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RESUMO
A priorização de requisitos é uma fase fundamental no processo de
desenvolvimento de software e identificar o método de priorização mais adequado
constitui-se uma tarefa complexa de ser realizada. Esta dissertação objetiva
executar um experimento comparativo entre três métodos diferentes de priorização
de requisitos: AHP - Analytic Hierarchy Process, BST - Binary Search Tree e VOP Value-Oriented Prioritization, visando avaliar qual deles apresenta melhor resultado
segundo os seguintes critérios de comparação: rapidez na assimilação e utilização,
maior exatidão ao final do processo de priorização, e possibilidade de incremento no
número de requisitos sem redução de eficiência. Embora existam diversos estudos
comparativos entre métodos de priorização, esta pesquisa não encontrou nenhum
trabalho que propusesse um experimento em um ambiente organizacional
empresarial, assim como também não foi encontrado, dentre os trabalhos aqui
pesquisados, nenhum estudo comparativo entre os três métodos em questão nesta
dissertação. Neste experimento, os participantes são submetidos a dois cenários de
comparações. No primeiro cenário, eles são convidados a compararem um conjunto
requisitos segundo os três métodos, enquanto que no segundo cenário a
comparação é realizada para um conjunto com o dobro de requisitos. A proposta é
observar o tempo efetivo necessário para a aplicação de cada técnica em cada um
dos dois cenários, avaliando também o grau de complexidade percebido por cada
participante e se há redução na eficiência da aplicação do método com o aumento
do número de requisitos. Com este trabalho, intenciona-se divulgar os resultados
obtidos

neste

experimento

comparativo,

tornando-os

acessíveis

a

outros

pesquisadores e profissionais que, de alguma forma, interessem-se pelos métodos
de priorização nele estudados.
Palavras chaves: priorização de requisitos, engenharia de requisitos, AHP, BST,
VOP.

ABSTRACT
Methods for Prioritizing Requirements: A Comparative Experimental Study
Prioritizing requirements is an essential part of the development software
process and identifying the most suitable one is a complex task. This dissertation
aims to compare three different methods of prioritizing requirements: AHP - Analytic
Hierarchy Process, BST - Binary Search Tree e VOP - Value-Oriented Prioritization,
to evaluate which presents the best results under the following criteria: speed of
assimilation and use, best accuracy at the end of the process and being able to
increase the number of requirements without efficiency decrease. Although there are
many comparative studies, this research has not found any which has been done in
the corporative environment, as well as it hasn’t been found, among the studies here
researched, no study comparing the three methods in this dissertation. In this study,
the participants work on two comparative sets. In the first one, they are invited to
compare a set of requirements according to the three methods. In the second one
the comparison is done to a set with double the amount of requirements. The Idea is
to watch the effective time to apply each technique in each of the sets, evaluating the
level of complexity noted by each participant and to check if there’s efficiency
decrease when the numbers of requirements are higher. In this work, we intend to
release the results of this trial so others researchers and professionals who are
interested on the methods studied here can access them.
Key words: requirements prioritization, requirements engineering, AHP, BST, VOP.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
Desenvolver

produtos

de

software

que

efetivamente

atendam

às

necessidades dos solicitantes continua sendo uma meta perseguida por muitas
organizações. Atingi-la, depende essencialmente da implementação de processos
eficientes e precisos de gerenciamento de requisitos, aliados às técnicas específicas
que os priorizem, visando superar as restrições de recursos e tempo, geralmente
impostas a projetos de desenvolvimento de software.
A qualidade de um produto de software geralmente é determinada por sua
capacidade de satisfazer as necessidades dos clientes e usuários, o que impele a
realização

de

um

planejamento

para

a

implementação,

em

fases,

do

desenvolvimento do produto (BERANDER, 2007). Selecionar o subconjunto de
requisitos que serão implementados em uma determinada fase de desenvolvimento
do produto é uma atividade tão complexa, quanto importante, para o sucesso do
projeto de desenvolvimento (CARLSHAMRE, 2001). Determinar a importância dos
requisitos especificados por meio da adoção de uma técnica que os priorize
adequadamente, agregará maior valor ao produto desenvolvido, aumentando a
satisfação dos envolvidos no projeto (AHL, 2005), (GREER et al., 2004).
Diversas técnicas de priorização de requisitos têm sido propostas e estudadas
ao longo dos anos (KARLSSON et al., 1998), (KARLSSON et al., 2004), (AHL,
2005), (LEHTOLA, 2006), (KHAN, 2006), (AZAR et al., 2007), (SAHNI, 2007),
(BERANDER, 2007), (BEBENSEE et al., 2010), (TUIJL et al., 2011). Entretanto,
escolher a técnica mais adequada a uma determinada situação organizacional, que
possibilite priorizar os requisitos de forma eficiente, continua sendo uma tarefa
complexa de ser realizada pela maioria das empresas, em virtude dos diversos
interesses que se somam às restrições envolvidas neste processo: custo, tempo,
riscos, dentre outras (GREER et al., 2004), (BERANDER, 2007).
Berander (2004a) argumenta que priorizar requisitos não se restringe apenas
a perguntar aos participantes do projeto quais são suas prioridades relacionadas aos
requisitos do sistema. Esta atividade também é um processo social, na qual é
necessário considerar outros aspectos como o ambiente organizacional, os valores
de mercado, a personalidade de cada membro do projeto e suas respectivas
disponibilidades de agenda (BERANDER, 2004a).
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Neste contexto, analisar entre as técnicas de priorização de requisitos
disponíveis qual será a mais apropriada para um determinado cenário organizacional
torna-se uma etapa difícil de ser realizada, pois envolve questões como resolução
de

conflitos

de

interesses

entre

os

envolvidos,

restrições

orçamentárias,

expectativas dos clientes que aguardam pelo produto final, restrições de recursos de
vários tipos, tais como humanos e tecnológicos, e os riscos inerentes ao próprio
projeto de desenvolvimento do software (KHAN, 2006).
Ahl (2005) apresentou um estudo no qual efetuou comparações entre um
grupo de métodos de priorização de requisitos, visando contribuir com novas
informações para essa fase de escolha de um método adequado de priorização de
requisitos. Nesse experimento controlado, foram analisadas cinco técnicas
diferentes: AHP - Analytic Hierarchy Process (AHL, 2005), BST - Binary Search Tree
(AHL, 2005), 100 Points (AHL, 2005), Planning Game (AHL, 2005) e uma variação
da técnica AHP combinada à técnica Planning Game (AHL, 2005). Constatou-se que
o método BST apresentou melhores resultados, sendo apontado como método ideal
no estudo realizado.
Embora esse estudo tenha trazido valiosas contribuições para a pesquisa da
priorização de requisitos, Ahl (2005) relata alguns pontos que não puderam ser
avaliados em seu trabalho, mais especificamente o fato de que todos os
participantes que contribuíram para o resultado do experimento eram estudantes e
possuíam um conhecimento técnico prévio sobre engenharia de software. Além
disso, devido às restrições técnicas e orçamentárias, Ahl (2005) afirma que não foi
possível utilizar uma amostragem populacional probabilística (aleatória, sistemática
ou estratificada). Em vez disso, optou por uma amostragem não-probabilística
(amostragem por conveniência) para o experimento em questão.
Recentemente, Tuijl et al. (2011) também promoveu um estudo comparativo
entre os métodos AHP e BST, no qual concluiu que o método BST apresentou
melhores resultados que o AHP. Neste experimento participaram 12 voluntários que
priorizaram 20 requisitos, porém não se estudou os possíveis impactos que um
aumento no número de requisitos poderia ocasionar nos resultados obtidos. Além
disto, ele também optou pela participação exclusiva de estudantes do curso de
engenharia na realização do experimento, permanecendo a dúvida se resultados
similares

podem

empresarial.

ser obtidos

com participantes do mundo organizacional
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Dessa

forma,

ainda

restam

algumas

questões

que

aguardam

esclarecimentos. A primeira delas é a respeito do resultado dos experimentos
citados. Originalmente, eles foram elaborados apenas com estudantes de
engenharia de software. Entretanto, é importante saber se os resultados obtidos
poderiam variar caso o experimento fosse realizado em um ambiente organizacional
empresarial, com profissionais de diversas áreas, em vez de apenas estudantes.
Também há dúvida quanto a uma possível interferência nos resultados com o uso de
uma amostragem populacional probabilística, a qual não pôde ser aplicada nestes
estudos.
Por fim, ainda resta saber se a inclusão de algum outro método de priorização
mais recente, como o VOP - Value-Oriented Prioritization (AZAR et al., 2007),
(IQBAL et al., 2009), que foi proposto inicialmente em 2007, poderia se sobressair
em relação aos métodos originalmente

estudados por Ahl (2005) e Tuijl et al.

(2011), uma vez que estes métodos (AHP e BST) foram propostos há mais de 10
anos. (SAATY, 1980), (KARLSSON et al., 1998).
1.2 Objetivo
O objetivo desta dissertação é propor um método de comparação entre três
métodos diferentes de priorização de requisitos: AHP - Analytic Hierarchy Process,
BST - Binary Search Tree e VOP - Value-Oriented Prioritization, visando avaliar qual
deles apresenta melhor resultado em relação aos seguintes critérios de comparação:
método mais rápido de ser assimilado e utilizado pelos envolvidos no projeto,
método que obtém maior exatidão ao final do processo de priorização, e o método
que possibilita incremento no número de requisitos a serem priorizados sem redução
de sua eficiência.
Os critérios de comparação escolhidos estão definidos em um framework
proposto por Berander et al. (2006), que auxilia na comparação entre métodos de
priorização de requisitos, e também por serem comumente adotados em pesquisas
comparativas similares (KARLSSON et al., 1998), (KARLSSON et al., 2004), (AHL,
2005), (LEHTOLA, 2006), (KHAN, 2006), (AZAR et al., 2007), (SAHNI, 2007),
(BERANDER, 2007), (TUIJL et al., 2011). Dessa forma, o presente trabalho pode
representar uma extensão dos trabalhos citados, propiciando comparações futuras
entre os diversos resultados em seus respectivos contextos de experimento. A
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explicação conceitual de cada critério de análise é feita na seção 2.5.3 – Seleção
das Variáveis.
Ao final deste estudo, elege-se o método de priorização que tiver obtido o
melhor resultado, segundo os critérios expostos, para projetos de desenvolvimento
de software com número de requisitos semelhante ao avaliado.
Como um objetivo secundário, tem-se a elaboração de uma ferramenta para
possibilitar a aplicação das técnicas de priorização junto aos participantes. A
ferramenta tem a função de abstrair os passos necessários para a utilização dos
métodos de priorização, uma vez que a grande maioria dos participantes não tem
familiaridade com os métodos que estão sendo estudados. A aplicação do
experimento por meio de papel e caneta ou mesmo com uma simples planilha
eletrônica, poderia ocasionar erros na execução dos passos necessários para o
emprego de cada método. Desta forma, a ferramenta visa abstrair estas
complexidades inerentes a cada método de priorização, conduzindo os participantes
por meio das diversas fases do experimento e fazendo com que eles concentrem-se
apenas nas atividades de priorização dos requisitos propriamente ditas.
1.3 Contribuições
A presente pesquisa identificou alguns estudos comparativos entre métodos
de priorização de requisitos. Entretanto, nos trabalhos relacionados à pesquisa não
foram encontradas, até o momento atual, propostas para a realização de um
experimento em um ambiente organizacional empresarial, no qual os membros
desta organização fossem convidados a priorizarem requisitos de um projeto real de
desenvolvimento de software.
Esta pesquisa propõe a execução de um estudo comparativo, neste contexto
real, entre três métodos de priorização de requisitos (AHP - Analytic Hierarchy
Process, BST - Binary Search Tree e VOP - Value-Oriented Prioritization), utilizando
uma amostragem populacional probabilística para a seleção dos participantes.
Embora esses três métodos já tenham sido citados em outros estudos, a pesquisa
bibliográfica realizada não encontrou um trabalho no qual os três tenham sido
comparados entre si, em um mesmo experimento.
Estudar os três métodos em um mesmo experimento comparativo torna-se
importante para esclarecer se a inclusão do método VOP, proposto em 2007 (AZAR
et al., 2007), poderia ou não se sobressair em relação aos métodos mais antigos
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(AHP e BST), propostos há mais de 10 anos (SAATY, 1980), (KARLSSON et al.,
1998).
Como parte da contribuição, este trabalho propõe um método comparativo
entre os métodos de priorização de requisitos. O método utilizado neste estudo
baseia-se no modelo de experimentação proposto por Wohlin et al. (2000), que está
dividido nas seguintes etapas principais: definição, planejamento, operação, análise
e interpretação e por fim, apresentação e empacotamento. Estas etapas propostas
por Wholin et al. (2000) e adaptadas neste trabalho estão descritas na seção 3.3 –
Processo de Experimentação. Além destas 5 etapas principais, o método proposto
neste estudo também incluiu uma sexta e última etapa, proposta por Garcia (2003),
que está relacionada à Replicação do Experimento e está descrita na seção 3.19 –
Replicação do Experimento.
1.4 Método de Trabalho
Este trabalho propõe um método baseado em um protocolo de experimento
controlado em engenharia de software. Em sua fase inicial é feita a seleção dos
requisitos de software utilizados nos cenários de priorização. Em seguida, é
apresentado o contexto no qual o experimento é conduzido e são enunciadas as
hipóteses que serão testadas. No próximo passo, são identificadas as variáveis
dependentes (tempo de execução de cada método, acurácia dos resultados,
escalabilidade do método e facilidade de seu emprego) e a variável independente
(os métodos de priorização avaliados). Em seguida é descrita a seleção dos
participantes que, no presente estudo, é feita por conveniência em função de
critérios expostos no capítulo 3 – Projeto do Experimento.
A próxima fase do método proposto é a instrumentação para a condução do
experimento, que neste caso refere-se a um software de apoio elaborado
especificamente para esta pesquisa. Em seguida, é descrito como este experimento
foi projetado, apresentando-se alguns testes de validade e a maneira como o
experimento deve ser operacionalizado.
Por fim, são apresentados alguns pontos que devem ser observados na fase
de análise e interpretação dos resultados, a forma como estes devem ser
apresentados e os aspectos relevantes que devem ser observados na replicação
deste experimento.
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O método comparativo proposto é testado em um estudo comparativo,
aplicado em um ambiente organizacional empresarial, no qual participantes de um
projeto real de desenvolvimento de software são selecionados por uma amostragem
populacional aleatória estratificada (ROSA et al., 2004), e são convidados a
priorizarem 15 e 30 requisitos, previamente selecionados para este projeto,
utilizando-se cada um dos três métodos mencionados no objetivo deste trabalho
(1.2). Opta-se pela adoção máxima de 30 requisitos de software em função da
limitação de tempo que existe para a conclusão desta dissertação. Com certeza a
adoção da listagem original, contendo todos os requisitos especificados neste
projeto real de desenvolvimento de software, poderia trazer maior realismo ao
experimento, uma vez que iria refletir a totalidade dos requisitos. Entretanto, devido
às restrições de tempo impostas tanto para a conclusão desta pesquisa, como para
a participação dos voluntários no experimento, adota-se este número de requisitos, o
qual também tem sido comumente encontrado em outros experimentos similares
(AHL, 2005), (BERANDER, 2007), (SAHNI, 2007).
1.5 Organização do Trabalho
O capítulo 2, Priorização de Requisitos, resume alguns conceitos sobre
requisitos de software, apresentando os elementos de sua priorização no contexto
da engenharia de software e evidenciando o seu relacionamento com as demais
fases do desenvolvimento. Este capítulo também apresenta alguns métodos de
priorização de requisitos avaliados nesta pesquisa, além de experimentos
comparativos recentes e as questões que permanecem em aberto, provenientes
destes estudos.
O capítulo 3, Descrição do Projeto do Experimento, descreve o projeto de
experimento proposto neste estudo e como ele será conduzido segundo um
protocolo de experimento controlado em engenharia de software. São descritas
todas as fases deste experimento e como elas estão sendo aplicadas à pequisa em
questão.
O capítulo 4, Teste Piloto do Experimento, apresenta um teste piloto realizado
para validar a ferramenta que foi desenvolvida para a realização do experimento
controlado. Este teste piloto teve como objetivo garantir que a ferramenta seria
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capaz de operacionalizar com exatidão todos os passos necessários para a
priorização dos requisitos segundo os critérios dos métodos AHP, BST e VOP,
eliminando possíveis defeitos que poderiam prejudicar a realização do experimento.
O capítulo 5, Execução do Experimento, apresenta todos os passos da
execução do experimento comparativo entre os três métodos: AHP - Analytic
Hierarchy Process, BST - Binary Search Tree e VOP - Value-Oriented Prioritization.
No capítulo é apresentada a aplicação prática do método proposto para o estudo, o
detalhamento do ambiente para sua realização, a eleição dos participantes para o
estudo, o processo de seleção dos requisitos para cada cenário e a condução das
rodadas de priorização. Este capítulo também apresenta a análise dos resultados
obtidos na realização do experimento, no qual os dados referentes ao tempo gasto
na aplicação de cada método, a exatidão alcançada nos resultados, a comparação
da eficiência entre os dois cenários de priorização e a facilidade no uso de cada
método, conduzem a uma lista classificatória dos três métodos avaliados.
O capítulo 6, Conclusão, apresenta um sumário com as principais
informações obtidas no estudo comparativo, uma análise final do experimento,
contribuições do trabalho e sugestões para futuras pesquisas.
Apêndice A, Relação dos Requisitos, contém a lista dos 30 requisitos do
projeto real de desenvolvimento de software utilizados no experimento comparativo.
Apêndice B, Conceitos dos Métodos, contém a lista com todos os conceitos
atribuídos pelos participantes do experimento para os três métodos de priorização,
em cada um dos aspectos avaliados, nas duas rodadas de priorização.

18
2 PRIORIZAÇÃO DE REQUISITOS
2.1 Introdução
Priorização de requisitos é um dos muitos passos críticos no processo de
desenvolvimento de software. Neste capítulo, é apresentada a definição de
requisitos e o fundamento básico de sua priorização, visando posicionar este
importante passo no contexto da engenharia de software. Em seguida, é descrito o
seu relacionamento com os demais passos na produção de sistemas de software.
Também são abordados alguns métodos de priorização, visando contextualizar
como estas técnicas são empregadas. Por fim, são apresentados estudos
comparativos recentes entre alguns métodos de priorização, bem como as questões
em aberto resultantes destes estudos que motivam a realização desta pesquisa.
2.2 Definição de Requisitos
Na priorização de requisitos os envolvidos são chamados a priorizarem um
conjunto de requisitos previamente identificados. Diferentes pessoas podem ter
diferentes interpretações do que significa requisito, de acordo com os diferentes
contextos. Alguns podem ver o requisito como algo necessário, que deve estar
presente para que uma expectativa seja satisfeita; outros podem entender requisito
como uma condição para que se consiga obter algo.
A norma IEEE-Std. 610 (IEEE, 1990) define requisito como uma condição ou
capacidade demandada por um usuário para resolver um problema ou atingir um
objetivo; ou também, como uma condição ou capacidade que precisa estar presente
em um sistema ou em seu componente para satisfazer um contrato, um padrão, uma
especificação

ou

outro

documento

formalmente

imposto;

ou

ainda,

uma

representação documentada de uma condição ou capacidade, como na primeira e
segunda definição.
Uma vez que clientes e desenvolvedores possuem naturalmente pontos de
vistas diferentes sobre o que são requisitos, torna-se necessário explicá-los e
diferenciá-los, por exemplo, classificando-os como requisitos de usuários e
requisitos de sistemas (NGO-THE et al., 2005). Maiden (2008) referencia requisitos
de usuários como sendo uma instrução provida por um usuário que expressa uma
propriedade de um domínio ou um processo de negócio que um novo sistema
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abordará. Os requisitos de usuários normalmente são resultantes de um processo
de elicitação.
O processo de elicitação consiste em uma das mais importantes atividades na
engenharia de requisitos. É utilizado para explorar requisitos de clientes, de
usuários, de tomadores de decisões, de desenvolvedores e de qualquer outro
envolvido, e com isto identificar os limites do sistema e especificar suas
propriedades comportamentais e funcionais, visando satisfazer o objetivo para o
qual o sistema proposto será desenvolvido (Zhang, 2007).
O sucesso ou o fracasso deste processo está baseado na identificação de
participantes que são relevantes ao projeto e na descoberta das suas necessidades.
Estes participantes, geralmente, possuem diferentes níveis de conhecimento e
possuem diferentes objetivos, por isto é vital incluir todos neste processo de coleta
de informações, caso contrário, certos pontos de vista não serão expostos (RIZVI et
al., 2010).
2.3 Priorização de Requisitos no Contexto da Engenharia de Software
Engenharia de software é uma aplicação disciplinada e sistemática, que
engloba processos, gerenciamento, métodos e ferramentas para desenvolver,
operar e manter software (PRESSMAN, 2004). A engenharia de software contém
vários domínios (REIFER, 2003), tais como engenharia de requisitos, arquitetura de
software, análise de software, dentre outras.
Na engenharia de software, a priorização tem sido comumente empregada na
priorização de requisitos, embora a priorização também possa ser utilizada em
outras áreas desta engenharia (BERANDER, 2004a). O processo de gerenciamento
de requisitos de produtos de software é tradicionalmente referenciado como
engenharia de requisitos (BERANDER, 2007).
A engenharia de requisitos está relacionada com uma atividade chave no
campo da engenharia de software (AURUM et al. 2003), na qual endereça dois
processos: o primeiro refere-se à especificação de requisitos, estudando as
necessidades de todos os envolvidos, e o segundo refere-se à análise sistemática
destes requisitos (HOFMANN, 2000). A especificação de requisitos, resultado
primário da engenharia de requisitos, consiste na descrição concisa de uma
declaração de requisitos que o software precisa satisfazer, ou seja, condições ou
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capacidades necessárias a um usuário para atingir um determinado objetivo ou que
um sistema possui para satisfazer um contrato ou uma norma (IEEE 830, 1998).
Ruhe et al. (2002) cita que “o maior desafio da engenharia de requisitos é
selecionar o requisito mais apropriado em meio a um grupo maior, com vários
requisitos candidatos, de forma que todos os interesses chaves distintos, restrições
técnicas e preferências dos principais participantes do projeto sejam observadas,
maximizando o valor agregado que o produto de software trará ao negócio”.
Gilb et al. (2005) afirma que “prioridade é o direito relativo de um requisito à
utilização de recursos limitados (ou escassos)”. Nesta definição, recursos podem ser
entendidos como todos os elementos necessários para dar cabo ao projeto em
questão, tais como tempo, recursos financeiros, recursos humanos, dentre outros. É
comum nos projetos de produção de software ocorrerem limitações de recursos, tais
como prazos curtos, baixos orçamentos, restrições de recursos humanos e
limitações de tecnologia. Como conseqüência, geralmente há um número maior de
requisitos candidatos do que a capacidade de implementá-los em uma única
liberação de uma versão do software desenvolvido. Neste cenário, torna-se
fundamental implementar técnicas de priorização de requisitos, que auxiliem os
desenvolvedores a identificarem os requisitos candidatos finais envolvidos neste
contexto de restrições de recursos, para com isso planejarem adequadamente o
cronograma de liberação das versões do software proposto (BERANDER, 2004a).
Pode-se retificar decisões incorretas de priorização de requisitos em fases
seguintes do projeto, por meio do processo de gerenciamento de mudanças,
entretanto isto poderá encarecer consideravelmente o custo do requisito, uma vez
que é mais caro corrigir problemas após a conclusão do processo de
desenvolvimento (BERANDER, 2007). Além disso, a priorização de requisitos traz
outros benefícios como a possibilidade de melhorar a qualidade dos requisitos
especificados, encontrando possíveis requisitos defeituosos (ex.: mal definidos,
incorretos ou ambíguos), uma vez que eles serão analisados sob uma ótica diferente
da inicialmente aplicada no processo de elicitação (KARLSSON et al., 1998).
Na publicação do Chaos Report 2009 (STANDISH GROUP, 2009) é possível
verificar os resultados de pesquisas recentes que indicam que 32% de todos os
projetos avaliados foram considerados bem-sucedidos por terem sido entregues no
prazo, no orçamento e com as características e funcionalidades previamente
solicitadas. No entanto, 44% destes projetos foram descritos como desafiadores
(problemáticos) por terem sido entregues fora do prazo, acima do orçamento e/ou
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com menos características e funcionalidades do que originalmente fora solicitado.
Os demais 24% de projetos efetivamente mal-sucedidos, que foram encerrados
antes da conclusão ou que foram entregues, mas nunca foram utilizados por quem
os demandou.
A Figura 01 apresenta um gráfico com o acompanhamento histórico do
sucesso dos projetos entre os anos de 2000 a 2008. Como pode ser observado, o
número de projetos classificados como desafiadores e mal-sucedidos ainda é
considerado elevado em comparação com o número de projetos classificados como
bem-sucessidos.

Figura 01 – Histórico de Sucesso de Projetos
Fonte: Standish Group (2009)
Neste estudo recente do Standish Group, foram revelados dez fatores
principais que resultaram em projetos desafiadores e mal-sucedidos, sendo que
quatro deles são: falta de envolvimento do usuário, falta de recursos, expectativas
irreais e requisitos/especificações voláteis.
Nesse sentido, a priorização de requisitos pode contribuir para o aumento da
probabilidade de sucesso dos projetos de desenvolvimento de software, uma vez
que aumenta o envolvimento do usuário, reduzindo expectativas irreais, possibilita
que os participantes do projeto priorizem os requisitos de acordo com a sua
conveniência, frente às restrições inerentes e às conseqüências de decisões
contraditórias (BERANDER, 2007). Hatton (2007) diz que a priorização de requisitos
se tornou um passo essencial no processo de desenvolvimento de software para
reduzir fracassos do próprio software. Ngo-the et al. (2005) nota que a priorização de
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requisitos tem sido reconhecida como uma das decisões mais importantes feitas no
processo de desenvolvimento de software.
2.4 Aspectos da Priorização de Requisitos
Há diversas formas de se priorizar requisitos. Uma delas baseia-se em
aspetos relacionados à propriedade ou atributo de um projeto e seus requisitos
(BERANDER, 2004a). Os aspectos mais comumente destacados são importância,
penalidade, custo, tempo e risco. Priorizar requisitos tomando por base um único
aspecto geralmente é uma tarefa simples de ser realizada, entretanto quando o
número de aspectos aumenta, esta tarefa torna-se mais complexa, principalmente
em função da interação que pode existir entre eles (RUHE et al., 2003).
Dessa forma, torna-se vital identificar as relações existentes entre estes
aspectos para a adoção de um método de priorização adequado. Em determinadas
situações pode ser importante eleger alguns aspectos para serem priorizados,
porém provavelmente não será prático eleger todos os aspectos do projeto de uma
única vez (BERANDER, 2007). Essa identificação é inerente à natureza do projeto
de software em questão e poderá variar de acordo com a situação.
Seguem alguns desses aspectos:
- Importância: é possível que os requisitos sejam priorizados de acordo com
o seu grau de importância, entretanto o próprio conceito de importância pode variar
de acordo com o entendimento de cada envolvido no projeto (LEHTOLA et al.,
2004). Nesse caso, é fundamental definir previamente o significado de importância
para reduzir possibilidades de problemas no processo de priorização.
- Tempo: pode ser definido como o tempo necessário para a implementação
de um determinado requisito. Entretanto esse aspecto é influenciado por diversos
outros como: o grau de paralelismo no desenvolvimento, a necessidade de
treinamento, a necessidade de desenvolver uma infraestrutura de apoio ou de definir
certos padrões industriais, dentre outros (BERANDER, 2007)
- Custo: geralmente refere-se ao custo do esforço necessário para a
implementação de um determinado requisito e este aspecto pode ser influenciado
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pela complexidade do requisito em questão, pela possibilidade do reuso, pela
complexidade das documentações e testes necessários, dentre outros (BERANDER,
2007).
- Penalidade: está relacionado ao custo da não implementação do requisito
em questão. Esse aspecto deve ser cuidadosamente avaliado, pois em
determinadas situações um requisito pode ter um baixo valor, porém se não
implementado poderá resultar em altas penalidades (MA, 2009).
- Risco: é definido como o grau de probabilidade de um projeto não atingir
suas metas de custo, prazo e/ou qualidade pré-definidas (MA, 2009). Com base na
estimativa do risco individual de cada requisito é possível calcular o risco total do
projeto como um todo (AURUM et al., 2003).
2.5 Métodos de Priorização de Requisitos
Berander (2004a) cita que o propósito de qualquer priorização é assinalar
valores aos objetos em questão que possibilitarão estabelecer uma ordem relativa
entre os objetos e seu grupo. Nesse caso, os objetos a serem priorizados são os
requisitos. Existem diversos métodos de priorização, alguns baseados na
determinação da importância absoluta de um requisito candidato, outros consideram
a importância relativa, necessitando que uma pessoa determine o grau de
importância dos requisitos listados. Dessa forma, os métodos de priorização podem
ser classificados em escala nominal (absoluta), escala ordinal e escala razão
(BERANDER, 2007), (MA, 2009).
Os métodos de priorização de requisitos podem ser divididos em três
categorias distintas, de acordo com a técnica empregada no processo de
priorização: métodos de agrupamento, métodos que combinam aspectos que afetam
a prioridade, métodos de investimento e votação (LEHTOLA, 2006).
- Métodos de agrupamento: requisitos são colocados em grupos de acordo
com a respectiva importância e urgência. O nome dos grupos, assim como o número
de grupos, pode variar de acordo com o método, mas a idéia básica continua a
mesma. É uma técnica simples de se usar, porém é necessário que os envolvidos
discutam e especifiquem as diferenças de significado entre os grupos (LEHTOLA,
2006).
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- Métodos que combinam aspectos que afetam a prioridade: baseiam-se
no princípio de que a prioridade é obtida pela combinação das estimativas dos
valores atribuídos aos diferentes aspectos que afetam a prioridade do requisito.
Esses métodos geralmente requerem cálculos complexos, porém costumam produzir
resultados melhores do que as técnicas de agrupamento (LEHTOLA, 2006).
- Métodos de investimento e votação: baseiam-se no princípio de que
existe um certo número de recursos a serem investidos no desenvolvimento do
software para uma determinada liberação, e a priorização ocorre na alocação destes
recursos para os diversos requisitos em potencial. A votação ocorre quando os
participantes do projeto possuem divergências no processo de alocação dos
recursos existentes. Esses métodos propiciam uma maneira mais controlada de se
obter as diferentes opiniões dos participantes (LEHTOLA, 2006).
Nas seções de 2.6 a 2.8 são apresentadas algumas técnicas de priorização
de requisitos, sendo que algumas assumem que cada requisito possui uma
prioridade absoluta, enquanto outras agrupam os requisitos em grupos de
prioridade.
2.6 AHP (Analytic Hierarchy Process)
O AHP é um método para a tomada de decisão em situações nas quais
múltiplos objetivos estão presentes (KARLSSON et al., 1997). Esse método foi
proposto por Saaty (1980) e permite que se determinem os pesos (significância) de
estruturas não hierárquicas ou critérios para níveis hierárquicos específicos em
relação àqueles que pertencem a um nível superior.
O método AHP é baseado na comparação de pares, o que reduz decisões
complexas através de comparações 1 x 1. Se o número total de requisitos é n, então
o número total de comparações será n * (n – 1) / 2 (SAATY, 2001). A aplicação do
método AHP, na priorização de requisitos, consiste na execução de cinco passos
(MEAD, 2006a):
- Garantir que todos os requisitos candidatos estejam devidamente
identificados,
- Aplicar o método de comparação em pares para identificar o valor relativo de
cada requisito candidato,
- Aplicar o método de comparação em pares para identificar o custo relativo
de cada requisito candidato,
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- Para cada requisito candidato, deve-se calcular a razão entre seu valor
relativo e seu custo de implementação, e então representar o resultado em um
diagrama de custo-valor,
- Utilizar o digrama de custo-valor para analisar os requisitos candidatos.
A Tabela 01 apresenta a lista dos valores com o grau de importância que
pode ser atribuído nas comparações entre pares no emprego do método AHP,
segundo a proposta de Saaty (1980).
Tabela 01 – Escala Básica de Comparações AHP
Grau de Importância

Descrição

1

Mesmo grau de importância entre os requisitos

3

Diferença moderada na importância entre os requisitos

5

Diferença forte na importância entre os requisitos

7

Diferença muito forte na importância entre os requisitos

9

Diferença extrema na importância entre os requisitos

2,4,6,8

Valores intermediários – geralmente aplicados em acordos

Recíproco

Se para um requisito i é atribuído um determinado valor de
importância em comparação com um requisito j, então j deverá
ter a reciprocidade de valor em comparação com i.

Fonte: Saaty (1980)
Supondo uma comparação entre dois requisitos (i, j), deve-se atribuir o valor
1 quando a importância entre o requisito i e o requisito j for a mesma. Caso haja
uma diferença moderada entre ao grau de importância do requisito i sobre o
requisito j, atribui-se o valor 3. Caso a diferença seja forte na importância do
requisito i em função do requisito j, deve-se atribuir o valor 5. Se a comparação
entre os requisitos indicar uma importância muito forte do requisito i sobre o requisito
j, atribui-se o valor 7; e por último, caso haja uma extrema importância do requisito i
em função do requisito j, deve-se atribuir o valor 9. Os valores intermediários (2, 4, 6
e 8) são utilizados para representarem graus de importância intermediários e
geralmente são utilizados quando há necessidade de se fazer algum ajuste ou
acordo na atribuição de um determinado grau de importância a uma comparação de
requisitos. Por fim, é importante notar que o valor atribuído na comparação entre um
requisito i em função de um requisito j deverá ser recíproco na comparação inversa,
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entre o requisito j em função do requisito i, visando manter a consistência no
processo comparativo (AHL, 2005), (KARLSSON et al., 1997), (MEAD, 2006b).
2.7 BST (Binary Search Tree)
O método BST é um algoritmo que tipicamente é empregado na busca de
informações e que também pode ser implementado na priorização de requisitos
(AHL, 2005). A abordagem básica para a aplicação desta técnica na priorização de
requisitos é (AHL, 2005):
1. Colocar todos os requisitos em uma pilha;
2. Eleger um requisito e colocá-lo como um nó raiz;
3. Eleger outro requisito e compará-lo com o nó raiz;
4. Se o requisito for menos importante que o nó raiz, compará-lo com o nó
filho à esquerda. Se o requisito for mais importante que o nó raiz, compará-lo
com o nó filho à direita. Se o nó em questão não possuir nós filhos
apropriados, inserir este novo requisito como um novo nó filho à esquerda ou
à direita, se for menos importante ou mais importante, respectivamente;
5. Repetir os passos 3 e 4 até que todos os requisitos tenham sido
comparados e inseridos na árvore de busca binária;
6. Para melhorar a apresentação dos requisitos priorizados, sugere-se
navegar por toda a árvore de busca binária, desde o requisito menos
importante até o mais importante, visando inseri-los em uma lista em ordem
decrescente de importância.
2.8 VOP (Value-Oriented Prioritization)
O método VOP avalia e ordena os requisitos baseado nos impactos que estes
terão em determinados valores de negócio da organização. Com isso, será possível
identificar quais requisitos trarão maiores benefícios para a organização como um
todo, e não apenas aqueles que irão privilegiar os interesses de um determinado
participante ou grupo de participantes do projeto (AZAR et al., 2007), (IQBAL et al.,
2009).
A aplicação desse método exige a participação intensa da alta administração
da organização e baseia-se nos seguintes passos (AZAR et al., 2007):
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- Determinar quais áreas de negócio serão impactadas pelo projeto em
questão, por meio da elaboração de uma lista sucinta,
- Em seguida, a alta administração deverá atribuir pesos a cada área, de
acordo com o seu grau de importância para a organização,
- Por fim, cada requisito será mapeado de acordo com o impacto que ele
causará em cada área de negócio.
O valor do requisito é obtido ao efetuar a multiplicação do seu respectivo
impacto pelo peso de cada área, e em seguida somam-se todos os valores
encontrados. Também é possível incluir valores de risco, deduzindo seus pesos da
soma final de cada requisito (AZAR et al., 2007), (IQBAL et al., 2009).
Um dos benefícios obtidos com esta técnica é a simplicidade na aplicação
aliada à clareza na obtenção dos resultados. Esse método também promove a
cooperação mútua de todos os participantes do projeto, atuando como uma
ferramenta de auxílio no entendimento do problema proposto, uma vez que exige
várias reuniões entre todos os envolvidos para balancear os pesos e definir as áreas
sugeridas (AZAR et al., 2007).
2.9 Trabalhos Relacionados à Priorização de Requisitos
Muitas pesquisas têm sido conduzidas na área de priorização de requisitos
(KARLSSON et al., 1998), (KARLSSON et al., 2004), (AHL, 2005), (LEHTOLA,
2006), (KHAN, 2006), (AZAR et al., 2007), (SAHNI, 2007), (BERANDER, 2007),
(BEBENSEE et al. 2010), (TUIJL et al. 2011).
Karlsson et al. (1998) desenvolveram um experimento no qual foram
comparados seis métodos diferentes de priorização de requisitos: Analytical
Hierarchy Process (AHP), Hierarchy AHP, Spanning Tree Matrix, Binary Search
Tree, Bubble Sort and Priority Groups. Nesse estudo, três indivíduos foram levados
a priorizarem 13 requisitos, o que possibilitou uma análise dos métodos segundo
três aspectos diferentes: consistência, confiabilidade e possibilidade de aumentar o
número de requisitos a serem priorizados sem tornar o método ineficiente. Os
participantes opinaram sobre cada método de priorização segundo os três aspectos
citados nos cenários propostos por Karlsson et al. (1998) e então foi possível atribuir
uma pontuação a cada um dos seis métodos. Esse experimento foi precursor no
estudo comparativo entre os métodos de priorização nele avaliados, tornando-se
alicerce para muitos outros estudos que se seguiram. Como produto, o estudo
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apontou que o método AHP foi o mais promissor, produzindo resultados confiáveis e
passíveis de terem a consistência verificada. Karlsson et al. (1998) também
classificou o método Bubble Sort como promissor, mas ressaltou a ausência de um
mecanismo de verificação de consistência dos resultados obtidos.
Além disso, esse estudo produziu um relevante subproduto do experimento
de priorização de requisitos. Os autores perceberam que durante a aplicação dos
métodos de priorização baseados em comparações de pares de requisitos, os
indivíduos responsáveis por priorizá-los foram levados a reverem os requisitos
originalmente especificados, fazendo com que os participantes identificassem
requisitos mal definidos, incorretos ou ambíguos. Esses efeitos colaterais do
processo de priorização contribuem positivamente para o sucesso do projeto como
um todo (KARLSSON et al., 1998).
A pesquisa iniciada por Karlsson et al. (1998) foi continuada por Ahl (2005).
Nesse trabalho, Ahl (2005) conduziu um experimento comparativo entre cinco
métodos diferentes de priorização de requisitos: Analytic Hierarchy Process (AHP),
Binary Search Tree (BST), 100 Points, Planning Game e uma variação do método
AHP combinada ao Planning Game, no qual também utilizou 13 requisitos, o mesmo
número utilizado no experimento de Karlsson et al. (1998).
O método 100 Points é provavelmente um dos mais antigos e simples
métodos de priorização. Para aplicação deste método cada participante recebe um
total de 100 pontos, que serão distribuídos entre os requisitos a serem priorizados.
Em seguida, os participantes individualmente atribuem uma determinada quantidade
de pontos que julgarem pertinentes a cada requisito, até que todos tenham
concluído a distribuição dos 100 pontos que inicialmente receberam. Por fim, alguém
se responsabiliza por somar todos os pontos conquistados por cada um dos
requisitos, o que definirá a lista priorizada dos requisitos (AHL, 2005).
No método Planning Game, os requisitos são escritos através de cartões de
estória. Estes cartões com os requisitos são classificados sob a ótica dos clientes
segundo três critérios: “essenciais ao negócio”, “não essenciais, mas que agregam
valor ao negócio” e “bons se o sistema os tiverem”. Ao mesmo tempo, os requisitos
também são classificados pelos desenvolvedores quanto ao tempo necessário para
implementá-los nas seguintes categorias: “podem ser estimados precisamente”,
“podem ser estimados razoavelmente bem” e “não podem ser estimados”. Por fim,
com base nesta classificação atribuída aos requisitos, os clientes podem definir
quais requisitos devem ser incluídos em cada data pré-acordada de liberação de
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uma versão do sistema. Esta lista de requisitos por data de liberação é o produto
final deste método de priorização (AHL, 2005).
O objetivo do estudo de Ahl (2005) foi identificar qual dos métodos avaliados
se qualificaria como mais rápido, mais preciso, mais fácil de ser utilizado e com
melhores possibilidades de manter a eficiência mesmo com o aumento do número
de requisitos a serem priorizados. Em seu experimento, Ahl (2005) convidou os
participantes a respoderem um questionário ao final do emprego de cada método.
Por meio das respostas obtidas nestes questionários, somando-se a cronometragem
do tempo gasto por cada participante em cada método de priorização, foi possível ao
autor classificar os métodos segundo os quatro critérios pré-definidos.
Os resultados obtidos por Ahl (2005) contrastaram com os obtidos por
Karlsson et al. (1998). O experimento de Ahl (2005) revelou que o método Analytic
Hierarchy Process (AHP) se apresentou como o pior entre os cinco analisados. Ele
também apontou que o método Binary Search Tree (BST) atingiu os melhores
resultados nos critérios avaliados, além de ter classificado o método Planning Game
como um bom método no que tange à facilidade de uso e à qualidade de manter a
eficiência, mesmo com o aumento do número de requisitos a serem priorizados.
Lehtola (2006) também desenvolveu estudos relacionados à priorização de
requisitos, nos quais constatou que um dos grandes desafios neste campo está
ligado ao desejo que os responsáveis por priorizarem requisitos possuem de
comprovarem racionalmente que fizeram uma priorização correta, baseada em
aspectos apropriados de importância e urgência. A autora avaliou a percepção dos
voluntários neste estudo através de questionários, nos quais os participantes
expressaram opiniões a respeito dos métodos de priorização em geral. Segundo a
autora, neste estudo em específico, os envolvidos em priorização demonstram, em
geral, um claro desejo de validarem suas escolhas, amparando-as em algum modelo
que as justifique.
Em 2007, Sahni (2007) propôs uma continuidade ao trabalho de Ahl (2005).
Realizou um experimento comparativo entre dois métodos de priorização de
requisitos: Analytical Hierarchy Process (AHP) e Cumulative Voting (CV). O método
Cumulative Voting (CV) é baseado no método 100 Points, já avaliado por Ahl (2005).
Este método segue os mesmos princípios de aplicação já descritos, no qual todos os
participantes recebem uma determinada quantidade de pontos e, em seguida,
distribuem estes pontos entre os requisitos especificados. Por fim, alguém se
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responsabiliza por somar todos os pontos obtidos por cada requisito gerando a lista
priorizada dos requisitos do sistema (SAHNI, 2007).
No trabalho de Sahni (2007), os dois métodos foram avaliados segundo os
mesmos critérios empregados por Ahl (2005). Além disso, esses critérios também
foram medidos da mesma forma que Ahl (2005) os mediu, por meio de
questionários, em que cada participante expressou sua opinião sobre os métodos
segundo os aspectos avaliados. Seu objetivo foi identificar o método mais rápido,
mais preciso, mais fácil de ser utilizado e com melhores possibilidades de manter a
eficiência mesmo com o aumento do número de requisitos a serem priorizados.
Todavia, há diferenças entre ambos os experimentos. Sahni (2007) optou por testar
os métodos em dois cenários distintos: um com 15 e outro com 30 requisitos. Além
disso, também aumentou o número de participantes de 15 para 57 indivíduos. Como
produto desse estudo, o autor concluiu que o método Cumulative Voting (CV)
mostrou-se mais promissor que o método Analytical Hierarchy Process (AHP), em
termos de consumo de tempo, precisão no resultados, facilidade de uso e
continuidade na eficiência mesmo com o aumento do número de requisitos.
Berander (2007) também conduziu um experimento comparativo entre os
métodos Analytical Hierarchy Process (AHP), Planning Game (PG) e Cumulative
Voting (CV), obtendo resultados semelhantes aos de Ahl (2005) e Sahni (2007).
Nesse estudo, o autor contou com a participação de 16 voluntários e solicitou que as
comparações fossem feitas em dois cenários distintos: primeiro cenário com 15
requisitos e no segundo cenário com 30 requisitos. Berander (2007) comparou
inicialmente o método AHP com o PG e comprovou que o método PG mostrou-se
mais promissor do que o AHP segundo os critérios de consumo de tempo, facilidade
de emprego e acurácia. Em seguida, comparou o método AHP com o CV, segundo
os mesmos critérios anteriores, e concluiu que o método CV mostrou-se mais
promissor que o AHP. Em seu experimento, Berander (2007) também mensurou os
critérios por meio das respostas obtidas nos questionários respondidos pelos
participantes, o que possibilitou a classificação de cada método de priorização.
Recentemente, TUIJL et al. (2011) também conduziu um experimento no qual
comparou os métodos AHP e BST segundo os critérios de precisão, facilidade na
aplicação e menor consumo de tempo. Este estudo foi conduzido com a participação
de estudantes do curso de engenharia, da Universidade de Utrecht. No experimento
os estudantes foram divididos em dois grupos de 6 integrantes cada, chamados de
grupo A e grupo B. Em um primeiro momento, o grupo A aplicou o método BST,
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enquanto que o grupo B aplicou o método AHP. Em seguida, os grupos se
alternaram. O grupo A aplicou o método AHP e o grupo B aplicou o BST. Nos dois
momentos ambos os grupos priorizaram os mesmos 20 requisitos, uma vez que o
objetivo do experimento era identificar o método mais promissor segundo os critérios
de acurácia, facilidade no emprego e menor consumo de tempo. Nesse experimento
os critérios também foram medidos por meio de respostas obtidas nos questionários
respondidos por todos os participantes dos dois grupos.
Embora o estudo tenha demonstrado uma melhor pontuação para o método
BST em relação ao AHP, foram identificadas algumas limitações como a ausência
de uma ferramenta que pudesse abstrair as complexidades existentes na aplicação
dos métodos (estas complexidades são explicadas no objetivo secundário da
presente dissertação na seção 1.2 – Objetivo) e a restrição de tempo, que impediu
um comparativo entre cenários distintos no que tange a quantidade de requisitos
(por exemplo, um segundo cenário com um número maior de requisitos).
2.10 Conclusão
Este capítulo contextualizou o que são requisitos e como estes podem ser
priorizados sob a ótica da engenharia de software. Foram apresentados os aspectos
que normalmente são empregados no processo de priorização de requisitos,
fazendo com que esta tarefa não seja trivial, uma vez que o número de aspectos
tende a aumentar, ocorrendo interação entre os mesmos.
Também foram apresentados estudos e pesquisas, os quais evidenciam que
há tempos a priorização de requisitos tem sido avaliada por muitos pesquisadores,
entretanto ainda há dúvidas e espaço para mais estudos e experimentos que
auxiliem e tragam novas contribuições para este campo da pesquisa (BERANDER,
2007), tais como estudos entre diferentes métodos que ainda não tenham sido
comparados

entre

si

ou

mesmo

estudos

comparativos

em

ambientes

organizacionais empresariais, fora do meio acadêmico, que geralmente tem sido
utilizado como cenário para os experimentos pesquisados.
Karlsson et al. (1998) trouxe grandes contribuições para esta área com seu
experimento pioneiro, entretanto algumas limitações restringiram a generalização de
sua pesquisa, tais como: número baixo de requisitos avaliados – apenas 13,
somente três indivíduos participaram no processo de priorização, pesquisa realizada
com métodos mais antigos, dentre outras. Em seguida, surgiram novas pesquisas
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que trouxeram contribuições complementares, como as desenvolvidas por Ahl
(2005), Sahni (2007) e Tuijl et al. (2011), os quais optaram por estenderem o
trabalho original de Karlsson et al. (1998), entretanto, ainda questionáveis quanto à
aplicabilidade em um ambiente organizacional empresarial, uma vez que todos estes
experimentos foram conduzidos apenas com estudantes de engenharia de software.
Além disso, em nenhum dos trabalhos aqui pesquisados, os autores conseguiram
utilizar uma amostragem populacional probabilística, a qual aumentaria o poder
estatístico do experimento, uma vez que cada pessoa na população estudada teria
uma probabilidade (não nula) conhecida de ser incluída na amostra (COSTA NETO,
2002), (WOHLIN et al., 2000).
Como foi possível observar neste capítulo, vários experimentos comparativos
entre métodos de priorização de requisitos já foram realizados, mas nenhum estudo
aplicado a ambientes organizacionais empresariais foi encontrado. Esses estudos e
seus experimentos aqui apresentados motivaram a realização desta pesquisa, na
qual se realiza um experimento comparativo entre três métodos distintos de
priorização de requisitos: AHP, BST e VOP, em um ambiente organizacional
empresarial e avaliam-se os resultados alcançados para definir o método mais
promissor neste contexto avaliado.
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3 DESCRIÇÃO DO PROJETO DO EXPERIMENTO
3.1 Introdução
Neste capítulo descreve-se o projeto do experimento e como ele será
conduzido segundo um protocolo de experimento controlado em engenharia de
software, aplicado à pesquisa em questão.
3.2 Seleção dos Requisitos
Este experimento visa obter uma amostragem dos requisitos de software de
um projeto real de desenvolvimento, através de uma listagem de demandas
heterogênea, com diferentes níveis de abstração. Como justificado na seção 1.4 –
Método de Trabalho, em virtude das restrições de tempo para a elaboração deste
trabalho, optou-se pela adoção de 15 requisitos para o primeiro cenário de
priorização e 30 requisitos para o segundo. Dessa forma, torna-se possível
mensurar os resultados obtidos com a condução do experimento no primeiro cenário
e em seguida compará-los aos resultados obtidos no segundo cenário, no qual há o
dobro do número de requisitos priorizados, avaliando-se uma redução da eficiência
de cada método com o incremento no número de requisitos.
3.3 Processo de Experimentação
Quando há uma relação de causa e efeito que se quer analisar, pode-se
formular uma hipótese. Um experimento controlado pode ser elaborado com o
objetivo de avaliar essa hipótese (WOHLIN et al., 2000). Na Figura 02 são ilustrados
os princípios básicos de um experimento controlado.
Quando se elabora um experimento controlado, deve-se definir inicialmente
as variáveis deste experimento. Existem dois tipos de variáveis, as independentes e
as dependentes. O experimento visa estudar o efeito de se alterar os valores de uma
ou mais variáveis independentes, as quais recebem o nome de fatores, mantendo-se
as demais variáveis independentes com valores fixos, para que estas não interfiram
nos resultados obtidos (WOHLIN et al., 2000).
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Figura 02 – Os conceitos de um experimento
Fonte: Wohlin (2000)
As variáveis independentes são chamadas de fatores. Em cada iteração de
teste do experimento, essa variável deve ter um valor fixo até o final da iteração ou
não será possível concluir se o fator em questão causou o efeito. Um tratamento é
um valor específico do fator durante um teste do experimento e, em geral, podem
ser métodos, técnicas, ferramentas ou outras condições para os quais o efeito está
sendo estudado (WOHLIN et al., 2000). Por exemplo, supondo um experimento
qualquer em que foi identificada a variável independente “ferramenta de qualidade”.
Essa variável independente é um fator para este experimento em questão e, em um
determinado ciclo de teste deste experimento, este fator pode assumir o valor de
“histograma”.
Os tratamentos são aplicados a diferentes combinações de objetos (artefatos)
e participantes (pessoas que aplicam o tratamento). O conjunto de combinações são
os ciclos de testes que caracterizam um experimento controlado. Após a execução
do experimento, deve-se realizar testes estatísticos visando inferir a relação de
causa e efeito para a qual foi enunciada a hipótese.
O processo de experimentação é dividido em cinco fases, conforme proposto
por Wholin et al. (2000):
•

definição: estabelece o problema a ser estudado e o objetivo do
experimento;

•

planejamento: define como o experimento será conduzido, ou seja, o projeto
experimental, além de se avaliar possíveis riscos ao projeto;

•

operação: nesta fase ocorre a execução do experimento, coletando-se os
dados conforme o protocolo estabelecido;
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•

análise e interpretação: os dados coletados na execução do experimento
são analisados e avaliados;

•

apresentação e empacotamento: nesta fase o experimento é devidamente
documentado para futuras replicações e seus resultados são disponibilizados
para comunidade.
3.4 Definição do Experimento
Na fase de definição são enunciados os objetivos do experimento,

apresentando com clareza as hipóteses que serão testadas. Esta delineação dos
objetivos é ilustrada na Figura 03.

Figura 03 – Visão geral da fase de definição
Fonte: Wohlin (2000)
Para facilitar a captura das informações necessárias à definição de um
experimento, um modelo de metas foi sugerido por Wohlin et al. (2000):
•

Analisar <objeto de estudo>

•

Para o propósito de <propósito>

•

Com respeito a <enfoque>

•

Do ponto de vista da <perspectiva>

•

No contexto <contexto>

O objeto do estudo é a entidade analisada, tal como produtos, processos,
teorias, modelos etc. O propósito do estudo consiste na intenção do experimento,
por exemplo, analisar o impacto de duas técnicas diferentes. O enfoque é o efeito
estudado, podendo ser custo, eficácia, etc. A perspectiva determina sob qual ponto
de vista os resultados serão interpretados. Por fim, o contexto mostra o ambiente no
qual o experimento controlado está sendo conduzido, definindo o perfil dos
participantes e caracterizando os artefatos de software usados.
No estudo em questão, aplicando-se o modelo de metas sugerido por Wohlin
et al. (2000), obtém-se:
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•

Analisar métodos de priorização de requisitos;

•

Para o propósito de identificar aquele que apresenta melhor desempenho;

•

Com respeito à rapidez, acurácia, facilidade e escalabilidade;

•

Do ponto de vista de usuários de sistemas computacionais;

•

No contexto de organizações empresariais de porte similar.

3.5 Planejamento do Experimento
Enquanto a fase de definição determina o porquê de se executar o
experimento, a fase de planejamento determina como ele é conduzido. Nessa fase
ocorre a elaboração das atividades do experimento, na qual seu contexto é
determinado em detalhes. Os passos dessa fase, de um modo geral, são ilustrados
na Figura 04:
•

Seleção do contexto: seleciona o ambiente em que o experimento
controlado será executado.

•

Formulação das hipóteses: a base da análise de um experimento é o teste
de hipóteses. Na fase de planejamento, a definição do experimento é
formalizada em hipóteses: a hipótese do experimento (ou hipótese
alternativa) e a hipótese nula.

Figura 04 – Visão geral da fase de planejamento
Fonte: Wohlin et al. (2000)
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•

Seleção das variáveis: na execução de experimento controlado, estuda-se
o resultado da alteração das variáveis do processo. Há dois tipos de
variáveis em um experimento: variáveis independentes e dependentes. A
escolha das variáveis apropriadas nem sempre é fácil e usualmente requer
o conhecimento do domínio que se pretende avaliar (BARROS NETO et
al., 2007). As variáveis independentes devem ter algum efeito nas
variáveis dependentes e devem ser controláveis, devendo ser escolhidas
também as escalas de medida que elas deverão ter. Já as variáveis
dependentes, na maioria das vezes, não possuem medida direta e a
medida indireta deve ser validada cuidadosamente, porque afeta o
resultado do experimento. As variáveis independentes e as dependentes
são, em geral, escolhidas simultaneamente ou em ordem reversa
(WOHLIN et al., 2000).

•

Seleção dos participantes: os participantes devem ser selecionados de
forma criteriosa, pois esta seleção está interligada com a generalização
dos resultados do experimento. Para que essa generalização ocorra, essa
seleção deve ser representativa para a população trabalhada. Segundo
Sjoberg et al. (2002) e Arisholm et al. (2003), é importante utilizar
profissionais como participantes de experimentos, para poder aumentar o
realismo deles. Porém, é um desafio selecionar profissionais por
problemas de disponibilidade e custo (BENESTAD et al., 2005).

•

Projeto do experimento: descreve como o experimento será executado. O
experimento é projetado com base nas hipóteses e variáveis selecionadas
anteriormente.

O

projeto

e

a

análise

do

experimento

estão

correlacionados. A definição do projeto experimental afeta a análise e viceversa. O projeto pode ser aleatório, em blocos, balanceado ou alguma
destas combinações:
 Aleatório: a distribuição de objetos, participantes e a ordem de
execução dos testes estatísticos podem ser aleatórias (WOHLIN et al.,
2000), com o intuito de impedir que fatores indesejáveis, mas que não
se

tem

conhecimento,

sejam

obrigatoriamente

associados

a

determinadas combinações e possam influenciar o resultado (BARROS
NETO et al., 2007);
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 Em blocos: utilizam-se blocos quando um fator pode afetar o resultado,
porém não se deseja estudar esse fator. Os blocos são usados para
eliminar o efeito do fator indesejável (WOHLIN et al., 2000). No
planejamento, distribuem-se os fatores de forma a evitar ou minimizar
os efeitos indesejáveis (BARROS NETO et al., 2007);
 Balanceado: quando os tratamentos são determinados com igual
número

de

participantes

tem-se

um

projeto

balanceado.

O

balanceamento é desejável porque ele tanto simplifica quanto fortalece
as análises estatísticas dos dados. No entanto, essa característica não
é fundamental para o experimento (WOHLIN et al., 2000).
•

Instrumentação: os instrumentos para a realização do experimento são
escolhidos e elaborados nesse passo do planejamento. Os instrumentos
são de três tipos: objetos (especificação de sistemas, código fonte,
softwares, etc.), diretrizes (descrição de técnica, lista de verificação, etc.) e
de medição (questionários).

•

Avaliação da validade: um ponto muito importante a respeito dos
resultados de um experimento é a validade deles (WOHLIN et al., 2000),
(AHL, 2005), (BERANDER, 2007). Nesse passo, a validade do
experimento é analisada levando em consideração os fatores que podem
afetá-la. É importante pensar na validade dos resultados desde o
planejamento, para que assim possa diminuir os riscos à validação deles.
Riscos à validade são fatores além do controle dos experimentadores que
podem afetar as variáveis dependentes (WOHLIN et al., 2000). Um passo
crucial em um experimento é minimizar o impacto desses riscos. Portanto,
WOHLIN et al. (2000) propõem um modelo classificatório:
 Validade de conclusão: refere-se à relação entre o tratamento e o
resultado do experimento;
 Validade interna: se houver uma relação entre o tratamento e o
resultado deve-se certificar que esta é uma relação causal, e não
resultado de um fator que não tenha sido controlado ou medido;
 Validade de construção: refere-se à relação entre a hipótese e
observação. Se a relação entre causa e efeito é causal, tem-se que
assegurar que o tratamento reflete a construção da causa e que o
resultado reflete a construção do efeito;
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 Validade externa: relacionada à generalização dos resultados para
toda a população.
3.6 Seleção do Contexto
Este experimento é realizado na sede brasileira de uma empresa
multinacional que atua no segmento alimentício. Esta empresa possui sua sede nos
Estados Unidos, na cidade de Los Angeles. No Brasil, possui quatro unidades
situadas nas regiões nordeste, sul e sudeste. A sede nacional está localizada na
cidade de São Paulo e esta empresa atualmente emprega 500 colaboradores.
Objetiva-se realizar este experimento neste ambiente empresarial, em sua
sede nacional, em uma sala previamente preparada para este estudo, na qual os
participantes serão convidados a priorizarem os requisitos em cada um dos métodos
que estão sendo avaliados, por meio de um software. Cada participante terá acesso
a um computador individual, contendo uma versão previamente instalada do
software que auxiliará a captura dos dados para o experimento.
Os dados que serão capturados referem-se ao:
•

processo de priorização propriamente dito, no qual o software
apresenta a cada participante a relação de requisitos que este deverá
priorizar e o método de priorização que deve empregado,

•

questionário no qual o participante opinará sobre o emprego do
método. Através deste questionário é possível medir as variáveis
dependentes do experimento.

O experimento é realizado com todos os participantes previamente
selecionados, objetivando a obtenção dos resultados das priorizações executadas
por cada um, bem com suas respectivas opiniões expressadas através do
questionário final. O experimento é executado em dois cenários diferentes, sendo
que em cada um há três rodadas, uma para a priorização em cada método
específico que está sendo estudado, com um intervalo mínimo de 10 minutos entre
cada rodada.
O experimento inicia-se no mesmo momento para os 15 participantes.
Inicialmente é exibida uma informação breve sobre o estudo e sobre cada um dos
três métodos que estão sendo avaliados, em seguida inicia-se o experimento em si.
Para tanto, o software determina uma ordem aleatória para a exibição dos métodos
para cada participante, bem como a ordem, também aleatória, dos requisitos para
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uso em cada um dos três métodos. No primeiro cenário são apresentados 15
requisitos para serem priorizados em cada um dos três métodos e ao final destas
três rodadas é solicitado que cada usuário preencha um questionário expressando
sua opinião sobre o emprego dos métodos testados. Em seguida, inicia-se o
segundo cenário, no qual ocorre um incremento no número de requisitos e cada
participante é convidado a priorizar 30 requisitos em cada um dos três métodos. Por
fim, é apresentado um questionário para se obter a opinião do participante em
relação às possíveis dificuldades encontradas com o incremento no número de
requisitos (percepção comparativa entre o primeiro e o segundo cenário).
3.7 Formulação das Hipóteses
A inferência estatística é um ramo da estatística cujo objetivo é fazer
afirmações a partir de um conjunto de valores representativo (amostra) sobre um
universo. A inferência estatística é dividida em dois grandes tópicos: a estimação de
parâmetros e os testes de hipóteses (WONNACOTT et al., 1985).
Hipótese, na estatística descritiva, é uma suposição quanto ao valor de um
parâmetro populacional, ou quanto à natureza da distribuição de probabilidade de
uma variável populacional (COSTA NETO, 2002).
Nas ciências do comportamento, efetuam-se levantamentos a fim de
determinar o grau de aceitação de hipóteses baseadas em teorias do
comportamento. Formulada uma determinada hipótese, é necessário coletar dados
empíricos e, com base nestes dados, decide-se então sobre a validade ou não da
hipótese. A decisão sobre a hipótese pode levar à rejeição, revisão ou aceitação da
teoria que a originou. Para se chegar à conclusão que uma determinada hipótese
deverá ser aceita ou rejeitada, baseada em um conjunto particular de dados, é
necessário dispor de um processo objetivo que permita decidir sobre a veracidade
ou falsidade de tal hipótese (WONNACOTT et al., 1985).
O teste de hipótese é uma regra de decisão para aceitar ou rejeitar uma
hipótese estatística com base nos elementos amostrais. Segundo a teoria de Karl
Popper, não se pode provar uma hipótese, entretanto é possível tentar rejeitar todas
as hipóteses contrárias a ela (POPPER, 1975). Para tanto, é necessário estabelecer
a hipótese nula (H0) - hipótese estatística a ser testada, e as hipóteses alternativas a
ela. A hipótese nula é uma assertiva de como seria se a suposição em questão
estivesse errada. Por definição, a hipótese nula expressa uma igualdade - nulidade,
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enquanto que as hipóteses alternativas são expressas por desigualdades (COSTA
NETO, 2002).
Ex.: Ho - µ = 1,65 m
H1 - µ <> 1,65 m
A hipótese nula indica que não há nenhum relacionamento estatisticamente
significante entre a causa e o efeito. Segundo a estatística descritiva, o conceito de
estatisticamente significante indica que as diferenças encontradas entre as médias
amostrais são grandes o suficiente para não serem atribuídas ao acaso (COSTA
NETO, 2002). O objetivo do experimento é, então, rejeitar a hipótese nula em favor
de uma ou algumas hipóteses alternativas. Essa rejeição pode ocorrer baseada nos
resultados da hipótese nula, utilizando-se de testes estatísticos apropriados a cada
tipo de distribuição de dados (WOHLIN et al., 2000) (AHL, 2005).
A

objetividade

deste

processo

deve

ser

baseada

na

informação

proporcionada pelos dados e como estes dados, em geral, envolvem apenas tanto a
parte da população que se pretende atingir, como o risco que se está disposto a
correr de que a decisão tomada não esteja correta. A metodologia para a decisão
sobre a veracidade ou falsidade de uma determinada hipótese envolve algumas
etapas (WONNACOTT et al., 1985):
1. Definir a hipótese de igualdade (H0) – hipótese nula.
2. Escolher a prova estatística (com o modelo estatístico associado) para
tentar rejeitar H0.
3. Definir o nível de significância (α) e um tamanho de amostra (n).
4. Determinar (ou supor determinada) a distribuição amostral da prova
estatística sob a hipótese de nulidade.
5. Definir a região de rejeição.
6. Calcular o valor da prova estatística, utilizando os valores obtidos na(s)
amostra(s). Se tal valor estiver na região de rejeição, rejeitar, então a hipótese nula,
senão a decisão será que a hipótese nula não poderá ser rejeitada ao nível de
significância determinado.
A hipótese deve ser formalmente definida e os dados da amostra devem ser
coletados durante a realização do experimento. Se a hipótese nula puder ser
rejeitada, então é possível inferir uma conclusão (WOHLIN et al., 2000). A
formulação das hipóteses faz parte do próprio processo de aquisição de
conhecimento científico. Há hipóteses provindas de considerações teóricas, como a
de que a probabilidade de ocorrer “cara” no lançamento de uma moeda seja igual a
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0,5. Outras surgem de considerações empíricas, como a de que o diâmetro de
certas peças se distribua normalmente. E também pode haver hipóteses associadas
a valores aceitos por tradição, como outras oriundas de especificações fornecidas
por frabricantes de produtos ou fornecedores de serviços. Além disto, também é
possível formular hipóteses em função de situações que se deseja comprovar
estatisticamente (COSTA NETO, 2002).
No presente estudo, a formulação das hipóteses se dará pela possibilidade ou
não de se comprovar estatisiticamente a situação proposta e descrita na seção 3.6 –
Seleção do Contexto. Nessa situação, são apresentados dois cenários nos quais
serão avaliados três métodos de priorização: AHP, BST e VOP, segundo alguns
critérios pré-definidos (seção 1.2 – Objetivo). A hipótese nula (H0) que se deseja
rejeitar é a de que, na situação proposta, não há diferenças, no que tange aos
quesitos analisados, no emprego de qualquer um dos três métodos de priorização,
ou seja, a igualdade de que nestes quesitos os três métodos são promissores. A
hipótese alternativa (H1) indica que ao menos um dos três métodos de priorização é,
em algum dos quesitos, mais promissor do que os demais.
3.8 Seleção das Variáveis
Quando o projeto do experimento está sendo desenvolvido, devem-se
determinar as variáveis do experimento. Há dois tipos de variáveis: independentes e
dependentes. Todas as variáveis que são manipuladas e controladas são chamadas
variáveis independentes (ou de entrada, ou ainda, variáveis de estado). As variáveis
nas quais se observa o efeito das mudanças das variáveis independentes são
chamadas variáveis dependentes (ou variáveis de resposta, ou ainda, variáveis de
saída).
Um experimento estuda o efeito da mudança de uma ou mais variáveis
independentes, que passam a ser chamadas fatores. As outras variáveis
independentes são controladas, mantendo um valor fixo durante todo o experimento,
para que estas não interfiram no efeito dos fatores (BARROS NETO et al., 2007).
Neste estudo definiu-se o método de priorização como sendo a variável
independente, pois ele será manipulado visando-se a inferência dos resultados
comparativos.
Identificou-se como variáveis dependentes o seguinte conjunto:
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•

Tempo de execução de cada método: na priorização de requisitos o
fator tempo é considerado uma das mais importantes variáveis, pois o
resultado de outras variáveis dependentes é influenciado por ele
(SAHNI, 2007). Neste experimento, o tempo na utilização de cada
método de priorização

será mensurado automaticamente

pela

ferramenta utilizada pelos participantes.
•

Acurácia dos resultados: é medida em função de como os resultados
finais correspondem à percepção que os participantes do processo
possuem em relação à correta ordem dos requisitos. É importante
medir a acurácia dos métodos, uma vez que resultados incorretos
acarretam em perda de tempo. A acurácia pode ser medida
perguntando aos participantes sobre a percepção de assertividade de
cada método ou através da aplicação de um teste cego. Nesse teste,
os participantes comparam os resultados finais de diversos métodos
indicando qual deles teve maior assertividade (os participantes têm
acesso somente ao resultado dos métodos, porém o nome do método
é mantido em segredo) (BERANDER, 2006), (SAHNI, 2007). No
experimento a acurácia será medida através do questionário que os
participantes responderão ao final das rodadas de priorização.

•

Escalabilidade do método: definida como a capacidade e flexibilidade
do método em trabalhar com um número crescente de requisitos. Essa
variável se tornou a principal variável em função do incremento do
número de requisitos que atualmente é percebido na indústria. A
escalabilidade pode ser mensurada simplesmente perguntando aos
participantes sobre a percepção que eles tiveram em diferentes
cenários com número crescente de requisitos, ou através do tempo
gasto nestes diferentes cenários (BERANDER et al., 2006), (SAHNI,
2007). Na presente pesquisa, os participantes são convidados a
responderem um questionário, no qual indicam, pela percepção, o
método que tem a melhor escalabilidade.

•

Facilidade no emprego do método: métodos fáceis de serem utilizados
tendem a trazer resultados mais precisos, uma vez que os
participantes sentem maior conveniência em utilizá-los (BERANDER et
al., 2006). Esta variável também pode ser mensurada questionando os
participantes a determinarem qual método é mais fácil de ser
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empregado. Neste trabalho, os participantes são convidados a
indicarem o método mais fácil de ser utilizado através do questionário
respondido ao final de cada rodada.
Na execução do experimento controlado, a variável independente (método de
priorização) será manipulada. Nesse caso, ela indicará que o participante será
submetido ao processo de priorização de requisitos utilizando um dos três métodos
de priorização que estão sendo estudados (AHP, BST e VOP). Em seguida, esse
mesmo participante responderá a um questionário de múltipla escolha, no qual cada
questão possui algumas alternativas de respostas com valores pré-defindos
associados a cada uma delas. As variáveis dependentes “acurácia dos resultados”,
“escalabilidade do método” e “facilidade no emprego do método” serão mensuradas
a partir do peso associado a cada resposta assinalada no questionário. A variável
dependente “tempo de execução” será medida diretamente, através do tempo gasto
com aplicação de cada método de priorização. A partir dessas medidas, as
hipóteses, descritas na seção 3.7 – Formulação das Hipóteses, serão avaliadas e
uma conclusão sobre o resultado do experimento poderá ser inferida.
3.9 Seleção dos Participantes
A população-alvo é um conjunto de indivíduos, projetos ou organizações
sobre as quais se deseja generalizar os resultados de um experimento (BENESTAD
et al. 2005). É necessário definir a população-alvo do experimento na fase de sua
definição e conforme mencionado por Kitchenham (2002), “se você não pode definir
a população da qual seus participantes/objetos são retirados, não é possível extrair
nenhuma inferência dos resultados do seu experimento”. A disponibilidade dos
participantes do experimento pode ser restringida por considerações práticas. Sendo
assim, deve-se considerar as restrições na definição da população-alvo. Há algumas
restrições que devem ser consideradas nesse processo, tais como: diferenças de
localização geográfica dos participantes, diferenças na cultura organizacional na
qual os possíveis participantes estão inseridos e diferenças entre as habilidades de
cada um dos possíveis participantes (BENESTAD et al. 2005).
Recrutar os participantes constitui-se uma das fases da operacionalização, na
qual é necessário obter o comprometimento dos indivíduos com o experimento em
questão. Em uma pesquisa sobre experimentos controlados em engenharia de
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software, SJOEBERG et al. (2005) verificou que em poucos estudos adotou-se a
seleção aleatória de participantes. Ele identificou que a abordagem mais comum
adotada foi a seleção por conveniência, na qual os participantes são selecionados
por sua acessibilidade conveniente. Além disso, essa técnica tem se mostrado mais
fácil, rápida e geralmente menos dispendiosa e menos problemática do que a
seleção aleatória.
Para generalizar o resultado de um experimento com um determinado grupo
de

indivíduos

(população-amostral),

é

necessário

conhecer

as

diversas

características e suas variações na amostragem, e no grupo cujo resultado será
generalizado (população-alvo) (BASILI et al. 1999). Para a seleção de profissionais
em experimentos controlados, é relevante conhecer as variações de competência,
produtividade, educação, experiência (incluindo domínios), idade, cultura, etc.
Entretanto, não há um conjunto de variáveis comumente aceitas como guias para a
coleta de dados em um determinado experimento (SJOEBERG et al., 2005). Isso
ocorre porque a comunidade de engenharia de software ainda tem dificuldades para
identificar quais variáveis são realmente importantes. Dessa forma, cada
experimento busca focalizar as variáveis que seus autores especificam (SJOEBERG
et al., 2005).
No experimento em questão optou-se pela seleção de 15 profissionais de
uma mesma empresa, na qual todos atuam em uma mesma unidade. É um grupo
heterogêneo de indivíduos, com diversas variações de competência: diferenças de
nível educacional, experiência profissional, idade e cultura. A intenção do
experimento é representar o cenário que comumente ocorre em empresas similares.
A seleção dos participantes deu-se pela distribuição aleatória de convites entregues
a um grupo de colaboradores da empresa no qual o experimento controlado é
realizado. Em seguida, sorteou-se 15 eleitos dentre o grupo que respondeu
positivamente ao convite.
3.10 Projeto do Experimento
No experimento em questão optou-se pela distribuição aleatória dos objetos,
participantes e a ordem de execução dos testes estatísticos. Os participantes são
apresentados aos métodos de priorização de forma aleatória e os requisitos para
serem priorizados também são selecionados de forma aleatória. O objetivo é

46
minimizar a influência no resultados de fatores indesejáveis, sobre os quais não se
tem conhecimento (BARROS NETO et al., 2007).
3.11 Instrumentação
Antes da condução deste experimento, foi desenvolvida uma ferramenta para
possibilitar a aplicação das técnicas de priorização junto aos participantes. O
objetivo da ferramenta é abstrair os passos necessários para a utilização das
técnicas de priorização, fazendo com que os participantes concentrem-se apenas
nas atividades de priorização dos requisitos propriamente ditas.
Essa ferramenta também será responsável pela escolha aleatória da ordem
em que os três métodos de priorização serão aplicados a cada um dos participantes,
em cada um dos dois cenários do estudo, além de também eleger, aleatoriamente,
os requisitos que serão propostos em cada sessão de priorização.
A ferramenta em questão foi desenvolvida em linguagem de programação
Powerbuilder 11.x utilizando base de dados Oracle 11.g. Ela também é responsável
por fazer uma breve apresentação do experimento aos participantes, além de obter
as respostas ao questionário de avaliação sobre os métodos de priorização.
O questionário visa colher, mesmo que de forma subjetiva, a opinião do
participante sobre cada método de priorização que ele tiver utilizado no experimento.
A intenção do questionário é medir as variáveis dependentes do experimento.
3.12 Validade da Conclusão
Ameaça: baixo poder estatístico devido a uma baixa amostragem.
Minimizar ameaça: uma ameaça quase impossível de ser removida, uma vez
que a experiência é voluntária. Porém, se o experimento puder ser conduzido
futuramente com um grande número de participantes, há uma chance maior de que
o risco seja minimizado (WOHLIN et al., 2000).
Ameaça: influência e taxa de erro.
Minimizar ameaça: influenciar um resultado é uma das principais ameaças
para a validade de um experimento. Para minimizar esta ameaça, as variáveis
independentes devem ser selecionadas aleatoriamente e o investigador não deve ter
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a possibilidade de influenciar na ordem de apresentação dos métodos de priorização
e dos requisitos (WOHLIN et al., 2000).
Ameaça: confiança nas medidas
Minimizar ameaça: a validade de um experimento é altamente dependente da
confiança de suas medidas (WOHLIN et al., 2000). Há um momento na experiência
no qual cada participante deve fazer um julgamento subjetivo sobre o emprego de
cada método de priorização. Para minimizar esta ameaça, o questionário
apresentado ao participante deve conter uma escala ordinal associada a cada
resposta, e o participante deve responder a cada questão selecionando uma das
possíveis respostas, já previamente associadas à escala ordinal. Este processo é
empregado para todas as variáveis dependentes que são medidas, exceto para o
tempo gasto em cada priorização, pois este pode ser medido objetivamente.
3.13 Validade Interna
Ameaça: maturação.
Minimizar ameaça: difícil, uma vez que cada método de priorização está
utilizando os mesmos requisitos e os participantes estão avaliando todos os métodos
em um mesmo momento. Isso significa que há um grande risco de que os
participantes lembrem-se de como eles priorizaram no último método (WOHLIN et
al., 2000). Porém, como a cada nova rodada de priorização os requisitos são
listados em ordem aleatória, o efeito deve ser minimizado. O ideal seria que o
experimento fosse conduzido separadamente, em um maior número de ocasiões
diferentes, embora isto dificultasse sua operacionalização e execução.
Ameaça: instrumentação.
Minimizar ameaça: se a forma de experimentação é mal projetada e se as
perguntas são mal formuladas aos participantes, então esta ameaça poderia
ocasionar um grande impacto no experimento (WOHLIN et al., 2000). Um modo de
minimizar esta ameaça é solicitar que outras pessoas, com experiência em
priorização de requisitos e que não estejam participando diretamente do
experimento, revisem os instrumentos antes do seu emprego.
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Ameaça: seleção.
Minimizar ameaça: considerando que os participantes deste experimento são
todos voluntários, há um problema caso eles estejam mais motivados em fazerem o
teste do que a população em geral. Isso indicaria que o grupo selecionado não é
representativo para a população em geral (WOHLIN et al., 2000). Esta ameaça é
difícil de ser minimizada ou eliminada. Assim, é importante considerar na conclusão
que o resultado obtido pode ter alguma falha na representação da população em
geral.
3.14 Validade na Construção
Ameaça: adivinhação da hipótese.
Minimizar ameaça: há um risco que os participantes possam tentar entender
os propósitos e as intenções do experimento, e então conduzirem suas respostas
para estes propósitos (WOHLIN et al., 2000). Isso resultaria em uma conclusão
enganosa. Para minimizar o risco desta ameaça, cada instrução foi testada
previamente com outras pessoas que não participam diretamente do experimento,
visando garantir que as instruções são neutras.
Ameaça: temor em ser avaliado.
Minimizar ameaça: algumas pessoas não gostam ser observadas e avaliadas.
Entretanto, o experimento não pretende observar ou avaliar uma única pessoa, ao
invés disto ele visa avaliar diferentes métodos de priorização (WOHLIN et al., 2000).
Para eliminar ou minimizar esta ameaça, cada participante deve escolher um
envelope em uma caixa. Cada envelope contém um usuário e sua respectiva senha
de acesso, que serão utilizados pelo participante no experimento. O usuário utilizado
por cada participante não deve ser registrado.
Ameaça: crença do participante.
Minimizar ameaça: há um risco de que o participante possa influenciar,
consciente ou inconscientemente, o resultado do teste. Por exemplo, é possível que
ele acredite que o método de priorização X seja o melhor, e então ele direcione suas
respostas de maneira que o método de priorização X adquira o melhor resultado
(WOHLIN et al., 2000). Para minimizar esta ameaça é importante que as perguntas
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sejam neutras sobre o que pode ser ou não a intenção de cada resposta. Além
disso, a questões finais sobre cada método de priorização devem ser idênticas.
Ameaça: número de requisitos.
Minimizar ameaça: métodos de priorização diferentes, como o AHP,
consomem mais tempo quando há mais requisitos. Por outro lado, alguns métodos
como o BST, possuem melhor desempenho com um número maior de requisitos.
Porém, o experimento não pode ter um número diferente de requisitos em função do
método de priorização, pois isto resultaria em uma falha de projeto que poderia
mostrar parcialidade para um método em detrimento de outro. Uma vez que o
experimento baseia-se em uma extensão de outros similares (KARLSSON et al.,
1998), (KARLSSON et al., 2004), (AHL, 2005), (LEHTOLA, 2006), (KHAN, 2006),
(AZAR et al., 2007), (SAHNI, 2007), (BERANDER, 2007), optou-se pela adoção do
mesmo número

de requisitos

comumente

adotados nestes

estudos,

não

privilegiando nenhum método em questão.
3.15 Validade Externa
Ameaça: Interação de fixação e tratamento.
Minimizar ameaça: a construção de um software que permita a apresentação
de cada método de priorização de uma forma funcional aos participantes, ou seja,
esta ferramenta deve operacionalizar e abstrair todos os passos necessários para
aplicação de cada método que está sendo avaliado. Também é importante
assegurar que cada participante compreenda plenamente como funciona os
métodos de priorização do experimento. Caso contrário, o participante poderia fazer
um mau uso da ferramenta, conduzindo respostas errôneas sobre sua experiência
com o emprego do método (WOHLIN et al., 2000). Para minimizar esta ameaça, a
ferramenta do experimento deve ser testada com pessoas que estejam
familiarizadas com diferentes métodos de priorização e a avaliação destas pessoas
deve guiar a construção da ferramenta.
3.16 Operação do Experimento
Após o planejamento, o experimento deve ser executado para que os dados
possam ser coletados e posteriormente analisados. A fase de operação é,
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praticamente, a única em que os participantes têm contato direto com o experimento
(WOHLIN et al., 2000). Outras ocasiões podem ser durante instruções passadas
antes do comprometimento do participante ou no final do experimento, para a
apresentação dos resultados ou entrevistas. Mesmo que o experimento tenha sido
bem delineado e planejado, será invalidado se esses participantes não executarem
seriamente o experimento (BERANDER, 2007).
Como pode ser observada na Figura 05, a fase de operação consiste de três
passos: preparação, execução e validação de dados.

Figura 05 – Visão geral da fase de operação
Fonte: Wohlin et al. (2000)
No passo de preparação, o material necessário é elaborado e separado
(formulários, software, equipamentos etc.) e os participantes são escolhidos. Estes
devem ser informados sobre a intenção do experimento e, então, deve-se obter o
consentimento deles em participar. A execução ocorre quando os participantes
executam as tarefas e os dados são coletados. Na validação dos dados, o
experimentador deve verificar se os dados são aceitáveis e se foram coletados
corretamente (WOHLIN et al., 2000), (AHL, 2005).
No experimento em questão, foi desenvolvido previamente um software,
conforme descrito na seção 3.6, o qual auxiliará na coleta dos dados dessa
pesquisa. Esse software estará previamente instalado em 15 computadores de
configuração semelhante, que estarão em uma sala previamente reservada nas
dependências da empresa no qual o experimento será realizado. Os participantes,
voluntários do experimento, serão convidados a entrarem ao mesmo tempo nesta
sala e cada um selecionará um computador para operá-lo. Em seguida, cada
participante deverá sortear um usuário e uma senha de acesso à aplicação do
experimento. Esse usuário não identificará o participante individualmente. Uma vez

51
que todos os participantes tenham sorteado seus respectivos usuários e senhas de
acesso, será autorizado que todos acessem simultaneamente a aplicação e
aguardem as próximas instruções na tela inicial de boas-vindas.
Nesse momento, o responsável por conduzir o experimento fará uma breve
explanação do que se seguirá e autorizará os participantes a iniciarem o
experimento propriamente dito. A partir desse ponto, o software conduzirá os
participantes pelos cenários de priorização, sempre com uma tela inicial que contém
uma breve explanação do método antes da tela que efetivamente solicita a
priorização por parte do voluntário. No momento em que o participante concluir uma
rodada de priorização, o software solicitará que ele aguarde a confirmação do
condutor do experimento para prosseguir com a próxima rodada. Isto se faz
necessário para que se tenha um intervalo mínimo de 10 minutos entre um processo
de priorização e outro, visando a mitigação de riscos descritos na seção 3.13.
Ao final das três primeiras rodadas de priorização, todos os participantes
terão priorizados os requisitos nos três métodos em avaliação para o primeiro
cenário (com 15 requisitos). Nesse momento, o software apresentará um
questionário no qual o participante será convidado a expressar sua opinião sobre o
emprego dos métodos testados. As questões formuladas visam obter a percepção
do usuário sobre as dificuldades encontradas nas três rodadas de priorização que se
seguiram. O questionário será o mesmo para todos os participantes, mas as
questões serão apresentadas em ordem aleatória em cada estação de trabalho,
visando a mitigação de algum risco desconhecido ao processo. Todas as questões
apresentadas possuem uma escala de valores e o participante deverá selecionar o
valor que representar de forma mais apropriada sua resposta.
Uma vez que todos os participantes tenham respondido o questionário, o
software solicitará que eles aguardem a autorização do condutor do experimento
para iniciarem a próxima rodada de priorização no segundo cenário (com 30
requisitos). Com autorização conferida, o software apresentará novamente os
mesmos três métodos de priorização e novamente solicitará que todos participantes
priorizem os requisitos selecionados. Também será apresentada a tela com a breve
explanação de cada método, antes da sua execução propriamente dita, e também
será observado o intervalo mínimo de 10 minutos entre cada rodada de priorização.
Por fim, com a conclusão da terceira rodada do segundo cenário de
priorização, todos os participantes serão convidados novamente a responderem o
mesmo questionário apresentado ao final do primeiro cenário. Neste momento, a

52
intenção é captar a percepção dos participantes em relação ao incremento das
dificuldades em função do aumento do número de requisitos.
Assim que todos os participantes tenham respondido o questionário final, o
experimento estará oficialmente encerrado e os dados obtidos estarão prontos para
serem avaliados.
3.17 Análise e Interpretação
Os dados coletados na fase anterior devem ser analisados e interpretados.
Os três passos que devem ser executados nesta fase são ilustrados na Figura 06.

Figura 06 – Visão geral da fase de análise e interpretação
Fonte: Wohlin et al. (2000)
O primeiro passo na análise é tentar entender os dados usando estatísticas
descritivas, que fornecem uma interpretação deles. O segundo passo é reduzir o
conjunto de dados a um conjunto válido, ou seja, excluir os dados anormais ou
dados falsos. No terceiro passo os dados são analisados pelo teste de hipótese, no
qual as hipóteses do experimento são avaliadas estatisticamente, verificando se é
possível rejeitar hipóteses nulas (WOHLIN et al., 2000).
No experimento em questão, iniciam-se as análises dos dados coletados
identificando se eles possuem uma distribuição paramétrica ou não paramétrica.
Para tanto, aplica-se um teste de normalidade, um processo estatístico que visa
determinar se uma amostra de dados possui uma distribuição normal, também
conhecida como distribuição Gaussiana. Em uma distribuição normal, a média e
mediana estão muito próximas e em alguns casos são idênticas. A análise de uma
distribuição de Gauss, em geral, centra-se na análise do valor médio (
da fórmula (BERANDER, 2004b):

), através
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Aqui, n representa o tamanho da amostra, e xi é o valor de observação i. O segundo
cálculo é o desvio padrão, que indica o quão próximas da média estão as várias
observações. O desvio padrão é calculado pela fórmula (DRISCOLL, 1996):

O próximo passo é calcular a assimetria. Em uma distribuição de Gauss a
assimetria deve ser zero. Se o valor for negativo, então a curva é inclinada mais
para a esquerda, e se o valor for positivo, então é inclinada à direita. A assimetria é
calculada segundo a fórmula (GUJARATI, 2003):

Aqui, S indica o valor da assimetria. Em seguida, executa-se o teste de
normalidade de Kurtosis (Curtose), uma medida de dispersão que caracteriza o
"achatamento" da curva da função de distribuição. A distribuição de Gauss é definida
como K = 3. Se K < 3 então a curva é mais achatada que a distribuição normal. E se
K > 3 ela será menos achatada que distribuição normal. A Kurtosis é definida como
(GUJARATI, 2003):

O erro padrão de Kurtosis é

24 / n .Valores além de ± 2* 24 / n indicam um

índice significativo de Kurtosis. Uma vez obtidos os valores da assimetria (S) e o
valor de Kurtosis (K), testa-se a normalidade da distribuição estudada através do
teste de Shapiro-Wilk (W). Se o valor calculado de W é estatisticamente significativo,
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ou seja, p > 0,05, a distribuição será considerada normal (SHAPIRO et al., 1965),
(SNEDECOR et al., 1989).

Optou-se pelo teste de Shapiro-Wilk (W), por ele ter sido comprovado pelos
próprios autores, através de estudos empíricos, como sendo um teste poderoso em
várias situações de diferentes distribuições, quando comparado com os resultados
de testes similares, principalmente na aplicação em pequenas amostras (n < 20)
(SHAPIRO et al., 1965).
Caso observe-se uma variância aceitável (distribuição normal), aplica-se um
teste paramétrico: ANOVA, caso contrário aplica-se um teste não-paramétrico:
Kruskal-Wallis (WOHLIN et al., 2000). Dessa forma, é possível analisar e rejeitar as
hipóteses formuladas originalmente no experimento, possibilitando a inferência de
uma conclusão sobre os dados obtidos na comparação entre os métodos.
Conforme visto na seção 3.7, H0 é a hipótese nula ou existente a ser testada,
enquanto que a H1 é a hipótese alternativa. Os testes estatísticos consistem em
aceitar ou rejeitar a hipótese H0, o que corresponde, portanto, respectivamente, à
negação ou afirmação de H1 (COSTA NETO, 2002).
O teste de hipótese está sujeito a dois tipos de erro:
-

erro tipo I – rejeitar H0, sendo H0 verdadeira;

-

erro tipo II – aceitar H0, sendo H0 falsa.

As probabilidades de ocorrência desses dois tipos de erro são designadas,
respectivamente, por α e β e estão condicionadas à realidade. Com isto, o erro tipo I
só poderá ser cometido se H0 for verdadeira, e o erro tipo II se H0 for falsa. Da
mesma forma, o erro tipo I só poderá ser cometido se H0 for rejeitada e o erro tipo II
se H0 for aceita, conforme mostrado na Tabela 02. A probabilidade α do erro tipo I é
denominada nível de significância do teste (COSTA NETO, 2002).
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Tabela 02 – Resultados do Teste de Hipóteses e suas Probabilidades
Realidade
H0 verdadeira

H0 falsa

Aceitar H0

Decisão correta
(1 - α)

Erro tipo II
(β)

Rejeitar H0

Erro tipo I
(α)

Decisão correta
(1 - β)

Decisão

Fonte: COSTA NETO (2002)
A faixa de valores da variável de teste que leva à rejeição de H0 é
denominada região crítica (R.C.) do teste. A faixa restante constitui a região de
aceitação. A aceitação ou rejeição de uma hipótese testada pode depender do nível
de significância adotado, desta forma, o resultado experimentalmente obtido pode
ser ou não significante, dependendo do α fixado. Um resultado significativo a um
determinado nível α levará à rejeição da hipótese H0, pois admiti-se que, a menos de
um risco pré-fixado α, ele é incompatível com a hipótese H0 (COSTA NETO, 2002).
Por outro lado, se o valor experimental da variável de teste estiver na região
de aceitação, não terá havido, no nível α considerado, evidência significativa
suficiente para a rejeição da hipótese H0, a qual deverá, portanto, ser aceita. Nesse
caso, é possível ocorrer o erro tipo II, cuja probabilidade é um certo β. A aceitação
da hipótese H0 corresponde, em geral, à insuficiência de evidência experimental, ao
nível de significância desejado, para se chegar à sua rejeição. Essa aceitação, como
o próprio termo sugere, não deve ser entendida como uma afirmação de H0 (COSTA
NETO, 2002), (WOHLIN et al., 2000).
O controle sobre o erro tipo II muitas vezes não pode ser exercido, ou pela
ausência da determinação conveniente do tamanho da amostra ou pelo
desconhecimento da própria técnica de controle do erro. Nesse caso, a conclusão
será estatisticamente forte apenas se o teste levar a rejeição da hipótese H0, caso
em que eventualmente pode se cometer o erro tipo I. Entretanto, se a decisão for
aceitar a hipótese H0, o teste necessitará de maior significação estatística, uma vez
que não se pode avaliar a ocorrência do erro tipo II (COSTA NETO, 2002), (WOHLIN
et al., 2000).
Mesmo com essa indefinição acerca da possível ocorrência do erro tipo II, é
importante observar que a terminologia adotada na análise estatística descritiva vem
a este encontro, pois “rejeitar” é um verbo forte, ao passo que “aceitar” é um verbo
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fraco e que não indica que se está “afirmando” algo. Se rejeita-se H0, é porque
estatisticamente há evidências, ao nível de significância α, de que esta rejeição está
correta, ao passo que, se aceita-se H0, em geral esta aceitação não representa uma
afirmação estatisticamente forte. Essa aceitação refere-se a uma hipótese ideal
acerca de um aspecto da população, hipótese em geral configurada por igualdades
ou afirmações estritas, o que dificilmente será rigorosamente verdadeiro. A própria
necessidade, vista ao se examinar o problema do tamanho da amostra, de se
considerar a faixa de valores “aceitáveis” para o parâmetro testado está relacionada
com o fato de que a hipótese H0 é, em geral, uma idealização, com praticamente
nenhuma probabilidade de ser rigorosamente verdadeira. Contudo, o teste de
hipóteses continua sendo uma ferramenta para tomada imediata de decisão, entre
aceitar e rejeitar H0, empregada em muitas pesquisas para se determinar a
significância de certo resultado (COSTA NETO, 2002).
Como no presente trabalho não há uma determinação conveniente do
tramanho ideal da amostra, não é possível determinar a probabilidade de β. Por isso,
optou-se por aumentar o poder do teste, aumentando o nível de significância (α). A
definição do nível de significância é uma decisão que deve ser tomada pelo
responsável pela condução do teste das hipóteses, no momento do planejamento do
experimento, e é fundamental observar que quanto maior for este nível, menor a
região de aceitação de H0. No experimento em questão, o nível de significância (α)
adotado foi de 5%, uma vez que este valor é considerado um alto nível e
comumente é encontrado em trabalhos correlatos (AHL, 2005), (COSTA NETO,
2002), (SHAPIRO et al., 1965).
Nesta pesquisa, o teste das hipóteses seguirá esta seqüência:
1º - Formular um problema estatístico, conforme definido na seção 3.4,
2º - Definir a hipótese nula H0 e a(s) hipótese(s) alternativa(s) H1...Hn,
conforme descrito na seção 3.7,
3º - Definir o nível de significância, no caso deste experimento é de 5%,
4º - Definir o teste de função apropriado (de acordo com a distribuição dos
dados obtidos no experimento),
5º - Decidir a faixa crítica, na qual estão os valores da função de teste que
indicam que a hipótese nula deve ser rejeitada,
6º - Obter uma amostra e analisá-la,
7º - Aceitar ou rejeitar a hipótese nula,
8º - Inferir uma conclusão inteligível.

57
3.18 Apresentação e Empacotamento
Na fase de apresentação e empacotamento, o experimento é documentado e
divulgado junto com seus resultados perante a comunidade (Figura 07).

Figura 07 – Visão geral da fase de apresentação e empacotamento
Fonte: Wohlin et al. (2000)
A documentação pode ser feita por meio de artigos de pesquisa para
publicação, relatórios técnicos, pacotes de laboratório (que descrevem o
experimento em termos específicos e fornece infraestrutura experimental para
replicação) e como parte de uma base de conhecimento (BARROS NETO et al.,
2007).
Os pacotes de laboratório especificam as técnicas aplicadas e o material de
treinamento das técnicas. Também define os artefatos de software utilizados no
treinamento e os que serão testados. É essencial que durante essa documentação
todos os aspectos ou informações necessárias sejam descritos, possibilitando a
replicação desse experimento (WOHLIN et al., 2000).
No experimento em questão, foi elaborado um pacote de laboratório com
todas as principais informações sobre o experimento, visando propiciar sua
replicação. Neste pacote há informações relativas aos métodos que foram
comparados (AHP, BST e VOP), aos critérios de avaliação que foram adotados, a
lista de todos os requisitos que foram utilizados nas duas rodadas de priorização, ao
processo de escolha dos participantes voluntários do experimento, bem como
algumas informações que possibilitam classificá-los em faixa etária e nível de
formação acadêmica. Também foi incluída neste pacote a ferramenta de software
desenvolvida para a aplicação do experimento, juntamente com seu código-fonte.
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O pacote contém informações sobre o contexto em que o experimento foi
aplicado, a hipótese que foi testada, bem como as variáveis dependentes e
independentes que foram manipuladas visando a inferência dos resultados. Desta
forma, acredita-se que futuros replicadores poderão revalidar os resultados obtidos
em experimentos similares.
Como parte da documentação do experimento, também foi proposta a
elaboração de um artigo científico para publicação, o qual descreverá o experimento
e os resultados obtidos com ele.
3.19 Replicação do Experimento
Com todas as informações de todas as fases de um experimento
armazenadas em um pacote de laboratório (Figura 08) é possível replicar este
experimento em outra população (WOHLIN et al., 2000).
Replicações de experimentos têm como objetivo principal verificar se os
resultados obtidos de um experimento são válidos para uma população maior
(generalização dos resultados) (WOHLIN et al., 2000). Com a replicação, os
pesquisadores

adquirem

conhecimento adicional a

respeito dos

conceitos

estudados, gerando um corpo de conhecimento sobre os resultados, confirmando-os
sob outras condições ou mesmo formulando outros questionamentos (GARCIA,
2003).
Um experimento pode ser replicado seguindo o mesmo planejamento e
condução registrados no pacote de laboratório, permitindo maior fidelidade na
replicação e possibilitando assim a comparação direta dos dados obtidos.
Replicações de experimentos assim formam um corpo de conhecimento com dados
obtidos em diferentes ambientes, como representado pela Figura 08.
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Figura 08 – Replicações de um experimento: pacote de laboratório
Fonte: Garcia (2003)
Em relação aos objetivos de uma replicação, esta pode ser classificada da
seguinte forma (BARROS NETO et al., 2007):

•

Replicações em que nenhuma hipótese da pesquisa varia: neste tipo de
replicação nenhuma das variáveis (dependentes ou independentes)
variam. Essas replicações podem ser dividas em:
 Replicações estritas: repetem o experimento o mais fielmente possível,
sendo necessárias para aumentar a confiança na validade da
conclusão. Tipo de replicação utilizada para mostrar que os resultados
obtidos no experimento original podem ser repetidos;
 Replicações que variam a execução: aumentam a confiança em
resultados experimentais, pois tem como objetivo testar as mesmas
hipóteses de experimentos anteriores, alterando alguns detalhes
quanto à maneira em que o experimento é executado, visando
direcionar determinadas ameaças internas à sua validade.

•

Replicações que variam as hipóteses de pesquisa: replicações deste tipo
variam atributos do processo, do produto e dos modelos de contexto, mas
permanecem no mesmo nível de especificidade do experimento original.
São categorizadas em três tipos:
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 As que variam as variáveis independentes: importantes para
verificarem quais aspectos do processo são fundamentais, variando de
maneira ponderada as propriedades peculiares do processo e
examinando os resultados obtidos;
 As que variam as variáveis dependentes: variam o modo pelo qual a
efetividade é medida, para entender em quais dimensões de tarefas os
resultados de um processo possuem um ganho melhor;
 As que variam as variáveis de contexto: são aquelas que ocorrem com
a variação de contexto, no ambiente no qual a solução está sendo
avaliada. Auxiliam na identificação de fatores ambientais que afetam os
resultados do processo em que está sob investigação, possibilitando o
entendimento dos riscos à sua validade externa.

•

Replicações que estendem a teoria: ajudam a determinar os limites da
efetividade de um processo. São feitas alterações significativas no
processo, produto ou modelos de contexto, verificando assim se os
princípios básicos continuam válidos.

Em relação à interação entre os replicadores e os idealizadores do
experimento original, a replicação pode ser categorizada da seguinte forma
(MENDONÇA et al., 2006):

•

Tipo I: conduzida pelos mesmos pesquisadores que conduziram o
experimento original. Neste caso não existem problemas relacionados ao
conhecimento tácito, porém é provável que erros também sejam repetidos.

•

Tipo II: conduzida por replicadores que estão em locais geográficos
diferentes dos idealizadores do experimento original. Neste tipo existe uma
ação coordenada entre ambas as partes, mas os replicadores conduzem o
experimento de forma independente. Há a necessidade de que seja
coletado o conhecimento tácito e há também a oportunidade de se avaliar
o pacote de forma crítica levando, possivelmente, à evolução e melhorias
do pacote original.
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•

Tipo III: conduzida por replicadores que estão em locais geográficos
diferentes dos idealizadores do experimento original. Neste caso não
existe uma ação coordenada entre ambas as partes. Embora o viés da
não evolução do pacote original deixe de existir, há o risco de os
replicadores não capturarem o conhecimento tácito. Ainda que isso ocorra,
existe a possibilidade dos replicadores obterem resultados úteis.

•

Tipo IV: não existe contato entre os replicadores e os idealizadores do
experimento original, tão pouco o uso do pacote de laboratório. Os
replicadores utilizam as hipóteses ou objetivos gerais do experimento
original e então projetam seu próprio estudo para trabalhar com as
hipóteses originais. Assim como no Tipo III, não existe o viés de o pacote
não evoluir, também não existe a transferência do conhecimento tácito e
não há a avaliação do projeto experimental por parte de outros
pesquisadores.
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4 TESTE PILOTO DO EXPERIMENTO
4.1 Introdução
Neste capítulo é apresentado um teste piloto com a ferramenta desenvolvida
para a realização do experimento
4.2 Motivação do Teste Piloto
O teste piloto em questão visa adequar a ferramenta para viabilizar a
realização do experimento controlado. O objetivo é que a ferramenta seja capaz de
operacionalizar com exatidão todos os passos necessários para a priorização dos
requisitos segundo os critérios dos métodos AHP, BST e VOP, eliminando possíveis
defeitos que possam prejudicar a realização do experimento.
4.3 Contextualização do Teste Piloto
Para a realização deste teste piloto foram convidados 3 analistas de sistemas
que possuem experiência em priorização de requisitos. Estes analistas contribuíram
com o desenvolvimento da ferramenta, avaliando-a e validando suas funcionalidades
unitariamente, ao longo de todo o processo de desenvolvimento. Por fim, os
analistas participaram de 3 sessões do teste piloto, em dias distintos, nas quais
foram feitas as últimas adequações para o correto funcionamento da ferramenta.
Durante o desenvolvimento da ferramenta, foram realizadas algumas reuniões
com os 3 analistas de sistemas, formados em ciência da computação e que
possuem conhecimento e experiência na aplicação de métodos de priorização de
requisitos. Durante as reuniões, a ferramenta pode ser avaliada e testada pelos
profissionais, que auxiliaram o processo de desenvolvimento, contribuindo para a
eliminação de defeitos.
Cada funcionalidade da ferramenta foi testada pontualmente pelos analistas e
os resultados dos testes foram avaliados ao final de cada sessão, em que foram
documentados os ajustes e correções necessárias para uma nova rodada de testes.
Além disto, também foram avaliadas as instruções de uso da ferramenta na
aplicação de cada método de priorização em suas duas rodadas, visando garantir
que estas instruções são neutras e que não proporcionam condições para que os
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participantes concluam o propósito do experimento, direcioando suas respostas e
invalidando os resultados. Com isto, objetiva-se diminuir os riscos de adivinhação da
hipótese, citados na seção 3.14.
Ao final desse processo, entendeu-se que a ferramenta estaria apta a ser
utilizada no experimento controlado, sem oferecer riscos de interferência em seu
resultado.
4.4 Descrição da Ferramenta
Descreve-se, a sequir, em linhas gerais e na perspectiva de uso, a versão
atual da ferramenta desenvolvida para este experimento, contemplando todos os
ajustes realizados no teste piloto. Essa ferramenta foi desenvolvida na arquitetura
cliente/servidor, em liguagem de programação Powerscript, através do programa de
desenvolvimento Sybase Powerbuilder Enterprise versão 11.5, conforme mostrado
na Figura 09.

Figura 09 – Tela de Desenvolvimento em Powerbuilder
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O programa utiliza uma base de dados implementada na plataforma Oracle
versão 10.g, contendo todos os elelmentos necessários para a sua execução, tais
como tabelas, índices, chaves, etc (Figura 10).

Figura 10 – Tela Base de Dados Oracle 10.g
Após o desenvolviento da ferramenta, foi gerado um código executável que
está gravado no diretório: C:\PrioReq\, contendo o programa executável
denominado: prioreq.exe. Esse programa possui um ícone para seu acionamento
nomeado de “Priorização de Requisitos”. Uma vez acionada a ferramenta, ela exibirá
uma tela de acesso, conforme Figura 11, na qual será solicitado que o usuário digite
seu código de usuário e sua senha de acesso.
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Figura 11 – Tela de Acesso
Assim que o usuário tiver digitado um código de usuário e uma senha de
acesso, bastará clicar no botão “Iniciar” para que a aplicação valide se o acesso será
autorizado. Caso o usuário tenha autorização de acesso à ferramenta, será exibida
uma tela de introdução contendo uma breve explicação dos objetivos do
experimento proposto, conforme mostrado na Figura 12.
O condutor do experimento solicitará aos participantes que leiam atentamente
essa descrição. Cada participante deverá aguardar até que todos tenham terminado
a leitura para que iniciem o processo de priorização ao mesmo tempo. Quando todos
tiverem lido, o condutor do experimento pedirá aos participantes que cliquem
simultaneamente no botão “Iniciar Experimento”, para que sejam conduzidos à
primeira rodada de priorização. Enquanto os participantes estiverem lendo a
introdução, o condutor solicitará a impressão da listagem dos requisitos que serão
priorizados. A listagem será emitida através da própria ferramenta de priorização e
cada participante deverá receber uma cópia que será utilizada em cada sessão de
priorização. Como parte do material de apoio, cada participante também receberá
uma caneta e folhas de papel em branco.
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Figura 12 – Tela de Introdução
O experimento está dividido em duas rodadas de priorização. A primeira
rodada solicitará aos participantes a priorização de 15 requisitos através de três
métodos de priorização que estão sendo avaliados (AHP, BST e VOP), enquanto
que a segunda rodada incrementará o número de requisitos para 30 e também
solicitará o emprego dos mesmos métodos de priorização. A ordem em que os
métodos serão propostos a cada participante será aleatória, visando a mitigação do
risco de maturação, citado na seção 3.13.
Para efeito de teste piloto, visando diminuir a complexidade dos testes
realizados, foram priorizados 5 requisitos em todas as sessões de simulação do
emprego da ferramenta para a realização do experimento.
Assim que o participante iniciar o experimento, a ferramenta exibirá uma
breve explanação de como se dá o emprego do método de priorização que será
proposto. Na Figura 13, está sendo exibida a tela de explanação do emprego do
método AHP. O condutor do experimento aguardará que todos os participantes
tenham lido a explicação, para que juntos iniciem a priorização dos requisitos no
método que estiver sendo proposto a cada um.
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Figura 13 – Tela de Explicação AHP
Assim que o participante clicar no botão para iniciar a priorização com o
método proposto, ele deverá seguir única e exclusivamente as intruções da
aplicação. Em nenhum momento será feita explicações complementares por parte
do condutor do experimento para que não haja interferência nos resultados.
No exemplo em questão, a ferramenta selecionou o método AHP para ser
priorizado. Cada participante é convidado a entrar com o grau de importância, para
os critérios valor e custo, para cada comparação entre os pares de requisitos. À
medida que o participante insere o grau da importância para a comparação i x j, a
aplicação automaticamente repete o mesmo grau de importância para a comparação
j x i. Ao final, a aplicação apresentará a soma obtida por cada requisito em cada um
dos critérios, conforme mostrado na Figura 14.
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Figura 14 – Tela de Aplicação do AHP
Uma vez concluída a atribuição dos valores, o participante deverá clicar no
botão “Concluir Priorização” para encerrar o processo de aplicação do método AHP
e encerrar a contagem do tempo. A aplicação exibirá uma tela com o resultado da
priorização pelo método AHP e o participante deverá fazer a impressão do resultado
final para emitir uma opinião sobre a experiência com a aplicação do método (Figura
15).
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Figura 15 – Tela do Resultado do AHP
Assim que o participante tiver realizado a impressão do resultado final da
aplicação do método AHP, ele deverá aguardar até que todos os demais
participantes tenham concluído a primeira etapa das priorizações, para que todos
iniciem a segunda etapa ao mesmo tempo. O condutor do experimento solicitará aos
participantes que cliquem no botão “Fechar” ao mesmo tempo, para que a aplicação
os leve para a aplicação do próximo método de priorização.
No próximo exemplo, foi selecionado o método BST para ser aplicado aos
participantes. A aplicação do método BST inicia-se com a explicação de seu
funcionamento. Os participantes deverão ler a explanação sumarizada sobre o
método em questão e assim que todos tiverem lido, deverão clicar simultaneamente
no botão correspondente para iniciar o processo de priorização (Figura 16).
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Figura 16 – Tela de Explicação BST
Na aplicação do método BST, a ferramenta solicitará aos participantes que
indiquem o requisito mais importante em cada comparação, clicando no respectivo
botão. As comparações já efetuadas serão listadas no quadro à esquerda, enquanto
que a lista ordenada dos requisitos será mostrada e atualizada dinamicamente no
quadro à direita, como ilustrado na Figura 17.
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Figura 17 – Tela de Aplicação BST
Assim que o participante tiver finalizado a priorização com o método BST, a
ferramenta exibirá uma mensagem de conclusão e o resultado final no quadro à
direita. O participante deverá efetuar a impressão do resultado para auxiliá-lo na
escolha das respostas no questionário final, como ilustrado na Figura 18.

Figura 18 – Tela do Resultado do BST
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Neste ponto, os participantes deverão aguardar que o condutor do
experimento autorize-os a prosseguirem com o terceiro e último método. Assim que
forem autorizados, os participantes deverão clicar no botão “Fechar” para que a
aplicação possa apresentá-los à tela com a explanação sobre o último método de
priorização.
No último exemplo, será apresentada a explicação sobre o método VOP,
conforme mostrado na Figura 19. Os participantes deverão ler as instruções sobre o
funcionamento do método e em seguida deverão aguardar a autorização para
iniciarem sua aplicação.

Figura 19 – Tela de Explicação VOP
Ao iniciar a priorização com o método VOP, a aplicação exibirá uma lista com
os requisitos, seis colunas com as áreas de negócio impactadas pelos requisitos e
um valor com o peso de cada área. O participante será convidado a atribuir valores
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de acordo com a sua percepção da importância do requisito para cada área de
negócio apresentada, como mostra a Figura 20.

Figura 20 – Tela de Aplicação VOP
Terminada a atribuição dos valores para todos os requisitos listados, o
participante deverá clicar no botão “Concluir Priorização”, para que a aplicação
encerre a contagem do tempo. A aplicação exibirá uma tela com o resultado final da
aplicação do método, na qual os requisitos serão listados na ordem priorizada. Os
participantes deverão clicar no botão “Imprimir Resultado”, para efetuarem a
impressão do resultado com a aplicação do método VOP. Essa impressão também
será utilizada para auxiliá-los na escolha das respostas no questionário final,
conforme mostrado na Figura 21. Para seguirem para a próxima etapa, após a
impressão do resultado final, os participantes deverão clicar no botão “Fechar”.
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Figura 21 – Tela de Resultado do VOP
Ao final desta etapa de priorização, os participantes serão convidados a
responderem questionários sobre sua percepção na aplicação de cada método de
priorização. O primeiro questionário apresentado solicitará aos participantes que
opinem sobre a aplicação do método AHP, como apresentado na Figura 22.
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Figura 22 – Tela do Questionário sobre AHP
Em seguida, a ferramenta questionará o participante sobre sua opinião em
relação à aplicação do método BST (Figura 23).

Figura 23 – Tela do Questionário sobre BST
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E ao final, o participante deverá responder sua opinião sobre a aplicação do
método VOP, conforme mostrado na Figura 24.

Figura 24 – Tela do Questionário sobre VOP
Respondido os três questionários, a ferramenta exibirá uma tela final de
agradecimento à participação nesta pesquisa (Figura 25). Todos os dados obtidos
na realização do experimento estarão gravados na base dados para a análise dos
resultados.

Figura 25 – Tela de Agradecimento Final
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5 EXECUÇÃO DO EXPERIMENTO
Este capítulo descreve a condução do experimento segundo a proposta
elaborada no capítulo 2 – Projeto do Experimento. Nesta etapa foi realizada a
comparação entre os três métodos: AHP - Analytic Hierarchy Process, BST - Binary
Search Tree e VOP - Value-Oriented Prioritization. Além da aplicação prática do
método proposto, este capítulo também apresenta o detalhamento do ambiente no
qual ele ocorreu, a convocação dos participantes para o estudo, a seleção dos
requisitos para cada um dos dois cenários que serão testados e a condução das
rodadas de priorização. Por fim, é apresentado o processo de análise dos resultados
obtidos após a realização do experimento.
5.1 O Experimento
Para a realização deste experimento, os indivíduos que se voluntariaram a
participarem, foram convidados a estarem no mesmo dia e horário em uma sala
previamente preparada para a realização deste experimento. O experimento foi
realizado no dia 20/10/2011, no período das 14h às 16h. Nessa sala, encontravamse previamente preparados 15 computadores, todos com a mesma especificação de
hardware, e em cada um deles foi instalada uma versão do software desenvolvido
para auxiliar a realização do experimento, conforme descrito na seção 4.4 –
Descrição da Ferramenta. Além desses computadores utilizados pelos participantes,
também foi preparado um 16º computador, como servidor de banco de dados,
contendo a base de dados única e central da experiência, responsável por
armazenar os resultados do experimento. Para mitigar qualquer risco relacionado ao
mau funcionamento de algum dos computadores, outros 2 computadores similares
aos 15 iniciais também encontravam-se preparados e à disposição, caso fosse
necessário.
O condutor do experimento apresentou aos participantes uma caixa que
continha 15 nomes de usuários e suas respectivas senhas de acesso, e solicitou que
cada participante sorteasse aleatoriamente um usuário para acessar o software de
priorização. Os 15 participantes sortearam seus respectivos usuários de acesso.
Este procediento é necessário para garantir o anonimato dos participantes e para
mitigar os riscos descritos na seção 3.14 – Validade na Construção (temor em ser
avaliado).
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Depois que todos os 15 participantes sortearam um único e secreto usuário
de acesso, o condutor do experimento fez uma breve explanação sobre a
experiência que seria realizada. Essa explanação teve como objetivo apresentar os
seguintes itens aos participantes:
-

Objetivo do experimento,

-

Software de auxílio para a aplicação das priorizações,

-

Motivo pelo qual cada participante teve que sortear um usuário,

-

Lista de requisitos utilizada nas priorizações.

A lista completa com os 30 requisitos de software, utilizados nas rodadas de
priorização, faz parte de um projeto real da empresa na qual o experimento foi
conduzido. Dessa forma, todos os participantes já possuíam algum tipo de contato
com esse projeto (com mais ou menos detalhes) e eram conhecedores de seu
objetivo geral. O condutor do experimento entregou a cada um dos participantes
uma lista impressa, que contínha a relação dos 30 requisitos selecionados para a
experiência e um código único que os identificava no software de auxílio.
Depois dessa breve explanação, o condutor do experimento solicitou que
todos os participantes acessassem simultaneamente o software de auxílio. Para
tanto, foi solicitado que todos clicássem no ícone do software “PrioReq”, para que o
programa iniciasse e parasse na tela de acesso, aguardando a colocação do usuário
e da senha. Neste ponto, o condutor pediu que todos informassem suas respectivas
credenciais para terem acesso à tela de introdução ao experimento.
Após a tela de introdução, os participantes foram apresentados à tela de
explicação do primeiro método de priorização, contendo uma explicação do método
e como ele deveria ser aplicado com o auxílio do software de priorização. A ordem
em que os métodos de priorização foram apresentados aos participantes é aleatória,
visando mitigar os riscos descritos na seção 3.12 Validade da Conclusão (influência
e taxa de erro). Assim que o condutor teve a confirmação de que todos os
participantes leram a explicação de seus respectivos métodos, ele pediu que todos
iniciassem o processo de priorização. Concluída a priorização com o primeiro
método, o software apresentou automaticamente o segundo método e por fim o
terceiro método a ser priorizado.
Quando todos terminaram essa primeira rodada de priorização (ao
priorizarem os 15 requisitos iniciais segundo os três métodos em estudo: AHP, BST
e VOP), o software apresentou um questionário para colher a percepção de cada
participante segundo cada um dos três métodos analisados. No questionário, os
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participantes foram convidados a responderem as duas seguintes questões sobre
cada um dos métodos:
-

Qual sua opinião sobre a facilidade do método ?

-

Qual sua opinião sobre a assertividade do método ?

Assim que os participantes respoderam as duas perguntas para cada um dos
três métodos, o software apresentou uma questão final para a conclusão da primeira
rodada de priorização. Nessa questão final, cada participante teve que atribuir, a
cada um dos três métodos de priorização, uma ordem de escalabilidade única,
definida pelos conceitos:
1 – menos escalável dos três métodos,
2 – escalável,
3 – mais escalável entre os três métodos.
Concluída a fase final do questionário, o condutor do experimento relembrou
aos participantes que eles deveriam novamente priorizar os requisitos segundo os
mesmos três métodos, porém em uma segunda rodada, na qual o número de
requisitos aumentaria de 15 para 30, visando verificar os impactos que este
incremento poderia proporcionar. Novamente os participantes foram apresentados à
tela de explicação do primeiro método na segunda rodada, foram convidados a
lerem esta explanação e iniciarem o processo de priorização. Assim que os
participantes terminaram a priorização com o primeiro método, o software
apresentou o segundo método e por fim o terceiro e último método de priorização.
Em seguida, novamente foram apresentados os questionários, para que os
participantes expressassem suas opiniões através das mesmas questões já
mostradas ao final da primeira rodada. O intuito é comparar as respostas obtidas ao
final da primeira rodada (com 15 requisitos) com as respostas obtidas ao final da
segunda rodada (com 30 requisitos), identificando se houve melhora e/ou piora em
algum dos aspectos que seriam analisados futuramente.
Para efeito de análise dos resultados, apenas as respostas aos questionários
foram consideradas e não os resultados de priorização obtidos através de cada
método de priorização. Uma vez que não existe resposta correta no processo de
priorização,

seria

impossível

estabelecer

qual

dos

participantes

priorizou

corretamente ou não qualquer um dos requisitos, em qualquer um dos métodos.
Após a execução do experimento, todos os resultados pertinentes ao
processo de priorização ficaram armazenados na base de dados do servidor da
aplicação de priorização desenvolvida para este propósito, bem como as respostas
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dos questionários aplicados. De posse das respostas, foi possível iniciar a análise do
desempenho de cada método, em relação aos aspectos que estão sendo estudados,
analisando se as respostas obtidas possuem valor estatístico e se por tanto podem
ser consideradas para inferir alguma conclusão a cerca do método em questão.
Os 30 requisitos que foram utilizados no experimento encontram-se listados
no Apêndice A deste trabalho. Além disto, todos os conceitos atribuídos pelos 15
participantes do experimento, para cada um dos 3 métodos avaliados nas 2 rodadas
de priorização, também encontram-se listados no Apêndice B deste trabalho.
5.2 Estatística Descritiva e o Teste de Hipóteses no Experimento
A estatística descritiva é o conjunto de métodos para organização,
apresentação e descrição de dados representativos do comportamento de uma
variável, utilizando tabelas, gráficos e medidas que resumem a distribuição desta
variável (COSTA NETO, 2002). Neste estudo, a estatística descritiva foi utilizada
para auxiliar na análise dos dados, possibilitando a inferência de uma conclusão,
bem como na apresentação e descrição dos dados coletados por meio dos
questionários respondidos pelos participantes. Todos os dados obtidos no
experimento foram analisados com o auxílio do software NCSS1, utilizado para
cálculos estatísticos.
Conforme descrito na seção 3.7 – Formulação das Hipóteses, no início do
experimento foram definidas 2 hipóteses (H0 e H1), uma nula e outra alternativa, para
cada um dos critério que estão sendo avaliados. O teste de hipóteses ocorre com a
análise das respostas obtidas nos questionários. Inicialmente, são analisadas as
respostas atribuídas ao primeiro critério, tanto na primeira quanto na segunda
rodada. Em seguida, é feita a mesma análise para o segundo grupo de respostas
relacionado ao segundo critério. Por fim, a mesma análise ocorre para o terceiro
grupo de respostas relacionadas ao critério de escalabilidade. Depois que os três
grupos de respostas tiverem sido analisados, é feita a análise do tempo gasto na
aplicação de cada método de priorização.
No teste de hipóteses, utiliza-se a estatística descritiva para avaliar se há
alguma diferença, estatisticamente significante, que permita inferir que um
determinado método é mais ou menos promissor em relação aos demais, para cada

1

Software NCSS, obtido em http://www.ncss.com.
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um dos aspectos em estudo. Como foi visto, na estatística descritiva, o conceito de
estatisticamente significante indica que as diferenças encontradas entre as médias
amostrais são grandes o suficiente para não serem atribuídas ao acaso (COSTA
NETO, 2002). O experimento visa analisar se a diferença obtida em um determinado
aspecto, para cada um dos três métodos, é grande o suficiente para que este
método receba o conceito de “mais promissor” ou “menos promissor” em relação aos
demais.
5.3 Interpretação do Gráfico Box Plot
O Gráfico Box Plot (ou desenho esquemático) foi introduzido pelo estatístico
americano John Tukey, em 1977. Ele representa uma análise gráfica que utiliza
cinco medidas estatísticas: valor mínimo, valor máximo, mediana, primeiro e terceiro
quartil da variável quantitativa. Estas medidas oferecem a idéia da posição,
dispersão, assimetria, caudas e dados discrepantes. A posição central é dada pela
mediana e a dispersão pelo desvio interquartílico: DQ = Q3 - Q2. As posições
relativas de Q1, Q2 e Q3 dão uma noção da assimetria da distribuição, conforme
mostrado na Figura 26. Os comprimentos das caudas são dados pelas linhas que
vão do retângulo aos valores mais afastados (BARBETTA et al., 2010).
Na caixa retangular da figura são fornecidos os quartis Q1, na parte de baixo,
e Q3 na parte de cima da caixa. Entre eles encontra-se a mediana da distribuição e
50% da distribuição têm valores dentro da caixa. As linhas verticais que saem da
caixa terminam nos limites inferior (LI) e superior (LS) da distribuição. Entre esses
limites encontram-se os valores considerados como típicos da distribuição. Esses
limites são determinados em função da distância entre os dois quartis (Q3 e Q1), isto
é, do desvio interquartílico: DQ = Q3 – Q1. Observações com afastamento superior a
1,5 de desvio interquartílico, para cima ou para baixo, são consideradas atípicas, ou
seja, discrepantes (outliers). Os pontos que estão mais de 1,5 DQ e menos que 3,0
DQ, são chamados de outliers. Valores com afastamento superior a 3,0 DQ, para
cima ou para baixo são considerados como pontos extremos. Quanto maior for o
valor do desvio interquartílico, maior a variabilidade da distribuição (AHL, 2005),
(BARBETTA et al., 2010).
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Figura 26 – Esquema Gráfico Box Plot
Fonte: Adaptado de BARBETTA et al. (2010)
O Box Plot também fornece informações importantes sobre o comportamento
do conjunto de dados, como simetria e variabilidade. Se a amplitude for muito maior
que à distância interquartílica e a mediana estiver mais próxima do 1º quartil ao
invés do 3º quartil, há forte indicação de assimetria positiva e de grande dispersão
das observações (BARBETTA et al., 2010).
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5.4 Facilidade no Emprego do Método
A primeira questão apresentada aos participantes no experimento está
relacionada à facilidade no emprego de cada um dos três métodos de priorização,
em cada uma das duas rodadas de priorização a que foram submetidos. O resultado
da análise das respostas obtidas na primeira rodada de priorização está
apresentado na Tabela 03.
Tabela 03 – Teste de Suposições para o aspecto Facilidade – 1ª Rodada
Testes
Assimetria (Skewness Normality of Residuals)
Curtose (Kurtosis Normality of Residuals)

Valor do Nível de
Teste
Probab.
-1,8737 0,060977
-0,6618 0,508106

Decisão
(0,05)
Aceito
Aceito

Conforme descrito na seção 3.17 – Análise e Interpretação, a avaliação do
índice de assimetria indica se a distribuição pode ser considerada normal. O aspecto
de facilidade, para a primeira rodada, teve o índice de assimetria aceito ao nível de
significância de 0,05, o que indica que há assimetria na distribuição dos dados. Para
se comprovar a normalidade na distribuição destes dados, aplica-se também o teste
de Shapiro-Wilk, o que indicará se as respostas devem ser analisadas através de
um teste paramétrico ou não-paramétrico.

Com a aplicação do teste de Shapiro-Wilk, verificou-se que a distribuição dos
dados não é normal (3.17 – Análise e Interpretação). Dessa forma, a análise das
hipóteses deve ser realizada através do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis
(WOHLIN et al., 2000), conforme apresentado na Tabela 04.
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Tabela 04 – Teste de Kruskal-Wallis para o aspecto Facilidade – 1ª Rodada
Resultado do Método
Teste de Kruskal-Wallis

Chi-quadrado (H) Nível de Probab.
5,602773

0,060726

Decisão
(0,05)
Aceitar H0

Por meio do teste de Kruskal-Wallis não foi possível rejeitar H0 (3.17 – Análise
e Interpretação). Isso indica que nesta primeira rodada não foi possível comprovar
que existiu alguma diferença, estatisticamente significativa, entre a facilidade do
emprego de um dos métodos em relação aos demais. Entretanto, mesmo não sendo
possível comprovar estatisticamente alguma diferença entre os três métodos, é
possível observar uma vantagem dos métodos BST (mediana: 4,0) e VOP (mediana:
4,0) em relação ao método AHP (mediana: 3,0), conforme mostrado na Figura 27.

Figura 27 – Box Plot do Aspecto Facilidade – 1ª Rodada
O gráfico Box Plot (Figura 27) mostrou que o método AHP possui seus
valores típicos distribuídos entre o intervalo de 2,0 e 4,0, sendo que seu limite
inferior foi 1,0 e seu limite superior foi 5,0. Em relação ao método BST, observa-se
que os limites são os mesmos do método AHP, entretanto a distribuição dos valores
típicos ocorreu no intervalo de 3,0 a 5,0. Esta mesma distribuição de valores típicos
também pode ser observada no método VOP, entretanto o gráfico mostrou que o
limite inferior foi de 2,0 e o superior também foi de 5,0.
O próximo passo é avaliar se essa tendência de vantagem dos métodos BST
e VOP mantém-se após a análise dos resultados da segunda rodada de priorização,
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na qual ocorreu o incremento no número de requisitos de 15 para 30. Analisando as
respostas obtidas nesta segunda rodada, para a primeira questão, verificou-se que a
distribuição também possui tendência à normalidade (Tabela 05).
Tabela 05 – Teste de Suposições para o aspecto Facilidade – 2ª Rodada
Testes
Assimetria (Skewness Normality of Residuals)
Curtose (Kurtosis Normality of Residuals)

Valor do Teste
-1,4825
-0,266

Nível de Decisão
Probab.
(0,05)
0,138206 Aceito
0,790229 Aceito

Isso se evidencia por meio dos índices de assimetria e curtose que estão
aceitáveis. Entretanto, é necessária a realização do teste de Shapiro-Wilk, para
comprovar que de fato há normalidade na distribuição dos dados:

O teste de Shapiro-Wilk comprovou que a distribuição não é normal. Dessa
forma, os dados da segunda rodada também devem ser analisados através do teste
não-paramétrico de Kruskal-Wallis (WOHLIN et al., 2000) (Tabela 06).
Tabela 06 – Teste de Kruskal-Wallis para o aspecto Facilidade – 2ª Rodada
Resultado do Método
Teste de Kruskal-Wallis

Chi-quadrado (H) Nível de Probab.
9,965823
0,006854

Decisão
(0,05)
Rejeitar H0

Por fim, o teste de Kruskal-Wallis indicou a rejeição de H0, comprovando que
há uma diferença, estatisticamente significativa, entre os conceitos da facilidade no
emprego atribuídos pelos participantes a cada método de priorização. Analisando o
gráfico da Figura 28, é possível verificar uma vantagem dos métodos BST (mediana:
4,0) e VOP (mediana: 4,0), em relação ao método AHP (mediana: 3,0).
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Figura 28 – Box Plot do Aspecto Facilidade – 2ª Rodada
O gráfico Box Plot (Figura 28) mostrou que o método AHP possui seus
valores típicos distribuídos entre o intervalo de 2,0 e 3,0, sendo este último também
o valor de sua mediana. Seu limite inferior foi 1,0 e o limite superior foi 4,0. O
método BST possui seus valores típicos distribuídos entre o intervalo de 3,0 e 4,0,
sendo este último também o valor de sua mediana. Seu limite inferior foi 2,0 e o
limite superio foi 5,0. O método VOP teve seus valores típicos distribuídos entre o
intervalo de 3,0 e 5,0, sendo este último também seu limite superior, enquanto que
seu limite inferior foi 2,0.
5.5 Acurácia no Resultado da Priorização
A segunda questão apresentada aos participantes do experimento está
relacionada à assertividade de cada um dos três métodos avaliados. Analisando as
respostas obtidas na primeira rodada de priorização, verificou-se que a distribuição
desses dados também possui índices de assimetria e curtose satisfatórios, conforme
apresentado na Tabela 07.
Tabela 07 – Teste de Suposições para o aspecto Acurácia – 1ª Rodada
Testes
Assimetria (Skewness Normality of Residuals)
Curtose (Kurtosis Normality of Residuals)

Nível de
Decisão
Valor do Teste Probab.
(0,05)
-1,0212 0,307173 Aceito
-1,4438 0,148809 Aceito

87

Visando confirmar que a distribuição dos dados está normalizada, aplicou-se
o teste de Shapiro-Wilk, obtendo-se o seguinte resultado:

A estatística W confirmou que a amostra em questão não provém de uma
distribuição normal. Portanto, a análise das hipóteses deve ser realizada por meio do
teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis (WOHLIN et al., 2000) (Tabela 08).
Tabela 08 – Teste de Kruskal-Wallis para o aspecto Acurácia – 1ª Rodada
Resultado do Método
Teste de Kruskal-Wallis

Chi-quadrado (H) Nível de Probab.
0,5244051

0,769355

Decisão
(0,05)
Aceitar H0

Entretanto, este teste não possibilitou a rejeição de H0. Ele indicou que na
primeira rodada não foi possível comprovar que ocorreu alguma diferença,
estatisticamente significativa, entre a acurácia no emprego de um dos métodos em
relação aos demais. Porém, novamente é possível observar uma tendência nos
dados, com uma vantagem para os métodos AHP (mediana: 4,0) e BST (mediana:
4,0), em relação ao método VOP (mediana: 3,0) (Figura 29).
O gráfico Box Plot (Figura 29) mostrou que o método AHP possui seus
valores típicos distribuídos entre o intervalo de 2,0 e 4,0, sendo este último também
o valor de sua mediana. Seu limite inferior foi 1,0 e o limite superior foi 5,0. O
método BST possui seus valores típicos distribuídos entre o intervalo de 2,0 e 5,0,
sendo este último também o valor de seu limite superior, enquanto que seu limite
inferior foi 1,0. O método VOP possui seus valores típicos distribuídos entre o
intervalo de 2,0 e 4,0, sendo que seu limite inferior foi 1,0 e o limite superior foi 5,0.
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Figura 29 – Box Plot do Aspecto Acurácia – 1ª Rodada
No passo seguinte, fez-se necessário avaliar se essa tendência de vantagem
dos métodos AHP e BST se manteria com a análise dos resultados da segunda
rodada de priorização. Analisando as respostas obtidas nesta segunda rodada, para
a segunda questão, verificou-se novamente uma tendência de normalidade na
distribuição, conforme a Tabela 09.
Tabela 09 – Teste de Suposições para o aspecto Acurácia – 2ª Rodada
Testes
Assimetria (Skewness Normality of Residuals)
Curtose (Kurtosis Normality of Residuals)

Nível de Decisão
Valor do Teste Probab.
(0,05)
0,223 0,823498 Aceito
-1,6592 0,097068 Aceito

Para se confirmar esta hipótese, realizou-se em seguida o teste de ShapiroWilk, obtendo-se o seguinte resultado:
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Novamente a estatística W confirmou que a amostragem em questão não
provém de uma distribuição normal, indicando que a análise das hipóteses deveria
ser conduzida por meio do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis (WOHLIN et al.,
2000). Este teste resultou na aceitação da hipótese H0, conforme observado na
Tabela 10.
Tabela 10 – Teste de Kruskal-Wallis para o aspecto Acurácia – 2ª Rodada
Resultado do Método
Teste de Kruskal-Wallis

Chi-quadrado (H) Nível de Probab.
2,9491
0,228882

Decisão
(0,05)
Aceitar H0

Desta forma, não foi possível comprovar através dos testes estatísticos que
ocorreu alguma diferença, estatisticamente significativa, entre os conceitos de
acurácia atribuídos pelos participantes a cada um dos métodos de priorização. Esta
situação também é comprovada através do gráfico abaixo (Figura 30), no qual é
possível verificar esta igualdade, neste aspecto, entre os três métodos BST
(mediana: 3,0), VOP (mediana: 3,0) e AHP (mediana: 3,0).

Figura 30 – Box Plot do Aspecto Acurácia – 2ª Rodada
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Nesta segunda rodada, o gráfico Box Plot (Figura 30) mostrou que o método
AHP possui seus valores típicos distribuídos entre o intervalo de 2,0 e 4,0, sendo
estes também os valores de seus limites inferior e superior, respectivamente. O
método BST teve seus valores típicos distribuídos entre o intervalo de 3,0 e 4,0,
sendo que seu limite inferior foi 1,0 e o limite superior foi 5,0. O método VOP possui
seus valores típicos distribuídos entre o intervalo de 2,0 e 4,0, sendo estes também
os valores de seus limites inferior e superior, respectivamente.
5.6 Tempo de Execução
O terceiro aspecto está relacionado ao tempo empregado na execução da
priorização, com cada um dos três métodos, em cada uma das duas rodadas.
Analisando-se os tempos obtidos na primeira rodada de priorização, verificou-se que
estes possuem índices de assimetria e curtose satisfatórios (Tabela 11).
Tabela 11 – Teste de Suposições para o aspecto Tempo – 1ª Rodada
Testes
Valor do Teste
Assimetria (Skewness Normality of Residuals)
0,7542
Curtose (Kurtosis Normality of Residuals)
-1,6682

Nível de
Probab.
0,450711
0,095272

Decisão
(0,05)
Aceito
Aceito

Em seguida, realizou-se o teste de Shapiro-Wilk visando a confirmação de
que a amostragem em questão provém de uma distribuição de dados normal:

O teste de Shapiro-Wilk confirmou essa suspeita, gerando um W de 0,980,
estatisticamente significativo, ou seja, p = 0,05. Dessa forma, confirmou-se que a
amostragem de dados em questão provém de uma distribuição normal e a análise
das hipóteses pode ser feita por meio do teste paramétrico ANOVA (WOHLIN et al.,
2000), conforme descrito na seção 3.17 – Análise e Interpretação (Tabela 12).
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Tabela 12 – Teste ANOVA para o aspecto Tempo – 1ª Rodada
Termo

DF

Soma dos
Quadrados

A: METODO
2
104,083
S
42
129,3388
Total (Ajustado)
44
233,4218
Total
45
* Termo significante com alfa = 0,05

Mediana
dos
Razão F
Quadrados
52,0415
3,079494

Nível de
Probab.

Alfa
0,05

16,9 0,000004* 0,999495

Decisão
(0,05)
Rejeitar
H0

Como resultado, o teste ANOVA indicou a rejeição de H0, comprovando que
há uma diferença, estatisticamente significativa, entre os tempos gastos pelos
participantes em cada um dos métodos de priorização. O método VOP (mediana:
8,63) foi o mais rápido, seguido pelo método BST (mediana: 10,51) e por fim o
método AHP (mediana: 12,05), no qual os participantes consumiram mais tempo no
processo de priorização nesta primeira rodada. O gráfico abaixo (Figura 31) mostra
claramente essas diferenças no consumo de tempo entre os três métodos.

Figura 31 – Box Plot do Aspecto Tempo – 1ª Rodada
Para este aspecto, o gráfico Box Plot (Figura 31) mostrou que o método AHP
possui seus valores típicos distribuídos entre o intervalo de 10,7 e 14,5, sendo que
seu limite inferior foi 10,25 e o limite superior foi 16,03. O método BST possui seus
valores típicos distribuídos entre o intervalo de 9,6 e 12,0. Seu limite inferior foi 8,34
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e o limite superior foi 13,35. O método VOP possui seus valores típicos distribuídos
entre o intervalo de 7,8 e 10,3, sendo que seu limite inferior foi 5,53 e o limite
superior foi 11,14.
No próximo passo, fez-se necessário verificar se essa diferença no consumo
de tempo entre os três métodos manteria-se com o incremento no número de
requisitos. Para tanto, iniciou-se a análise dos valores referente ao tempo consumido
pelos participantes na segunda rodada de priorização. Conforme apresentado na
Tabela 13, esses dados mostraram uma tendência a uma distribuição normal, uma
vez que seus índices de assimetria e curtose são satisfatórios.
Tabela 13 – Teste de Suposições para o aspecto Tempo – 2ª Rodada
Testes
Assimetria (Skewness Normality of Residuals)
Curtose (Kurtosis Normality of Residuals)

Valor do Teste
0,2274
-0,0223

Nível de
Probab.
0,820141
0,982172

Decisão
(0,05)
Aceito
Aceito

Para confirmar essa hipótese, aplicou-se o teste de Shapiro-Wilk:

Foi comprovada a normalidade da distribuição dos dados. Dessa forma,
confirmou-se que a amostragem de dados em questão provém de uma distribuição
normal e a análise das hipóteses pode ser feita por meio do teste paramétrico
ANOVA (WOHLIN et al., 2000), conforme descrito na seção 3.17 – Análise e
Interpretação (Tabela 12).
Tabela 14 – Teste de ANOVA para o aspecto Tempo – 2ª Rodada
Soma dos
Quadrados

Mediana dos
Quadrados

A: METODO
2
382,0076
S
42
112,1399
Total (Ajustado)
44
494,1475
Total
45
* Termo significante com alfa = 0,05

191,0038
2,669997

Termo

DF

Razão
F

Nível de
Probab.

71,54 0,000000*

Alfa
0,05
1,000000

Decisão
(0,05)
Rejeitar
H0
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Com a rejeição de H0 pelo teste de ANOVA, comprova-se que há uma
diferença, estatisticamente significativa, entre os tempos consumidos pelos
participantes na aplicação de cada método de priorização também nesta segunda
rodada. Analisando o gráfico abaixo (Figura 32), é possível verificar uma clara
vantagem dos métodos VOP (mediana: 12,3) e BST (mediana: 14,17), em relação
ao método AHP (mediana: 19,11).

Figura 32 – Box Plot do Aspecto Tempo – 2ª Rodada
Na segunda rodada, o gráfico Box Plot (Figura 32) mostrou que o método
AHP possui seus valores típicos distribuídos entre o intervalo de 18,2 e 19,3, sendo
que seu limite inferior foi 17,36 e o limite superior foi 21,83. O método BST possui
seus valores típicos distribuídos entre o intervalo de 15,2 e 12,7. Seu limite inferior
foi 10,53 e o limite superior foi 16,88. O método VOP possui seus valores típicos
distribuídos entre o intervalo de 10,8 e 13,2, sendo que seu limite inferior foi 9,14 e o
limite superior foi 15,80.
5.7 Escalabilidade do Método
Por fim, a última questão apresentada aos participantes do experimento está
relacionada ao aspecto de escalabilidade do método. Com a análise das respostas a
questão, buscou-se avaliar, pela percepção dos participantes, se houve algum
incremento na complexidade do emprego de cada método em função do incremento
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no número de requisitos, de tal modo a comprometer sua percepção de
escalabilidade deste método. Analisando-se as respostas obtidas na primeira rodada
de priorização, verificou-se que a distribuição desses dados possui índice de
assimetria aceitável, mas o índice de curtose foi rejeitado, conforme apresentado na
Tabela 15.
Tabela 15 – Teste de Suposições para o aspecto Escalabilidade – 1ª Rodada
Testes
Assimetria (Skewness Normality of Residuals)
Curtose (Kurtosis Normality of Residuals)

Nível de Decisão
Valor do Teste Probab.
(0,05)
0,1982 0,842907 Aceito
-2,4057 0,01614 Rejeitado

Isto indica que provavelmente não se trata de uma distribuição normal. Para
confirmar esta suposição, aplicou-se o teste de Shapiro-Wilk, no qual se obteve o
seguinte resultado:

Assim, a estatística W confirmou que realmente a amostragem dos dados não
provém de uma distribuição normal. Dessa forma, a análise das hipóteses deve ser
feita por meio do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis (WOHLIN et al., 2000)
(Tabela 16).
Tabela 16 – Teste de Kruskal-Wallis para aspecto Escalabilidade – 1ª Rodada
Resultado do Método
Teste de Kruskal-Wallis

Chi-quadrado (H)
6,003925

Decisão
Nível de Probab.
(0,05)
0,049689 Rejeitar H0

O teste indicou que a hipótese H0 deve ser rejeitada. Com a rejeição de H0,
evidencia-se que de fato há diferenças, estatisticamente significativas, no que tange
à percepção dos participantes em relação ao aspecto de escalabilidade entre os três
métodos avaliados. Observando o gráfico a seguir (Figura 33), verifica-se que o
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método AHP (mediana: 1) foi considerado o menos promissor no aspecto
escalabilidade. Em contrapartida, o método VOP (mediana: 2) foi considerado o
mais promissor nesse mesmo aspecto, enquanto que o método BST (mediana: 2)
teve uma distribuição homogênea, classificando-o como intermediário neste quesito.

Figura 33 – Box Plot do Aspecto Escalabilidade – 1ª Rodada
O gráfico Box Plot (Figura 33) mostrou que o método AHP possui seus
valores típicos distribuídos entre o intervalo de 1,0 e 2,0, sendo que seu limite
inferior foi 1,0, o mesmo valor de sua mediana, e o limite superior foi 3,0. O método
BST teve seus valores típicos distribuídos entre o intervalo de 1,0 e 3,0, sendo estes
também os valores de seus limites inferior e superior, respectivamente. O método
VOP possui seus valores típicos distribuídos entre o intervalo de 2,0 (mesmo valor
que a sua mediana) e 3,0, sendo que seu limite inferior foi 1,0 e o limite superior 3,0.
Porém, assim como foi feito na análise dos outros aspectos, também se faz
necessário identificar se essa diferença entre a escalabilidade percebida pelos
participantes poderia sofrer alteração com o incremento no número de requisitos.
Para tanto, analisaram-se as menções atribuídas pelos participantes na segunda
rodada de priorização. Conforme apresentado na Tabela 17, esses dados possuem
tendência a terem uma distribuição normal, uma vez que possuem índices de
assimetria e curtose satisfatórios.
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Tabela 17 – Teste de Suposições para o aspecto Escalabilidade – 2ª Rodada
Testes
Assimetria (Skewness Normality of Residuals)
Curtose (Kurtosis Normality of Residuals)

Valor do Teste
-0,4832
-0,8175

Nível de
Decisão
Probab.
(0,05)
0,628949 Aceito
0,413629 Aceito

O próximo passo foi comprovar que de fato tratava-se de uma distribuição
normal, através da aplicação do teste de Shapiro-Wilk, obtendo-se o seguinte
resultado:

A estatística W confirmou novamente que a amostragem de dados em
questão não provém de uma distribuição normal e que a análise das hipóteses deve
ser feita por meio do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis (WOHLIN et al., 2000),
conforme mostrado na Tabela 18.
Tabela 18 – Teste de Kruskal-Wallis para aspecto Escalabilidade – 2ª Rodada
Resultado do Método
Teste de Kruskal-Wallis

Chi-quadrado (H) Nível de Probab.
11,92889
0,002568

Decisão
(0,05)
Rejeitar H0

O teste indicou que a hipótese H0 deve ser novamente rejeitada, ou seja, que
de fato há diferenças, estatisticamente significativas, no que tange à percepção dos
participantes em relação ao aspecto de escalabilidade também na segunda rodada.
Observando o gráfico abaixo (Figura 34), verifica-se que novamente o método AHP
(mediana: 1) foi considerado o menos promissor no aspecto escalabilidade.
Entretanto, nessa segunda rodada, ocorreu um desempate entre os métodos BST
(mediana: 2) e VOP (mediana: 3), indicando uma vantagem para o último método
em relação aos demais.
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Figura 34 – Box Plot do Aspecto Escalabilidade – 2ª Rodada
Na segunda rodada, o gráfico Box Plot (Figura 34) mostrou que o método
AHP possui seus valores típicos distribuídos entre o intervalo de 1,0 e 2,0, sendo
que seu limite inferior foi 1,0, o mesmo valor de sua mediana, e o limite superior foi
3,0. O método BST teve seus valores típicos distribuídos entre o intervalo de 2,0 e
3,0, sendo este último também o valor de seu limite superior, enquanto que o limite
inferior foi 1,0. O método VOP possui seus valores típicos distribuídos entre o
intervalo de 2,0 e 3,0, sendo este último também o valor de sua mediana e de seu
limite superior, enquanto que seu limite inferior foi 1,0.
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6 CONCLUSÃO
Neste capítulo é apresentado um sumário dos principais resultados obtidos do
estudo comparativo realizado, pontuando os aspectos promissores e não
promissores de cada um dos três métodos avaliados. Em seguida, apresenta-se
uma análise geral dos resultados alcançados e a proposta de uma lista
classificatória dos métodos de prioprização estudados. Também são resumidas as
contribuições alcançadas por este trabalho e as sugestões para futuras pesquisas.
6.1 Sumário dos Resultados do AHP
O resultado do experimento indicou uma tendência dos participantes em
evidenciarem a acurácia como a principal qualidade do método AHP. Mesmo com o
aumento no número de requisitos, manteve-se a percepção de que o método
continuava gerando resultados satisfatórios no processo de priorização. Entretanto,
nos demais aspectos, o método AHP não teve o mesmo desempenho. No quesito
facilidade no emprego, o experimentou comprovou que este método foi considerado
o mais complicado de ser implementado, principalmente quando ocorreu um
aumento no número de requisitos. O método AHP também foi considerável o menos
escalável nas duas rodadas de priorização, o que comprova claramente a percepção
dos participantes em relação à dificuldade crescente na aplicação do método com o
aumento no número de requisitos. Outro aspecto no qual este método também foi
considerado menos promissor diz respeito ao tempo de execução, o AHP
demonstrou ser o mais lento nas duas rodadas de priorização.
6.2 Sumário dos Resultados do BST
Os participantes do experimento indicaram o método BST como um dos mais
fáceis de serem implementados, tanto na primeira rodada como na segunda rodada
de priorização, mesmo com o aumento no número de requisitos. O método manteve
esse conceito promissor de facilidade no emprego, assim como também manteve o
conceito promissor no aspecto de acurácia nas duas rodadas de priorização. Nos
aspectos tempo de execução e escalabilidade, o método BST foi classificado como
intermediário entre os outros dois métodos avaliados. Entretanto, a rejeição da
hipótese H0 na análise desses dois aspectos nas duas rodadas de priorização,

99
indica que de fato há uma diferença estatisticamente relevante entre os conceitos
atribuídos aos métodos. Analisando os conceitos atribuídos ao BST no aspecto
tempo de execução em relação aos demais métodos, verificou-se que na primeira
rodada ocorreu um consumo de 28,8% maior de tempo em relação ao método mais
promissor. Porém, essa diferença reduziu-se para 15,2% na segunda rodada de
priorização. No aspecto escalabilidade, na primeira rodada de priroização ocorreu
um empate com o método VOP, pois ambos tiveram a mesma mediana, entretanto a
posição de intermediário do BST foi comprovada na segunda rodada de priorização
para este mesmo aspecto, na qual o VOP se destacou como mais promissor.
6.3 Sumário dos Resultados do VOP
O experimento mostrou que o VOP está entre os métodos mais fáceis de
serem utilizados no trio de métodos avaliados neste estudo, tanto na primeira quanto
na segunda rodada de priorização. O método VOP também foi considerado
promissor no aspecto de acurácia, mantendo-se empatado com os demais métodos
estudados. No aspecto tempo de execução, o método VOP foi considerado o mais
rápido de ser utilizado, tanto na primeira quanto na segunda rodada de priorização.
Além disto, o método VOP também foi considerado o mais promissor no aspecto de
escalabilidade. Neste aspecto, os participantes atribuíram conceitos que resultaram
em um empate entre o método VOP e o BST na primeira rodada de priorização,
porém na segunda rodada este empate foi desfeito e o método VOP foi de fato
considerado o mais promissor entre os três métodos avaliados.
6.4 Conclusão Final
O presente estudo teve como objetivo fornecer um método de comparação
entre diferentes métodos de priorização de requisitos. Além disso, visava identificar
se um experimento comparativo como este, realizado em um ambiente empresarial
com profissionais ao invés de estudantes, poderia de alguma forma alterar os
resultados obtidos em outros experimentos descritos nesta pequisa. Por fim,
objetivava-se também avaliar o comportamento do experimento e os resultados que
seriam obtidos com a inclusão de um método de priorização mais recente, como o
VOP, no estudo comparativo.
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O resultado do experimento mostrou que o VOP foi considerado o método de
priorização de requisitos mais promissor, dentre os métodos aqui estudados, nos
aspectos avaliados por esta pesquisa. Esse método foi considerado um dos mais
fáceis de ser utilizado, propiciando uma percepção de acurácia em seus resultados
aos participantes do experimento, além de ser o método mais rápido de ser aplicado.
Outro fator de qualidade importante desse método diz respeito à sua capacidade de
ser escalável, pois além de ser considerado o melhor método neste aspecto pelos
participantes do experimento, ele manteve seu bom desempenho em todos os
demais aspectos mesmo com o aumento no número de requisitos (segunda rodada
de priorização).
O segundo melhor método de priorização identificado neste estudo foi o BST,
que também demonstrou ser um método fácil de ser utilizado e com acurácia em
seus resultados. No aspecto tempo, o BST mostrou-se um pouco mais lento que o
VOP, entretanto ainda assim com um bom desempenho. Um aspecto menos
promissor do método, diz respeito à sua escabilidade. Segundo a percepção dos
participantes, o BST tornou-se menos escalável com o incremento no número de
requisitos. Em virtude de ser menos promissor neste aspecto e também por ser um
pouco mais lento que o VOP, ele foi classificado na segunda posição na lista dos
métodos de priorização aqui estudados.
Por fim, o terceiro e último método analisado neste estudo é o AHP. Embora
este método tenha obtido bons conceitos no aspecto de acurácia, ele demonstrou
ser o método mais complicado de ser aplicado em comparação com o VOP e BST,
além de ser também o mais lento. Outro aspecto considerado negativo pelos
participantes do experimento em relação ao AHP diz respeito à sua escalabilidade.
Os participantes do experimento tiveram uma percepção clara a respeito da
dificuldade em utilizar este método com um grande número de requisitos, isto ainda
na primeira rodada de priorização. Essa percepção comprovou-se na segunda
rodada, pois novamente o AHP foi considerado o método menos promissor dentre
os três avaliados. Em virtude desse baixo desempenho em três aspectos, o AHP foi
classificado na terceira posição na lista dos métodos de priorização estudados no
experimento.
O estudo mostrou que, embora existam diferenças entre ambientes
acadêmico e empresarial, tal como nível de conhecimento técnico de cada voluntário
em relação a cada método de priorização, há também muitos aspectos comuns aos
dois ambientes. Com experimento, foi possível observar que em ambos os
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ambientes, a adoção de um método de priorização fez com que os participantes
pudessem rever a necessidade de determinados requisitos, já previamente
elencados. Outro fator que tornou-se evidente no contexto empresarial foi a
constante preocupação com aspectos relacionados a tempo e custo, geralmente
muito evidentes em ambientes empresariais. Nos experimentos citados na
bibliografia desta pesquisa, realizados em ambientes acadêmicos, os projetos eram
hipotéticos e talvez isto tenha causado menos familiaridade entre seus participantes
e os requisitos elencados. No experimento em questão, todos os participantes
tinham alguma ligação com os requisitos, uma vez que o projeto é real e todos
possuem alguma relação com ele. Este grau de relação fez com que as restrições
de tempo e custo ficassem mais evidentes, direcionando, em muitos casos, as
escolhas de priorização feitas pelos participantes deste estudo.
O experimento mostrou um resultado final diferente do que foi obtido em
outros estudos pesquisados neste trabalho. Conforme já mencionado na seção 2.9 –
Trabalhos Relacionados à Priorização de Requisitos, Karlsson et al. (1998)
realizaram um experimento comparativo no qual convidaram 3 participantes a
priorizaram 13 requisitos segundo os métodos: Analytical Hierarchy Process (AHP),
Hierarchy AHP, Spanning Tree Matrix, Binary Search Tree, Bubble Sort and Priority
Groups. O experimento foi realizado em ambiente acadêmico e apontou o método
AHP como sendo o mais promissor. Em outro estudo, realizado por Ahl (2005), no
qual também se utilizou 13 requisitos e contou com a colaboração de 14 estudantes
de engenharia de software, foram comparados os seguintes métodos: Analytic
Hierarchy Process (AHP), Binary Search Tree (BST), 100 Points, Planning Game e
uma variação do método AHP combinada ao Planning Game. Como resultado desse
estudo, o autor concluiu que o método o BST mostrou-se mais promissor. Tuijl et al.
(2011) utilizou em seu estudo 20 requisitos e contou com a participação de 12
estudantes de engenharia de software. O autor comparou os métodos AHP e BST e
concluiu também que o método BST foi o mais promissor. Sahni (2007) realizou um
experimento no qual contou com a participação de 57 voluntários estudantes e
comparou os métodos Analytical Hierarchy Process (AHP) e Cumulative Voting (CV).
Enquanto que Berander (2007) conduziu outro experimento no qual teve a
participação de 16 voluntários estudantes e comparou os métodos Analytical
Hierarchy Process (AHP), Planning Game (PG) e Cumulative Voting (CV). Em
ambos os experimentos foram utilizados dois cenários, com 15 e com 30 requisitos
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respectivamente, e nos dois estudos os autores identificaram o CV como sendo o
método mais promissor.
Esta diferença entre os resultados obtidos pelos diferentes trabalhos mostra
uma necessidade de novos estudos relacionados à comparação entre métodos de
priorização de requisitos. Uma hipótese a ser testada é a aparente tendência de se
considerar mais promissores métodos pertencentes a um conjunto de métodos mais
novos do que outros já difundidos. Isto não quer dizer que todos os métodos desse
conjunto sejam considerados mais promissores, mas que pelo menos um deles se
destaca positivamente. Por exemplo, do mesmo modo que Sahni (2007) e Berander
(2007), a presente pesquisa mostrou que há alguma preferência dos participantes do
experimento por métodos mais recentes, que se baseiam na simples atribuição de
pontos ou pesos aos requisitos (como CV e VOP), o que em tese facilitaria o
processo de priorização e propiciaria maior escalabilidade ao método, uma vez que
o método VOP foi indicado como sendo o mais promissor dentre os métodos aqui
estudados.
Os resultados obtidos em cada rodada de priorização, por cada um dos três
métodos avaliados, mostraram que há uma influência nos resultados em função da
presença de um método de priorização mais recente: VOP. Desse modo, é
importante a realização de novos estudos que incluam este método e mostrem sua
eficácia em relação aos demais em outros ambientes organizacionais. Além disso, é
necessário observar que as conclusões obtidas nesse estudo carecem de
confirmação de que sua replicação seja possível em outros contextos culturais de
empresa. A tentativa da replicação deste estudo em outro contexto empresarial
também pode ser objeto de um estudo futuro, visando confirmar os resultados aqui
obtidos.
6.5 Estudos Futuros
Como extensão a este trabalho, propõe-se um novo experimento seguindo o
mesmo método de estudo proposto nesta pesquisa, com o objetivo de comparar o
método indicado como mais promissor por Sahni (2007) e Berander (2007), o CV, e
o método mais promissor indicado nesta pesquisa, o VOP.
Esse estudo deve ser conduzido no mesmo modelo desta pesquisa,
utilizando-se de um ambiente empresarial, com a participação de profissionais, e
também com dois cenários distintos de priorização: o primeiro com 15 requisitos e o
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segundo com 30 requisitos. Com essa extensão ao presente trabalho tem como
objetivo identificar o método de priorização mais promissor entre os dois
selecionados, faz-se necessário seguir os mesmos aspectos e critérios de avaliação
adotados neste trabalho, ou seja, a experimentação em um ambiente empresarial.
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APÊNDICE A – RELAÇÃO DOS REQUISITOS
1. O sistema deve submeter todas as notas fiscais no formato eletrônico para o
site da Secretaria da Fazenda do estado do estabelecimento emitente.
2. É fundamental que o sistema tenha um bom desempenho de forma a não
comprometer o tempo do faturamento.
3. Esta aplicação deverá armazenar a chave de autorização da Nota Fiscal no
formato eletrônico.
4. Deve converter os dados da nota fiscal para o formato XML.
5. O sistema deve possuir um controle de acesso através de usuário e senha
únicos para cada usuário
6. Sempre que uma nota fiscal eletrônica for autorizada, o sistema deverá enviar
automaticamente um email ao cliente, informado o número da nota fiscal, o
número do pedido e a data de autorização do faturamento.
7. Deve existir um módulo no qual seja possível o usuário solicitar o
cancelamento de uma nota fiscal já autorizada.
8. Sempre que o sistema tentar submeter uma nota fiscal eletrônica ao site da
Secretaria da Fazenda competente e este estiver inacessível, deverá existir a
possibilidade da emissão desta nota em regime de contingência, seguindo os
critérios pré-estabelecidos pela legislação.
9. O campo Pedido, constante nos dados do faturamento, deve ser do tipo
alfanumérico e deve possuir 10 posições (ex.: xxxxxxxxxx).
10. Uma nota fiscal já submetida ao site da Secretaria da Fazenda, que ainda não
obteve retorno de autorização, não poderá ser emitida também em regime de
contingência.
11. O sistema deve gerar a DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica) em formato PDF.
12. A submissão dos arquivos contendo os dados das notas fiscais em formato
XML poderá ser feito em lote ou individualmente, de acordo com a definição
do usuário responsável.
13. Deve existir uma opção na qual o usuário poderá informar o número da nota
fiscal para consultar todos os dados da nota em questão, bem como a chave
de autorização gerada para a mesma.
14. Deve existir uma opção na qual o usuário possa indicar a inutilização de uma
determinada numeração de nota fiscal.
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15. O sistema deve prover uma tela na qual o usuário poderá consultar se os
serviços de comunicação com o site da Secretaria da Fazenda estão ativos.
16. O usuário deverá ter a opção de corrigir o código do IBGE do município para
as notas fiscais que forem rejeitadas pelo erro: “Código de IBGE inválido”.
17. Deve existir uma opção de consulta na qual o usuário possa verificar todas as
informações do IBGE cadastradas no sistema para efeito da emissão da nota
fiscal eletrônica.
18. O campo Número da Nota Fiscal deve ser alfanumérico de 8 posições (ex.:
xxxxxxxx).
19. Todas as notas fiscais eletrônicas submetidas ao site da Secretaria da
Fazenda do estado em questão deverão permanecer armazenadas na base
de dados da aplicação.
20. Toda a nota fiscal emitida em contingência deverá ser reenviada ao site da
Secretaria da Fazenda do estado em questão assim que o canal de
comunicação com o mesmo for restabelecido.
21. O sistema deverá possuir um controle de filas de impressão.
22. Este sistema deve estar preparado para submeter notas fiscais com no
máximo 200 itens por documento.
23. Sempre que ocorrem casos de notas fiscais com mais de 25 linhas, será
necessário que o sistema particione a nota em mais de uma página, de
maneira a acomodar no máximo 25 linhas por página de nota fiscal.
24. O campo Quantidade deverá ser do tipo numérico, com 5 posições anteriores
a vírgula e 3 posições posteriores à vírgula (ex.: 99.999,999).
25. O sistema somente poderá permitir a edição dos dados da nota fiscal antes
da sua submissão ao site da Secretaria da Fazenda.
26. Todas as notas fiscais que tiverem seus dados alterados deverão ser revalidadas pela aplicação, visando certificar que os dados estão íntegros.
27. O sistema deverá disponibilizar uma opção para usuário fazer a re-impressão
da DANFE para as notas fiscais já emitidas.
28. A impressão das DANFEs das notas fiscais já emitidas poderá ser feita de
forma automática ou através da solicitação individual do usuário, de acordo
com a parametrização pré-estabelecida.
29. O sistema não pode permitir re-envio de notas já autorizadas.
30. A data da emissão da nota fiscal será sempre a da data da autorização
enviada pelo site da Secretaria da Fazenda.
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APÊNDICE B – CONCEITOS DOS MÉTODOS

Figura 35 – Conceitos do AHP na 1ª Rodada

Figura 36 – Conceitos do BST na 1ª Rodada
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Figura 37 – Conceitos do VOP na 1ª Rodada

Figura 38 – Conceitos do AHP na 2ª Rodada
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Figura 39 – Conceitos do BST na 2ª Rodada

Figura 40 – Conceitos do VOP na 2ª Rodada

