelecido o Analista1 está com
condições de interferir no processo de trabalho existente e ter boa recepção dos
usuários com relação a esta mudança.
Em outro momento da atividade, o Usuário2 navega no sistema e percebe a
necessidade de algumas melhorias que devem ser feitas no sistema e que não
estão relacionadas com suas regras de negócios mas que apontam como melhorias
não funcionais do próprio sistema. Neste momento o Pesquisador percebe o
envolvimento do Usuário2 com a qualidade do sistema mesmo se tratando de um
requisito não funcional. O Analista1 recebe as considerações do Usuário2 e as anota
no seu documento de especificação de requisitos.
A última observação feita nesta fase é baseada na Evolução dos Grupos. Por
conta de ter ocorrido anteriormente um encontro do Analista1 com o ClienteA, a
etapa da inclusão se mostra, no início da atividade de levantamento de requisitos,
um pouco amadurecida. No decorrer da atividade pode-se perceber que o Usuário1
procura apresentar uma postura de liderança e assume o papel de gerente e líder da
conversa por parte do grupo de usuários. O Usuário2 se mostra mais passivo
deixando o Usuário1 tomar a iniciativa e interage somente quando necessário.
Porém, o Usuário1 mantém uma atitude voltada para discussão apenas dos
requisitos do sistema sem conversar sobre outros assuntos que não fujam do
contexto, ou seja, ele evita conversas informais. O Usuário2, apesar de ter um
comportamento um pouco retraído, demonstra ter a necessidade de falar um pouco
sobre si, isso fica evidente quando ele começa a contar da sua experiência como
técnico (em outra profissão), fala sobre gostar de pescar e do seu hobby de rali em
jipes.
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Todas estas informações são obtidas através da observação analítica do
Pesquisador, ou seja, ele manteve-se no canto da sala apenas ouvindo as
conversas sem interferir, palpitar, gesticular e até mesmo olhar os participantes. Sua
atuação foi meramente como ouvinte. Além disso, um gravador de áudio
permaneceu no centro da sala ligado registrando toda a conversa. Para tanto foram
utilizados como ferramentas de apoio os Anexos III e IV.
4.3.1.3 Fase Analítica

A fase analítica está dividida em três fases que serão descritas a seguir. A
primeira é traçar o perfil da pesquisa. Nesta, os dados com relação à formação e
atuação na área de trabalho tanto dos usuários quanto do analista são apresentadas
na Tabela 5.
Tabela 5 – Analista da EmpresaA e usuários do ClienteA

Pessoa
Analista1

Graduação
Administração de

Tempo de

Tempo na

Empresa

função

Menos de 1 ano

Mais de 5 anos

Empresas
Usuário1

Pedagogia e

Administração de

Implantador
de Sistem as

Mais de 5 anos

Mais de 5 anos

Letras
Usuário2

Cargo

Gerente
administrativo

Mais de 5 anos

Mais de 5 anos

Empresas

Gerente de
compras e
estoque

Fonte: autor do trabalho
Durante a primeira fase da observação

(1-Fase Analítica) o questionário

Atividade de Pesquisa em Campo – Fase 1 - Integrantes é aplicado e os resultados
são mostrados a seguir. Este questionário é aplicado antes da execução da
atividade de levantamento de requisitos. Primeiro, na Tabela 6, são mostrados os
resultados da pesquisa do Analista1 com relação ao Usuário1.
Tabela 6 – Usuário1 na visão do Analista1 (antes da pesquisa)

Questionamento

Resposta

Atuou com o usuário que irá entrevistar (especificam ente levantando requisitos)?

Sim

Quantas outras vezes?

Uma

Fonte: autor do trabalho
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A Tabela 7 apresenta os resultados do Analista1 com relação ao Usuário2.
Neste caso o Analista1 não teve um contato com o Usuário1 especificamente na
atividade de levantamento de requisitos na primeira vez que o Analista1 visitou a
empresa. Contudo, ainda nesta primeira visita, o Analista1 havia almoçado com o
Usuário1.
Tabela 7 – Usuário2 na visão do Analista1 (antes da pesquisa)

Questionamento

Resposta

Atuou com o usuário que irá entrevistar (especificam ente levantando

Não

requisitos)?
Conhece ele de outras oportunidades, fora da atividade de levantamento

Sim, almoçamos ou tomamos café independente de

de requisitos?

estarmos trabalhando no levantamento de requisitos.

Fonte: autor do trabalho

A Tabela 8 apresenta os resultados do Usuário1 com relação ao Analista1.
Tabela 8 – Analista1 na visão do Usuário1 (antes da pesquisa)

Questionamento

Resposta

Atuou com o usuário que irá entrevistar (especificam ente levantando requisitos)?

Sim

Quantas outras vezes?

Uma

Fonte: autor do trabalho

A Tabela 9 apresenta os resultados do Usuário2 com relação ao Analista1.
Tabela 9 – Analista1 na visão do Usuário2 (antes da pesquisa)

Questionamento
Atuou com o usuário que irá entrevistar (especificam ente levantando

Resposta
Não

requisitos)?
Conhece ele de outras oportunidades, fora da atividade de levantamento

Sim, almoçamos ou tomamos café independente de

de requisitos?

estarmos trabalhando no levantamento de requisitos.

Fonte: autor do trabalho

Após a aplicação do questionário da Fase 1 – Integrantes a atividade de
levantamento de requisitos foi iniciada e realizada. Ao final, foi aplicado um segundo
questionário na Fase 2 – Pesquisa Avaliativa que tem os dados apresentados neste
momento. Este questionário tem como objetivo coletar dados que consigam trazer
informações sobre a percepção tanto do analista em relação ao usuário quanto do
usuário em relação ao analista no que se refere o estabelecimento de um grupo
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operativo e dos conceitos explorados pela evolução do grupo. É importante citar que
em nenhum momento foi passado aos analistas e usuários o conhecimento destas
teorias, assim, eles foram questionados sem conhecerem os fundamentos que
norteavam a pesquisa para agirem de modo imparcial. Inicialmente são mostrados
na tabela 10 as informações coletadas da percepção do Analista1 com relação ao
Usuário1.
Tabela 10 – Usuário1 na visão do Analista1 (depois da pesquisa)

Questionamento
Durante a etapa de levantamento de requisitos estabeleceu-se uma relação de

Resposta
Concordo totalmente

confiança (amizade e/ou profissionalismo) entre eu e o analista de requisitos de modo
que nós não tivemos dificuldades tanto para expor quanto para termos compreendidas
nossas dificuldades pois, um sempre compreendia o outro com paciência.
Durante a etapa de levantamento de requisitos o analista apresentou algumas críticas

Concordo parcialmente

ou sugestões de melhorias do processo de negócio de modo a ser mais facilmente
automatizado, ou seja, o analista foi quem conduziu a atividade de modo a deixar bem
claro algumas modificações no negócio e/ou ditou cronogramas, prazos e escopo
porque foi bem persuasivo nas suas considerações.
Durante a etapa de levantamento de requisitos o analista me aceitou de modo natural,

Concordo parcialmente

ou seja, ele conseguiu compreender tanto a importância do meu trabalho quanto as
minhas dificuldades em como informar o que deveria a ser automatizado sendo paciente
e preocupado em saber se eu estava confortável.
Neste sentido, como você classifica o usuário:

Com um comportamento extrovertido e
empático.

Durante a etapa de levantamento de requisitos o analista foi muito inflexível, pois ele

Discordo totalmente

sempre queria ter tanto a palavra quanto a opinião correta sobre o que deveria ser
automatizado me tratando como se eu fosse um subalterno seu, mas isso pode ter
ocorrido por ele ser um líder e estar acostumado a lidar assim com as pessoas que
trabalham para ele.
Neste sentido, como você classifica o usuário:

Um equilíbrio entre uma posição de
subordinação e de uma de controle e
autoridade.

Durante a etapa de levantamento de requisitos após algum tempo, percebi que o

Concordo parcialmente

analista era bem receptivo à minha conversa e conseguimos interagir de modo a
construir uma amizade (ou coleguismo) por termos afinidades em comum.
Neste sentido, como você classifica o usuário:

O indivíduo mantém um contato
superficial e distante.

Fonte: autor do trabalho

Em seguida são mostrados na tabela 11 as informações coletadas da
percepção do Analista1 com relação ao Usuário2.
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Tabela 11 – Usuário2 na visão do Analista1 (depois da pesquisa)

Questionamento
Durante a etapa de levantamento de requisitos estabeleceu-se uma relação de confiança

Resposta
Concordo totalmente

(amizade e/ou profissionalismo) entre eu e o analista de requisitos de modo que nós não
tivemos dificuldades tanto para expor quanto para termos compreendidas nossas
dificuldades pois, um sempre compreendia o outro com paciência.
Durante a etapa de levantamento de requisitos o analista apresentou algumas críticas ou

Concordo parcialmente

sugestões de melhorias do processo de negócio de modo a ser mais facilmente
automatizado, ou seja, o analista foi quem conduziu a atividade de modo a deixar bem
claro algumas modificações no negócio e/ou ditou cronogramas, prazos e escopo porque
foi bem persuasivo nas suas considerações.
Durante a etapa de levantamento de requisitos ficou claro tanto para mim quanto para o

Concordo totalmente

analista que o sucesso da atividade dependia de ambos, ou seja, nós percebemos que
para termos sucesso seria necessário tanto o analista ter a certeza de que ele havia me
compreendido corretamente quanto a certeza de que ele também conseguiu elicitar
exatamente o que eu dizia.
Durante a etapa de levantamento de requisitos o analista me aceitou de modo natural, ou

Concordo totalmente

seja, ele conseguiu compreender tanto a importância do meu trabalho quanto as minhas
dificuldades em como informar o que deveria a ser automatizado sendo paciente e
preocupado em saber se eu estava confortável.
Neste sentido, como você classifica o analista:

Um equilíbrio entre um
comportamento introvertido e
retraído e outro extrovertido e
empático.

Durante a etapa de levantamento de requisitos o analista foi muito inflexível, pois ele

Discordo totalmente

sempre queria ter tanto a palavra quanto a opinião correta sobre o que deveria ser
automatizado me tratando como se eu fosse um subalterno seu, mas isso pode ter ocorrido
por ele ser um líder e estar acostumado a lidar assim com as pessoas que trabalham para
ele.
Neste sentido, como você classifica o analista:

Um equilíbrio entre uma posição de
subordinação e de uma de controle
e autoridade.

Durante a etapa de levantamento de requisitos após algum tempo, percebi que o analista

Concordo totalmente

era bem receptivo à minha conversa e conseguimos interagir de modo a construir uma
amizade (ou coleguismo) por termos afinidades em comum.
Neste sentido, como você classifica o usuário:

o indivíduo procura expor seus
sentimentos e emoções.

Fonte: autor do trabalho

Em seguida são mostrados na tabela 12 as informações coletadas da
percepção do Usuário1 com relação ao Analista1.
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Tabela 12 – Analista1 na visão do Usuário1 (depois da pesquisa)

Questionamento
Durante a etapa de levantamento de requisitos estabeleceu-se uma relação de confiança

Resposta
Concordo totalmente

(amizade e/ou profissionalismo) entre eu e o analista de requisitos de modo que nós não
tivemos dificuldades tanto para expor quanto para termos compreendidas nossas
dificuldades pois, um sempre compreendia o outro com paciência.
Durante a etapa de levantamento de requisitos o analista apresentou algumas críticas ou

Concordo totalmente

sugestões de melhorias do processo de negócio de modo a ser mais facilmente
automatizado, ou seja, o analista foi quem conduziu a atividade de modo a deixar bem
claro algumas modificações no negócio e/ou ditou cronogramas, prazos e escopo porque
foi bem persuasivo nas suas considerações.
Durante a etapa de levantamento de requisitos ficou claro tanto para mim quanto para o

Concordo totalmente

analista que o sucesso da atividade dependia de ambos, ou seja, nós percebemos que
para termos sucesso seria necessário tanto o analista ter a certeza de que ele havia me
compreendido corretamente quanto a certeza de que ele também conseguiu elicitar
exatamente o que eu dizia.
Durante a etapa de levantamento de requisitos o analista me aceitou de modo natural, ou

Concordo totalmente

seja, ele conseguiu compreender tanto a importância do meu trabalho quanto as minhas
dificuldades em como informar o que deveria a ser automatizado sendo paciente e
preocupado em saber se eu estava confortável.
Neste sentido, como você classifica o analista:

Um equilíbrio entre um
comportamento introvertido e
retraído e outro extrovertido e
empático.

Durante a etapa de levantamento de requisitos o analista foi muito inflexível, pois ele

Discordo totalmente

sempre queria ter tanto a palavra quanto a opinião correta sobre o que deveria ser
automatizado me tratando como se eu fosse um subalterno seu, mas isso pode ter ocorrido
por ele ser um líder e estar acostumado a lidar assim com as pessoas que trabalham para
ele.
Neste sentido, como você classifica o analista:

Um equilíbrio entre uma posição de
subordinação e de uma de controle
e autoridade.

Durante a etapa de levantamento de requisitos após algum tempo, percebi que o analista

Discordo parcialmente

era bem receptivo à minha conversa e conseguimos interagir de modo a construir uma
amizade (ou coleguismo) por termos afinidades em comum.
Neste sentido, como você classifica o usuário:

Com um contato mais pessoal de
modo a conversar sobre assuntos
comuns.

Fonte: autor do trabalho
Por fim são mostrados na tabela 13 as informações coletadas da percepção

do Usuário2 com relação ao Analista1.
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Tabela 13 – Analista1 na visão do Usuário2 (depois da pesquisa)

Questionamento
Durante a etapa de levantamento de requisitos estabeleceu-se uma relação de confiança

Resposta
Concordo totalmente

(amizade e/ou profissionalismo) entre eu e o analista de requisitos de modo que nós não
tivemos dificuldades tanto para expor quanto para termos compreendidas nossas
dificuldades pois, um sempre compreendia o outro com paciência.
Durante a etapa de levantamento de requisitos o analista apresentou algumas críticas ou

Concordo totalmente

sugestões de melhorias do processo de negócio de modo a ser mais facilmente
automatizado, ou seja, o analista foi quem conduziu a atividade de modo a deixar bem
claro algumas modificações no negócio e/ou ditou cronogramas, prazos e escopo porque
foi bem persuasivo nas suas considerações.
Durante a etapa de levantamento de requisitos ficou claro tanto para mim quanto para o

Concordo totalmente

analista que o sucesso da atividade dependia de ambos, ou seja, nós percebemos que
para termos sucesso seria necessário tanto o analista ter a certeza de que ele havia me
compreendido corretamente quanto a certeza de que ele também conseguiu elicitar
exatamente o que eu dizia.
Durante a etapa de levantamento de requisitos o analista me aceitou de modo natural, ou

Concordo totalmente

seja, ele conseguiu compreender tanto a importância do meu trabalho quanto as minhas
dificuldades em como informar o que deveria a ser automatizado sendo paciente e
preocupado em saber se eu estava confortável.
Neste sentido, como você classifica o analista:

Um equilíbrio entre um
comportamento introvertido e
retraído e outro extrovertido e
empático.

Durante a etapa de levantamento de requisitos o analista foi muito inflexível, pois ele

Discordo totalmente

sempre queria ter tanto a palavra quanto a opinião correta sobre o que deveria ser
automatizado me tratando como se eu fosse um subalterno seu, mas isso pode ter ocorrido
por ele ser um líder e estar acostumado a lidar assim com as pessoas que trabalham para
ele.
Neste sentido, como você classifica o analista:

Um equilíbrio entre uma posição de
subordinação e de uma de controle
e autoridade.

Durante a etapa de levantamento de requisitos após algum tempo, percebi que o analista

Discordo parcialmente

era bem receptivo à minha conversa e conseguimos interagir de modo a construir uma
amizade (ou coleguismo) por termos afinidades em comum.
Neste sentido, como você classifica o usuário:

Um equilíbrio entre um contato
superficial e distante e outro mais
pessoal.

Fonte: autor do trabalho

De acordo com os dados coletados na Tabela 5 é compreendido que todos os
participantes possuem tanto curso superior quanto experiência na área que atuam.
O ponto curioso que se destaca nesta atividade é a de que o Analista1 é um
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profissional com formação superior em uma área que não é de Tecnologia da
Informação mas Administração de Empresas; ele, em conversa informal, informa ter
especialização em Tecnologia da Informação. Além disso, o Usuário1 também não é
formado em Administração de Empresas mas possui uma boa experiência por atuar
há muitos anos no cargo de Gerente Administrativo.
A seguir os perfis de cada indivíduo são analisados de acordo com as três
fases da teoria da Evolução dos Grupos. Para tanto, esta analise segue dois passos
específicos:
Passo1) primeiramente é realizada uma análise das respostas obtidas nas
pesquisas aplicadas com os resultados divulgados nas tabelas 10, 11, 12 e 13 e, em
seguida,
Passo2) confrontadas com as informações coletadas na Fase Observacional,
especificamente na parte de Evolução dos Grupos.
Assim, o Usuário1 apresenta as características abaixo descritas:


Inclusão: baseando-se na opinião expressa pelo Analista1, na Tabela 10 (na
qual o Analista1 julga o Usuário1 ter um perfil hipersocial), e a observação
realizada, o Usuário1 apresenta um comportamento menos aberto para
conversas informais, mantém diálogos apenas sobre a atividade e não dá
abertura para conversas informais, logo adéqua-se ao padrão hipersocial pois
tem características extrovertidas e empáticas.



Controle: apesar de o Analista1 expressar na Tabela 10 a opinião de que o
Usuário1 apresenta um equilíbrio entre uma posição de subordinação e outra
de controle e autoridade observa-se que este usuário apresenta um
comportamento de liderança e controle pois se preocupa por diversas vezes
em não perder o foco da atividade e deixar que outras conversas interfiram no
objetivo da tarefa, logo adéqua-se ao padrão autocrata pois demonstra ter
comportamento ativo e de liderança.



Abertura: na Tabela 10 o Analista1 classifica o Usuário1 com um
comportamento mais distante e profissional, isto é compreendido também na
observação da atividade pois o Usuário1 apresenta um comportamento de
diálogos

estritamente reservado tanto às regras de negócio da empresa

quanto das funcionalidades do sistema e, quando aparecem diálogos de
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assuntos fora deste contexto ele aproveita para ir resolver pendências do seu
dia-a-dia se esquivando destas conversas, logo adéqua-se ao perfil
hipopessoal pois demonstra ter contato superficial e distante com o Analista1.
Em seguida, analisando o perfil do Usuário2 este apresenta as características
abaixo descritas:


Inclusão: de acordo com a Tabela 11 o Analista1 apresenta uma percepção
do usuário na qual ele demonstra ter um equilíbrio pois apresenta um
comportamento tanto introvertido quanto extrovertido no início da atividade.
De acordo com o observado, apesar de se mostrar um pouco calado, o
Usuário2 sempre interfere quando se faz necessário pois, em diversos
momentos ele dialoga a respeito das suas dúvidas e preocupa-se em garantir
que o Analista1 compreenda os requisitos. Além disso, sempre que o
Analista1 descontrai a conversa com assuntos informais ele participa
ativamente, ou seja,

adéqua-se ao perfil hipersocial pois apresenta

comportamento extrovertido e empático.


Controle: de acordo com a Tabela 11 o Analista1 compreendeu que o
Usuário2 apresenta uma posição de equilíbrio nesta fase. De acordo com o
observado o Usuário2 apresenta um comportamento em alguns momentos
submisso (apenas ouvindo sem questionar) e em outros ativo (interferindo ou
complementando as falas do Usuário1) logo, adéqua-se ao perfil democrata
pois assume uma posição de equilíbrio sentindo-se a vontade tanto para dar
quanto receber ordens.



Abertura: de acordo com a Tabela 11 o Analista1 compreendeu que o
Usuário2 procura a todo momento expor suas emoções, ou seja, a manter
diálogos informais. De acordo com o observado o Usuário2 está sempre ativo
para uma conversa informal, aceita a abertura que o Analista1 dá para estas
conversas e mesmo quando não concorda ele interage expondo seus
sentimentos (no caso quando é questionado se gosta de pescaria e responde
que não mas que gosta de jipes), logo, possui um perfil Hiperpessoal pois
procura expor seus sentimentos e emoções.
Por fim, o Analista1 apresenta as seguintes características:
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Inclusão: tanto na visão do Usuário1 quanto na do Usuário2 o Analista1,
conforme demonstrado nas Tabelas 12 e 13, apresenta um equilíbrio entre
um comportamento introvertido e extrovertido. De acordo com o observado
apesar de lidar com usuários com perfis tão diferentes observa-se durante a
atividade que o Usuário1 apresenta um comportamento aberto a conversa e
ao diálogo informal e ao mesmo tempo procura realizar a atividade sem
perder o foco. Isso decorre do fato de que em vários momentos ele inicia
diálogos de conversas informais mas pouco tempo depois retorna ao diálogo
técnico e exclusivo dos requisitos do sistema, logo adéqua-se ao perfil social
pois demonstra uma posição mais equilibrada entre os perfis de hipossocial e
hipersocial.



Controle: de acordo com a visão do Usuário1 e do Usuário2 o Analista1
apresenta um perfil equilibrado pois consegue ter uma posição de
subordinação e ao mesmo tempo de autoridade, conforme apontado nas
Tabelas 12 e 13. De acordo com o observado durante as conversas ele
procura sempre ouvir e compreender as necessidades dos usuários e toma
decisões sobre como conduzir a atividade e sobre quais assuntos serão
discutidos, logo adéqua-se ao perfil democrata pois assume uma posição de
equilíbrio sentindo-se a vontade para dar quanto receber ordens.



Abertura: neste item o Usuário1 identifica o Analista, conforme a Tabela 12,
com um perfil de contato pessoal de modo a conversar sobre assuntos
comuns e informais e o Usuário2, conforme a Tabela 13, com um equilíbrio
entre um contato superficial e outro mais pessoal. De acordo com o
observado durante a atividade o Analista1 está sempre aberto ao diálogo, à
conversas informais e quando estas ocorrem o Analista1 se demonstra a
vontade para realizar o diálogo sem demonstrar ser tímido ou retraído, logo
adéqua-se ao perfil hiperpessoal pois procura expor seus sentimentos e
emoções mais profundas.
Assim, de acordo com a observação realizada, consegue-se montar o perfil

para os envolvidos como mostrado na Tabela 14 com relação à Evolução dos
Grupos.
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Tabela 14 – Perfil dos envolvidos (EmpresaA-ClienteA)

Usuário

Inclusão

Controle

Abertura

Usuário1

Hipersocial

Autocrata

Hipopessoal

Usuário2

Hipersocial

Democrata

Hiperpessoal

Analista1

Social

Democrata

Hiperpessoal

Fonte: autor do trabalho
4.3.1.4 Fase Consolidação

Durante a observação da atividade de levantamento de requisitos ocorre a
gravação do áudio da conversa entre analista e usuários. Este áudio é analisado e
os dados são descritos a seguir. O objetivo está em validar as informações descritas
na Fase Analítica.
a) Vínculo
Observa-se na atividade que o vínculo entre Analista1, Usuário1 e Usuário2 é
estabelecido de forma diferente para cada usuário. O Analista1 realiza um vínculo
técnico e formal com o Usuário1 enquanto que com o Usuário2 este é estabelecido
de uma forma informal. Assim, o padrão comportamental para cada usuário é
impessoal, para o Usuário1, e pessoal para o Usuário2.
Seguindo a técnica descrita por Nogueira (2001) nas conversas entre Analista1
e Usuário1 são identificados os padrões que determinam que eles têm um vínculo
técnico e formal. Isso decorre do fato de que o Usuário1 tende a mostrar que é o
líder na empresa e procura manter a conversa sempre restrita apenas ao foco da
atividade de levantamento de requisitos quando esta tende a se tornar informal. A
seguir, a técnica de Análise do Discurso é aplicada na relação entre Analista1 e
Usuário1:


Passo1) Termos específicos relacionados: Os termos a seguir foram
coletados das conversas por apresentarem características que se adequam
as definições do vínculo entre Analista1 e Usuário1. São eles: “sim, serei seu
ponto focal”; “serei eu que irá te passar as informações"; “bem, vamos voltar
aqui”; “para mim a responsabilidade”; “coisas estão atribuídas pra mim”;
“voltando para o nosso foco”.
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Passo 2) Regularidade: a tabela 15 apresenta os termos e o padrão



identificado
Tabela 15 – Vínculo - (EmpresaA-ClienteA)

Termos/Expressões

Padrão Identificado

“serei eu que irá te passar"

O Usuário1 apresenta ser o líder por a todo

“para mim a responsabilidade”

momento demonstrar ser o responsável tanto pelo

“coisas estão atribuídas pra

conhecimento das regras de negócio quanto em

mim”

deixar bem claro que o Analista1 deverá sempre se

“eu irei interromper mesmo se

dirigir a ele.

você disser algo errado”
“sim, eu que cuido disto”
“sim serei seu ponto focal”
“Gente vamos voltar”

Determina o padrão impessoal pois o Usuário1 até

“voltando para o nosso foco”

interage nas conversas informais porém procura

“Bom mas vamos conversar”

retornar a conversa ao objetivo da atividade a em
vários momentos.

Fonte: autor do trabalho

A seguir, são apresentados dois trechos de diálogo que fazem referencia aos
termos descritos na tabela 15. No primeiro trecho de conversa, que ocorre logo no
início da atividade, o Analista1 questiona a equipe sobre quais seriam os papéis de
cada participante e o Usuário1 afirma que ele será o ponto focal na empresa e o
responsável pelo sistema, definindo assim uma postura de liderança. Neste
momento aparecem as expressões “coisas estão atribuídas para mim”, “sim, serei
seu ponto focal”, “serei eu que irá te passar” que demonstram o Usuário1 ter a
postura de liderança. A conversa está transcrita a seguir:
Analista1: “(...) de acordo com o estabelecido o meu contato formal será firmado
com o Usuário1, que irá me passar as informações globais e demandará as
atividades no sistema, está correto isso?”.
Usuário1: “Sim, serei seu ponto focal. Todas as informações do sistema serei eu
que irá te passar porque a maioria das ‘coisas’ [atividades da empresa] estão
atribuídas pra mim”.
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Em outro trecho da conversa o Usuário1 demonstra estar bastante atento ao
que o Analista1 diz apresentando uma postura de controle quando diz que se algo
fosse explicado errado ele interromperia na mesma hora e que se estava mais
calado era porque estava tudo ocorrendo corretamente. Assim, neste trecho o
Analista1 questiona se o Usuário1 está compreendendo ou se está distraído mas
pela resposta o Usuário1 demonstra que está totalmente atento e ao mesmo tempo
analisando tudo que é dito por conta da frase “se eu não interrompi é porque está
indo tudo certo”. Além disso o Usuário1 reintera a sua posição de liderança quando
diz que “interromperia mesmo se algo fosse dito errado” pois demonstra querer
controlar tudo que está ocorrendo.

Analista1: “Eu estou explicando o funcionamento do sistema e quando você tiver
dúvidas pode interromper estou vendo que você está um pouco calado mas se tiver
dúvidas poderá dizer, ok?”
Usuário1: “Sem problemas, eu estou entendendo e até agora está igual ao que
fazemos, não se preocupe porque eu irei interromper mesmo se você disser algo
errado. Se eu não interrompi é porque está indo tudo certo”.
Analista1: “Ah ótimo, porque eu fico preocupado em te ver um pouco mais calado
mas se você garante que está ok vamos continuar então”.
Usuário1: “Sim” [gesticulou também com a cabeça e manteve os braços fechados
junto ao peito]

No último trecho apresentado, o Usuário1 havia saído da sala e o Analista1 e
o Usuário2 realizaram uma conversa informal sobre Jipes. Após um certo tempo o
Usuário1 retorna à sala e permanece quieto observando a conversa entre ambos.
Como ele percebe que a conversa não finaliza, ele interrompe e sugere voltar para a
atividade. Percebe-se isso quando o Usuário1 interrompe a conversa dos dois e diz
“gente vamos voltar”.

Usuário2: “(...) sim mas a dificuldade é tempo para colocar nele [jipe] tudo aquilo
que agente quer, dá trabalho, precisa as vezes de final de semana inteiro.”
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Analista1: “Eu concordo mas quando você vê o bichinho bonito aí vale a pena”
Todos: Risada de ambos Usuário1, Usuário2 e Analista1
Usuário1: “Gente vamos voltar, Analista1 você viu aquele problema da impressão
da nota?”

A técnica da Análise do Discurso também é aplicada para o Usuário2 e é
apresentada a seguir:


Passo1) Termos específicos relacionados: Os termos a seguir foram
coletados das conversas por apresentarem características que se adequam
as definições do vínculo entre Analista1 e Usuário2. São eles: “E o Jipe, como
anda?”; “Mas é dela mesmo [feijoada] que eu to falando"; “o meu amigo
Usuário2”; “você vai me acompanhar”; “Opa! Estamos juntos”;.



Passo 2) Regularidade: a tabela 16 apresenta os termos e o padrão
identificado

Tabela 16 – Vínculo - (EmpresaA-ClienteA)

Termos/Expressões

Padrão Identificado

“E o Jipe, como anda?”

O Analista1 inicia em alguns momentos diálogo

“Mas é dela mesmo [feijoada]

com o Usuário2 sobre assuntos que eles gostam e

que eu to falando”

promove a partir daí um diálogo informal por conta
de terem afinidade em gostos o que determina a
afinidade entre ambos em assuntos sobre coisas
que eles gostam.

“o meu amigo Usuário2”

Determina o padrão pessoal pois o Usuário2

“você vai me acompanhar”

interage

“Opa! Estamos juntos”

concordando e afirmando estar coerente com suas
afirmações.

Fonte: autor do trabalho

perfeitamente

com

o

Analista1
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No trecho a seguir o Analista1 inicia uma conversa informal com o Usuário2
sobre Jipes e eles interagem conversando informalmente. Assim nota-se que eles
conseguem interagir por terem um vínculo pessoal devido ao fato de um
complementar a linha de raciocínio do outro mesmo quando esta não está muito
condizente. Isso é percebido quando o Analista1 afirma que, por conta do Usuário2
gostar de jipes, a época de chuvas, que está próxima, é uma boa estação do ano
para ele. O Usuário2 concorda em partes e justifica sua controvérsia.

Analista1: "E o Jipe, como anda? Incrementou algo nele?".
Usuário2: "Ah, a cada final de semana nós vamos incrementando algo. A cada dia
tem uma coisa nova pra fazer, a válvula tem que trocar, você mesmo compra e
troca, você mesmo faz certo".
Analista1: "E está chegando uma época que vocês gostam, de chuva!".
Usuário2: "Mas muita chuva assim não é bom. Faz aquela barreira e quebra muito.
Aí fica barreira demais e ninguém agüenta! "
Todos (Analista1 e Usuário1, Usuário2): Risada

Em outro momento do diálogo eles conversam sobre o almoço em um
restaurante que fica próximo ao local onde eles estão e que prepara,
especificamente para aquele dia da semana, o prato de feijoada e ambos
demonstram gostar muito. Nota-se a afinidade entre ambos justamente pelo fato
deles gostarem do mesmo tipo de comida e ao final o Analista1 solicita a parceria do
Usuário2 para irem almoçar juntos e este responde prontamente.

Analista1: “(...) mas hoje eu programei de vir na quarta por um motivo particular, o
meu amigo Usuário2 sabe muito bem qual é, e inclusive (olha para o relógio) está
bem perto dele”.
Usuário2: “É, bem lembrado hoje tem a feijoada!”
Analista1: “Mas é dela mesmo que eu to falando, rapaz como aquela feijoada é
gostosa! Você deve ir lá toda quarta?”
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Usuário2: “Olha depender de mim eu até gostaria mas essa barriga aqui já está
reclamando (disse dando uns tapinhas na barriga)”.
Todos: Risada de Usuário1, Usuário2 e Analista.
Analista1: “Mas mesmo assim hoje nós vamos, você vai me acompanhar, certo?”
Usuário2: “Opa! Estamos juntos”.

b) Operatividade
Observa-se na atividade que a operatividade entre os envolvidos é
estabelecida devido ao fato de o Analista1 ter uma boa experiência na atividade de
levantamento de requisitos e respeitar as diferenças que são identificadas para os
vínculos estabelecidos com cada usuário. Além disso, ele conseguiu manter um
ambiente harmônico e até com momentos de descontração.
Seguindo a técnica descrita por Nogueira (2001) nas conversas entre
Analista1, Usuário1 e Usuário2 são identificados os padrões que determinam como o
Analista1 agiu como ocorreu a operatividade na atividade. A seguir, a técnica de
Análise do Discurso é aplicada na relação entre Analista1 e usuários:


Passo1) Termos específicos relacionados: Os termos a seguir foram
coletados das conversas por apresentarem características que se adequam
as definições da operatividade. São eles: “até que ponto”; “isso faz sentido?”;
“se eu tenho que” e “é porque”; “deixa eu te explicar”; e “vou te dar um
exemplo”.



Passo 2) Regularidade: a tabela 17 apresenta os termos e o padrão
identificado
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Tabela 17 – Operatividade - (EmpresaA-ClienteA)

Termos/Expressões

Padrão Identificado

“até que ponto”

O Analista1 se utiliza de algumas expressões para

“isso faz sentido?”

formular perguntas no seu discurso para estimular
a visão dos usuários referente aos assuntos que
ele está abordando, ou seja, ele faz isso com o
objetivo de tornar os usuários o mais críticos
possíveis sobre o assunto abordado e com isso
gerar uma discussão.

“vou te dar um exemplo”

Tanto usuários quanto o analista se utilizam destes

“se eu tenho que” e “é porque”

termos para dar início a explicações sobre

“deixa eu te explicar”

determinando assunto, quando eles fazem isso
estão tentando instanciar o problema teórico em
algo prático que possa ser tangível e melhor
compreendido. Eles fazem isso porque querem
garantir que o ouvinte compreenda perfeitamente
sua explicação.

Fonte: autor do trabalho

No trecho a seguir o Analista1 demonstra um bom domínio da técnica de
entrevista pois estimula os usuários a dizerem mais sobre o fluxo de negócio deles
para que ele possa compreender melhor o sistema. Percebe-se então que os
usuários interagem fortemente tanto entre si quanto com ele na tentativa de explicar
da melhor forma possível como o fluxo ocorre. Isso fica explícito por conta que o
Analista1 realiza diversas perguntas que procuram associar a realidade do trabalho
dos usuários com o sistema, no trecho a seguir ele faz isso questionando se os
fornecedores irão realmente interagir com o sistema. Assim ele força os usuários a
explicarem os requisitos da empresa e ao mesmo tempo eles se questionam se
aquele assunto será aderente ou não ao sistema. Isso é percebido quando, após a
pergunta do Analista1, o Usuário2 responde com uma frase que procura explicar o
fluxo de negócio deles. Em seguida, o Usuário1 começa a perceber que aquela
situação poderia ser benéfica para eles e dá prosseguimento a fala do Usuário2 e
complementa com a opinião dele.
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Analista1: "Até que ponto eu posso fazer a ligação de vocês com os seus
fornecedores e eles interajam com o sistema, até que ponto isso é viável para
vocês?"
Usuário2: "Vou te dar um exemplo: se eu tenho um determinado produto a produzir
eu não tenho como saber em que fase da produção eles estão. Essa comunicação
hoje ocorre por telefone. Isso pode ser vantagem mas eu preciso ter uma visão de
como anda a produção deles para fazer essa comunicação".
Usuário1: "Sim é importante também dizer que eles não terão acesso ao sistema
mas nós termos acesso à produção deles é bom, porque aí saberemos em que pé
anda o que compramos".
Analista1: “Bom é isso o que vocês precisam discutir entre vocês e me dizer se
devemos colocar isso no sistema, ok?”

Em outro momento da conversa o Analista1 questiona os usuários sobre
como é feito o pagamento da comissão para os clientes. Percebe-se que o Analista1
está desconfortável com esta atividade pois ele questiona a sua eficácia mas os
usuários justificam a sua aplicabilidade nas regras de negócio da empresa. Isso
ocorre com o Analista1 realizando questionamentos sobre a atividade de modo a
estimular o senso crítico dos usuários em relação aquele assunto e os usuários se
prontificam a justificar e explicar a atividade. Para tanto o Usuário1 começa a
explicação e é complementado imediatamente pelo Usuário2 que interfere na fala do
primeiro e expõe uma explicação sobre o assunto. O Analista1 no final compreende
que na atividade da empresa este fluxo é normal e coleta um novo requisito.
Analista1: “(...) mas se eu tiver que cadastrar terá que ser dois clientes na mesma
empresa para a comissão.”
Usuário1: “Sim dois na mesma”.
Analista1: “Mas temos que ver se a comissão será paga para cada um destes
clientes, isso faz sentido?”
Usuário1: “Claro se eu tenho que pagar por conta da produção, do estoque e do
produto é porque eles são registrados na empresa.”
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Usuário2: “Deixa eu te explicar o problema grande hoje é ter um controle sobre as
compras e dar a comissão correta para cada cliente.”
Analista1: “Tudo bem, se vocês garantem que é assim eu aplico no sistema”.
c) Analista (co-pensor)
O Analista1 consegue agir como um co-pensor na atividade de levantamento
de requisitos agindo em alguns momentos como ouvinte, coletando o máximo de
informações possíveis acerca do modelo de negócio da empresa, e nos momentos
oportunos sugerindo alterações no fluxo de trabalho dos usuários na empresa.
Seguindo a técnica descrita por Nogueira (2001) nas conversas entre
Analista1, Usuário1 e Usuário2 são identificados os padrões que determinam como o
Analista1 agiu como co-operador da atividade. A seguir, a técnica de Análise do
Discurso é aplicada na relação entre Analista1 e usuários:


Passo1) Termos específicos relacionados: os termos a seguir foram coletados
das conversas por apresentarem características que se adequam as
definições da operatividade. São eles: “quando você está”; “e portanto lá na
frente”; “aí que tem que mudar”; “estou vendo que isso irá valer a pena”; e
“ver se isso é vantagem”.



Passo 2) Regularidade: a tabela 18 apresenta os termos e o padrão
identificado

Tabela 18 – Co-pensor - (EmpresaA-ClienteA)

Termos/Expressões

Padrão Identificado

“quando você está”

Nas expressões ao lado o Analista1 identifica

“e portanto lá na frente”

pontos do fluxo de atividade de trabalho dos

“aí que tem que mudar”

usuários que precisam serem modificados ou

“estou vendo que isso irá valer criados para se adequarem ao sistema. Assim, o
a pena”

Analista se utiliza de expressões que tanto

“ver se isso é vantagem”

procuram envolver o Usuário como objeto da
atividade quanto os faz refletir de modo crítico na
solução que ele dá para o problema.

Fonte: autor do trabalho
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No trecho de conversa a seguir, o Analista1 interfere no processo atual do fluxo
de negócio da empresa sugerindo uma alteração e consegue convencer os usuários
desta alteração. Para isso, o Analista1 discorre sobre o problema de em qual parte
do sistema deverá ser lançado um produto que é utilizado pela empresa. Observa-se
neste trecho que ele aprendeu sobre o fluxo de trabalho da empresa e discute sobre
como alterar este fluxo para que possa ser implementado no sistema. Assim, ele
envolve os usuários no problema esperando que eles compreendam o motivo de
uma alteração e consegue, ao final, que ambos compreendam o motivo da alteração
no fluxo de trabalho e ainda consegue obter do Usuário2 a compreensão de que isso
ainda irá resolver o problema que eles enfrentam diariamente sobre lançamento de
produtos.

Analista1: "Quando você está operando uma nota fiscal em uma empresa você age
no sistema da forma que está acostumado, mas quando você está lançando estoque
você irá lançar nesta parte do sistema e será igual como se tivesse feito na outra
empresa mas uma outra forma que eu irei sugerir é aproveitar a divisão de produtos
e lançar produtos nas empresas distintas (...) e portanto lá na frente não tem forma
de sair de um produto e lançar na outra empresa sem a primeira ser notificada."
Usuário2: "A solução de um produto é ser lançado tanto na primeira empresa
quanto na segunda, certo? E se na segunda empresa eu não uso este produto?"
Analista1: "Bom aí que tem que mudar o raciocínio de vocês por conta do sistema:
ele irá tratar todas as empresas juntas o que fizer em uma irá refletir na outra."
Usuário1: "Ah, entendi, faz sentido".
Usuário2: "É exatamente isso o que nós brigamos diariamente para realmente
ocorrer."

Em outro momento, ele apresenta um novo fluxo de trabalho e questiona os
usuários se isso seria vantagem ou não e o Usuário1 reconhece que a sugestão
dele irá melhorar e até mesmo resolver um problema que eles enfrentam hoje. Isso é
compreendido pelo fato de o Usuário1 entendeu o problema que o Analista1
transmitiu e complementou a explicação dele dizendo que as informações de compra
eram boas para ele.
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Analista1: “(...) eu ainda não conheço todos os processos aqui da empresa mas
estou percebendo que quando vocês emitem um pedido de compra e lançam uma
ordem de produção que somente determinada pessoa poderá ter acesso e não ser
igual hoje que todos ficam sabendo, mas nós temos que ver se isso é vantagem é
como eu disse, eu ainda não conheço o processo todo da empresa mas estou vendo
que isso irá valer a pena”.
Usuário1: “Sim, isso vai trazer para nós um maior controle gerenciável porque
nosso problema hoje é que todos têm acesso as informações de compra e isso não
é bom para nós”

4.3.2 Execução da observação: Empresa A – Cliente B
4.3.2.1 Fase Perspectiva

Seguindo o modelo apresentado na Figura 3 o primeiro ciclo observado é o “1 –
Fase Perspectiva”. O segundo cliente analisado é uma empresa de médio porte de
compra e venda de paletes4 que também comprou o pacote de módulos do ERP da
Empresa A. O trabalho do Analista1 é tanto coletar requisitos que tenham que alterar
no sistema para torná-lo adaptado aos requisitos de negócio do cliente quanto
implantar e dar treinamento (a mesma atividade realizada no ClienteA).
O ambiente caracterizado pelo Cliente B é o de uma empresa de compra e
venda de paletes para transporte de cargas em caminhões. Sua localização é
estratégica dentro de um distrito industrial no qual encomendas são realizadas
diariamente. É uma empresa que possui um controle suficiente de estoque e com
pouco ou nenhum registro das atividades de compra e venda. Os integrantes que o
Cliente B forneceu são dois usuários que irão trabalhar diretamente com o Analista1.
Estes dois usuários são identificados como Usuário1 e Usuário2 e o analista que
atua nesta observação é o mesmo analista da outra observação (Analista1).

4

De acordo com o dicionário on-line Priberam (Priberam, 2011) palete é um estrado, geralmente de madeira ou
plástico, usado para empilhar e transportar materiais, que pode ser movimentado por uma empilhadeira.
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O Usuário1 não possui formação superior e atua na área administrativa do
Cliente B a mais de cinco anos. Além disso ele também possui experiência nesta
área por mais de cinco anos. Seu cargo é definido como “Gerente Comercial”.
O Usuário2 também não possui formação técnica e atua na área administrativa
do ClienteB a mais de cinco anos e possui também experiência profissional na área
a mais de cinco anos. Seu cargo é definido como “Gerente Diretor”.
Na época da realização da observação o Analista1 havia tido um primeiro
contato com o ClienteB. Neste contato ele forneceu o acesso ao sistema, coletou
algumas informações e promoveu um mini treinamento a apenas um usuário.
Durante este primeiro contato a pesquisa de observação não foi realizada devido ao
fato de que a parceria do Pesquisador com a Empresa A ainda não havia sido
realizado. Porém, o primeiro contato foi apenas com o Usuário1 e no segundo
contato, no qual a observação é realizada, foi inserido o Usuário2 (um pouco
parecido com o caso do ClienteA).
Assim, o Analista1 realiza, nas descrições da observação a seguir, o segundo
contato e o seu objetivo é analisar o quanto as regras de negócio do cliente são
aderentes ao sistema ERP fornecido. Como produto de sua atividade, o objetivo é
definir uma especificação de requisitos que contemple sugestões de melhorias e
solicitações de inclusões de novas funcionalidades.
Todas estas informações foram obtidas através de uma entrevista verbal e uma
pesquisa que o Pesquisador realizou no início da sua atividade de observação junto
ao Analista de Requisitos e os usuários presentes. Para tanto foram utilizados como
ferramentas de apoio os Anexos I e II.
4.3.2.2 Fase Observacional

A segunda fase de avaliação da observação da atividade de levantamento de
requisitos tem como objetivo inicial analisar se os envolvidos na atividade se
comportam como um Grupo Operativo. Para tanto, o primeiro item a ser avaliado é
determinar como foi estabelecido o vínculo entre os envolvidos.
O primeiro contato do Analista1 com o ClienteB havia sido realizado em uma
reunião anterior ao fechamento da parceria do Pesquisador com a EmpresaA. Neste
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contato ele apenas interagiu com o Usuário1. Durante o segundo contato, no qual a
observação é realizada, ele realiza contato com o Usuário2.
Observa-se que, apesar de o Analista1 ter tido um contato com o Usuário1,
eles ainda não haviam estabelecido um vínculo efetivo pois, durante os primeiros
momentos da atividade eles não conversam muito e se apresentam um pouco
distantes um do outro. Isso é percebido pelo fato de que um permanece em um
canto da sala de reuniões e o segundo em outra parte sem dialogarem. O Usuário2
é um desconhecido do Analista1 e apesar de ele ser o diretor da empresa os dois
não haviam se conhecido no primeiro contato porque o Usuário2 havia realizado
uma viagem na semana em que o Analista1 tinha ido à empresa.
Assim, o Analista1 havia tido um primeiro contato com os usuários do ClienteB
e por isso, haviam feito uma prévia do ambiente mas apenas o Usuário1 estava
presente. No dia da observação desta atividade o Usuário2 é apresentado e ele
aparenta estar um pouco desconfiado da atividade de levantamento de requisitos.
Ele apresenta inicialmente um comportamento um pouco apreensivo e tímido mas
isso diminui um pouco à medida que as explicações são dadas, porém, mesmo
assim ele se mantém distante e desconfiado.
Durante este momento o Usuário1 apresenta um comportamento mais aberto e
entrosado enquanto o Usuário2 questiona diversas sobre o funcionamento do
sistema e procura ter um entendimento o mais claro possível das informações
passadas pelo Analista1. Até este momento, percebe-se que o Usuário1 e o
Usuário2 não estão a vontade tanto com a presença do Analista1 quanto das
informações que ele diz. Em muitas vezes eles questionam algumas funcionalidades
do sistema, conceitos administrativos e como isso tudo será integrado na empresa.
O clima se mantém inicialmente um pouco frio e técnico durante esta fase inicial, não
ocorrendo abertura para que nenhum dos participantes possa promover assuntos
que descontraia ou quebre o gelo.
Os usuários apresentam inicialmente certa desconfiança e resistência mas,
apesar desta resistência, a boa desenvoltura do Analista1 é suficiente para deixar os
usuários a vontade e, assim, permitir que eles consigam compreender que o sistema
até pode alterar o fluxo de trabalho deles. Isso somente é possível graças ao modo
como o Analista1 age, pois ele a todo momento procura explicar com calma as
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necessidades do sistema e realiza diversas analogias dos requisitos do sistema com
casos reais que os usuários convivem diariamente no fluxo de trabalho na empresa.
Porém, o vínculo somente é estabelecido de forma efetiva quando o Usuário2
convida a todos para irem tomar um café na copa. Todos concordaram e realizam
uma pausa na atividade, em seguida se deslocam para a copa da empresa que está
com uma mesa completa com café, torrada, bolo, café e leite (a atividade realiza-se
no período da manhã e por isso nem todos haviam ainda tomado café). Durante este
café, acontece uma conversa bem descontraída e informal entre os envolvidos.
Neste momento o Usuário2 fica mais à vontade, conta um pouco da sua história de
vida tanto pessoal quanto profissional e passa a demonstrar um início de confiança
no Analista1. Percebe-se que este usuário tem a necessidade de conversar, ou seja,
de realizar um vínculo pessoal para poder conhecer melhor quem é aquela pessoa
que esta entrando na sua empresa.
Durante esta conversa observa-se que ele tem um certo desconforto por não
ter uma formação técnica e por conta disso realiza tantos questionamentos sobre
conceitos administrativos da empresa que são citados pelo Analista1 que estão
implementados no sistema de ERP. Porém ele percebe, com o tempo, que apenas
não conhece o termo técnico mas que a maioria os jargões citados são sobre
atividades que ele já desempenha na empresa. O Usuário1 age neste momento
como um facilitador da conversa pois ele tem o conhecimento operacional e traduz
para o Usuário2 o que o Analista1 diz de modo a explicar como aquilo que está
sendo dito é realizado na empresa deles. Ainda durante a conversa no café o
Usuário2 começa a contar a estória de sua vida empresarial, das outras empresas
que ele havia montado e que não haviam dado certo, sobre como começou a ver
uma boa oportunidade nos paletes pois inicialmente ele comprava apenas para
queimar (os caminhoneiros pagavam a ele para realizar esta atividade) e que, com o
tempo, outros caminhoneiros apareciam perguntando se ele não tinha alguns
paletes sobrando (antes de queimar) para aproveitar em suas mercadorias. A
conversa durou algo em torno de 30 minutos e todos ficaram a vontade para contar
um pouco também da sua própria estória de vida, ou seja, ocorreu então uma
conversa na qual cada um contou um pouco sobre si.
Percebe-se então que os dois usuários apresentam a necessidade de manter
um relacionamento pessoal com o Analista1 para primeiro estabelecer um vínculo
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afetivo e somente depois dar continuidade ao trabalho de levantamento de
requisitos. Isso fica comprovado observando os diálogos após a conversa do café
pois os usuários voltam à atividade de levantamento de requisitos muito mais
receptivos, descontraídos e acatando as decisões e sugestões que o Analista1 faz
tanto a cerca do sistema quanto de algumas alterações no fluxo de trabalho da
empresa.
Assim, nota-se que cada indivíduo passa então a compreender os seus papéis
na atividade. O Usuário1 é a pessoa que irá operar diariamente o sistema e por
conta disso tem um conhecimento técnico operacional bem amadurecido. O
Usuário2 tem um papel mais gerencial e tem poucos contatos com o sistema. O
Analista1 consegue percebe isso e direciona a atividade para o Usuário1 enquanto
que o Usuário2 participa de tempos em tempos pois ele se distancia um pouco da
atividade e se envolve com outras atividades ao mesmo tempo.
O segundo item a observar nos Grupos Operativos é como é estabelecida a
Operatividade entre os envolvidos. De acordo com a observação estabelece-se uma
relação de parceria entre o Analista1 e os usuários pelo fato deles terem realizado a
conversa descontraída e informal no momento do café. Isso é fundamental para que
os Usuários demonstram terem confiança no analista e interage sem tanta
desconfiança como estava ocorrendo no início da atividade.
Porém, a partir do momento em que o vínculo é estabelecido os usuários
começam a colaborar. Porém, ainda assim, esta colaboração somente é realizada
com o Analista1 explicando e justificando sempre suas percepções. Os usuários
sempre precisam obter analogias com casos reais para compreenderem tanto o
funcionamento do sistema quanto como ele iria afetar o fluxo de atividade na
empresa.
O Analista1 percebe que a melhor forma de trabalhar com os usuários é
através de uma linguagem com explicações técnicas associadas com exemplos do
mundo real das atividades que eles

executam na empresa. Esta forma de

comunicação torna-se fundamental para que a cooperação venha a ser estabelecida
e os usuários permaneçam à vontade para continuar a colaborar efetivamente. Isso
ocorre diversas vezes, por exemplo, quando o Analista diz um conceito técnico de
administração, que está implementado no sistema, ele imediatamente relaciona com
alguma a atividade que ele supõe ser elaborada na empresa. Em seguida o próprio
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Usuário1 complementa dizendo o que aquilo significa para eles e quais são os
produtos e fluxos de atividades envolvidas. Percebe-se então que eles colaboram
em conjunto na compreensão das atividades, o Analista1 realiza analogias e o
Usuário1 se esforça para identificar aquela atividade no seu fluxo de trabalho, ou
seja, um sempre complementa o que o outro diz.
A terceira e última fase do Grupo Operativo é identificar se o Analista de
Requisitos se comporta com um co-pensor da atividade. Os usuários do ClienteB
apresentam algumas dificuldades de compreensão de alguns conceitos técnicos e
de negócio que o ERP tem e como eles utilizam no seu fluxo de trabalho. Por conta
disso, o Analista1 gasta algum tempo explicando muita coisa com relação a
processos administrativos. Na maioria das vezes o Usuário1 apenas realiza aquelas
atividades mas não conhece os termos técnicos. Em outros casos o Analista1 tem
que sugerir algumas alterações no fluxo de trabalho mas que não interfere de forma
radical no fluxo de trabalho existente.
Por alguns momentos o Analista1 tem que sugerir alterações no fluxo de
trabalho por eles não possuírem um modelo amadurecido de trabalho. Assim, ele
sugere adicionar novas funcionalidades e os usuários se esforçam para assimilar
aquelas atividades ao seu novo modo de trabalho. Isso ocorre naturalmente
somente depois do vínculo ter sido bem estabelecido e toda a desconfiança inicial
dos usuários perante o Analista1 ter diminuído consideravelmente.
Porém o Analista1 tem que a todo momento nortear a atividade explicando
como o processo de trabalho é implementado no sistema ERP. O Usuário1 mantém
uma postura passiva e isso permite que o Analista1 fique mais a vontade para
sugerir alterações no fluxo de trabalho. Porém, isso força a todo momento o
Analista1 a ter que tanto comandar a atividade quanto solicitar a participação do
Usuário1.
A última observação feita nesta fase é baseada na Evolução dos Grupos. Os
usuários do ClienteB demonstram ter a necessidade de expor seus sentimentos e
conversar sobre assuntos informais. Compreender esta necessidade é fundamental
para estabelecer o vínculo. Enquanto eles não conversaram informalmente os
usuários não se sentiram a vontade para explicar os detalhes e confiar no trabalho
do Analista.
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Todas estas informações foram obtidas através da observação analítica do
Pesquisador, ou seja, ele manteve-se no canto da sala apenas ouvindo as
conversas sem interferir, palpitar, gesticular e até mesmo olhar os participantes. Sua
atuação foi meramente como ouvinte. Além disso, um gravador de áudio
permaneceu no centro da sala ligado registrando toda a conversa. Para tanto foram
utilizados como ferramentas de apoio os Anexos III e IV.
4.3.2.3 Fase Analítica

A fase analítica é dividida em três fases que serão descritas a seguir. A
primeira é traçar o perfil da pesquisa. Nesta, os dados com relação à formação e
atuação na área de trabalho são apresentadas na Tabela 19.
Tabela 19 – Analista da EmpresaA e usuários do ClienteB

Pessoa
Analista1

Graduação
Administração de

Tempo de

Tempo na

Empresa

função

Menos e 1 ano

Mais de 5 anos

Empresas
Usuário1

Não possui curso

Não possui curso

Implantador
de Sistem as

Mais de 5 anos

Mais de 5 anos

superior
Usuário2

Cargo

Gerente
comercial

Mais de 5 anos

Mais de 5 anos

superior

Gerente
diretor

Fonte: autor do trabalho
Durante a primeira fase da observação

(1-Fase Analítica) o questionário

Atividade de Pesquisa em Campo – Fase 1 – Integrantes é aplicado e os resultados
são mostrados a seguir. Este questionário é aplicado antes da execução da
atividade de levantamento de requisitos. Primeiro, na Tabela 20, são mostrados os
resultados da pesquisa do Analista1 com relação ao Usuário1.
Tabela 20 – Usuário1 na visão do Analista1 (antes da pesquisa)

Questionamento

Resposta

Atuou com o usuário que irá entrevistar (especificam ente levantando requisitos)?

Sim

Quantas outras vezes?

Uma

Fonte: autor do trabalho
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A Tabela 21 apresenta os resultados do Analista1 com relação ao Usuário2.
Neste caso o Analista1 não teve contato com o Usuário2 pois ele estava em viagem
na primeira atividade.
Tabela 21 – Usuário2 na visão do Analista1 (antes da pesquisa)

Questionamento

Resposta

Atuou com o usuário que irá entrevistar (especificam ente levantando requisitos)?

Não

Conhece ele de outras oportunidades, fora da atividade de levantamento de requisitos?

Não

Fonte: autor do trabalho

A Tabela 22 apresenta os resultados do Usuário1 com relação ao Analista1.
Tabela 22 – Analista1 na visão do Usuário1 (antes da pesquisa)

Questionamento

Resposta

Atuou com o usuário que irá entrevistar (especificam ente levantando requisitos)?

Sim

Quantas outras vezes?

Uma

Fonte: autor do trabalho

A Tabela 23 apresenta os resultados do Usuário2 com relação ao Analista1.
Tabela 23 – Analista1 na visão do Usuário2 (antes da pesquisa)

Questionamento

Resposta

Atuou com o usuário que irá entrevistar (especificam ente levantando requisitos)?

Não

Conhece ele de outras oportunidades, fora da atividade de levantamento de requisitos?

Não

Fonte: autor do trabalho

Após a aplicação do questionário da Fase 1 – Integrantes a atividade de
levantamento de requisitos foi iniciada e realizada. Ao final, foi aplicado um segundo
questionário na Fase 2 – Pesquisa Avaliativa que apresenta os dados expostos
neste momento. Este questionário tem como objetivo coletar dados que consigam
trazer informações sobre a percepção tanto do analista para o usuário quanto do
usuário para o analista no que se refere ao estabelecimento de um grupo operativo e
dos conceitos explorados pela evolução do grupo. É importante citar que em
nenhum momento foi passado aos analistas e usuários o conhecimento destas
teorias, assim, eles foram questionados sem conhecerem os fundamentos que
norteavam a pesquisa para agirem de modo imparcial.
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Inicialmente são mostrados na tabela 24 as informações coletadas da
percepção do Analista1 com relação ao Usuário1.
Tabela 24 – Usuário1 na visão do Analista1 (depois da pesquisa)

Questionamento
Durante a etapa de levantamento de requisitos estabeleceu-se uma relação de confiança

Resposta
Concordo totalmente

(amizade e/ou profissionalismo) entre eu e o analista de requisitos de modo que nós não
tivemos dificuldades tanto para expor quanto para termos compreendidas nossas
dificuldades pois, um sempre compreendia o outro com paciência.
Durante a etapa de levantamento de requisitos o analista apresentou algumas críticas ou

Concordo totalmente

sugestões de melhorias do processo de negócio de modo a ser mais facilmente
automatizado, ou seja, o analista foi quem conduziu a atividade de modo a deixar bem
claro algumas modificações no negócio e/ou ditou cronogramas, prazos e escopo porque
foi bem persuasivo nas suas considerações.
Durante a etapa de levantamento de requisitos ficou claro tanto para mim quanto para o

Concordo totalmente

analista que o sucesso da atividade dependia de ambos, ou seja, nós percebemos que
para termos sucesso seria necessário tanto o analista ter a certeza de que ele havia me
compreendido corretamente quanto a certeza de que ele também conseguiu elicitar
exatamente o que eu dizia.
Durante a etapa de levantamento de requisitos o analista me aceitou de modo natural, ou

Concordo totalmente

seja, ele conseguiu compreender tanto a importância do meu trabalho quanto as minhas
dificuldades em como informar o que deveria a ser automatizado sendo paciente e
preocupado em saber se eu estava confortável.
Neste sentido, como você classifica o analista:

Com um comportamento
extrovertido e empático.

Durante a etapa de levantamento de requisitos o analista foi muito inflexível, pois ele

Discordo totalmente

sempre queria ter tanto a palavra quanto a opinião correta sobre o que deveria ser
automatizado me tratando como se eu fosse um subalterno seu, mas isso pode ter ocorrido
por ele ser um líder e estar acostumado a lidar assim com as pessoas que trabalham para
ele.
Neste sentido, como você classifica o analista:

Um equilíbrio entre uma posição de
subordinação e de uma de controle
e autoridade.

Durante a etapa de levantamento de requisitos após algum tempo, percebi que o analista

Concordo totalmente

era bem receptivo à minha conversa e conseguimos interagir de modo a construir uma
amizade (ou coleguismo) por termos afinidades em comum.
Neste sentido, como você classifica o usuário:

Com um contato mais pessoal de
modo a conversar sobre assuntos
comuns.

Fonte: autor do trabalho

Em seguida são mostrados na tabela 25 as informações coletadas da
percepção do Analista1 com relação ao Usuário2.
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Tabela 25 – Usuário2 na visão do Analista1 (depois da pesquisa)

Questionamento
Durante a etapa de levantamento de requisitos estabeleceu-se uma relação de confiança

Resposta
Concordo totalmente

(amizade e/ou profissionalismo) entre eu e o analista de requisitos de modo que nós não
tivemos dificuldades tanto para expor quanto para termos compreendidas nossas
dificuldades pois, um sempre compreendia o outro com paciência.
Durante a etapa de levantamento de requisitos o analista apresentou algumas críticas ou

Concordo totalmente

sugestões de melhorias do processo de negócio de modo a ser mais facilmente
automatizado, ou seja, o analista foi quem conduziu a atividade de modo a deixar bem
claro algumas modificações no negócio e/ou ditou cronogramas, prazos e escopo porque
foi bem persuasivo nas suas considerações.
Durante a etapa de levantamento de requisitos ficou claro tanto para mim quanto para o

Concordo totalmente

analista que o sucesso da atividade dependia de ambos, ou seja, nós percebemos que
para termos sucesso seria necessário tanto o analista ter a certeza de que ele havia me
compreendido corretamente quanto a certeza de que ele também conseguiu elicitar
exatamente o que eu dizia.
Durante a etapa de levantamento de requisitos o analista me aceitou de modo natural, ou

Concordo totalmente

seja, ele conseguiu compreender tanto a importância do meu trabalho quanto as minhas
dificuldades em como informar o que deveria a ser automatizado sendo paciente e
preocupado em saber se eu estava confortável.
Neste sentido, como você classifica o analista:

Com um comportamento
extrovertido e empático.

Durante a etapa de levantamento de requisitos o analista foi muito inflexível, pois ele

Discordo totalmente

sempre queria ter tanto a palavra quanto a opinião correta sobre o que deveria ser
automatizado me tratando como se eu fosse um subalterno seu, mas isso pode ter ocorrido
por ele ser um líder e estar acostumado a lidar assim com as pessoas que trabalham para
ele.
Neste sentido, como você classifica o analista:

Um equilíbrio entre uma posição de
subordinação e de uma de controle
e autoridade.

Durante a etapa de levantamento de requisitos após algum tempo, percebi que o analista

Concordo totalmente

era bem receptivo à minha conversa e conseguimos interagir de modo a construir uma
amizade (ou coleguismo) por termos afinidades em comum.
Neste sentido, como você classifica o usuário:

Com um contato mais pessoal de
modo a conversar sobre assuntos
comuns.

Fonte: autor do trabalho

Em seguida são mostrados na tabela 26 as informações coletadas da
percepção do Usuário1 com relação ao Analista1.
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Tabela 26 – Analista1 na visão do Usuário1 (depois da pesquisa)

Questionamento
Durante a etapa de levantamento de requisitos estabeleceu-se uma relação de confiança

Resposta
Concordo totalmente

(amizade e/ou profissionalismo) entre eu e o analista de requisitos de modo que nós não
tivemos dificuldades tanto para expor quanto para termos compreendidas nossas
dificuldades pois, um sempre compreendia o outro com paciência.
Durante a etapa de levantamento de requisitos o analista apresentou algumas críticas ou

Concordo totalmente

sugestões de melhorias do processo de negócio de modo a ser mais facilmente
automatizado, ou seja, o analista foi quem conduziu a atividade de modo a deixar bem
claro algumas modificações no negócio e/ou ditou cronogramas, prazos e escopo porque
foi bem persuasivo nas suas considerações.
Durante a etapa de levantamento de requisitos ficou claro tanto para mim quanto para o

Concordo totalmente

analista que o sucesso da atividade dependia de ambos, ou seja, nós percebemos que
para termos sucesso seria necessário tanto o analista ter a certeza de que ele havia me
compreendido corretamente quanto a certeza de que ele também conseguiu elicitar
exatamente o que eu dizia.
Durante a etapa de levantamento de requisitos o analista me aceitou de modo natural, ou

Concordo totalmente

seja, ele conseguiu compreender tanto a importância do meu trabalho quanto as minhas
dificuldades em como informar o que deveria a ser automatizado sendo paciente e
preocupado em saber se eu estava confortável.
Neste sentido, como você classifica o analista:

Um equilíbrio entre um
comportamento introvertido e
retraído e outro extrovertido e
empático.

Durante a etapa de levantamento de requisitos o analista foi muito inflexível, pois ele

Discordo parcialmente

sempre queria ter tanto a palavra quanto a opinião correta sobre o que deveria ser
automatizado me tratando como se eu fosse um subalterno seu, mas isso pode ter ocorrido
por ele ser um líder e estar acostumado a lidar assim com as pessoas que trabalham para
ele.
Neste sentido, como você classifica o analista:

Um equilíbrio entre uma posição de
subordinação e de uma de controle
e autoridade.

Durante a etapa de levantamento de requisitos após algum tempo, percebi que o analista

Concordo parcialmente

era bem receptivo à minha conversa e conseguimos interagir de modo a construir uma
amizade (ou coleguismo) por termos afinidades em comum.
Neste sentido, como você classifica o usuário:

Com um contato mais pessoal de
modo a conversar sobre assuntos
comuns.

Fonte: autor do trabalho
Por fim são mostrados na tabela 27 as informações coletadas da percepção

do Usuário2 com relação ao Analista1.
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Tabela 27 – Analista1 na visão do Usuário1 (depois da pesquisa)

Questionamento
Durante a etapa de levantamento de requisitos estabeleceu-se uma relação de confiança

Resposta
Concordo totalmente

(amizade e/ou profissionalismo) entre eu e o analista de requisitos de modo que nós não
tivemos dificuldades tanto para expor quanto para termos compreendidas nossas
dificuldades pois, um sempre compreendia o outro com paciência.
Durante a etapa de levantamento de requisitos o analista apresentou algumas críticas ou

Concordo totalmente

sugestões de melhorias do processo de negócio de modo a ser mais facilmente
automatizado, ou seja, o analista foi quem conduziu a atividade de modo a deixar bem
claro algumas modificações no negócio e/ou ditou cronogramas, prazos e escopo porque
foi bem persuasivo nas suas considerações.
Durante a etapa de levantamento de requisitos ficou claro tanto para mim quanto para o

Concordo totalmente

analista que o sucesso da atividade dependia de ambos, ou seja, nós percebemos que
para termos sucesso seria necessário tanto o analista ter a certeza de que ele havia me
compreendido corretamente quanto a certeza de que ele também conseguiu elicitar
exatamente o que eu dizia.
Durante a etapa de levantamento de requisitos o analista me aceitou de modo natural, ou

Concordo totalmente

seja, ele conseguiu compreender tanto a importância do meu trabalho quanto as minhas
dificuldades em como informar o que deveria a ser automatizado sendo paciente e
preocupado em saber se eu estava confortável.
Neste sentido, como você classifica o analista:

Um equilíbrio entre um
comportamento introvertido e
retraído e outro extrovertido e
empático.

Durante a etapa de levantamento de requisitos o analista foi muito inflexível, pois ele

Discordo totalmente

sempre queria ter tanto a palavra quanto a opinião correta sobre o que deveria ser
automatizado me tratando como se eu fosse um subalterno seu, mas isso pode ter ocorrido
por ele ser um líder e estar acostumado a lidar assim com as pessoas que trabalham para
ele.
Neste sentido, como você classifica o analista:

Um equilíbrio entre uma posição de
subordinação e de uma de controle
e autoridade.

Durante a etapa de levantamento de requisitos após algum tempo, percebi que o analista

Discordo parcialmente

era bem receptivo à minha conversa e conseguimos interagir de modo a construir uma
amizade (ou coleguismo) por termos afinidades em comum.
Neste sentido, como você classifica o usuário:

Com um contato mais pessoal de
modo a conversar sobre assuntos
comuns

Fonte: autor do trabalho

A tabela 19 mostra que os usuários do ClienteB não possuem formação
superior porém têm experiência de longos anos na atuação da função de gerencia
de empresas. Isso fica evidente durante a pesquisa pois em muitos momentos os
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usuários não conhecem os termos técnicos de administração existentes no sistema
mas realizam as atividade que estes termos nomeiam. Basta apenas ao Analista1 ter
esta compreensão para poder conduzir a atividade sempre explicando e fazendo
analogias dos termos com as atividades que eles exercem.
A seguir os perfis de cada indivíduo são analisados de acordo com as três
fases da teoria da Evolução dos Grupos. Para tanto, esta analise segue dois passos
específicos, sendo eles:
Passo1) primeiramente é feito uma análise das respostas obtidas nas
pesquisas aplicadas com os resultados divulgados nas tabelas 24, 25, 26 e 27 e, em
seguida,
Passo2) confrontadas com as informações coletadas na Fase Observacional,
especificamente na parte de Evolução dos Grupos.
Assim, o Usuário1 apresenta as características abaixo descritas:


Inclusão: baseando-se na opinião expressa pelo Analista1, na Tabela 24 (na
qual o Analista1 julga o Usuário1 ter um perfil Hipersocial), e a observação
realizada, o Usuário1 apresenta um comportamento extrovertido aberto para
conversas informais e pessoais o que corresponde com o obtido na Fase
Observacional que indica que ambos os usuários apresentam a necessidade
de expor seus sentimentos e realizam conversas sobre assuntos informais.
Logo ele adéqua-se ao perfil hipersocial pois tem características extrovertidas
e empáticas.



Controle: de acordo com a tabela 24 a visão do Analista1 sobre o Usuário1 é
a de que este apresenta um comportamento democrata. A observação
realizada aponta para este usuário como o detentor do conhecimento técnico
do fluxo de trabalho da empresa e além disso, na ausência do Usuário2 (que
é o diretor) ele realiza as atividades de gerencia. Assim, este usuário fica
caracterizado com o perfil Democrata pois durante a atividade de
levantamento de requisitos ele assume uma posição de equilíbrio sentindo-se
a vontade para dar quanto receber ordens.



Abertura: na Tabela 14 o Analista1 indica que o Usuário1 apresenta um perfil
Hiperpessoal, por possuir um contato mais pessoal de modo a conversar
sobre assuntos comuns. Na observação realizada percebe-se que o Usuário1
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procura manter conversas descontraídas fugindo algumas vezes do foco
principal que é o levantamento de requisitos. Desta forma, este usuário
apresenta o perfil Hiperpessoal pois procura expor seus sentimentos e
emoções mais profundas.
Em seguida, analisando o perfil do Usuário2 este apresenta as características
abaixo descritas:


Inclusão: de acordo com a Tabela 25 o Analista1 apresenta uma percepção
do usuário na qual ele demonstra apresentar um comportamento extrovertido
e empático. De acordo com a observação realizada na Fase de Observação
percebe-se que o Usuário2 procura manter conversas sempre abertas a
assuntos informais e pessoais de modo a descontrair o ambiente. Desta
forma, este usuário apresenta o perfil Hipersocial

por apresentar um

comportamento extrovertido e empático.


Controle: de acordo com a Tabela25 o Analista1 apresenta uma percepção do
Usuário2 na qual ele demonstra apresentar um comportamento equilibrado
entre uma posição de subordinação e uma de controle e autoridade. Pelo
observado na Fase da Observação percebe-se que, apesar deste usuário ser
o diretor da empresa ele apresenta um perfil receptivo às sugestões de
melhoria que o Analista1 faz sobre o sistema com o intuito de amadurecer o
fluxo de trabalho deles. Assim, este usuário apresenta o perfil Democrata pois
assume uma posição de equilíbrio sentindo-se a vontade para dar quanto
receber ordens.



Abertura: de acordo com a Tabela 25, o Analista1 apresenta uma percepção
deste usuário na qual ele demonstra apresentar um contato mais pessoal de
modo a conversar sobre assuntos comuns. Pelo observado na Fase de
Observação percebe-se que este usuário procura sempre conduzir o diálogo
com frases que façam referencia ao seu trabalho ou sua vida profissional e
pessoal com o objetivo de associar as informações passadas pelo Analista1
com o seu trabalho. Isso determina que este usuário apresenta o perfil
Hiperpessoal no qual o indivíduo procura expor seus sentimentos e emoções
mais profundas
Por fim, o Analista1 apresenta as seguintes características:
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Inclusão: pelo observado nas tabelas 27 e 28 os usuários apontam que o
Analista 1 apresenta um equilíbrio entre um comportamento introvertido e
retraído e outro extrovertido e empático. Isso fica evidenciado também na
Fase Observação pois o Analista1 procura conduzir a atividade de modo a
falar em uma língua que os usuários o compreendam e ao mesmo tempo dar
opiniões sobre o fluxo de trabalho de modo a amadurecer o modelo de
trabalho da empresa, assim ele hora se expõe para conseguir ser extrovertido
como os usuários são e hora assume uma posição de controle sugerindo
alterações no fluxo de trabalho. Desta forma, o Analista1 apresenta o perfil
Social pois apresenta uma posição mais equilibrada entre os dois extremos
anteriores (Hipossocial e Hipersocial).



Controle: de acordo com as informações descritas nas tabelas 26 e 27 os
usuários apontam que o Analista1 apresenta um equilíbrio entre uma posição
de subordinação e uma de controle e autoridade. Isso também fica evidente
na Fase de Observação pois o Analista1 respeita a todo momento as
características dos usuários de não dominarem os conceitos técnicos de
administração mas compreende que eles conhecem a prática. Desta forma
ele a todo momento ouve e faz analogias com eventos reais e os usuários
compreendem dizendo o que aquilo representa na empresa. Assim, o
Analista1 apresenta o perfil Democrata por assumir uma posição de equilíbrio
sentindo-se a vontade para dar quanto receber ordens.



Abertura: de acordo com as informações descritas nas tabelas 26 e 27 os
usuários apontam que o Analista1 apresenta um contato mais pessoal de
modo a conversar sobre assuntos comuns. Isso é observado na Fase
Observação por conta do Analista1 promover conversas informais que
procuram descontrair a atividade mas com o objetivo de falar em uma língua
que seja a aceitável pelos usuários pois ele percebe que os usuários tem a
necessidade de expor seus sentimentos e realizar conversas informais (como
informado na tabela 20). Contudo ele faz isso para poder conduzir a atividade
e ter suas sugestões acerca do fluxo de trabalho existente aceitas e assim
conseguir amadurecer a forma dos usuários administrarem a empresa e
tornar o fluxo de trabalho deles o mais aderente possível ao sistema. Desta
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forma, o Analista1 apresenta perfil Pessoal por manter um ponto de equilíbrio
entre os dois extremos anteriores (Hipopessoal e Hiperpessoal).
Por fim, de acordo com a observação realizada consegue-se montar o perfil
para os envolvidos como mostrado na Tabela 28 com relação à Evolução dos
Grupos.
Tabela 28 – Perfil dos envolvidos (EmpresaA-ClienteB)

Usuário

Inclusão

Controle

Abertura

Usuário1

Hipersocial

Democrata

Hiperpessoal

Usuário2

Hipersocial

Democrata

Hiperpessoal

Analista1

Social

Democrata

Pessoal

Fonte: autor do trabalho
4.3.2.4 Fase Consolidação

Durante a observação da atividade de levantamento de requisitos ocorre a
gravação do áudio da conversa entre analista e usuários. Este áudio é analisado e
os dados são descritos a seguir.
a) Vínculo
O vínculo entre o Analista1 e os Usuário1 e Usuário2 não foi estabelecido de
imediato, ou seja, logo no início da atividade de levantamento de requisitos. Durante
o início eles se mantém afastados e sem muito diálogo pois ambos os usuários
apresentam

uma forte desconfiança do trabalho do Analista1. Verifica-se ao

decorrer que isso ocorre pelo fato de ambos terem uma necessidade de estabelecer
uma relação pessoal com o Analista1 para poderem expor alguns de seus medos
como o fato de não possuírem uma formação técnica e atuarem na administração da
empresa. O vínculo somente é estabelecido quando eles se reunem para tomar café
e conseguem ter uma conversa informal sobre eles próprios, suas estórias de vida e
a luta individual deles para conseguirem fazer a empresa crescer.
Seguindo a técnica descrita por Nogueira (2001) nas conversas entre
Analista1, Usuário1 e Usuário2 são identificados os padrões que determinam que
eles apresentam um comportamento desconfiado e distante antes do café da manhã
e, em seguida, um comportamento informal com a exposição deles próprios no
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diálogo. A seguir, a técnica de Análise do Discurso é aplicada na relação entre
Analista1 e Usuário1:
Passo1) Termos específicos relacionados: os termos a seguir foram coletados



das conversas por apresentarem características que se adequam as
definições do vínculo entre Analista1 e Usuário1. São eles: "Hum-hum", "Isso
mesmo", "Sim", "É, não", "eu por exemplo", "pra mim do que pro meu
concorrente", "Você não sabe", "Eu vou te contar" e "Eu não faço isso".


Passo 2) Regularidade: a tabela 29 apresenta os termos e o padrão

identificado.
Tabela 29 – Vínculo - (EmpresaA-ClienteB)

Termos/Expressões

Padrão Identificado

"Hum-hum"

Antes

do

café

da

manhã

os

usuários

se

"Isso mesmo"

apresentam desconfiados e distantes da conversa

"Sim"

com o Analista1 apresentando um comportamento

"É, não"

informal.

"eu por exemplo"

Após o café da manhã os usuários se mostram

"pra mim do que pro meu

mais a vontade com a conversa e em vários

concorrente"

momentos interagem se expondo com termos que

"Você não sabe"

referenciam a si próprios e com isso apresentam

"Eu vou te contar"

um comportamento afetivo definindo um vínculo

"Eu não faço isso"

pessoal com o Analista1.

Fonte: autor do trabalho

A seguir, são apresentados três trechos de diálogo que fazem referência aos
termos descritos na tabela 29. No primeiro trecho de conversa, que ocorre logo no
início da atividade a conversa entre o Analista1 e o Usuário1 se mantém informal,
técnica com predominância da fala do Analista1 e o Usuário1 apenas confirmando
com poucas palavras aquilo que o Analista1 diz. Isso confirma-se ao perceber no
diálogo transcrito que o Analista1 realiza diversas falas e o Usuário1 apenas
confirma ou gesticula através de expressões corporais. Percebe-se que eles não tem
um vínculo estabelecido e o Usuário1 demonstra desconfiança e se mantém na
defensiva apenas confirmando e abrindo poucas chances de diálogo além daquilo
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que é dito pelo Analista1. Isso confirma-se através das respostas do Usuário1 que
são formadas por meras afirmativas como “Isso mesmo” ou apenas “sim”.

Analista1: "Bom, desde o nosso primeiro encontro algumas dúvidas ficaram no ar
com relação a algumas regras de negócio de vocês, vamos ver hoje como resolver
estas dúvidas e como isso irá ficar no sistema."
Usuário1: "Hum-hum" (fez um gesto com a cabeça confirmando)
Analista1: "Nós temos então um palete vendido aqui na empresa de vocês e que
será recomprado futuramente, mas eu não posso faturar isso no sistema porque o
CNPJ é o mesmo"
Usuário1: "Isso mesmo"
Analista1: "Então vocês irão ter que cadastrar o mesmo CNPJ tanto como
fornecedor quanto como cliente"
Usuário1: "Sim"

Esta conversa se mantém desta forma por algo em torno de uns 10 minutos
até que o Usuário2 chega para atuar na atividade. Ele cumprimenta a todos, sentase ao lado do Usuário1 e o Analista1 continua sua atividade. A postura adotada pelo
Usuário2 é a mesma do Usuário1, apenas ouvindo, interagindo somente quando
necessário com pouco diálogo, mais confirmando do que questionando. Isso fica
confirmado ao observar que através de expressões como “Sim” e “É, não.” o
Usuário2 apresenta o mesmo comportamento do Usuário1 por também manter um
comportamento desconfiado e distante do Analista1. O trecho de conversa a seguir
apresenta isso.

Analista1: "(...) isso acontece muito freqüente com os clientes, eles pedem uma
Nota Fiscal antes de o produto ser entregue"
Usuário2: "Sim"
Analista1: "E você pode entregar? Não (...)"
Usuário2: "É, não"
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Usuário1: Balançou a cabeça confirmando a negativa do Usuário2.
Analista1: "(...) porque você ainda nem viu o estoque e nem vai garantir se terá
paletes para serem entregues".

Este diálogo persiste desta forma por aproximadamente 30 minutos até que o
Usuário2 convida a todos para tomarem um café em uma copa que existe ao lado da
sala da gerência. Neste momento a gravação do áudio tem de ser interrompida pois
não se justifica gravar a conversa do café devido ao fato de que o acordado no início
da atividade era a gravação do áudio apenas no levantamento de requisitos. Porém,
apesar da gravação do áudio não ser realizada, segue-se uma descrição do ocorrido
durante este momento: durante o café o Usuário2 conta a sua estória de vida, onde
nasceu, sua infância e adolescência no interior, sua vinda para a cidade em que
estabeleceu a empresa de compra e venda de paletes e como descobriu nisto uma
boa oportunidade para trabalho. Isso possibilitou a abertura para que todos ali
presentes também se sentissem a vontade para contar um pouco de si e da sua
estória. Percebe-se que neste momento todos estavam deixando de ser estranhos
uns perante os outros, pois eles iniciam uma abertura social, ou seja, os envolvidos
demonstram a necessidade de expor seus sentimentos e compartilham comentando
sobre suas próprias experiências no transcorrer da vida.
Percebe-se que esta conversa informal os deixa muito mais a vontade para
conversar e discutir as regras de negócio do sistema. Isso fica caracterizado nas
conversas seguintes pelo fato de todos a realizarem de forma descontraída e
confiantes um no trabalho do outro. O trecho a seguir mostra como a conversa ficou
muito mais descontraída e leve entre todos eles. Isso fica comprovando por risadas
freqüentes entre os envolvidos, um envolvimento do Usuário2 que procura a todo
momento utilizar o termo “eu”, ou seja, ele perde a desconfiança que tinha antes e
agora envolve-se na atividade sempre relacionando as atividades com si próprio sem
preocupação de estar certo ou errado.

Analista1: "(...) é a concorrência é forte mesmo, eu por exemplo em 92 eu tinha
sociedade uma loja de carros com um Escort conversível e queria vender por x e me
ofereciam 1/2x por causa dos concorrentes que vendiam mais barato. Pode
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acontecer de chegar uma carreta aqui hoje carregada de paletes querendo vender
para vocês por R$ 10 e valendo R$12"
Usuário2: "Mas é melhor dar R$ 10 pra mim do que pro meu concorrente!"
Risada de todos neste momento
Usuário2: "Você não sabe o quanto que esses caras tentam passar a perna na
gente, eles compram as vezes por 8,9,10 reais um palete que vale no mínimo 12
reais só para conseguir entregar depois porque se comprometeu sem ter. Eu não
faço isso!".
Usuário1: "Isso acontece muito!"
Analista1: "E aí você fica no prejuízo?"
Usuário2: "Eu nada! Eu vou te contar que ele faz isso uma ou duas vezes só,
porque depois quebra!"
Risada de todos novamente

Por fim, nota-se que o vínculo entre os envolvidos foi estabelecido e este foi
de forma pessoal com conversas informais geralmente relacionadas as suas
próprias estórias de vida sendo relacionadas às atividades que eles desenvolvem no
fluxo de trabalho da empresa.
b) Operatividade
A operatividade entre os envolvidos ocorre somente após o estabelecimento do
vínculo pessoal (que efetiva-se após a conversa descontraída realizada no café da
manhã). A partir de então os usuários, principalmente o Usuário1 que é o que estava
realizando mais contato com o Analista1, se demonstram estarem mais a vontade
para expor suas dúvidas sobre o sistema. O Analista1 então explica as atividades do
fluxo de trabalho no sistema e a todo momento procura realizar comparações com o
que eles fazem na empresa. Enquanto isso o Usuário1 procura tanto relacionar
estas comparações com as suas atividades reais quanto associar isso sobre como
fazê-las no sistema. Isso mostra que os usuários estão comprometidos com a
atividade, além disso nota-se que enquanto o Usuário1 diz algo o Usuário2
complementa e tenta compreender como aplicar ao sistema.
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Para tanto seguindo a técnica descrita por Nogueira (2001) nas conversas
entre Analista1, Usuário1 e Usuário2 são identificados os padrões que determinam
como ocorreu a operatividade na atividade. Porém, neste momento é feita uma
comparação entre o diálogo antes do café (antes da realização do vínculo) e depois
do café. A seguir, a técnica de Análise do Discurso é aplicada na relação entre os
indivíduos:


Passo1) Termos específicos relacionados: Os termos a seguir foram
coletados das conversas por apresentarem características que se adequam
as definições da operatividade. São eles: "Hum, hum", "É, é importante ter",
"você tem que", "nós fazemos" e "para você poder".



Passo 2) Regularidade: a tabela 30 apresenta os termos e o padrão
identificado

Tabela 30 – Operatividade - (EmpresaA-ClienteB)

Termos/Expressões

Padrão Identificado

"Hum, hum"

Os usuários apenas confirmam as frases do

"É, é importante ter"

Analista1 demonstrando não estarem confiantes e
a vontade para realizarem um trabalho operativo.

"você tem que"

Os usuários demonstram um vínculo pessoal de tal

"nós fazemos"

modo que se envolvem na conversa se expondo

"para nós podermos"

através de frases que remetem a si próprios com a
utilização de termos na primeira pessoa.

Fonte: autor do trabalho

Para tanto duas conversas são apresentadas a seguir. A primeira ocorre antes
do estabelecimento do vínculo e a outra após. Na primeira percebe-se que os
usuários apenas concordam com a frase exposta pelo Analista1 e a segunda eles
interagem com frases mais longas que remetem à suas experiências do dia-a-dia na
empresa.

Antes do café:
Analista1: “(...) eu preciso saber se vocês irão efetivamente controlar os paletes no
estoque do sistema porque se isso não for feito não fará sentido ter um controle”
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Usuário1: “Hum-hum” [disse balançando a cabeça afirmativamente]
Usuário2: “É, é importante ter.”

Depois do café:
Analista1: "(...) olha aqui no [módulo] do contas a pagar: quando entra uma carreta
com paletes você tem que gerar uma ordem de entrada para depois ser
contabilizada e ser paga. Isso deve ser igual a algo que vocês já fazem"
Usuário1: "Ah sim, é verdade nós fazemos a anotação da quantidade para depois
pagar"
Analista1: "Isso essa anotação vai ser a ordem de entrada que vai gerar uma conta
para nós podermos pagar depois"

c) Analista (co-pensor)
O fluxo de trabalho da empresa não é amadurecida pois eles possuem
atividades que não estão bem organizadas. Isso é percebido na atividade de
levantamento de requisitos pois em alguns momentos os usuários se mostram
perdidos nas descrições que o Analista1 realiza sobre o fluxo de trabalho no
sistema. Nestes momentos o Analista1 interfere no processo e sugere alterações no
fluxo de trabalho com o objetivo de tornar o trabalho deles também aderentes ao
sistema.
Seguindo a técnica descrita por Nogueira (2001) nas conversas entre
Analista1, Usuário1 e Usuário2 são identificados os padrões que determinam como o
Analista1 agiu como co-operador da atividade. A seguir, a técnica de Análise do
Discurso é aplicada na relação entre Analista1 e usuários:


Passo1) Termos específicos relacionados: os termos a seguir foram coletados
das conversas por apresentarem características que se adequam as
definições da operatividade. São eles: "vocês precisam estabelecer datas",
"sistema não pode permitir" e "isso hoje é confuso para nós".



Passo 2) Regularidade: a tabela 31 apresenta os termos e o padrão
identificado
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Tabela 31 – Co-pensor (EmpresaA-ClienteB)

Termos/Expressões

Padrão Identificado

"vocês precisam estabelecer

O Analista1 procura impor regras e os usuários

datas"

procuram compreender o motivo daquelas regras

"sistema não pode permitir"

demonstrando um comportamento de aceitação

"isso hoje é confuso para nós"

das sugestões dadas pelo Analista1 para modificar
o atual fluxo de trabalho deles.

Fonte: autor do trabalho

No trecho de conversa a seguir, é visto que uma das atividades que não estão
amadurecidas são as ordens de pagamento para os fornecedores que na realidade
não existem datas fixas para estes pagamentos e os mesmos acontecem sem que
registros fossem feitos. O Analista1 percebe isso e altera o fluxo de trabalho deles
como demonstrado no trecho a seguir.

Analista1: "Bom vocês precisam estabelecer datas para pagamentos destas
compras. O sistema não pode permitir entrar e pagar quando pode ou dá como
vocês fazem hoje. Tem que estabelecer dias fixos no mês para isso."
Usuário1: "É isso hoje é confuso para nós porque nós perdemos controle do
estoque da quantidade de dinheiro que sai"
Analista1: "É também um controle de fluxo de caixa, aqui [apontou para o sistema]
você estabelece a data de pagamento para os fornecedores (...)".

4.3.3 Execução da observação: Empresa A – Cliente C
4.3.3.1 Fase Perspectiva

Seguindo o modelo apresentado na Figura 3 o primeiro ciclo observado é o 1 –
Fase Perspectiva. O terceiro cliente analisado é uma empresa de médio porte de
fabricação, venda e comercialização de produtos de higiene pessoal. Este cliente
também comprou o pacote de módulos do ERP da Empresa A. Contudo, para esta
empresa o trabalho de levantamento de requisitos é realizado pelo Analista2. O
trabalho dele é parecido com o do Analista 1 tanto coletando requisitos que tenham
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que alterar no sistema para torná-lo adaptado aos requisitos de negócio do cliente,
quanto implantando e ministrando treinamento.
O ambiente caracterizado pelo Cliente C é o de uma empresa que fabrica e
comercializa produtos de higiene pessoal. Sua atuação no mercado consiste na
fabricação e venda de sabonetes (em barra e líquido), xampus, condicionadores, etc.
Porém esta empresa também trabalha como terceira na fabricação destes produtos
para outras empresas maiores. Assim, eles recebem a demanda de grandes
empresas da área de higiene e beleza e fabrica os produtos segundo os padrões
esperados. O integrante que o Cliente C fornece para esta pesquisa é apenas uma
pessoa responsável por grande parte das atividades comerciais da empresa. Este
usuário é identificado como Usuário1.
O Usuário1 não possui formação superior e atua na área administrativa do
Cliente C em um período que compreende de dois a cinco anos. Sua experiência
profissional na área administrativa é restrita a esta empresa e compreende o mesmo
período de atuação. Seu cargo é definido como “Gerente Administrativo Geral”.
Na época da realização da observação o Analista2 havia tido outros contatos
com o Usuário1 do ClienteC. Nestes outros contatos ele forneceu o acesso ao
sistema, coletou algumas informações e promoveu um mini treinamento. Durante
estes contatos a pesquisa de observação não foi realizada devido ao fato de que a
parceria do Pesquisador com a Empresa C ainda não havia sido realizado.
Assim, o Analista2 realiza o terceiro contato e neste os seus objetivos são
analisar o quanto as regras de negócio do cliente estão aderentes ao sistema ERP
fornecido de acordo com as informações coletadas nas outras reuniões. Como
produto de sua atividade o objetivo está em definir uma especificação de requisitos
que necessitam serem modificados no ERP além de escutar sugestões de melhorias
e solicitações de inclusões de novas funcionalidades.
Além disso vale ressaltar que o ClienteC possui um modelo amadurecido de
administração e a implantação do ERP tem como finalidade servir de ferramenta
para aposentar o que eles faziam em planilhas eletrônicas. Assim, o módulo de
compra e venda, que é tratado no levantamento de requisitos observado nesta
pesquisa, está quase totalmente aderente ao que a empresa espera de um ERP
para gestão.
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Todas estas informações são obtidas através de uma entrevista verbal e uma
pesquisa que o Pesquisador realiza no início da sua atividade de observação junto
ao Analista de Requisitos e os usuários presentes. Para tanto são utilizados como
ferramentas de apoio os Anexos I e II.
4.3.3.2 Fase Observacional

A segunda fase de avaliação da observação da atividade de levantamento de
requisitos tem como objetivo inicial analisar se os envolvidos na atividade se
comportam como um grupo operativo. Para tanto, o primeiro item a ser avaliado é
como é estabelecido o vínculo entre os envolvidos.
O primeiro contato do Analista2 com o ClienteC havia sido realizado em outras
reuniões anteriores ao fechamento da parceria do Pesquisador com a EmpresaA.
Observa-se que um vínculo havia sido estabelecido entre o Analista2 e o Usuário1
pelo fato de que ao se cumprimentarem ambos questionavam entre si assuntos do
próprio trabalho. Assim, percebe-se inicialmente que eles não possuem um vínculo
afetivo estabelecido pois eles conversam apenas sobre o sistema e como ele estava
organizando as atividades da empresa. Assim, a atividade inicia-se com o Analista2
conversando com o Usuário1 acerca das informações que ele havia informado nas
reuniões anteriores.
Ao iniciar a atividade o Usuário1, ao responder a pesquisa do Anexo I, declara
ter dificuldade para definir o seu cargo na empresa devido ao fato de realizar muitas
atividades administrativas que não o relacionam a um papel definido. Além disso
este usuário ainda comenta que está com dificuldades em associar todas as
atividades da empresa ao módulo do ERP por conta justamente de não ter uma
função específica na empresa e realizar muitas atividades ao mesmo tempo. Porém
o Analista2 ao ouvir este relato começa a conduzir a conversa ditando as frases,
repetidas vezes, “calma vamos entender” e “paciência, você vai entender o [fluxo do]
sistema”. Por ter atuado em outros momentos com este usuário já existe um vínculo
estabelecido entre os dois mas este é puramente técnico e tanto o Analista2 e o
Usuário1 não sentem necessidade de expor seus sentimentos e trabalham de uma
forma discreta e técnica.
O vínculo já efetivado é percebido devido as atitudes do Analista2. Este
consegue compreender claramente as atividades do Usuário1 pois ele comenta que
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o seu papel na empresa é mais amplo e puramente técnico. Porém o Usuário1
demonstra uma dificuldade apenas em garantir que consegue realizar todas as
atividades no sistema devido ao fato de que ele realiza muitas atividades na
empresa, de modo que nenhuma delas caracterizam um trabalho uniforme, ou seja,
um fluxo único de trabalho. A partir do momento em que o Analista1 consegue
compreender esta dificuldade estabelece-se um vínculo de confiança entre o
Usuário1 e o Analista2 de modo que o Usuário1 consegue ficar mais a vontade para
expor suas dúvidas, medos e anseios acerca da forma que ele iria trabalhar no
sistema. Porém, apesar desta confiança, o Usuário1 não dá abertura para conversas
informais, percebe-se isso pelo fato de que o Analista2 em alguns momentos tenta
introduzir algum assunto descontraído na conversa, uma brincadeira por exemplo, e
o Usuário1 escuta, até interage um pouco, mas imediatamente retoma o foco ao
processo de levantamento dos requisitos. Desta forma, a atividade prossegue com
ambos conversando e discutindo apenas os requisitos do sistema sem darem
abertura para conversas pessoais e informais.
O segundo item a observar nos Grupos Operativos é como é estabelecida a
Operatividade entre os envolvidos. De acordo com o observado estabeleceu-se o
vínculo a partir do momento em que o Analista2 conseguiu perceber a dificuldade
que o Usuário1 tinha com relação ao sistema devido ao fato de ele realizar muitas
atividades administrativas na empresa.
Desta forma, percebe-se nesta atividade que o Usuário1 apresenta um pouco
de dificuldade na utilização do sistema por conta de realizar muitas atividades
diferentes na empresa, ou seja, diante agora de um sistema que automatiza todas
as suas atividades, ele se apresenta um pouco retraído e receoso com relação a
correta execução das suas atividades. Assim, o Analista2 demonstra uma atitude na
qual se mantém bastante atencioso realizando diversos exemplos de quando e
porque determinada atividade deve ser realizada. A partir desta atitude o Usuário1
demonstra estar mais à vontade para realizar o procedimento com mais confiança
tanto para realizar as atividades no sistema quanto para expor suas dúvidas.
Nota-se então que ambos demonstram estarem comprometidos com a tarefa
pelo fato de que o Usuário1 complementa as informações do Analista2, a todo
momento, com frases de afirmação e expressões corporais de mesmo significado.
Isso fica claro quando o Usuário1 começa a realizar questionamentos e hipóteses de
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atividades que ele realiza atualmente e sobre como elas são realizadas no sistema.
A operatividade dá-se de tal modo que o Usuário1 passa a confirmar com o
Analista1 todas as atividades com frases específicas (“está certo?”, “ah, entendi!”, “é
isso mesmo?”, “hum, certo.”). Isso acontece diversas vezes nos momentos em que o
Analista2 orienta o Usuário1 a realizar uma atividade no sistema e o Usuário1 realiza
questionamentos sobre tanto o procedimento quanto a aderência das regras de
negócio das suas atividades no sistema.
Assim, ambos mantém uma boa interação sempre pautada por uma boa
comunicação mas, nenhum dos dois demonstra a necessidade de promover uma
abertura de sensações e sentimentos através de conversas informais. A atividade
dos dois segue bem técnica e direcionada exclusivamente para a atividade.
A terceira e última fase do Grupo Operativo é identificar se o Analista de
Requisitos se comporta com um co-pensor da atividade. O Analista2 com relação ao
Usuário1 é extremamente atencioso e ao mesmo tempo didático de modo a deixá-lo
sempre a vontade para expor suas dúvidas. Isso fica comprovado observando-se o
seu discurso que por vezes sempre repete as mesmas expressões “calma vamos
entender” e “paciência, você vai entender o [fluxo do] sistema”. Assim, o Analista2
conduz toda a atividade norteando o Usuário1 a realizar as suas atividades no
sistema dizendo os passos da atividade a serem feitas por ele. O Usuário1 se
mostra bastante passivo recebendo todas as orientações do Analista2 sobre como
trabalhar com o sistema e ao mesmo tempo realiza diversos questionamentos sobre
a aderência do sistema às suas atividades.
Desta forma, ocorre uma boa harmonia nesta interação tendo o Analista2 uma
atitude de liderança e paciência e o Usuário1 se mostrando sempre ouvinte, passivo
e demonstrando interesse mesmo tendo algumas dúvidas sobre o próprio sistema e
suas atividades rotineiras. Em resumo, o Analista2 consegue agir como um copensor da atividade pelo fato de conduzir a atividade de modo a direcionar a
conversa da forma que ele julga correta para que o conhecimento sobre o sistema
venha a ser adquirido pelo usuário e, ao mesmo tempo, o usuário também consiga
expressar sua opinião se as funcionalidades do sistema estão aderentes à realidade
de trabalho dele.
A última observação feita nesta fase foi baseada na Evolução dos Grupos. O
Usuário1 não demonstra necessidade de expor seus sentimentos e por conta disso
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não mantém aberto a um diálogo casual com o Analista2. Percebe-se a mesma
atitude no Analista2 e ambos mantém uma interação social pautada exclusivamente
pelos requisitos do sistema. Isso se confirma pelo fato de que ambos apresentam
um contato estritamente técnico e profissional não permitindo abertura para
conversas que não fossem exclusivas do fato de estarem reunidos para levantar os
requisitos do sistema. O Analista2 se posiciona em alguns momentos mais
descontraído com um comportamento um pouco mais extrovertido porém o Usuário1
apresenta-se o tempo todo retraído e focado exclusivamente na atividade de
levantamento de requisitos.
Todas estas informações foram obtidas através da observação analítica do
Pesquisador, ou seja, ele manteve-se no canto da sala apenas ouvindo as
conversas sem interferir, palpitar, gesticular e até mesmo olhar os participantes. Sua
atuação foi meramente como ouvinte. Além disso, um gravador de áudio
permaneceu no centro da sala ligado registrando toda a conversa. Para tanto foram
utilizados como ferramentas de apoio os Anexos III e IV.
4.3.3.3 Fase Analítica

A fase analítica é dividida em três fases que serão descritas a seguir. A
primeira é traçar o perfil da pesquisa. Nesta, os dados com relação à formação e
atuação na área de trabalho são apresentadas na Tabela 32.
Tabela 32 – Analista da EmpresaA e usuários do ClienteC

Pessoa
Analista2

Graduação
Superior em

Tempo de

Tempo na

Empresa

função

Menos de 1 ano

Entre 2 e 5 anos.

Tecnologia da

Cargo

Implantador
de Sistem as

Informação
Usuário1

Não possui curso

Entre 2 e 5 anos.

superior

Entre 2 e 5 anos.

Gerente
Administrativo
Geral

Fonte: autor do trabalho
Durante a primeira fase da observação

(1-Fase Analítica) o questionário

Atividade de Pesquisa em Campo – Fase 1 - Integrantes é aplicado e os resultados
são mostrados a seguir. Este questionário é aplicado antes da execução da
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atividade de levantamento de requisitos. Primeiro, na Tabela 33, são mostrados os
resultados da pesquisa do Analista2 com relação ao Usuário1.
Tabela 33 – Usuário1 na visão do Analista2 (antes da pesquisa)

Questionamento
Atuou com o usuário que irá entrevistar (especificam ente levantando requisitos)?
Quantas outras vezes?

Resposta
Sim
Três ou mais

Fonte: autor do trabalho

A Tabela 34 apresenta os resultados do Usuário1 com relação ao Analista2.
Tabela 34 – Analista2 na visão do Usuário1 (antes da pesquisa)

Questionamento
Atuou com o usuário que irá entrevistar (especificam ente levantando requisitos)?
Quantas outras vezes?

Resposta
Sim
Três ou mais

Fonte: autor do trabalho

Após a aplicação do questionário da Fase 1 – Integrantes a atividade de
levantamento de requisitos é iniciada e realizada. Ao final, é aplicado um segundo
questionário na Fase 2 – Pesquisa Avaliativa que apresenta todos os dados
expostos neste momento. Este questionário tem como objetivo coletar dados que
consigam trazer informações sobre a percepção tanto do analista para o usuário
quanto do usuário para o analista no que se refere ao estabelecimento de um grupo
operativo e dos conceitos explorados pela evolução do grupo. É importante citar que
em nenhum momento é passado aos analistas e usuários o conhecimento destas
teorias, assim, eles são questionados sem conhecerem os fundamentos que
norteavam a pesquisa para agirem de modo imparcial.
Inicialmente são mostrados na tabela 35 as informações coletadas da
percepção do Analista2 com relação ao Usuário1.
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Tabela 35 – Usuário1 na visão do Analista2 (depois da pesquisa)

Questionamento
Durante a etapa de levantamento de requisitos estabeleceu-se uma relação de confiança

Resposta
Concordo totalmente

(amizade e/ou profissionalismo) entre eu e o analista de requisitos de modo que nós não
tivemos dificuldades tanto para expor quanto para termos compreendidas nossas
dificuldades pois, um sempre compreendia o outro com paciência.
Durante a etapa de levantamento de requisitos o analista apresentou algumas críticas ou

Concordo totalmente

sugestões de melhorias do processo de negócio de modo a ser mais facilmente
automatizado, ou seja, o analista foi quem conduziu a atividade de modo a deixar bem
claro algumas modificações no negócio e/ou ditou cronogramas, prazos e escopo porque
foi bem persuasivo nas suas considerações.
Durante a etapa de levantamento de requisitos ficou claro tanto para mim quanto para o

Concordo totalmente

analista que o sucesso da atividade dependia de ambos, ou seja, nós percebemos que
para termos sucesso seria necessário tanto o analista ter a certeza de que ele havia me
compreendido corretamente quanto a certeza de que ele também conseguiu elicitar
exatamente o que eu dizia.
Durante a etapa de levantamento de requisitos o analista me aceitou de modo natural, ou

Concordo totalmente

seja, ele conseguiu compreender tanto a importância do meu trabalho quanto as minhas
dificuldades em como informar o que deveria a ser automatizado sendo paciente e
preocupado em saber se eu estava confortável.
Neste sentido, como você classifica o usuário:

Com um comportamento introvertido
e retraído.

Durante a etapa de levantamento de requisitos o analista foi muito inflexível, pois ele

Discordo totalmente

sempre queria ter tanto a palavra quanto a opinião correta sobre o que deveria ser
automatizado me tratando como se eu fosse um subalterno seu, mas isso pode ter ocorrido
por ele ser um líder e estar acostumado a lidar assim com as pessoas que trabalham para
ele.
Neste sentido, como você classifica o usuário:

Com uma posição de subordinação,
bem flexível e compreensivo.

Durante a etapa de levantamento de requisitos após algum tempo, percebi que o analista

Concordo parcialmente

era bem receptivo à minha conversa e conseguimos interagir de modo a construir uma
amizade (ou coleguismo) por termos afinidades em comum.
Neste sentido, como você classifica o usuário:

Com um contato superficial, apenas
profissional e distante.

Fonte: autor do trabalho

Em seguida são mostrados na tabela 36 as informações coletadas da
percepção do Usuário1 com relação ao Analista2.
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Tabela 36 – Analista1 na visão do Usuário1 (depois da pesquisa)

Questionamento
Durante a etapa de levantamento de requisitos estabeleceu-se uma relação de confiança

Resposta
Concordo totalmente

(amizade e/ou profissionalismo) entre eu e o analista de requisitos de modo que nós não
tivemos dificuldades tanto para expor quanto para termos compreendidas nossas
dificuldades pois, um sempre compreendia o outro com paciência.
Durante a etapa de levantamento de requisitos o analista apresentou algumas críticas ou

Concordo totalmente

sugestões de melhorias do processo de negócio de modo a ser mais facilmente
automatizado, ou seja, o analista foi quem conduziu a atividade de modo a deixar bem
claro algumas modificações no negócio e/ou ditou cronogramas, prazos e escopo porque
foi bem persuasivo nas suas considerações.
Durante a etapa de levantamento de requisitos o analista me aceitou de modo natural, ou

Concordo totalmente

seja, ele conseguiu compreender tanto a importância do meu trabalho quanto as minhas
dificuldades em como informar o que deveria a ser automatizado sendo paciente e
preocupado em saber se eu estava confortável.
Neste sentido, como você classifica o analista:

Um equilíbrio entre um
comportamento introvertido e
retraído e outro extrovertido e
empático.

Durante a etapa de levantamento de requisitos o analista foi muito inflexível, pois ele

Discordo parcialmente

sempre queria ter tanto a palavra quanto a opinião correta sobre o que deveria ser
automatizado me tratando como se eu fosse um subalterno seu, mas isso pode ter ocorrido
por ele ser um líder e estar acostumado a lidar assim com as pessoas que trabalham para
ele.
Neste sentido, como você classifica o analista:

Uma posição de controle e
autoridade.

Durante a etapa de levantamento de requisitos após algum tempo, percebi que o analista

Concordo Totalmente

era bem receptivo à minha conversa e conseguimos interagir de modo a construir uma
amizade (ou coleguismo) por termos afinidades em comum.
Neste sentido, como você classifica o usuário:

Um equilíbrio entre contato
superficial e pessoal

Fonte: autor do trabalho

A tabela 36 mostra que o usuário do Cliente C não possui formação superior e
apresenta uma experiência mínima na administração de empresas. Apesar disso
este usuário se esforça a todo momento para compreender as informações do fluxo
de negócio do sistema ERP e por possuir boa experiência nas atividades da
empresa consegue desenvolver um bom relacionamento com o Analista2 na
atividade de levantamento de requisitos
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A seguir os perfis de cada indivíduo são analisados de acordo com as três
fases da teoria da Evolução dos Grupos. Para tanto, esta analise segue dois passos
específicos, sendo eles:
Passo1) primeiramente é feito uma análise das respostas obtidas nas
pesquisas aplicadas com os resultados divulgados nas tabelas 35 e 36 e, em
seguida,
Passo2) confrontadas com as informações coletadas na Fase Observacional,
especificamente na parte de Evolução dos Grupos.
Assim, o Usuário1 apresenta as características abaixo descritas:


Inclusão: baseando-se na opinião expressa pelo Analista2, na Tabela 35 (na
qual o Analista2 julga o Usuário1 ter um perfil Hipossocial), e a observação
realizada, o Usuário1 apresenta um comportamento retraído e tímido,
permanecendo boa parte da atividade sem dar abertura para assuntos
externos aos relacionados com os requisitos do sistema. Logo ele adéqua-se
ao perfil Hipossocial pois tem características introvertidas e retraídas;



Controle: de acordo com a tabela 35 a visão do Analista2 sobre o Usuário1 é
a de que este apresenta um comportamento Abdicrata. Isso fica evidenciado
na observação pois o Usuário1 se deixa conduzir por toda a atividade pelo
Analista2, ou seja, é o Analista2 quem dita tanto as regras quanto o que será
discutido e avaliado. Logo ele adéqua-se ao perfil Abdicrata pois assume uma
posição de subordinação; e



Abertura: na Tabela 35 o Analista2 indica que o Usuário1 apresenta um perfil
Hipopessoal, por apresentar uma comunicação totalmente restrita aos
assuntos discutidos na atividade de levantamento de requisitos. Isso é
observado na Fase Observacional pois durante a atividade o Usuário1 não
demonstra necessidade de expor seus sentimentos e desta forma matem um
contato meramente profissional com o Analista2. Logo adéqua-se ao perfil
Hipopessoal no qual o indivíduo mantém um contato superficial e distante.
Por fim, o Analista1 apresenta as seguintes características:



Inclusão: pelo observado na tabela 36 o usuários aponta que o Analista2
apresenta o perfil social por apresentar um comportamento equilibrado entre
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introvertido e retraído com os comportamentos extrovertidos e empáticos. Isso
fica evidenciado na Fase de Observação na qual o Analista2 em alguns
momentos tenta manter um diálogo mais suave, com algumas brincadeiras no
intuito de quebrar o gelo e diminuir um pouco o comportamento retraído do
Usuário1. Logo ele adéqua-se ao perfil social por apresentar uma posição
mais equilibrada entre os perfis Hipossocial e Hipersocial.


Controle: de acordo com a informação descrita na tabela 36 o Usuário1
aponta que o Analista2 apresenta um comportamento de controle e
autoridade. Isso decorre do fato de o Usuário1 apresentar uma postura
submissa e deixar o Analista2 conduzir toda a atividade da forma que ele
julga melhor sob seus critérios específicos. Na Fase de Observação percebese que o Analista2 conduz a atividade e o Usuário1 preocupa-se apenas em
compreender e concordar ou discordar sem questionar as informações por ele
passadas. Logo ele adéqua-se ao perfil Autocrata na qual ele assume uma
posição de autoridade e controle;



Abertura: de acordo com a informação descrita na tabela 36 o Usuário1
aponta que o Analista2 apresenta um perfil Pessoal. Isso confirma-se na Fase
de Observação pelo fato de o Analista2 procurar em alguns momentos
conduzir a atividade com a tentativa de algumas conversas descontraídas e
fora do assunto do fluxo de negócio da empresa para quebrar o gelo e se
aproximar mais do Usuário1. Logo ele adéqua-se ao perfil Pessoal por
apresentar

um ponto

de

equilíbrio entre

os

perfis

Hipopessoal

e

Hiperpessoal..
Por fim, de acordo com a observação realizada consegue-se montar o perfil
para os envolvidos como mostrado na Tabela 37 com relação à Evolução dos
Grupos.
Tabela 37 – Perfil dos envolvidos (EmpresaA-ClienteC)

Usuário

Inclusão

Controle

Abertura

Usuário1

Hipossocial

Abdicrata

Hipopessoal.

Analista2

social

Autocrata

Pessoal

Fonte: autor do trabalho
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4.3.3.4 Fase Consolidação

Durante a observação da atividade de levantamento de requisitos ocorreu a
gravação do áudio da conversa entre analista e usuários. Este áudio foi analisado e
os dados são descritos a seguir.
a) Vínculo
O vinculo estabelecido entre o Analista2 e o Usuário1 é realizado em função
exclusivamente da atividade de levantamento de requisitos e da implantação do
sistema na empresa. Assim na observação realizada não ocorre um vínculo afetivo
entre ambos no qual eles expressem vontade de expor seus sentimentos, mas
simplesmente discutem como ocorre a implantação do sistema nas regras de
negócio da empresa.
Seguindo a técnica descrita por Nogueira (2001) nas conversas entre Analista2
e Usuário1 são identificados os padrões que determinam que eles realizam um
vínculo técnico sem abertura para conversas informais. A seguir, a técnica de
Análise do Discurso é aplicada na relação entre Analista2 e Usuário1:
Passo1) Termos específicos relacionados: os termos a seguir foram coletados



das conversas por apresentarem características que se adequam as
definições do vínculo entre Analista1 e Usuário1. São eles: "Certo", "Ok",
"isso", "Hum-hum" e "Entendi".
Passo 2) Regularidade: a tabela 38 apresenta os termos e o padrão



identificado.
Tabela 38 – Vínculo - (EmpresaA-ClienteC)

Termos/Expressões

Padrão Identificado

"Certo"

Percebe-se que o diálogo entre eles é sempre

"Ok"

pautado por frases curtas e diretas com algumas

"isso"

palavras de entonação forte que objetivam apenas

"Hum-hum"

confirmar algum requisito do sistema.

"Entendi"
Expressões corporais e

Em diversos momentos forma-se um silêncio entre

comportamentos

os dois de modo que o Usuário1 realiza algumas
atividades no sistema e o Analista2 apenas
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acompanha. Além disso, em outros momentos eles
nem se dão ao trabalho de estabelecerem um
diálogo formal apenas gesticulam para confirmar
ou negar algum requisito do sistema.
Fonte: autor do trabalho

A seguir, são apresentados três trechos de diálogo que fazem referencia aos
termos descritos na tabela 38. No primeiro trecho de conversa fica evidente que eles
mantém durante a atividade. Essa conversa é pautada exclusivamente pela
execução das atividades do sistema, sendo que eles não fogem deste contexto, não
dão abertura para outras conversas e também não se importam em conversar
informalmente. Isso apesar de em alguns momentos o Analista2 tentar descontrair
um pouco com a introdução de uma conversa informal, mas isso ocorre poucas
vezes e, no geral, ambos demonstram estar concentrados apenas no sistema e nas
regras de negócio da empresa. O trecho a seguir detalha um pouco desta
comunicação informal.

Analista2: "Para começar o pedido de compra, vamos começar pela escolha de
uma matéria prima que você já havia cadastrado".
Usuário1: "Certo, vou colocar os produtos nesta tabela [e apontou para o sistema]".
Analista2: "Escolhe agora o fornecedor..."
Usuário1: "Ok, agora o fornecedor que irá atender este pedido."
Analista2: "Isso"
Ambos permaneceram em silêncio por alguns instantes enquanto o Usuário1
realizava as atividades com o Analista2 supervisionando
Analista2: "Você pode continuar fazendo que se tiver algo errado eu te aviso"
Usuário1: "Hum-hum" [apenas balançou a cabeça sem parar a atividade]
Analista2: "Aqui você coloca o código e não o nome do fornecedor [e apontou para
o sistema]"
Usuário1: "Entendi".
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No trecho de conversa a seguir o Analista2 tenta fazer uma brincadeira a
respeito do time de futebol do Usuário1 (neste dia o time dele havia ganhado um
título de expressão e o Usuário1 havia ido trabalhar com o uniforme dos jogadores)
no intuito de descontrair e quebrar um pouco o gelo. Porém o Usuário1 até interage
mas imediatamente prossegue com sua atividade sem dar abertura para o
prosseguimento da conversa.

Analista2: “(...) isso então [a atividade no sistema] poderá ser um problema grande
para vocês mas como o seu time foi campeão na quarta você nem estará ligando
porque está feliz né?”
Usuário1: “Opa! Meu time é campeão [disse sorrindo e realizando ao mesmo tempo
uma atividade no sistema]”.
[Silêncio entre os dois por alguns minutos]
Analista2: “Nós ainda temos que ver se o controle de fornecedores de vocês está
coerente ao do sistema (...)”

b) Operatividade
De acordo com o observado na atividade o Usuário1 apresenta um pouco de
dificuldade na utilização do sistema por conta de realizar muitas atividades diferentes
na empresa, porém o Analista2 se mantém bastante atencioso dando exemplos de
quando e porque determinada atividade deverá ser realizada. Isso é determinante
para evidenciar como ambos estão comprometidos com a tarefa pelo fato de que o
Usuário1, em muitos momentos, complementa as informações do Analista2 com
frases de afirmação.
Para tanto seguindo a técnica descrita por Nogueira (2001) nas conversas
entre Analista2 e Usuário1 são identificados os padrões que determinam como
ocorreu a operatividade na atividade. A seguir, a técnica de Análise do Discurso é
aplicada na relação entre os indivíduos:


Passo1) Termos específicos relacionados: Os termos a seguir foram
coletados das conversas por apresentarem características que se adequam
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as definições da operatividade. São eles: "Huuummm, certo...", "Hum-hum",
"É", "Tá,tá,tá... Entendi", "certo" e “deixa eu ver se entendi”.


Passo 2) Regularidade: a tabela 39 apresenta os termos e o padrão
identificado

Tabela 39 – Operatividade - (EmpresaA-ClienteC)

Termos/Expressões

Padrão Identificado

"Huuummm, certo..."

O Usuário1 se apresenta submisso e se preocupa

"Hum-hum"

a todo momento em confirmar o que o Analista2

"É"

diz

"Tá,tá,tá... Entendi"

corporais) que indiquem ao Analista1 que ele está

"Certo"

realmente compreendendo o que está sendo dito.

“deixa eu ver se entendi”

Em outros momentos para demonstrar que o

utilizando

frases

curtas

(e

expressões

Usuário1 realmente compreendeu o fluxo de
trabalho no sistema e está coerente com suas
atividades ele se utiliza da aplicação práticas de
algumas atividades no sistema de fluxos que ele
mesmo já segue na empresa. Para tanto ele utiliza
de frases que confirmam se o que o Analista2
disse está condizente com sua atividade.
Fonte: autor do trabalho

O trecho a seguir mostra o momento no qual o Analista2 explica ao Usuário1 a
importância de cadastrar no sistema a data da previsão de entrega de determinada
matéria prima para que eles possam ter um controle efetivo sobre este tipo de
atividade. Durante este momento o Analista2 prossegue discursando e o Usuário1
permanece durante todo o discurso dizendo em tom mais baixo frases curtas ou
palavras de afirmação garantindo que está compreendendo o que se está sendo
discutido. Este modo de diálogo dos dois, praticamente, perpetua-se durante toda a
atividade de levantamento de requisitos. A seguir este trecho é apresentado.

Usuário1: "(...) então nós devemos cadastrar no sistema a previsão de entrega"
Analista2: "É interessante você ter cadastrado a previsão de entrega (...)
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Usuário1: "Huuummm, certo...".
Analista2: (...) para você ter um controle mais efetivo dos materiais (...)
Usuário1: "Hum-hum...".
Analista2: (...) para uma data certa, se não cumprir esta data (...)
Usuário1: "É...".
Analista2: (...)você mesmo poderá alterar mas poderá ter (...)
Usuário1: "Tá,tá,tá... Entendi".
Analista2: (...)um controle sobre tudo isso."
Usuário1: "Certo".

Em alguns outros momentos o Usuário1 necessita confirmar se realmente está
compreendendo o que o Analista2 diz e refaz algumas atividades ou apresenta a
iniciativa de realizar determinada atividade no sistema. Isso demonstra que ele está
comprometido com a atividade e procura garantir que tanto o sistema está aderente
as regras de negócio da empresa quanto ele próprio está realmente entendo o
sistema. O trecho a seguir apresenta um pouco disso.

Usuário1: “(...) deixa eu ver se entendi, pra finalizar eu vou querer fechar e imprimir
esta nota, que é o que nós fazemos hoje na planilha eletrônica.”
Analista2: “Certo, pode fazer então”

c) Analista (co-pensor)
O Analista2 age na atividade como um co-pensor conduzindo toda a atividade
de modo a nortear o Usuário1 a realizar as suas atividades no sistema dizendo os
passos a serem realizados por ele. O Usuário1 adota então uma postura passiva
recebendo e agindo de acordo com as orientações do Analista2.
Seguindo a técnica descrita por Nogueira (2001) nas conversas entre Analista2
e Usuário1 são identificados os padrões que determinam como o Analista1 agiu
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como co-operador da atividade. A seguir, a técnica de Análise do Discurso é
aplicada na relação entre Analista1 e usuário:


Passo1) Termos específicos relacionados: os termos a seguir foram coletados
das conversas por apresentarem características que se adequam as
definições da operatividade. São eles: "você tem que ver", "vocês têm que
fazer", "Entendi, ok" e "isso nós não fazemos hoje mas é interessante fazer".



Passo 2) Regularidade: a tabela 40 apresenta os termos e o padrão
identificado

Tabela 40 – Co-pensor - (EmpresaA-ClienteC)

Termos/Expressões

Padrão Identificado

"você tem que ver"

O Analista2 apresenta um controle sobre a

"vocês têm que fazer"

atividade e demonstra um perfil de liderança
dizendo ao Usuário1 que ele deve realizar

"Entendi, ok"

determinadas atividades no sistema. Por fim, o
Usuário1 apresenta um comportamento passivo e
concorda na maioria das vezes com o Analista2.

"isso nós não fazemos hoje

O Analista2 sugere uma atividade no sistema e o

mas é interessante fazer"

Usuário2 acata a sugestão dele compreendendo
tanto a importância da atividade quanto a alteração
no seu fluxo de trabalho.

Fonte: autor do trabalho

No trecho a seguir o Analista2 orienta o Usuário1 a adotar um novo
procedimento no seu trabalho para garantir que uma atividade seja feita
corretamente. Ele então ensina o novo procedimento e o Usuário1 responde
compreendendo como ele será adotado na empresa.

Analista2: "(...) depois que você aprova [um pedido de compra] você tem que ver o
chamado lá [na outra tela do sistema]".
Usuário1: "certo, mas ele não permite alterar este pedido, certo?"
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Analista2: "Sim, para vocês poderem habilitar têm que solicitar, mas depois de
aprovar vocês têm que fazer o acompanhamento do pedido de compra para
atualizar este registro"
Usuário1: "Tá, isso nós não fazemos hoje mas é interessante fazer..."
Analista2: "É, saber como anda o processo de pedido de compra de uma matéria
prima".
Usuário1: “Entendi, ok”.
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5

RESULTADOS DA ANÁLISE
A principal hipótese definida neste trabalho, de que as interações sociais entre

analistas de requisitos e usuários influenciam na fase de levantamento de requisitos,
tem o pressuposto de que os envolvidos nesta fase estabelecem entre si um vínculo
e logo em seguida buscam atingir objetivos comuns porém com características
interpessoais diferentes. Para analisar esta hipótese utiliza-se neste trabalho a teoria
do Grupo Operativo (Rivière, 2009) e Evolução dos Grupos (Bergamini, 2011). Os
resultados mostrados nesta seção fazem referência respectivamente ao vínculo, a
operatividade, ao analista como um co-pensor e por fim os comportamentos dos
indivíduos no grupo.
Iniciando pelo vínculo, nas três observações realizadas nota-se que um
vínculo é sempre estabelecido entre o analista de requisitos e o usuário. Este vínculo
pode ser sentimental, profissional, pessoal, impessoal, ou seja, pode ocorrer de
vários modos mas de alguma forma ele é sempre estabelecido. Nas observações
realizadas tem-se que:


no primeiro caso (EmpresaA-ClienteA) o vínculo estabelecido com cada
usuário é diferente. Observa-se na Tabela 14 que enquanto o primeiro usuário
é totalmente impessoal (padrão hiperpessoal) o segundo usuário deu abertura
para uma relação pessoal (padrão pessoal);



na segunda observação (EmpresaA-ClienteB) a atividade somente consegue
caminhar quando o vínculo pessoal entre todos os envolvidos é estabelecido.
Observa-se na Tabela 28 que ambos os usuários apresentam um perfil igual
(padrão pessoal); e



na última observação (EmpresaA-ClienteC) o vínculo estabelecido é
estritamente impessoal e voltado exclusivamente para a atividade, sem dar
abertura para conversas além daquela que eles têm efetivamente. Observase na Tabela 37 que o usuário apresenta um distanciamento afetivo do
analista (padrão hipopessoal).
Por fim, conclui-se que em relação ao vínculo a análise das três observações

constatam que um vínculo entre analista e o(s) usuário(s) é sempre estabelecido.
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O segundo ponto analisado é a operatividade. Nas observações feitas
constata-se que todos estavam fortemente envolvidos com a atividade. De acordo
com as definições de Rivière (2009) isso somente ocorre por conta do vínculo
estabelecido. Para Rivière (2009) uma vez que o vínculo é estabelecido o próximo
passo é analisar se os envolvidos compreendem corretamente tanto a tarefa em si
quanto a sua importância (os seus papéis na tarefa). Isso ocorre nas três
observações, ou seja, tanto usuários quanto analistas estão comprometidos com a
atividade, conhecem os seus próprios papéis e responsabilidades e trabalham em
conjunto para que os requisitos venham a serem elicitados da melhor forma
possível. Isso é constatado através da observação das atitudes dos indivíduos tanto
para transmitir quanto para receber informações uns dos outros, além do
comprometimento de cada um em garantir que o sistema venha a ser implantado
com sucesso. Deste modo, têm-se que:


na primeira observação (EmpresaA-ClienteA) os usuários interagem de modo
um a complementar as afirmativas do outro quando o Analista1 apresenta
alguma dúvida sobre o fluxo de trabalho. Isso fica evidenciado através da
observação dos comportamentos dos usuários pois, quando um usuário diz
algo o outro apenas escuta mas no caso de dúvidas o outro complementa
tanto a dúvida ou a resposta, quando este é o caso. Isso é visto na fase de
Consolidação desta pesquisa através da conversa que eles têm sobre se os
fornecedores terão acesso ao sistema. Nota-se que o usuário2 complementa
a afirmativa do usuário1 alertando para um ponto que o usuário1 não havia
dito;



na segunda observação (EmpresaA-ClienteB) os usuários somente passam a
cooperar efetivamente quando o vínculo pessoal entre eles é estabelecido.
Isso é observado na fase de Consolidação desta pesquisa que apresenta um
diálogo entre eles antes do café e outro depois do café, no qual o diálogo
anterior é carregado de frases curtas e expressões corporais que tentam
justificar suas afirmativas e na segunda apresentam frases mais completas e
ricas de informações;



na terceira observação (EmpresaA-ClienteB) o usuário1 está comprometido
com atividade especialmente por diversas vezes, a cada fala do Analista2,
realizar uma afirmativa ou gesto corporal que evidencia que o Analista2 está
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tanto falando corretamente as informações do sistema quanto está sendo
compreendido por ele. Isso é observado na fase de Consolidação desta
pesquisa na qual é apresentado um trecho de diálogo entre analista2 e
usuário1 onde o usuário1 a todo momento apresenta este comportamento.
Por fim, conclui-se que em todas as observações realizadas tanto usuário
quanto analista de requisitos compreenderam os seus papéis e colaboraram
efetivamente com a atividade de levantamento de requisitos.
O terceiro ponto analisado é se o Analista de Requisitos age como um co-pensor
na atividade. Observa-se que em todos os três casos os analistas envolvidos
conseguem comandar a atividade de modo a liderar e coordenar os procedimentos a
serem executados com os usuários. Além disso, eles interferem no fluxo tradicional
das atividades que os usuários realizam e conseguem adaptá-las para serem
realizadas no ERP. Isso requisita dos analistas de requisitos uma capacidade de
convencimento e argumentação que é na maioria das vezes influenciada pelos
próprios usuários pois, estes reconhecem a importância da alteração na rotina deles.
Mas isso somente ocorre porque eles estão envolvidos na atividade, ou seja,
observa-se que a cooperação está fortemente estabelecida entre todos. Isso é
observado na pesquisa da seguinte forma:


na primeira observação (EmpresaA-ClienteA) têm-se que o Analista1 interfere
no processo atual do fluxo de negócio da empresa sugerindo alterações e
apresenta novos fluxos de trabalho. Isso é observado na fase de
Consolidação no qual é apresentado um trecho de conversa entre o analista e
os usuários;



na segunda observação (EmpresaA-ClienteB) têm-se que o Analista1 teve
que explicar, por diversas vezes, muitos termos com relação a processos
administrativos pois na maioria das vezes o usuário1 não conhecia os termos
mas realizava as atividades. Isso devido ao fato de que o fluxo de trabalho da
empresa não é amadurecida, eles tem atividades que não estão bem
organizadas e os deixam perdidos em alguns momentos. Por conta disso o
analista1 teve que interferir várias vezes no fluxo de trabalho deles. Isso é
apresentado na fase de Consolidação através de um trecho de conversa entre
eles em que isso fica evidenciado;
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na terceira observação (EmpresaA-ClienteC) têm-se que o Analista2 conduz a
atividade de modo a orientar o Usuário1 a realizar as suas atividades no
sistema dizendo os passos da atividade a serem feitas por ele. Em contra
partida, o Usuário1 se mostra passivo recebendo todas as orientações do
Analista2 sobre como trabalhar com o sistema. Isso fica evidenciado na fase
de Consolidação através de um trecho de conversa na qual o Analista2
orienta o Usuário1 a adotar um novo procedimento no seu trabalho para
garantir que uma atividade seja feita corretamente.

Por fim, conclui-se que em todas as observações o analista conseguiu agir como
um co-pensor pois ele conseguiu tanto influenciar o meio quanto alterá-lo para se
adequar ao sistema.
O último ponto a ser discutido são os comportamentos em grupo. De acordo
com o observado nas tabelas 14, 28 e 37 percebe-se que cada indivíduo possui um
padrão de comportamento próprio. Desat forma, os usuários apresentam padrões
completamente díspares e isso fica evidente na primeira observação na qual dois
usuários apresentam perfis tão diferentes e atuam na mesma atividade de
levantamento de requisitos (um era autocrata e pessoal enquanto o outro era
democrata e hiperpessoal). Mas o ponto interessante observado nesta pesquisa é o
fato de que o mesmo analista apresenta padrões diferentes com relação à fase
denominada “controle” na teoria da Evolução dos Grupos em duas atividades de
levantamento de requisitos diferentes.
Por fim, conclui-se que tanto usuários quanto analistas apresentam padrões
comportamentais diferentes em cada atividade de levantamento de requisitos, ou
seja, cada indivíduo trás consigo valores e crenças que determinam o seu modo de
pensar e agir e, portanto, isso se reflete quando estão reunidos para a realização de
uma tarefa. Desta forma cada indivíduo tem o seus objetivos bem definidos quando
ingressa em uma atividade grupal mas o seu comportamento será em função tanto
da sua própria personalidade quanto dos valores e crenças que ele possui. Cabe ao
Analista de Requisitos compreender quais são os comportamentos que os seus
usuários expressam e realizar esta atividade respeitando estes comportamentos.
Para tanto o Analista deve deixar de lado os seus próprios valores e crenças
para poder compreender porque os usuários expressam comportamentos tão
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variados e assim conseguir extrair o máximo de informações possíveis e, ao mesmo
tempo, manter um ambiente harmônico que possibilite o usuário confiar no trabalho
que o analista está realizando.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS
A realização de uma pesquisa sobre como se dá a interação social entre

analistas de requisitos e usuários contribui para o meio científico e profissional pois
gera um trabalho que analisa a etapa de levantamento de requisitos como uma
etapa de condição essencialmente humana. Desta forma ela permite a discussão
sobre como estudar esta etapa sobre a ótica da Psicologia Social, especificamente
como um grupo social operativo, e desta forma analisar os aspectos desta ciência na
prática do dia-a-dia dos analistas de requisitos e seus usuários, no momento em que
eles estão interagindo socialmente para definir os requisitos de um sistema
automatizado de informação. Assim, esta pesquisa apresenta uma forma de analisar
uma atividade essencialmente humana definindo características que possam ser
observadas e mensuradas.
A análise realizada neste trabalho, através da observação, apresenta como
resultado que o vínculo é a peça chave para a compreensão do comportamento dos
envolvidos. Assim, a forma que o vínculo é estabelecido determina como se dá tanto
a cooperação dos envolvidos quanto a participação do analista na atividade, ou seja,
baseado nas três observações realizadas fica constatado que um vínculo entre o
analista e o(s) usuário(s) é sempre estabelecido e que este poderá se dar de várias
formas ou modos e, além disso, ela norteia como são os comportamentos dos
envolvidos.
Além disso a operatividade é um fator que ocorre nas três observações
realizadas. Conclui-se que os envolvidos nas atividades se comprometem com a
etapa de levantamento de requisitos cada um da sua forma mas, todos entendem os
seus papéis nesta etapa e trabalham em conjunto para tanto auxiliar o analista de
requisitos quanto para compreender o sistema (que é construído/implantado).
Outro aspecto analisado é a parte que trata o analista de requisitos como um copensor da atividade. Nos três casos observados o analista realiza este papel, ou
seja, ele tanto interfere quanto modifica o fluxo de trabalho para que este se moldase aos requisitos que um sistema informatizado necessita. Porém, esta parte
também mostra que em alguns casos (como na segunda observação) o analista de
requisitos apresenta a função também de amadurecer o fluxo administrativo de
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trabalho da empresa quando esta não possui um modelo administrativo compatível
com o sistema ERP que está sendo construído/implantado.
Por fim, conclui-se que o presente trabalho consegue analisar as atividades de
levantamento de requisitos observadas através da teoria dos Grupos Operativos e
da Evolução dos Grupos pois todas as atividades propostas nestas teorias são
reconhecidas nas observações realizadas. Assim, os indivíduos envolvidos
assumem os papéis e apresentam os comportamentos esperados nas teorias e
assim estas informações puderam ser analisadas. Desta forma, comprova-se que
conforme definido por Ramos (2006) uma atividade de levantamento de requisitos é
realmente uma atividade essencialmente humana e como tal deve ser estudada sob
este aspecto.
6.1

Trabalhos futuros

As conclusões obtidas neste trabalho norteiam para a definição de que toda
atividade de levantamento de requisitos pode ser visualizada como um Processo
Grupal. Desta forma, sugere-se uma nova hipótese de que se o analista de
requisitos trabalhar a atividade como um Processo Grupal poderá ter um melhor
controle sobre os comportamentos sociais que os usuários apresentam durante a
atividade. Ou seja, a compreensão do vínculo, da cooperação entre os envolvidos e
dos seus padrões comportamentais irá mostrar uma forma sobre como lidar com os
medos, ansiedades e expectativas que os usuários apresentam acerca de um
sistema de informação. Assim, propõe-se como próximos trabalhos a construção de
um modelo de levantamento de requisitos que integra as atuais técnicas de
levantamento de requisitos, como entrevista e observação, com o Processo Grupal e
a Teoria da Evolução dos Grupos.
Esta proposta é baseada na construção deste modelo e, em seguida, aplicá-lo
na prática nas empresas (nos Analistas de Requisitos das equipes de levantamento
de requisitos) com o objetivo de construir um treinamento para os analistas de
requisitos. Assim, estes analistas passariam a ter acesso as informações das teorias
da Psicologia Social utilizadas neste trabalho e, em seguida, poderá ser analisado
se isso irá melhorar o seu trabalho junto aos usuários, se foi estabelecido um
ambiente de confiança, se a relação social entre eles seria beneficiada e, como
conseqüência, se serão gerados requisitos de melhor qualidade.
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Anexo I – Entrevista para conhecer os integrantes
Termo de Consentimento
Título da pesquisa: Complexidade no levantamento de requisitos: uma análise da interação entre
analistas de requisitos e usuários
Pesquisador responsável: Glauber da Rocha Balthazar
Instituição/Departamento: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Telefone para contato: 11-8763-6648
Local da coleta de dados: _____________________________________________________
Prezado(a) Senhor(a):




Você está sendo convidado(a) a responder às perguntas deste questionário de forma
totalmente voluntária.
Antes de concordar em participar desta pesquisa e responder este questionário, é muito
importante que você compreenda as informações e instruções contidas neste documento.
Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma
penalidade.

Objetivo do estudo: analisar os comportamentos humanos dos indivíduos constituintes do processo
de levantamento de requisitos.
Procedimentos: Sua participação nesta pesquisa consistirá apenas no preenchimento deste
questionário.
Benefícios: Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado, permitindo ao
pesquisador conseguir levantar o máximo de informações acerca de como se dá a interação social e
comportamental das pessoas envolvidas na atividade de levantamento de requisitos.
Riscos: O preenchimento deste questionário não representará qualquer risco de ordem física ou
psicológica para você.
Sigilo: As informações fornecidas por você serão confidenciais e de conhecimento apenas do
pesquisador responsável. Tanto os sujeitos da pesquisa quanto a empresa e os requisitos levantados
não serão identificados em nenhum momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem
apresentados na dissertação.

_________________________________________
Glauber da Rocha Balthazar
Pesquisador – Mestrado Profissional em Engenharia da Computação
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
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Introdução
Antes de iniciar a responder a pesquisa, são apresentadas algumas considerações:







O objetivo desta pesquisa está apenas em levantar o máximo de informações suficientes
sobre o comportamento humano durante a atividade de levantamento de requisitos, desta
forma, não está sendo julgada a capacidade de cada envolvido tanto em coletar quanto em
expor informações para a construção de um software.
Tanto para Analistas de Requisitos quanto para Usuários será disponibilizado uma pesquisa
constituída de 11 questões, sendo que:
o Não existe resposta correta tão pouco errada, não se trata de um teste.
o Você deverá escolher somente uma resposta como a que julgar coerente para a
questão apresentada.
o Para tanto leia cada um dos itens e para cada frase marque apenas uma das opções
que primeiro vier a sua mente (ou seja, quanto mais parar para pensar menos eficaz
será o resultado desta pesquisa).
Espera-se que os entrevistados respondam com veracidade as perguntas, pois o sucesso da
pesquisa depende em grande parte deste trabalho.
É importante citar que o termo de consentimento desta pesquisa deixa bem claro que todos
os entrevistados não tem a necessidade de se identificar, garantindo desta forma o sigilo das
informações prestadas pelos participantes.
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Atividade de Pesquisa em Campo – Fase 1 - Integrantes
Entrevista Analista de Sistemas
Obs.: para cada questão, marque apenas uma alternativa ou responda na linha tracejada a sua
resposta (quando disponível).
1. Qual sua graduação?
( ) Superior completo em TI
( ) Superior completo em TI com especialização também em TI.
( ) Superior completo em outra área (Especificar: ____________________)
( ) Superior completo em outra área com especialização em TI.
( ) Não tenho curso superior.
2. Atua a quanto tempo na empresa?
( ) há menos de 1 ano
( ) há mais de 1 e menos de 2 anos
( ) há mais de 2 e menos de 5 anos
( ) há mais de 5 anos
3. Especificamente com levantamento de requisitos, atua a quanto tempo (inclua o tempo em
outras empresas)?
( ) há menos de 1 ano
( ) há mais de 1 e menos de 2 anos
( ) há mais de 2 e menos de 5 anos
( ) há mais de 5 anos
4. Qual seu cargo (ou função) na empresa?
____________________________________________________________

1. Atuou com o usuário que irá entrevistar (especificamente em levantamento de requisitos)?
( ) Sim – responda agora a pergunta 6 e ignore a pergunta 7.
( ) Não – responda agora a pergunta 7 e ignore a pergunta 6.
2. Atuou com ele quantas outras vezes?
( ) Nenhuma
( ) Uma
( ) Duas
( ) Três ou mais.
Obs.: responda esta questão somente se não tiver respondido a opção “não” na questão 5:
3. Conhece ele de outras oportunidades, fora da atividade de levantamento de requisitos?
( ) Sim, almoçamos ou tomamos café quase sempre juntos independente de estarmos
trabalhando no levantamento de requisitos.
( ) Às vezes almoçamos ou tomamos café juntos mas por causa de estarmos trabalhando no
levantamento de requisitos.
( ) Em alguns momentos, como um happy hour de algum funcionário em comum ou em um
futebol da empresa no final de semana, mas não temos muita amizade.
( ) Não tenho o costume de interagir com ele em outros momentos fora do trabalho.
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Termo de Consentimento
Título da pesquisa: Complexidade no levantamento de requisitos: uma análise da interação entre
analistas de requisitos e usuários
Pesquisador responsável: Glauber da Rocha Balthazar
Instituição/Departamento: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Telefone para contato: 11-8763-6648
Local da coleta de dados: _____________________________________________________
Prezado(a) Senhor(a):




Você está sendo convidado(a) a responder às perguntas deste questionário de forma
totalmente voluntária.
Antes de concordar em participar desta pesquisa e responder este questionário, é muito
importante que você compreenda as informações e instruções contidas neste documento.
Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma
penalidade.

Objetivo do estudo: analisar os comportamentos humanos dos indivíduos constituintes do processo
de levantamento de requisitos.
Procedimentos: Sua participação nesta pesquisa consistirá apenas no preenchimento deste
questionário.
Benefícios: Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado, permitindo ao
pesquisador conseguir levantar o máximo de informações acerca de como se dá a interação social e
comportamental das pessoas envolvidas na atividade de levantamento de requisitos.
Riscos: O preenchimento deste questionário não representará qualquer risco de ordem física ou
psicológica para você.
Sigilo: As informações fornecidas por você serão confidenciais e de conhecimento apenas do
pesquisador responsável. Tanto os sujeitos da pesquisa quanto a empresa e os requisitos levantados
não serão identificados em nenhum momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem
apresentados na dissertação.

_________________________________________
Glauber da Rocha Balthazar
Pesquisador – Mestrado Profissional em Engenharia da Computação
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
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Introdução
Antes de iniciar a responder a pesquisa, são apresentadas algumas considerações:
O objetivo desta pesquisa está apenas em levantar o máximo de informações suficientes
sobre o comportamento humano durante a atividade de levantamento de requisitos, desta
forma, não está sendo julgada a capacidade de cada envolvido tanto em coletar quanto em
expor informações para a construção de um software.
 Tanto para Analistas de Requisitos quanto para Usuários será disponibilizado uma pesquisa
constituída de 11 questões, sendo que:
o Não existe resposta correta tão pouco errada, não se trata de um teste.
o Você deverá escolher somente uma resposta como a que julgar coerente para a
questão apresentada.
o Para tanto leia cada um dos itens e para cada frase marque apenas uma das opções
que primeiro vier a sua mente (ou seja, quanto mais parar para pensar menos eficaz
será o resultado desta pesquisa).
 Espera-se que os entrevistados respondam com veracidade as perguntas, pois o sucesso da
pesquisa depende em grande parte deste trabalho.
É importante citar que o termo de consentimento desta pesquisa deixa bem claro que todos os


entrevistados não tem a necessidade de se identificar, garantindo desta forma o sigilo das
informações prestadas pelos participantes.
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Atividade de Pesquisa em Campo – Fase 1 - Integrantes
Entrevista Usuário do Sistema
Obs.: para cada questão, marque apenas uma alternativa ou responda na linha tracejada a sua
resposta (quando disponível).
4. Qual sua graduação?
( ) Superior completo na área que atuo (Especificar: ___________________)
( ) Superior completo na área que atuo com especialização também na área.
( ) Superior completo em outra área (Especificar: ____________________)
( ) Superior completo em outra área com especialização na área que atuo
(Especificar: ___________________).
( ) Não tenho curso superior.
5. Atua a quanto tempo na empresa?
( ) há menos de 1 ano
( ) há mais de 1 e menos de 2 anos
( ) há mais de 2 e menos de 5 anos
( ) há mais de 5 anos
6. Atua a quanto tempo no cargo, ou função em que atua?
( ) há menos de 1 ano
( ) há mais de 1 e menos de 2 anos
( ) há mais de 2 e menos de 5 anos
( ) há mais de 5 anos
7. Qual seu cargo (ou função) na empresa?
____________________________________________________________

8. Atuou com o analista que irá te entrevistar (especificamente em levantamento de requisitos)?
( ) Sim – responda agora a pergunta 6 e ignore a pergunta 7.
( ) Não – responda agora a pergunta 7 e ignore a pergunta 6.
9. Atuou com ele quantas outras vezes?
( ) Nenhuma
( ) Uma
( ) Duas
( ) Três ou mais.
Obs.: responda esta questão somente se não tiver respondido a opção “não” na questão 5:
10. Conhece ele de outras oportunidades, fora da atividade de levantamento de requisitos?
( ) Sim, almoçamos ou tomamos café quase sempre juntos independente de estarmos
trabalhando no levantamento de requisitos.
( ) Às vezes almoçamos ou tomamos café juntos mas por causa de estarmos trabalhando no
levantamento de requisitos.
( ) Em alguns momentos, como um happy hour de algum funcionário em comum ou em um
futebol da empresa no final de semana, mas não temos muita amizade.
( ) Não tenho o costume de interagir com ele em outros momentos fora do trabalho.

143

Anexo II – Atividades de reconhecimento do ambiente e da tarefa

Atividade de Pesquisa em Campo – Fase 1 – Ambiente
Pesquisador:__________________________________________________________
Data/Hora:_____________________________
Identificação da Pesquisa:__________________________________________
Tipo da pesquisa: Pré-Teste (

)

Efetiva (

)

1. Qual o tipo de sistema a ter as informações levantadas?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Qual o foco de mercado da empresa?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Atividade de Pesquisa em Campo - Fase 1 – A tarefa
Pesquisador:__________________________________________________________
Data/Hora:_____________________________
Identificação da Pesquisa:__________________________________________
Tipo da pesquisa: Pré-Teste (

)

Efetiva (

)

1. Qual o objetivo da atividade?
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. Quais são os requisitos esperados?
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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3. O que o analista espera do usuário e o que o usuário espera do analista?
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Anexo III – Tomada de notas dos grupos operativos

Atividade de Pesquisa em Campo – Fase 2 – Grupos Operativos
Pesquisador:__________________________________________________________
Data/Hora:_____________________________
Identificação da Pesquisa:__________________________________________
Tipo da pesquisa: Pré-Teste (

)

Efetiva (

)

1. Como foi estabelecido o vínculo entre os envolvidos?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Como ocorreu a operatividade entre os envolvidos?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Anexo III – Tomada de notas da Evolução dos Grupos

Atividade de Pesquisa em Campo – Fase 2 – Evolução dos Grupos
Pesquisador:__________________________________________________________
Data/Hora:_____________________________
Identificação da Pesquisa:__________________________________________
Tipo da pesquisa: Pré-Teste (

)

Efetiva (

)

1. Vínculo entre os envolvidos:
Fatores a serem analisados:
a. Definição dos envolvidos (papéis)
b. Funções estabelecidas
c. Definição da tarefa
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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2. Operatividade entre os envolvidos.
Fatores envolvidos:
a. Definição da tarefa
b. Compreensão de que todos são responsáveis pela tarefa
c. Interação social

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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3. Analisando o coordenador (analista de requisitos).
Fatores envolvidos:
a. Proporciona didática, aprendizagem, comunicação e operatividade.
b. Co-pensor (quem é?)
c. Sugere alterar o processo.
d. Inlfuencia o meio e gera um novo conhecimento.
e. Norteia a atividade.
f. Mantêm a harmonia.
g. Identificar os papéis.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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4. Evolução dos grupos.
Fatores envolvidos:
a. Ocorrência das fases da evolução de grupos
b. Ocorrencia das necessidades interpessoais:
a. Inclusão:
i. Hiposociais: introvertidos e retraídos;
ii. Hipersociais: extrovertidos e empáticos; e
iii. Sociais: equilíbrio.
b. Controle:
i. Abdicrata: passiva e aceita ser liderado;
ii. Autocrata: ativo e tende a liderar; e
iii. Democrata: tem equilíbrio, dão e recebem ordens.
c. Abertura:
i. Hipopessoal: evitam contato e se mantém distantes;
ii. Hiperpessoal: tem a necessidade de expor os sentimentos; e
iii. Pessoal: equilíbrio.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Anexo V – Pesquisa avaliativa da fase de observação

Título da pesquisa: Complexidade no levantamento de requisitos: uma análise da interação entre
analistas de requisitos e usuários
Pesquisador responsável: Glauber da Rocha Balthazar
Instituição/Departamento: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Telefone para contato: 11-8763-6648
Prezado(a) Senhor(a):




Você está sendo convidado(a) a responder às perguntas deste questionário de forma
totalmente voluntária.
Antes de concordar em participar desta pesquisa e responder este questionário, é muito
importante que você compreenda as informações e instruções contidas neste documento.
Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma
penalidade.

Objetivo do estudo: analisar os comportamentos humanos dos indivíduos constituintes do processo
de levantamento de requisitos.
Procedimentos: Sua participação nesta pesquisa consistirá apenas no preenchimento deste
questionário.
Benefícios: Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado, permitindo ao
pesquisador conseguir levantar o máximo de informações acerca de como se dá a interação social e
comportamental das pessoas envolvidas na atividade de levantamento de requisitos.
Riscos: O preenchimento deste questionário não representará qualquer risco de ordem física ou
psicológica para você.
Sigilo: As informações fornecidas por você serão confidenciais e de conhecimento apenas do
pesquisador responsável. Tanto os sujeitos da pesquisa quanto a empresa e os requisitos levantados
não serão identificados em nenhum momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem
apresentados na dissertação.

_________________________________________
Glauber da Rocha Balthazar
Pesquisador – Mestrado Profissional em Engenharia da Computação
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
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Introdução
Antes de iniciar a responder a pesquisa, são apresentadas algumas considerações:
O objetivo desta pesquisa está apenas em levantar o máximo de informações suficientes
sobre o comportamento humano durante a atividade de levantamento de requisitos, desta
forma, não está sendo julgada a capacidade de cada envolvido tanto em coletar quanto em
expor informações para a construção de um software.
 Tanto para Analistas de Requisitos quanto para Usuários será disponibilizado uma pesquisa
constituída de 6 questões, sendo que:
o Não existe resposta correta tão pouco errada, não se trata de um teste.
o Você deverá escolher somente uma resposta como a que julgar coerente para a
questão apresentada.
o Para tanto leia cada um dos itens e para cada frase marque apenas uma das opções
que primeiro vier a sua mente (ou seja, quanto mais parar para pensar menos eficaz
será o resultado desta pesquisa).
 Espera-se que os entrevistados respondam com veracidade as perguntas, pois o sucesso da
pesquisa depende em grande parte deste trabalho.

É importante citar que o termo de consentimento desta pesquisa deixa bem claro que todos
os entrevistados não tem a necessidade de se identificar, garantindo desta forma o sigilo das
informações prestadas pelos participantes.
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Pesquisa Avaliativa – Visão do Usuário
A seguir são apresentadas algumas afirmativas. Leia-as com atenção e assinale do lado esquerdo
qual opinião você se sente mais confortável em relação a ela (apenas uma).
Durante a etapa de levantamento de requisitos...
Concordo totalmente
Concordo parcialmente
Não sei dizer
Discordo parcialmente
Discordo totalmente

Concordo totalmente
Concordo parcialmente
Não sei dizer
Discordo parcialmente
Discordo totalmente

Concordo totalmente
Concordo parcialmente
Não sei dizer
Discordo parcialmente
Discordo totalmente

1. ... estabeleceu-se uma relação de confiança (amizade
e/ou profissionalismo) entre eu e o analista de requisitos
de modo que nós não tivemos dificuldades tanto para
expor quanto para termos compreendidas nossas
dificuldades pois, um sempre compreendia o outro com
paciência.

2. ... o analista apresentou algumas críticas ou sugestões
de melhorias do processo de negócio de modo a ser
mais facilmente automatizado, ou seja, o analista foi
quem conduziu a atividade de modo a deixar bem claro
algumas modificações no negócio e/ou ditou
cronogramas, prazos e escopo porque foi bem
persuasivo nas suas considerações.

3. ... ficou claro tanto para mim quanto para o analista que
o sucesso da atividade dependia de ambos, ou seja,
nós percebemos que para termos sucesso seria
necessário tanto o analista ter a certeza de que ele
havia me compreendido corretamente quanto a certeza
de que ele também conseguiu elicitar exatamente o que
eu dizia.
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Concordo totalmente
Concordo parcialmente
Não sei dizer
Discordo parcialmente
Discordo totalmente

4. ... o analista me aceitou de modo natural, ou seja, ele
conseguiu compreender tanto a importância do meu
trabalho quanto as minhas dificuldades em como
informar o que deveria a ser automatizado sendo
paciente e preocupado em saber se eu estava
confortável.

Neste sentido, como você classifica o analista:
( ) com um comportamento introvertido e retraído.
( ) com um comportamento extrovertido e empático.
( ) um equilíbrio entre os dois anteriores.

Concordo totalmente
Concordo parcialmente
Não sei dizer
Discordo parcialmente
Discordo totalmente

5. ... o analista foi muito inflexível, pois ele sempre queria
ter tanto a palavra quanto a opinião correta sobre o que
deveria ser automatizado me tratando como se eu fosse
um subalterno seu, mas isso pode ter ocorrido por ele
ser um líder e estar acostumado a lidar assim com as
pessoas que trabalham para ele.

Neste sentido, como você classifica o analista:
( ) com uma posição de subordinação, bem flexível e compreensivo.
( ) com uma posição de controle e autoridade.
( ) um equilíbrio entre os dois anteriores.

Concordo totalmente
Concordo parcialmente
Não sei dizer
Discordo parcialmente
Discordo totalmente

6. ... após algum tempo, percebi que o analista era bem
receptivo à minha conversa e conseguimos interagir de
modo a construir uma amizade (ou coleguismo) por
termos afinidades em comum.

Neste sentido, como você classifica o usuário:
( ) com um contato superficial, apenas profissional e distante.
( ) com um contato mais pessoal de modo a conversar sobre assuntos comuns.
( ) um equilíbrio entre os dois anteriores.
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Título da pesquisa: Complexidade no levantamento de requisitos: uma análise da interação entre
analistas de requisitos e usuários
Pesquisador responsável: Glauber da Rocha Balthazar
Instituição/Departamento: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Telefone para contato: 11-8763-6648
Prezado(a) Senhor(a):




Você está sendo convidado(a) a responder às perguntas deste questionário de forma
totalmente voluntária.
Antes de concordar em participar desta pesquisa e responder este questionário, é muito
importante que você compreenda as informações e instruções contidas neste documento.
Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma
penalidade.

Objetivo do estudo: analisar os comportamentos humanos dos indivíduos constituintes do processo
de levantamento de requisitos.
Procedimentos: Sua participação nesta pesquisa consistirá apenas no preenchimento deste
questionário.
Benefícios: Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado, permitindo ao
pesquisador conseguir levantar o máximo de informações acerca de como se dá a interação social e
comportamental das pessoas envolvidas na atividade de levantamento de requisitos.
Riscos: O preenchimento deste questionário não representará qualquer risco de ordem física ou
psicológica para você.
Sigilo: As informações fornecidas por você serão confidenciais e de conhecimento apenas do
pesquisador responsável. Tanto os sujeitos da pesquisa quanto a empresa e os requisitos levantados
não serão identificados em nenhum momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem
apresentados na dissertação.

_________________________________________
Glauber da Rocha Balthazar
Pesquisador – Mestrado Profissional em Engenharia da Computação
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
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Introdução
Antes de iniciar a responder a pesquisa, são apresentadas algumas considerações:
O objetivo desta pesquisa está apenas em levantar o máximo de informações suficientes
sobre o comportamento humano durante a atividade de levantamento de requisitos, desta
forma, não está sendo julgada a capacidade de cada envolvido tanto em coletar quanto em
expor informações para a construção de um software.
 Tanto para Analistas de Requisitos quanto para Usuários será disponibilizado uma pesquisa
constituída de 6 questões, sendo que:
o Não existe resposta correta tão pouco errada, não se trata de um teste.
o Você deverá escolher somente uma resposta como a que julgar coerente para a
questão apresentada.
o Para tanto leia cada um dos itens e para cada frase marque apenas uma das opções
que primeiro vier a sua mente (ou seja, quanto mais parar para pensar menos eficaz
será o resultado desta pesquisa).
 Espera-se que os entrevistados respondam com veracidade as perguntas, pois o sucesso da
pesquisa depende em grande parte deste trabalho.

É importante citar que o termo de consentimento desta pesquisa deixa bem claro que todos
os entrevistados não tem a necessidade de se identificar, garantindo desta forma o sigilo das
informações prestadas pelos participantes.
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Pesquisa Avaliativa – Visão do Analista de Requisitos
A seguir são apresentadas algumas afirmativas. Leia-as com atenção e assinale do lado esquerdo
qual opinião você se sente mais confortável em relação a ela (apenas uma).
Durante a etapa de levantamento de requisitos...
Concordo totalmente
Concordo parcialmente
Não sei dizer
Discordo parcialmente
Discordo totalmente

Concordo totalmente
Concordo parcialmente
Não sei dizer
Discordo parcialmente
Discordo totalmente

Concordo totalmente
Concordo parcialmente
Não sei dizer
Discordo parcialmente
Discordo totalmente

1. ... estabeleceu-se uma relação de confiança (amizade
e/ou profissionalismo) entre eu e o(s) usuário(s) de
modo que nós não tivemos dificuldades tanto para
expor quanto para termos compreendidas nossas
dificuldades pois, um sempre compreendia o outro com
paciência.

2. ... o usuário foi bem receptivo às minhas críticas ou
sugestões de melhorias do processo de negócio de
modo a ser mais facilmente automatizado, ou seja, o
usuário foi flexível o suficiente para aceitar modificações
no negócio e/ou aceitar cronogramas, prazos e escopo
porque fui bem persuasivo nas minhas considerações.

3. ... ficou claro tanto para mim quanto para os usuários
que o sucesso da atividade dependia de ambos, ou
seja, nós percebemos que para termos sucesso seria
necessário tanto o usuário ter a certeza de que o eu
havia compreendido corretamente (o que ele queria ser
automatizado) quanto eu ter a certeza de que consegui
elicitar exatamente o que o usuário dizia.
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Concordo totalmente
Concordo parcialmente
Não sei dizer
Discordo parcialmente
Discordo totalmente

4. ... o usuário me aceitou de modo natural, ou seja, ele
conseguiu compreender tanto a importância do meu
trabalho quanto as minhas dificuldades em
compreender o que deveria a ser automatizado sendo
paciente e preocupado em saber se eu estava
confortável.

Neste sentido, como você classifica o usuário:
( ) com um comportamento introvertido e retraído.
( ) com um comportamento extrovertido e empático.
( ) um equilíbrio entre os dois anteriores.

Concordo totalmente
Concordo parcialmente
Não sei dizer
Discordo parcialmente
Discordo totalmente

5. ... o usuário foi muito inflexível, pois ele sempre queria
ter tanto a palavra quanto a opinião correta sobre o que
deveria ser automatizado me tratando como se fosse
um subalterno seu, mas isso pode ter ocorrido por ele
ser um líder e estar acostumado a lidar assim com as
pessoas que trabalham para ele.

Neste sentido, como você classifica o usuário:
( ) com uma posição de subordinação, bem flexível e compreensivo.
( ) com uma posição de controle e autoridade.
( ) um equilíbrio entre os dois anteriores.

Concordo totalmente
Concordo parcialmente
Não sei dizer
Discordo parcialmente
Discordo totalmente

6. ... após algum tempo, percebi que o usuário era bem
receptivo à minha conversa e conseguimos interagir de
modo a construir uma amizade (ou coleguismo) por
termos afinidades em comum.

Neste sentido, como você classifica o usuário:
( ) com um contato superficial, apenas profissional e distante.
( ) com um contato mais pessoal de modo a conversar sobre assuntos comuns.
( ) um equilíbrio entre os dois anteriores.
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Anexo VI – Termo de Confidencialidade
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE
Pesquisa de dissertação de mestrado
Dados do pesquisador
Nome: Glauber da Rocha Balthazar
Endereço: rua Sussuí, 34, Moóca, São Paulo/SP
Instituição: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Registro Acadêmico: 1260T25EC
Telefone: 11-8763-6648
Orientador: Professora Dra. Márcia Ito – CEETPS
Co-orientador: Professor Dr. Mauricio Amaral de Almeida – CEETPS

Este termo tem como objetivo apresentar à <empresa_parceira> um descritivo das
ações que serão realizadas pelo pesquisador durante a sua observação das atividades de
levantamento de requisitos.
A observação se dará através do pesquisador em campo junto à equipe de
levantamento de requisitos no cliente da <empresa_parceira>. O pesquisador pretende
realizar na <empresa_parceira> um trabalho de observação da atividade de levantamento
de requisitos constituída por Analistas de Requisitos e Usuários. A pesquisa será dividida
em quatro fases: Perspectiva (uma análise das pessoas envolvidas); Observação
(acompanhamento da pesquisa em campo); Analítica (determinar o perfil da observação) e
Consolidação (revisão e análise do discurso). Esta atividade se dará através das seguintes
técnicas e sem a identificação dos envolvidos:
a) conversas informais através de entrevistas;
b) tomadas de notas pelo pesquisador durante a atividade;
c) gravação apenas auditiva das conversas (se autorizado);
d) transcrição de tomadas de conversas (parcialmente) para o trabalho;
e) registro de opiniões; e
f) utilização de entrevistas quantitativas através de questionários.
Após a execução da pesquisa o Pesquisador irá transcrever para a dissertação
escrita todos os resultados da sua atividade. Porém, antes da publicação e defesa final do
trabalho ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas será entregue quantas cópias a
<empresa_parceira> solicitar para validar se todas as informações que estão expostas no
trabalho não interferem este termo de confidencialidade.
Além disso, o Pesquisador deixa bem claro que o objetivo desta pesquisa não é o de
julgar a capacidade de cada envolvido tanto em coletar quanto em expor informações para a
construção de software, mas apenas em descobrir se o processo de levantamento de
requisitos foi realizado como uma atividade grupal cooperativa além de analisar os
comportamentos humanos dos envolvidos.
Antes da aplicação de qualquer pesquisa em formato de questionário tanto ao
Analista de Requisitos ou ao Usuário, estes serão convidados a ler um termo de
consentimento estando livres a aceitarem ou não independente da <empresa_parceira> ou
do cliente permitir que eles respondam.
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Esta atividade não gera nenhum vínculo empregatício e a <empresa_parceira> não
terá responsabilidade para pagamento de qualquer valor em espécie ao pesquisador
Assim sendo, o pesquisador se compromete a:









ser totalmente imparcial e não interferir no trabalho dos analistas da
<empresa_parceira>;
não comentar e divulgar qualquer das informações de negócio descritas tanto pela
<empresa_parceira> quanto pelo cliente;
não divulgar os nomes das pessoas envolvidas porém somente algumas informações
bem específicas como: cargo, tempo de casa e formação acadêmica (salvo se tanto
os analistas e os clientes não permitirem);
tanto analista de requisitos quanto usuário que não quiserem participar, se sentirem
constrangidos ou julgarem que as informações ditas não podem ser
ouvidas/analisadas poderão a qualquer momento solicitar a interrupção do trabalho
do pesquisador;
não divulgar o nome das empresas envolvidas no trabalho; e
acessar as dependências tanto da <empresa_parceira> quanto do cliente que
somente lhe forem permitidas estando sempre acompanhado (ou supervisionado)
por um responsável do local.
Para as gravações em áudio das atividades de levantamento de requisitos:








somente serão feitas com permissões expressas da <empresa_parceira>, do cliente,
do analista de requisitos e do usuário (respectivamente);
as gravações serão analisadas somente pelo pesquisador, pela orientadora e pelo
co-orientador;
nomes dos envolvidos não serão divulgados e serão trocados por pseudônimos
durante a análise;
se alguma frase for transcrita para o trabalho esta será feita somente no trecho que
convir ao trabalho e não remeterá em hipótese alguma a alguma regra de negócio
tanto da <empresa_parceira> quanto do cliente. É importante lembrar que, como dito
anteriormente, antes da defesa a <empresa_parceira> terá acesso à dissertação; e
a gravação será destruída após a análise e, portanto, não será anexada ao trabalho
final.

As gravações em áudio são de extrema importância, pois serão utilizadas para a última
fase da pesquisa denominada “Consolidação” na qual as conversas serão analisadas
através da técnica da análise do discurso com o objetivo de procurar padrões nas conversas
que identifiquem comportamentos ou confirmem afirmações apresentadas no trabalho.

São Paulo,_____ de _____________ de 2012

______________________________
Glauber da Rocha Balthazar

_______________________
<EMPRESA_PARCEIRA>
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Anexo VII – Termo de Consentimento
Termo de Consentimento
Título da pesquisa: Complexidade no levantamento de requisitos: uma análise da interação entre
analistas de requisitos e usuários
Pesquisador responsável: Glauber da Rocha Balthazar
Instituição/Departamento: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Telefone para contato: 11-8763-6648
Local da coleta de dados: _____________________________________________________
Prezado(a) Senhor(a):




Você está sendo convidado(a) a responder às perguntas deste questionário de forma
totalmente voluntária.
Antes de concordar em participar desta pesquisa e responder este questionário, é muito
importante que você compreenda as informações e instruções contidas neste documento.
Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma
penalidade.

Objetivo do estudo: analisar os comportamentos humanos dos indivíduos constituintes do processo
de levantamento de requisitos.
Procedimentos: Sua participação nesta pesquisa consistirá apenas no preenchimento deste
questionário.
Benefícios: Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado, permitindo ao
pesquisador conseguir levantar o máximo de informações acerca de como se dá a interação social e
comportamental das pessoas envolvidas na atividade de levantamento de requisitos.
Riscos: O preenchimento deste questionário não representará qualquer risco de ordem física ou
psicológica para você.
Sigilo: As informações fornecidas por você serão confidenciais e de conhecimento apenas do
pesquisador responsável. Tanto os sujeitos da pesquisa quanto a empresa e os requisitos levantados
não serão identificados em nenhum momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem
apresentados na dissertação.

_________________________________________
Glauber da Rocha Balthazar
Pesquisador – Mestrado Profissional em Engenharia da Computação
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
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