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RESUMO

A carência de atividades explícitas para a elicitação e análise de requisitos
não funcionais em métodos ágeis de desenvolvimento de software tem motivado
pesquisadores a proporem práticas e ferramentas específicas para o tratamento
destes tipos de requisitos. A presente pesquisa realiza um levantamento dos
principais trabalhos existentes nesta área, com foco para requisitos de desempenho
e segurança, e para um destes métodos, o Scrum. Em seguida, a pesquisa analisa
as atividades, práticas e ferramentas sugeridas em cada abordagem em relação à
compatibilidade com as definições do método: papéis e responsabilidades, eventos
e reuniões, e artefatos. Além disso, propostas semelhantes são comparadas e os
resultados apresentados por cada um dos autores confrontados. Ao final, práticas
compatíveis com o método Scrum, que geraram benefícios aos projetos onde foram
utilizadas e que sejam passíveis de aplicação conjunta, são estruturadas para
compor uma estratégia de requisitos para Scrum. Esta estratégia é entregue como
um roteiro prático de implantação modelado com a utilização de modelagem de
processos de negócio. O aperfeiçoamento da elicitação e análise de requisitos de
desempenho e segurança em projetos que utilizam métodos ágeis é comprovado
pelos resultados apresentados após aplicação da estratégia à definição de requisitos
para um sistema web.

Palavras Chaves: requisitos não funcionais; métodos ágeis; Scrum; desempenho;
segurança.

ABSTRACT

Proposition of an strategy for performance and security requirements
elicitation and analysis in Scrum projects

The lack of explicit activities for elicitation and analysis of non-functional
requirements in agile software development has motivated researchers to propose
specific and practical tools for dealing with these sort of requirements. The present
dissertation surveys the major researches in this area, focusing on performance and
safety requirements, and one of these methods, Scrum. Then, this dissertation
analyzes the activities, practices and tools suggested by each author regarding to
consistency with the definitions of the method Scrum: roles and responsibilities,
events and meetings, and artifacts. Also, similar proposals are compared and the
results submitted by each author confronted. At last, practices that are compatible
with Scrum, that granted benefits to the projects where they were used, and that
allows joint implementation with other practices are combined to define a
requirements strategy for Scrum. This strategy is delivered as a deployment script,
which was built using business processes modeling. The enhancement of
performance and safety requirements elicitation and analysis for projects using agile
methods is verified through the results presented after a practical application on
requirements definition for a web application.

Keywords: non-functional requirements; agile methods; Scrum; performance; safety.
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1 INTRODUÇÃO
A seção introdutória desta dissertação fornece uma visão geral da pesquisa,
desde os fatores que levaram à sua realização – contextualizando o cenário do
desenvolvimento ágil de software em relação ao tratamento de requisitos não
funcionais (RNFs), objetivo principal do trabalho e metas secundárias – aos
resultados esperados com a sua realização. Também se insere no conteúdo desta
seção o método de trabalho utilizado para a sua elaboração e a forma definida para
a estruturação e organização do texto.
1.1

Motivação
Os métodos tradicionais de desenvolvimento de software, conforme definidos

em Highsmith e Cockburn (2001) partem do pressuposto de que é possível obter
uma definição completa de todos os requisitos de um sistema logo nas primeiras
fases do projeto de software. Além disso, eles são gerenciados com o intuito de
evitar mudanças, como se estas fossem resultado de erros em algum ponto do
processo.
Durante a década de 90, estes métodos começaram a ser questionados. Pois
esta não era a realidade das empresas, que operavam em meio a mudanças
constantes, o que tornava extremamente complexa a tarefa de derivar uma visão
completa sobre os requisitos do sistema antes do início do seu desenvolvimento.
Outros pesquisadores, como Fowler (2005), questionavam também a excessiva
documentação imposta pelos métodos tradicionais de desenvolvimento de software,
que acabava prejudicando todo o ritmo de desenvolvimento, devido às atividades
inerentes ao processo a serem seguidas, por exemplo, o preenchimento de
especificações formais.
Os métodos ágeis surgiram no final dos anos 90 para estabelecerem uma
abordagem mais enxuta de processos, quando se sugeriu o uso somente de práticas
essenciais à produção do software. Assim, esses métodos se baseiam fortemente na
colaboração com o cliente e na eliminação do excesso na realização de
documentos. Os requisitos do sistema são obtidos diretamente com os usuários e,
na maioria das vezes, vagamente documentados, por exemplo, em histórias de
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usuário, que representam uma descrição resumida da funcionalidade que o sistema
deve realizar na visão do usuário ou cliente do sistema. (COHN, 2005)
Nas abordagens ágeis de desenvolvimento de software, um ponto de atenção
está no tratamento dispensado aos requisitos não funcionais. Eberlein e Leite (2002)
afirmam que há uma necessidade e uma oportunidade nos métodos ágeis para a
inclusão de práticas que possibilitem que esses tipos de requisitos sejam
identificados o quanto antes no processo de desenvolvimento, preferencialmente no
momento de levantamento das histórias de usuário junto aos clientes. Desta forma, é
possível realizar uma análise sobre eles antes do início da codificação do software.
Como esses métodos não explicitam atividades ou ferramentas dedicadas à
abordagem desses requisitos, a sua contemplação no sistema dependerá da
experiência anterior dos integrantes do time de desenvolvimento. Como não se pode
considerar o conhecimento da equipe como uma premissa de qualquer projeto, as
demandas que possuam requisitos críticos de desempenho ou segurança, por
exemplo, podem não ser adequadas ao desenvolvimento com a utilização de
métodos ágeis. (MEAD; VISWANATHAN; PADMANABHAN, 2008)
Com a utilização de histórias de usuários para elicitação e registro de
requisitos, clientes ou usuários podem descrever bem uma função que o sistema
deve completar durante a definição do produto de software, mas dificilmente os
usuários mencionarão requisitos relacionados a manutenibilidade, portabilidade,
segurança ou desempenho (PAETSCH; EBERLEIN; MAURER, 2003) e, portanto,
tais exigências poderão não ser incluídas nos documentos mencionados e levados
em conta no projeto do software. Assim, considerar que os usuários passarão
informações suficientes associadas a requisitos não funcionais pode levar o sucesso
do projeto a uma armadilha, porque não é comum que tais características, como
facilidade de uso da interface, níveis de confidencialidade das informações, tempos
de transação (EBERLEIN; LEITE, 2002), entre outras, sejam definitivamente
estabelecidas pelos usuários.
Ao término de uma iteração do desenvolvimento do software, a equipe de
desenvolvimento precisa entregar um sistema funcional, mesmo que eventualmente
haja histórias ou incertezas pertinentes a algum requisito não funcional. À medida
que se aproxima a data final do ciclo de desenvolvimento corrente, existe uma
tendência dos participantes da equipe do projeto a relegar ou a deixar de priorizar o
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desenvolvimento e a consequente incorporação de requisitos não funcionais para
finalizar uma funcionalidade do software, mesmo que incompleta.
Os principais trabalhos que tratam requisitos não funcionais e desenvolvimento
de software abordados nesta dissertação são elencados na Figura 1, separados por
(1) trabalhos abordando requisitos não funcionais e métodos ágeis em geral (2)
pesquisas abordando especificamente requisitos de desempenho e métodos ágeis;
e (3) trabalhos voltados à requisitos de segurança e métodos ágeis. A presente
pesquisa foca atributos de desempenho e segurança presentes nas métricas do
desenvolvimento Scrum e em parâmetros considerados inicialmente na definição do
sistema. Desempenho e segurança são características avaliadas desde os primeiros
padrões e modelos de referência de qualidade de software até os mais atuais. Por
exemplo, o modelo functionality, usability, reliability, performance and serviceability
(Furps)

–

funcionalidade,

usabilidade,

confiabilidade,

desempenho

e

manutenibilidade – criado no início da década de 70; e a International Organization
for Standardization/ International Engineering Consortium (ISO/IEC) 9126 (KENETT;
BAKER, 1999; PRESSMAN, 2001).

Manifesto ágil

2001
2002
(1)

(3)

Beznosov (2003)

2003
2004

(3)

Peeters (2005)

(3)Siponen, Baskerville

(3)Wäyrynen, Bodén

(2)

e Boström (2004)

2005

e Kuivalainen (2005)
(3)

2006
(1)

(1)Leffingwell (2002)
Nawrocki et al (2002)

Bang (2007)
Dobson (2007)

2007

(1)

2008
(3)Mead,

Rodríguez et al (2009)

2009

Legenda:
(1) Não específicas
(2) Desempenho
(3) Segurança

2010

Beznosov et al (2006)
(2)Ho et al (2006)
(3)Kongsli (2006)
Ambler (2008)

Viswanathan e Padmanabhan (2008)
(1)
(2)

Rosberg (2008)

Pooley e Abdullatif (2010)

Figura 1 – Pesquisas RNF e métodos ágeis
Fonte: Elaborado pelo autor

As variáveis de desempenho e segurança precisam ser consideradas no
desenvolvimento de sistemas de software para diferentes aplicações, seja quando
se trata do tempo de execução de uma função, quando se avalia o tempo de
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resposta de uma chamada remota ou na decisão da melhor forma de
armazenamento das informações. Assim, métricas como a quantidade de acessos
simultâneos a uma base, o espaço em memória utilizado por uma aplicação, a
autenticação e autorização de usuários, a confidencialidade e a integridade das
informações, a codificação das trocas de mensagens são levadas em consideração
em diferentes aplicações, inclusive em aplicações web ou centrais orientadas a
serviços (SILVA et al., 2006; SILVA; GOMES; NUNES, 2006; RAYNS et al., 2008;
LUCCA; FASOLINO, 2006; GUAN; GHOSE, 2005), em componentes de integração
entre sistemas ou outros componentes (HANSEN, 2011) e sistemas de depósito e
processamento de dados. (PAIM, 2003)
Além disso, Sommerville (2007) identifica um antagonismo entre desempenho
e segurança (um dos componentes da confiança do sistema), que leva os
engenheiros de software a ter de fazer um balanço entre os requisitos de um e de
outro, pois, em geral, altos níveis de segurança somente podem ser obtidos à custa
do desempenho do sistema. Assim, é natural pensar que a inclusão de práticas que
favoreçam um dos extremos dessa dicotomia acabe por prejudicar o outro. Nesse
sentido e considerando experiências anteriores de mercado, o tratamento de
requisitos de desempenho e segurança no desenvolvimento de aplicações de
qualquer natureza, mas principalmente em sistemas web, representa grande ganho
em qualidade para o produto de software construído, sendo, por isso, os atributos
não funcionais escolhidos para estudo nesta pesquisa.
Há, na literatura, propostas isoladas para adoção de práticas específicas para a
engenharia de requisitos (ER) de uma forma geral e para a elicitação e análise de
requisitos não funcionais em métodos ágeis. Por exemplo, Rosberg (2008) propõe
um processo estruturado de engenharia de requisitos para métodos ágeis. Nawrocki
et al. (2002) sugerem algumas modificações ao método ágil Programação Extrema
(XP) – do inglês eXtreme Programming – (BECK, 2000) para aumentar a sua
aderência à engenharia de requisitos. Leffingwell (2002) analisa o mesmo método,
porém considerando mais os aspectos relacionados à documentação das
informações e requisitos. Bang (2007) relata a sua experiência ao aplicar um
processo ágil de requisitos baseado em histórias de usuário.
Quanto a trabalhos com foco em requisitos não funcionais e métodos ágeis de
uma forma geral, ou seja, não especificamente voltados a um tipo de RNF, Ambler
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(2008) apresenta um ciclo de vida para o desenvolvimento de sistemas que favorece
o tratamento de requisitos não funcionais. Da mesma forma, Rodriguez et al. (2009)
identifica problemas relacionados ao tratamento desses requisitos nos métodos
ágeis e sugere um processo voltado à identificação e representação correta dos
requisitos. O autor trata a necessidade de diferenciação entre os tipos de histórias
de usuário, por exemplo, as que representam funcionalidades que se aplicam a mais
de um requisito funcional e as histórias que precisam ser derivadas de outras.
Em relação a trabalhos orientados a um tipo específico de requisito não
funcional em métodos ágeis, Ho et al. (2006) apresentam um modelo evolucionário
de tratamento de requisitos de desempenho, propondo um processo gradual e em
níveis para a elicitação e refinamento das informações desses requisitos. Dobson
(2007) e Pooley e Abdullatif (2010) apresentam contribuições mais voltadas para as
atividades de testes de desempenho em métodos ágeis, porém com algumas
práticas necessárias às atividades da engenharia de requisitos.
Os trabalhos voltados para o tratamento de requisitos de segurança em
métodos ágeis são mais abundantes na literatura. Beznosov (2003) surge como
pioneiro nessa área, propondo a aplicação da Programação Extrema a projetos de
segurança crítica. Também Wäyrynen, Bodén e Boström (2004) apresentam-se
como os primeiros pesquisadores a analisar a Programação Extrema com uma visão
verdadeiramente de engenharia de segurança, analisando as práticas desse método
ágil à luz das normas e padrões de segurança mais difundidos. Ao término de sua
análise, são sugeridas algumas práticas adicionais ao método que favorecem a sua
aderência aos requisitos de engenharia de segurança.
Peeters (2005) e Kongsli (2006) exploram bastante o conceito de histórias de
mau uso para estender a utilização de métodos ágeis para projetos de segurança
crítica e, da mesma forma, sugerem algumas práticas adicionais para serem
executadas com os métodos ágeis. Siponen, Baskerville e Kuivalainen (2005),
Beznosov et al. (2006) e Mead, Viswanathan e Padmanabhan (2008) sugerem
processos para engenharia de segurança baseados em análise de risco. Os
primeiros propõem um método genérico que permeia todas as etapas do
desenvolvimento, Beznosov et al. (2006) se concentram em uma das principais
práticas da Programação Extrema, o Jogo do Planejamento, propondo passos
adicionais a essa técnica. Por fim, Mead, Viswanathan e Padmanabhan (2008)
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apresentam um processo aplicado ao Método de Desenvolvimento de Sistemas
Dinâmicos (DSDM) – do inglês Dynamic Systems Development Method, que se
baseia, além da análise de risco, na compreensão e difusão dos objetivos de
negócio, produzindo um conjunto de requisitos de segurança categorizados e
priorizados.
Embora alguns dos autores citados tenham realizado estudos de caso ou
experimentos com o objetivo de avaliar a utilização de suas propostas em situações
reais, o desenvolvimento de software não pode ser simplificado a uma variável não
funcional isolada das demais. Assim, a questão que necessita resposta é: seria
possível definir uma estratégia para elicitação e análise de requisitos de
desempenho e segurança para projetos Scrum, que aumente a abrangência do
método quanto a identificação, e posterior desenvolvimento, destes dois tipos de
requisitos não funcionais, aumentando a qualidade do software produzido?
1.2

Objetivo
O objetivo deste trabalho é definir uma estratégia de requisitos, apresentada na

forma de um roteiro de processos de negócio, para a implantação de práticas de
elicitação e análise de requisitos de desempenho e segurança para projetos Scrum.
1.3

Resultados esperados e contribuições
Esta pesquisa propõe uma especialização ao método Scrum, agregando a este

uma estratégia elicitação e análise de requisitos de desempenho e segurança. Tal
estratégia é entregue no formato de um conjunto de processos de negócio
modelados com a especificação de suas atividades, papéis e artefatos. Espera-se
que organizações desenvolvedoras que pratiquem o Scrum, estejam aptas a adotar
esta estratégia em curto prazo.
A realização deste trabalho fornece ainda, uma visão crítica e comparativa
sobre propostas distintas para tratamento de requisitos de desempenho e segurança
em um projeto Scrum, observando aspectos que garantam informações importantes
para uma escolha apropriada de uma determinada proposta.
Considerando que muitas empresas desenvolvedoras têm se especializado em
desenvolvimento ágil, precisando produzir software sem abrir mão de seu método de
trabalho, e que desempenho e segurança são requisitos geralmente associados e
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críticos em aplicações (como sistemas bancários na internet, sistemas de gestão
empresarial e até mesmo redes sociais), os resultados desta pesquisa contribuem
para fornecer uma possibilidade de conciliar essas questões. Assim, minimizam o
risco de produção de um software que tenha o atendimento a requisitos não
funcionais concentrados no conhecimento tácito do time de desenvolvimento ou de
alguma outra variável não controlada pela equipe de desenvolvimento ou gestão do
projeto.
1.4

Método de trabalho
1. Levantamento de propostas para o tratamento de RNFs em métodos ágeis
Objetivo: Levantar os trabalhos existentes na literatura relacionados ao

tratamento de requisitos não funcionais em métodos ágeis.
Na primeira etapa do trabalho foram levantados artigos, dissertações e teses
que apresentavam propostas para o tratamento de requisitos não funcionais em
métodos ágeis de desenvolvimento de software: processos completos, práticas
auxiliares ou ferramentas para alguma atividade específica. Neste estudo foram
encontradas, principalmente, abordagens aplicadas à Programação Extrema e ao
Scrum, talvez pela maior difusão desses métodos entre os adeptos aos processos
ágeis. Também foi percebida uma concentração de trabalhos nas áreas de
segurança e usabilidade, além de outras de caráter mais genérico abordando a
engenharia de requisitos de uma maneira geral.
2. Análise crítica das propostas
Objetivo: Realizar uma análise das atividades ferramentas, práticas e técnicas
sugeridas nas propostas.
Os trabalhos encontrados foram avaliados em relação a sua compatibilidade
com o Scrum, considerando papéis e responsabilidades, artefatos, eventos e
atividades propostos em Schwaber e Sutherland (2010), Schwaber (2004) e
Schwaber e Beedle (2002). Por fim, abordagens semelhantes foram comparadas em
relação aos resultados apresentados, observando sempre as considerações
pertinentes a requisitos de desempenho e segurança.
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3. Elaboração da estratégia de requisitos
Objetivo: Elaborar a estratégia de requisitos, selecionando ferramentas,
práticas e técnicas dentre as abordagens avaliadas e considerando a análise
realizada.
Nessa etapa foram definidas as iniciativas que compuseram a estratégia de
requisitos modelada. Para tanto, foram consideradas as informações levantadas na
fase anterior, basicamente observando as práticas aplicáveis ao Scrum, que não
contradiziam a sua definição original e que não propunham atividades contraditórias
ou que se anulassem, por exemplo. Foram observados, ainda, os benefícios gerados
em suas aplicações e resultados apresentados pelos autores.
4. Modelagem da estratégia em um roteiro de processos de negócio
Objetivo: Modelar a estratégia de requisitos definida em processos de negócio,
utilizando notação padronizada.
Inicialmente o método Scrum foi representado na ferramenta de modelagem de
processos de negócio, conforme a sua concepção original. Em seguida, foram
inseridas atividades, tarefas e demais itens pertinentes à elicitação e análise dos
requisitos de desempenho e segurança sugeridos na estratégia proposta, realizando
eventuais adaptações necessárias. Na sequencia, os processos foram revisitados e
atividades que não estivessem de acordo com o pensamento ágil foram removidas.
(THE AGILE ALLIANCE, 2001) Por fim, foi elaborada a descrição dos processos,
papéis e artefatos definidos pela estratégia.
5. Aplicação da estratégia a um sistema web
Objetivo: Utilizar a estratégia definida em um processo de engenharia de
requisitos reversa, para obter um conjunto de requisitos mais abrangente.
Após a modelagem da estratégia, seus processos foram aplicados para a
elicitação e análise dos requisitos de uma aplicação web desenvolvida para uma
organização privada do segmento de construção civil. Os requisitos foram obtidos a
partir dos diagramas de caso de uso (OMG, 2010), documento de visão e escopo
elaborados anteriormente pela organização, de acordo com seus processos internos,
e do próprio sistema disponível aos usuários. Nesta dissertação serão apresentados
todos os requisitos obtidos (no formato de histórias) e seus relacionamentos.
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6. Avaliação dos resultados
Objetivo: Apresentar métricas de software que comprovem a especialização do
método Scrum, quanto à elicitação e análise de requisitos de desempenho e
segurança.
Pela aplicação da abordagem Objetivo, Questão e Métrica ou GQM – do inglês
Goal, Question and Metric (Basili, Caldiera e Rombach, 1994) foram definidas as
métricas a serem avaliadas durante a aplicação prática da estratégia.
Assim, nesta etapa foram coletadas as informações pertinentes ao total de
histórias de usuário identificadas e a sua relação com histórias de desempenho e
segurança. Em seguida, dentre as histórias de desempenho, quais abordaram os
aspectos críticos de desempenho definidos em Kandt (2006): latência, taxa de
transferência, capacidade e modos de operação. Por fim, considerando a
características de um software seguro definidas em Lauesen (2002), quais histórias
de segurança elicitadas abordam a garantia da: confidencialidade, integridade,
disponibilidade e autenticidade.
1.5

Organização do trabalho
Na seção 2, Fundamentos Conceituais, são apresentados todos os conceitos

importantes para a compreensão desta pesquisa. Inicialmente são detalhados os
requisitos de software e o papel da engenharia de requisitos, com foco para
desempenho e segurança e sua aplicação a métodos ágeis. Na sequência, são
apresentados os fundamentos dos métodos ágeis e o Scrum, sendo que para este
há um detalhamento sobre os seus principais conceitos, papéis, artefatos e eventos.
Por fim, são apresentadas as métricas utilizadas para avaliar a eficiência da
estratégia proposta.
Na seção 3, Análise de Propostas para Tratamento de RNFs em Ágeis, é
realizada uma análise crítica sobre as principais abordagens para tratamento de
requisitos de desempenho e segurança, encontradas em pesquisa bibliográfica.
Essa análise considera aspectos como tipos de projetos sobre as quais as
abordagens são aplicáveis, quais resultados foram alcançados durante a sua
aplicação, quando estes forem apresentados por seus autores, e a compatibilidade
das ações sugeridas com as premissas definidas pelo Scrum.
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Na seção 4, Apresentação da Estratégia, são apresentadas considerações
sobre o processo de modelagem dos processos do método Scrum. Em seguida, são
apresentados os processos que compõe a estratégia definida. Detalha-se assim, o
roteiro definido, os papéis, eventos, artefatos e atividades para a estratégia
proposta.
Na seção 5, Aplicação Prática, é apresentado o resultado prático da aplicação
da estratégia de requisitos. Inicialmente é descrito o cenário da aplicação, suas
características, como plataforma de desenvolvimento e quantidade de acessos. Em
seguida são apresentados todos requisitos elicitados e analisados segundo a
estratégia proposta. Por fim, são apresentadas as métricas em relação ao total de
requisitos funcionais elicitados, e o total de requisitos de desempenho e segurança.
Na seção 6, Conclusão, são apresentadas as últimas observações sobre o
trabalho realizado, como dificuldades encontradas, aspectos não abordados pela
pesquisa e sugestões de trabalhos futuros.
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2 FUNDAMENTOS CONCEITUAIS
Esta seção apresenta os temas fundamentais para o entendimento desta
dissertação, expondo os conceitos básicos relacionados a requisitos não funcionais
de software, a disciplina de engenharia de requisitos e os métodos ágeis, para, em
seguida, mostrar como essa disciplina é realizada pelos praticantes desses métodos.
Também são apresentados os conceitos de modelagem de processos de negócio,
que será utilizado para representação do roteiro definido nesta pesquisa, e as
métricas que serão utilizadas na aplicação prática.
2.1

Requisitos de software
O conjunto de requisitos define um problema do mundo real que necessita ser

resolvido pelo sistema, esclarecendo o seu propósito e fornecendo todas as
informações

necessárias

para

que

ele

possa

executar

a

sua

função.

Individualmente, cada requisito deve ter um objetivo único e mensurável,
possibilitando a sua validação. (WITHALL, 2007) Em Swebok (2004), a resolução de
um problema cotidiano também é mencionada, definido um requisito como uma
propriedade que deve estar presente em um software com o objetivo de resolver
algum problema do mundo real. Sommerville (2007) adiciona o conceito de restrição
como limitação das opções para desenvolvimento da aplicação, definindo requisitos
como o conjunto formado pelas restrições operacionais de um sistema e pelos
serviços por ele fornecidos.
Considerando os aspectos não funcionais de um sistema, a última definição se
mostra mais adequada aos diferentes tipos de requisitos existentes, por deixar
evidente que um software é constituído não somente por suas funções e serviços
oferecidos ao usuário, mas também por todos os demais fatores que restringem o
seu funcionamento. Como exemplos, podem ser citados a plataforma de operação
do sistema, o tempo de resposta de suas funções, o espaço de armazenamento de
dados, a criptografia para trocas de mensagens e a facilidade de acesso e operação.
2.1.1 Classificação de requisito
Requisitos de sistema de software são comumente classificados em funcionais,
não funcionais e de domínio. (SOMMERVILLE, 2007; LAUESEN, 2002)
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•

Requisitos funcionais: descrevem as funções que um sistema deve possuir
e serviços que deve fornecer, definindo qual será o seu comportamento, as
ações e saídas geradas, considerando uma determinada entrada e seu
estado. Podem também explicitar comportamentos não característicos do
sistema, ou seja, o que ele não deve fazer.

•

Requisitos não funcionais: também referenciados como requisitos de
qualidade, eles especificam e limitam a forma de funcionamento do
sistema. Em geral, esses requisitos se aplicam ao sistema como um todo e
não somente às propriedades ou funções individuais. Definem os critérios
de qualidade de um sistema, no modo como ele deve desempenhar as
suas funções. Por exemplo, o quanto ele deve ser fácil de usar, o quão
seguro deve ser contra um ataque, o seu tempo de resposta máximo e a
quais processos e padrões de desenvolvimento deve obedecer.

•

Requisitos de domínio: funcionais ou não funcionais, esses requisitos são
inerentes ao domínio da aplicação em desenvolvimento, podendo ser, por
exemplo, uma constante física ou uma norma/lei vigente.

2.1.2 Requisitos não funcionais
Geralmente associados ao software como um todo e não a funções
específicas, os requisitos não funcionais caracterizam-se por serem atributos de
qualidade do sistema ou restrições ao seu comportamento, ao seu projeto ou à sua
arquitetura. Uma vez que esses requisitos podem especificar de maneira global o
produto de software, seu não cumprimento é uma questão crítica para o
desenvolvimento, podendo inutilizar um sistema inteiro. Por exemplo, uma aplicação
para transações interbancárias em que um requisito de segurança não tenha sido
observado, como uma troca criptografada de mensagens, que dificilmente seria
homologada e colocada em produção pela área de negócio por ela responsável.
Apesar de saberem de sua importância, muitos analistas simplesmente ignoram
esses requisitos pelo simples fato de não saberem como determiná-los, assim são
considerados apenas os requisitos não funcionais mais superficiais, como
usabilidade e manutenibilidade. (LAUESEN, 2002)
Requisitos de software devem ser descritos da maneira mais clara possível e,
quando se trata de não funcionais, é importante que, sempre que possível, ele seja
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declarado de forma quantificável e verificável, para que possa ser testado de forma
objetiva. A definição imprecisa de requisitos não funcionais é uma potencial causa
de conflito entre fornecedor e cliente, pois a definição de requisitos imprecisos fica
sujeita à interpretação do desenvolvedor, tornando difícil ou até impraticável a sua
verificação.
Segundo Sommerville (2007), os requisitos não funcionais podem ser
classificados em três categorias principais, que se subdividem em outras
subcategorias: requisitos de produto, organizacionais e externos. Os tipos de RNFs
críticos para a presente pesquisa são apresentados na sequência.
1. Requisitos de produto: determinam o comportamento do produto, podendo
ser um dos tipos abaixo:
• Usabilidade – Quão eficiente deve ser o sistema na percepção dos
usuários, considerando, por exemplo, aprendizado e uso diário.
• Eficiência – Pode ser de dois subtipos:
i. Desempenho: tempo de resposta do sistema a determinadas
transações.
ii. Espaço: ocupação máxima de memória para processamento
de instruções.
• Confiabilidade – Mínimo tempo médio entre falhas aceitável.
• Portabilidade – Suscetibilidade do software a uma mudança de
plataforma.
2. Requisitos organizacionais: são derivados de políticas e procedimentos
tanto do cliente quanto da organização desenvolvedora do software.
• Entrega – Data para entrega do produto e sua documentação.
• Implementação – A linguagem de programação a ser utilizada para
construção do software.
• Padrões – Padrões de desenvolvimento das organizações envolvidas.
3. Requisitos externos: abrangem todos os requisitos externos ao sistema e
aos processos de desenvolvimento.

24

• Interoperabilidade – Padrões de comunicação com outros sistemas.
• Éticos – Requisitos para garantir a aceitação do sistema na
comunidade.
• Legais – Garantem que o sistema seja compatível com leis e acordos
vigentes, podendo ser de dois subtipos:
i. Privacidade:

requisitos

sobre

confidencialidade

de

informações pessoais.
ii. Segurança:

obediência

a

padrões

e

protocolos

de

comunicação seguros.
2.1.2.1 Requisitos de desempenho
O desempenho de uma aplicação é um aspecto comportamental do sistema,
influenciado pelos recursos disponíveis no ambiente no qual ele está inserido. Esses
recursos incluem o tempo necessário para execução e utilização dos componentes
físicos do sistema. (POOLEY; ABDULLATIF, 2010). A precisa definição dos
requisitos de desempenho de um software possibilita aos engenheiros de software e
arquitetos de sistema a correta seleção de componentes de hardware para suportar
a aplicação, além da escolha das melhores estratégias de desenvolvimento e
algoritmos para a realização dos serviços definidos. Permite, assim, a validação do
desempenho global do sistema, ao invés da simples intuição ou percepção do
usuário.
Kandt (2006) define quatro principais preocupações que devem ser
consideradas quando se observam atributos de desempenho de um sistema. Estas
preocupações serão utilizadas neste trabalho para a definição das métricas
relacionadas a requisitos de desempenho.
•

Latência: o quanto o sistema demora a responder a um evento específico.
É recomendável a definição de um valor mínimo e um máximo para a
latência do sistema. Podem também ser definidos outros valores, como a
média esperada e o pior caso.

•

Taxa de transferência (do inglês throughput): identifica quantos eventos
podem ser processados em determinado período de tempo. Para a taxa de
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transferência também podem ser definidos valores médios, melhor e pior
caso.
•

Capacidade: identifica quantas requisições podem ser atendidas pelo
sistema atendendo os critérios estabelecidos para latência e pela taxa de
transferência.

•

Modos de operação: afetam os três atributos anteriores. Um modo de
operação é caracterizado pelas requisições demandadas e a quantidade de
recursos disponível para atendê-las. Dois modos comuns são de
capacidade reduzida, uma quando o sistema não dispõe de recursos
suficientes para atender as solicitações; e a sobrecarga, quando um
sistema recebe mais requisições que a quantidade suportada pelos
recursos disponibilizados.

2.1.2.2 Requisitos de segurança
Quando se trata de requisitos de segurança, deve-se preocupar não com o
comportamento que o sistema deveria apresentar e sim com o contrário disso. Esses
requisitos devem ser desenvolvidos tendo em mente a conduta que o sistema não
deveria apresentar, ou seja, o que não é esperado que ele faça. Por isso,
normalmente eles não são definidos quantitativamente, mas como requisitos do tipo
“não deve”.
Com a expansão da oferta de serviços na internet e as empresas publicando
nela os seus sistemas críticos, o tratamento dos requisitos de segurança ganha lugar
de destaque. Isto porque a exposição das aplicações a acessos indevidos e usuários
mal intencionados aumenta na mesma proporção da facilidade de acesso e
praticidade dos serviços oferecidos na nuvem. (KNORR; GRUMAN, 2011). Além
disso, a divulgação das vulnerabilidades de um sistema bem como a disseminação
de um novo vírus se tornam praticamente instantâneas, sendo praticamente
impossível garantir que uma aplicação é 100% segura, ou seja, que foram pensadas
e definidas respostas a todas as possibilidades de burlar as funcionalidades de
segurança. Somente se percebe a vulnerabilidade de um sistema, após a sua
invasão. (SOMMERVILLE, 2007)
O nível de segurança de um sistema não é uma funcionalidade ou um serviço
por ele apresentado e que possa ser trivialmente medida. Ao contrário, podem ser
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vistos como propriedades inerentes a ele e que se manifestam em decorrência da
forma como ele foi projetado e construído. Assim, segurança não é um atributo que
simplesmente pode ser inserido em um software após a realização de um ataque ou
alguma outra forma de má utilização. É preciso que ela seja considerada desde a
especificação de requisitos e desenvolvida paralelamente ao longo de todo o ciclo
de desenvolvimento. Algumas vezes a construção de um sistema implica a escolha
de segurança em detrimento de outras características não funcionais do sistema,
como usabilidade ou desempenho (HOPE; MCGRAW; ANTÓN, 2004). Por exemplo,
a utilização de algoritmos de criptografia para troca de mensagens, acrescenta
etapas adicionais ao processamento das instruções para codificação e decodificação
da informação, deixando o sistema mais lento.
Um possível processo para especificação de requisitos de segurança, definido
por Sommerville (2007), está representado na Figura 2.

Figura 2 – Processo de especificação de requisitos de segurança
Fonte: Sommerville (2007).

1. Identificação de ativos: É feito o levantamento do nível de segurança
necessário para os ativos (dados e programas), considerando a criticidade e
consequência de um ataque a cada um deles.
2. Análise de ameaças e avaliação de riscos: Essa etapa identifica as
ameaças aos ativos e associa as possibilidades de riscos para elas,
ponderando a probabilidade e impacto de cada um deles.
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3. Atribuição de ameaças: É feita a associação dos ativos para as ameaças.
4. Análise de tecnologia: Verificam-se as tecnologias disponíveis para
resposta a cada uma das ameaças identificadas.
5. Especificação de requisitos de segurança: Os requisitos de segurança são
especificados,

podendo

citar

as

tecnologias

aplicáveis

para

sua

implementação.
Considerando a segurança do software, Lauesen (2002), define quatro
características básicas para a construção de um software seguro. Estas
características serão utilizadas neste trabalho para a definição das métricas
relacionadas a requisitos de segurança.
1. Confidencialidade: garante a utilização dos dados apenas para os razões
autorizadas.
2. Integridade: garante que os dados estão corretos.
3. Disponibilidade: garante que os dados e capacidade de processamento
estão disponíveis para as pessoas autorizadas.
4. Autenticidade: garante que uma pessoa dizendo ser "Marcelo Dias",
realmente é "Marcelo Dias".
2.2

Engenharia de requisitos
O objetivo principal da engenharia de requisitos é a criação e manutenção do

documento que consolida essas informações, chamado especificação de requisitos
de software. (SOMMERVILLE, 2007). Diferentemente de uma obra de engenharia, o
produto do desenvolvimento de software é menos palpável que uma ponte ou um
edifício, não sendo trivial para o cliente definir com antecedência exatamente o que
ele deseja que o sistema execute. Problemas relacionados a requisitos são a maior
causa de falhas em projetos de desenvolvimento de software e, como agravante, os
defeitos remanescentes no sistema, que possuem sua origem na fase de requisitos,
têm o custo de correção mais caro de todo o processo de desenvolvimento. Isto
porque um defeito de requisito normalmente implica alterações na arquitetura do
software, alterações de código, revisão de documentações e novos testes de
funcionalidades do sistema (KANDT, 2006; PAETSCH; EBERLEIN; MAURER,
2003).
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A engenharia de requisitos reúne os processos e ferramentas que auxiliam a
equipe de desenvolvimento na identificação, análise, documentação, validação e
gerenciamento

dos

requisitos

e

demais

informações

relacionadas

à

sua

compreensão. Apesar das diferentes terminologias encontradas na literatura, a
engenharia de requisitos apresenta cinco fases principais: elicitação, análise,
documentação, validação e gerenciamento de requisitos. (SOMMERVILLE, 2007;
KANDT, 2006; PAETSCH; EBERLEIN; MAURER, 2003; HOFMANN; LEHNER,
2001)
2.2.1 Elicitação de requisitos
Tendo como objetivo principal a obtenção de requisitos do sistema a ser
desenvolvido, durante a elicitação a equipe do projeto atua junto com os clientes,
usuários e demais partes interessadas para compreender as necessidades do
negócio, utilizando ferramentas como entrevistas, observação, cenários e protótipos.
Assim, os engenheiros de software procuram entender o domínio da aplicação, as
funcionalidades a serem oferecidas, as interações com outros sistemas e as
restrições ao desenvolvimento. A elicitação de requisitos pode se tornar uma tarefa
difícil pela dificuldade do cliente em expressar as suas ideias, pelos eventuais
conflitos de requisitos definidos por diferentes pessoas, por fatores políticos da
organização e mesmo por mudanças do contexto da aplicação, como processos da
empresa, fatores de mercado, que alteram as necessidades do cliente a cada
momento.
2.2.2 Análise de requisitos
Durante a análise, os engenheiros de software irão desenvolver os requisitos
obtidos durante a fase de elicitação. Eles serão classificados, priorizados e
detalhados, de acordo com critérios preestabelecidos pela equipe do projeto ou pela
organização. Uma vez que as variáveis do projeto tendem a ser alteradas, prazos
modificados e novas funcionalidades adicionadas ou removidas, classificar e
priorizar requisitos é fundamental para a sequência do projeto, pois permite que a
equipe de desenvolvimento tenha foco nas características mais importantes do
sistema, entregando aqueles requisitos que gerem maior valor ao negócio.
Para o detalhamento de requisitos, os engenheiros de software podem utilizar
modelos conceituais, que são abstrações, com o objetivo de facilitar a compreensão
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de uma funcionalidade ou do sistema como um todo, analisando apenas os aspectos
relevantes ao problema em questão. Dentre os principais modelos e ferramentas
utilizados estão a representação do sistema por pontos de vista distintos, cenários e
os casos de uso.
2.2.3 Documentação de requisitos
As

atividades

relacionadas

à

documentação

têm

como

objetivo

o

armazenamento correto dos requisitos e todas as informações a ele relacionadas.
Podem ser encontradas diferenças em relação aos métodos e ferramentas utilizadas
pelas empresas para a organização dessas informações. De qualquer forma
recomenda-se que, após esta etapa, seja consolidado o documento de
especificação de requisitos de software. (IEEE, 1998)
2.2.4 Validação de requisitos
Durante a validação ocorrerá a avaliação se os requisitos definidos e
documentados estiverem de acordo com o que o cliente espera que o software
execute, ou seja, se os serviços fornecidos por ele resolvem o problema ou a
necessidade de negócio apresentada. Nessa etapa cada um dos requisitos será
avaliado em relação às políticas e critérios de qualidade previamente definidos.
Basicamente eles devem atender todas as características que contribuirão para a
formação de uma boa especificação de requisitos, sendo, principalmente, completos,
consistentes, viáveis e testáveis.
O processo de validação se sobrepõe ao de análise na tentativa de encontrar
potenciais problemas nos requisitos, inconsistências, informações contraditórias e
duplas interpretações a uma declaração. Considerando que os erros originários de
requisitos são os de mais cara correção no processo de desenvolvimento de
software, essa etapa é importante para a sequência do desenvolvimento e custo do
projeto. Para validação podem ser realizadas revisões de requisitos, construções de
protótipos que simulem o comportamento do sistema, revisões em pares que podem
incluir o cliente e usuários finais e gerações de casos de teste. Uma vez que os
requisitos precisam ser testáveis, problemas com a geração de seu caso de teste
correspondente podem indicar uma funcionalidade inviável ou com falhas em sua
definição.
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2.2.5 Gerenciamento de requisitos
Durante o processo de desenvolvimento do software, novos requisitos podem
ser introduzidos por partes interessadas não consideradas anteriormente; outros já
definidos podem ser alterados em decorrência do maior entendimento da equipe
sobre os processos de negócio, e alguns podem ser excluídos por serem similares a
outros. As atividades de gerenciamento de requisitos servem para suportar essas
mudanças de uma forma estruturada, ou seja, seguindo um processo definido, que
analisa todos os impactos decorrentes de uma alteração dessa natureza.
As atividades de gerenciamento dependem fortemente de uma boa
rastreabilidade entre requisitos dependentes, entre requisitos e sua origem
(normalmente as demandas do negócio) e entre os requisitos e os demais artefatos
do processo de desenvolvimento, código-fonte e projeto detalhado, por exemplo. É
importante monitorar a situação do requisito durante todo o seu ciclo de vida,
acompanhando também o número e a severidade dos defeitos encontrados. O
processo de gerenciamento deve começar logo que houver um esboço do
documento de requisitos, mas é necessário planejar como as mudanças serão
gerenciadas já durante a fase de elicitação. (SOMMERVILLE, 2007)
2.3

Métodos ágeis
Provavelmente o surgimento dos conceitos ligados ao mundo ágil seja a mais

importante das transformações percebidas no campo da engenharia de software nos
últimos anos. (FOWLER, 2005). Eles surgem como uma resposta principalmente às
necessidades de se acomodarem mudanças de requisitos, de garantia a maior
visibilidade sobre o sistema em desenvolvimento e de se contrapor ao excesso de
documentação imposto pelos métodos tradicionais.
Mudanças de requisitos de negócio são percebidas como inevitáveis, dada a
volatilidade do ambiente sobre os quais as empresas operam. Novos concorrentes,
crises financeiras e mercados que se abrem são eventos que direcionam as
empresas a realizarem alterações em seus planos de negócio e, consequentemente,
suas plataformas de apoio, como sistemas automatizados, logística, recursos
humanos, entre outros. (SOMMERVILLE, 2007; FOWLER, 2005; HIGHSMITH;
COCKBURN, 2001). Isto posto, velocidade na entrega e adaptabilidade a mudanças
tornam-se requisitos críticos para o desenvolvimento de software.
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Os métodos tradicionais pressupõem a derivação precoce de um conjunto
completo de requisitos estáveis de software, focando a redução de custos com
mudanças através da sua eliminação. Assumem ainda que desvios no planejamento
são consequência de falhas no processo: alguma etapa da engenharia de requisitos
que não envolveu as pessoas corretas, ou o projeto de arquitetura que não
contemplou determinada restrição. Porém, há fatores externos à equipe de
desenvolvimento e até mesmo às organizações que implicam a necessidade de
alteração de requisitos de software. Os métodos ágeis surgem como uma alternativa
para melhor acomodar essas mudanças, mantendo a qualidade do projeto e
minimizando seus custos de implementação, para tanto utilizando práticas como
entregas rápidas e sistemáticas, retroalimentação constante, priorização dinâmica de
requisitos, entre outras. (HIGHSMITH; COCKBURN, 2001)
O objetivo dos métodos tradicionais é o de tornar o processo de
desenvolvimento de software mais previsível e eficiente. Essa meta é buscada por
meio da inclusão de processos disciplinados e artefatos bem definidos que precisam
ser seguidos e são dificilmente adaptáveis. Alguns pesquisadores creem que esses
métodos conferem ao desenvolvimento de software uma lentidão desnecessária,
uma vez que se prendem a processos e práticas excessivamente formais. Os
métodos ágeis, por sua vez, procuram aumentar a interação entre as pessoas para
reduzir a documentação e rigidez de processos, buscando o equilíbrio entre nenhum
e muito processo. (FOWLER, 2005)
2.3.1 O manifesto ágil
Em fevereiro de 2001, de forma despretensiosa, alguns dos principais
pensadores dos métodos, que viriam a se chamar ágeis, se reuniram em uma
estação de esqui dos Estados Unidos. Intitulando-se A Aliança Ágil, esses
pensadores escreveram um termo sobre as maneiras as quais achavam ser a
melhor forma de se produzir software, que ficou conhecido como O Manifesto Ágil.
Os valores traduzidos pelo documento, sustentado pelos doze princípios também
publicados, são:
•

Indivíduos e interações sobre processos e ferramentas.

•

Software funcional sobre documentação abrangente.

•

Colaboração com o cliente sobre negociação contratual.
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•

Atendimento a mudanças sobre seguir o planejado.

Dentre os doze princípios preconizados pelo pensamento ágil e que direcionam
os métodos ágeis e suas práticas, nota-se: a preocupação com a satisfação do
cliente, que é muitas vezes colocada em segundo plano ante as mudanças
solicitadas; a entrega sistemática de software funcional, percebida como a melhor
métrica para evolução do desenvolvimento; a preocupação com as pessoas,
buscando sempre a interação entre elas e garantia de condições de trabalho
adequadas (ambiente e suporte); e melhoria contínua com foco nas soluções
simples. (THE AGILE ALLIANCE, 2001)
Dos diversos métodos ágeis utilizados pelas empresas desenvolvedoras de
software, podem ser citados o Scrum e a Programação Extrema. Cada um deles
possui práticas ou características que lhes são peculiares, porém foram idealizados
sobre os mesmos princípios identificados no manifesto ágil.
2.3.2 Scrum
Definido por Ken Schwaber e Mike Beedle no início dos anos 90, o Scrum é um
método ágil que pode ser empregado no desenvolvimento de projetos pequenos a
grandes. Apoiado em uma abordagem iterativa e incremental, caracterizada pela
elaboração progressiva, para aumento da previsibilidade e controle sobre os
processos, o método valoriza a colaboração entre as pessoas e trabalho em equipe,
melhorando a comunicação e maximizando a colaboração, combinados com
iterações curtas para atingir seus resultados. Na Figura 3 há uma representação de
uma iteração do método.
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Figura 3 – Iteração no método Scrum
Fonte: Mountain Goat Software (2011)

Conforme Schwaber e Sutherland (2010), o Scrum é sustentando por três
pilares:
•

Transparência: todos os aspectos que afetam os resultados do processo
devem ser visíveis àqueles que os gerenciam. Além disso, a compreensão
dos resultados é compartilhada por todos os envolvidos no processo.

•

Inspeção: os aspectos do processo devem ser inspecionados com uma
frequência tal que quaisquer variações indesejáveis sejam passíveis de
detecção.

•

Adaptação: quando os desvios detectados forem inaceitáveis, o processo
ou material processado deve ser ajustado o mais rápido possível para
minimizar o impacto de desvios posteriores.

Nos próximos itens serão apresentados os conceitos chave dentro de um
projeto Scrum – conforme definidos por Schwaber e Sutherland (2010) – e
necessários à compreensão da sequência da pesquisa.
2.3.2.1 Papéis
Os principais papéis em um projeto Scrum são o Líder Scrum, o Dono do
Produto e o Time Scrum.
•

Líder Scrum (SCM) – do inglês Scrum Master: sua principal função é
garantir que o trabalho do time seja executado de acordo com os princípios
definidos pelo método e esteja livre de impedimentos. Ele é fundamental
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para o aperfeiçoamento do time e facilitação do autogerenciamento. Ele
não gerencia a equipe, pois por definição o Time Scrum é autogerenciável.
•

Dono do Produto (PO) – do inglês Product Owner: é o responsável pelo
gerenciamento da lista de demandas do produto e pela conferência de
valor ao trabalho realizado pelo time. É dele a missão de manter clara e
acessível a todos os itens em desenvolvimento e sua importância dentro do
projeto. O Dono do Produto direciona ao time quais itens devem ser
desenvolvidos durante uma liberação ou iteração.

•

Time Scrum: são os responsáveis pelo desenvolvimento do produto.
Caracterizam-se pela sua interdisciplinaridade, ou seja, os membros do
time devem possuir o conhecimento necessário para realizar o trabalho.
Extremamente voltados à auto-organização e ao trabalho em equipe, o
Time Scrum visa à contribuição de todos em todas as frentes de trabalho
durante as iterações, assim, não existem títulos nos times, bem como não
há subtimes dedicados a uma área específica como arquitetura ou testes.
Seu tamanho ótimo é de 5 a 9 membros; menos que isso pode implicar
menor interação e produtividade, e mais que isso há necessidade de muita
coordenação.

2.3.2.2 Eventos com duração fixa
Em projetos Scrum alguns eventos possuem uma regularidade de ocorrência
sistemática nos mesmos períodos e com a mesma duração.
•

Reunião de planejamento da liberação (do inglês Release planning
meeting): produz o plano da liberação, que estabelece metas comuns entre
o Time Scrum e o restante da organização. Nesse plano estão
contempladas a meta da liberação com seus prazos e custos prováveis, as
prioridades do produto e as descrições de alto nível das funcionalidades a
serem entregues naquela liberação. Pode ocorre no princípio de cada
liberação, mas a sua realização é opcional.

•

Iteração (do inglês Sprint): duram no máximo 30 dias e compreendem o
trabalho da reunião de planejamento da iteração, o efetivo trabalho para
desenvolvimento dos itens definidos, a reunião de revisão da iteração e a
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retrospectiva da iteração. Durante uma iteração, a sua meta de entrega
planejada, bem como os seus componentes não devem ser alterados.
Caso haja necessidade e o direcionamento da equipe seja profundamente
alterado, a iteração corrente deve ser cancelada e uma nova deve ser
planejada.
•

Reunião de planejamento da iteração (do inglês Sprint planning meeting):
com sua duração variando de 5% do tamanho da iteração a no máximo oito
horas, essa reunião é necessariamente dividida em duas partes iguais. Na
primeira parte da reunião é decidido o que será desenvolvido na iteração
corrente, já na segunda metade do encontro, o time deverá definir como
isto será desenvolvido para gerar uma entrega que atenda ao conceito de
pronto definido pelo time ao término da iteração. Ocorre sempre no começo
de cada iteração e define a sua meta.

•

Revisão da iteração (do inglês Sprint review): é a reunião de apresentação
dos resultados da iteração pelo Time Scrum ao Dono do Produto. Durando
de 5% do tempo da iteração a no máximo 4 horas, os envolvidos discorrem
sobre as dificuldades encontradas e como elas foram resolvidas, de forma
a orientar o planejamento das próximas iterações.

•

Retrospectiva da iteração (do inglês Sprint retrospective): ocorre entre a
reunião de revisão da última iteração e a de planejamento da próxima com
duração máxima de três horas. Com o objetivo de melhoria contínua do
time, durante a retrospectiva os participantes da equipe são direcionados a
realizar uma reflexão sobre os pontos positivos e negativos da iteração
passada e como estes podem ser melhorados.

•

Reunião diária (do inglês Daily meeting): realizada sempre no mesmo
horário e local, possui duração de quinze minutos e cada membro deve
responder a três perguntas: o que ele realizou desde a última reunião
diária; o que ele vai fazer antes da próxima reunião diária; e quais
impedimentos ele possui em suas tarefas. Essa reunião é uma inspeção do
progresso na direção da meta da iteração.

36

2.3.2.3 Artefatos
•

Lista de demandas do produto (do inglês Product backlog): corresponde
aos requisitos do produto a serem desenvolvidos pelo Time Scrum. Sua
manutenção é de responsabilidade do Dono do Produto, que deve priorizar
seu conteúdo de acordo com as funcionalidades que gerem maior valor ao
negócio ou que tenham maior risco. Caracterizado pela sua natureza
dinâmica, à medida que o produto evolui, pode ser repriorizado, detalhado
ou mesmo alterado com a entrada ou saída de itens.

•

Lista de demandas da Iteração (do inglês Sprint backlog): é um
subconjunto da Lista de demandas do produto e corresponde aos itens que
o Time Scrum precisa desenvolver para a entrega de um produto de valor
ao término da iteração corrente.

2.3.2.4 Pronto
Para evitar problemas de comunicação, o Scrum determina que o time defina
em conjunto com o líder Scrum e com o Dono do Produto o que significa "pronto"
dentro de um projeto. Isto porque afirmar que uma funcionalidade está pronta pode
significar para alguns que o código está finalizado e os testes unitários foram feitos,
porém outros podem entender que o código foi desenvolvido, passou por testes
unitários, uma versão compilada tenha sido gerada e os testes de aceitação
realizados.
Assim, times podem não ser capazes de incluir em seu conceito de "pronto"
tudo o que é necessário para implantar uma funcionalidade, por exemplo, podem
estar dependendo de uma equipe externa para execução de alguma atividade. Essa
limitação precisa estar clara para todos os envolvidos e o trabalho necessário "não
pronto" deve ser feito antes que o produto possa ser utilizado.
2.3.2.5 Histórias de usuário
As histórias de usuário são a principal ferramenta para elicitação e registro de
requisitos em métodos ágeis como o Scrum e a Programação Extrema. Elas são
descrições textuais de uma funcionalidade que o sistema deve executar.
Normalmente são registradas em um cartão, podendo até mesmo ser redigidas a
mão e não possuir um formato obrigatório, porém é bastante comum que elas
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tenham a seguinte construção: Como um <tipo de usuário> eu posso <capacidade>
para <valor ao negócio>. Por exemplo: Como um gestor de estoque eu posso emitir
um relatório de itens estocados para verificar o estoque atual.
As informações sobre um determinado requisito do software em métodos ágeis
não se limitam somente ao registro de uma história de usuário, ao contrário, elas são
a origem de uma série de interações entre os desenvolvedores, Dono do Produto e
demais interessados na funcionalidade em questão. Dessa forma, as histórias de
usuário favorecem um dos principais princípios dos métodos ágeis, indivíduos e
interações sobre processos e ferramentas. (COHN, 2005)
2.4

Engenharia de requisitos e métodos ágeis
Conforme Whitall (2007) e Paetsch, Eberlein e Maurer (2003) falar sobre

engenharia de requisitos em métodos ágeis pode parecer incompatível, uma vez que
esta se constrói sob uma documentação consistente para registro e comunicação
dos requisitos. Já os métodos ágeis nem mesmo definem de forma clara como tratálos, confiando na colaboração entre o time do projeto e a comunicação direta com o
cliente para o desenvolvimento das funcionalidades corretas. O fato é que a correta
construção de um sistema não é possível, sem que se saiba o que o sistema deve
executar, quais funções ele deve cumprir, quais serviços ele proverá ao usuário e
quais interfaces ele terá com sistemas externos. Essas características precisarão
aparecer em algum momento do processo de desenvolvimento e ser tratadas pela
equipe do projeto. Conforme afirmado por von Neumann (apud EBERLEIN; LEITE,
2002): “Não faz sentido falar que se é preciso em alguma coisa, quando você nem
mesmo sabe sobre o que você está falando”.
Por mais que a comunidade ágil alegue que eles utilizam processos para o
tratamento de requisitos, alguns autores insistem em afirmar que esses métodos não
dão a devida atenção às atividades referentes a essa etapa do desenvolvimento de
software. Segundo eles, o prejuízo pode ficar com as organizações, em longo prazo,
que não terão documentação correta do sistema, sofrerão com problemas de
manutenibilidade e perda de conhecimento. (EBERLEIN; LEITE, 2002). Whitall
(2007) chega a propor a utilização de abordagens tradicionais para especificação
dos requisitos, seguido de seu desenvolvimento através da aplicação de métodos
ágeis.
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Essa discussão remete à questão definida por Demarco e Bohem (2002), que
declaram que praticantes de métodos ágeis simplesmente assumem os riscos da
ausência de práticas explícitas para o tratamento de requisitos em troca da
celeridade no processo de desenvolvimento, considerando essa permuta adequada
ao ambiente organizacional no qual eles estão inseridos. De qualquer forma,
encontram-se na literatura propostas para a condução da etapa de requisitos em
métodos ágeis, como o trabalho de Rosberg (2008), que sugere a criação de um
processo completo, definidos fluxos, papéis e atividades, na tentativa de direcionar a
elicitação, análise e desenvolvimento de requisitos em um projeto Scrum. A questão
a ser considerada durante a proposição dessas práticas em métodos ágeis é
justamente não ofuscar o seu foco, de serem mais enxutos, voltados a entregas
constantes e com celeridade no processo de desenvolvimento.
O objetivo da engenharia de requisitos, conforme Paetsch, Eberlein e Maurer
(2003), é ajudar a definir o que será construído, antes do início do desenvolvimento,
e este se baseia em dois pontos principais.
O primeiro é o fato de que quanto mais tarde o erro o é descoberto, mais caro
será corrigi-lo. Considerando que métodos ágeis se baseiam em entregas
frequentes, na participação intensa do cliente, que deve estar próximo ao time de
desenvolvimento e na comunicação constante, essa premissa se mantém válida,
sendo ainda reforçada pelas práticas ágeis. (HIGHSMITH; COCKBURN, 2001;
PAETSCH; EBERLEIN; MAURER, 2003; HOFMANN; LEHNER, 2001)
O segundo ponto é que é possível a obtenção de um conjunto estável de
requisitos antes do início do desenvolvimento. Em The Standish Group International
(2010) essa premissa é esclarecida pela utilização da palavra “básicos”, quando
neste estudo a definição de requisitos básicos estáveis é colocada entre os fatores
fundamentais para sucesso de qualquer projeto de desenvolvimento de software.
Assim, o foco não é a estabilidade de toda uma especificação, uma vez que a
mudança de requisitos em um projeto é praticamente certa, e sim a obtenção de
uma base de requisitos fundamentais e posterior desenvolvimento dessas
características, que reduziria o impacto das mudanças no projeto.
O estudo ainda declara que a entrega constante de funcionalidades do sistema
em intervalos regulares permite a observação de resultados pelos clientes o quanto
antes, possibilitando aos gerentes de projeto guiar o desenvolvimento da próxima
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fase. Assim, os métodos ágeis também estão de acordo com essa premissa, uma
vez que as atividades de levantamento de histórias de usuário ou a definição da lista
de demandas do produto buscam exatamente a obtenção desses requisitos
“básicos”.
Nas próximas seções serão discutidas as atividades de requisitos dos métodos
ágeis, considerando as fases de um processo de engenharia de requisitos
tradicional,

dividido

em

elicitação,

análise,

documentação,

validação

e

gerenciamento de requisitos. Serão destacadas as principais semelhanças e
diferenças entre as atividades de requisitos percebidas em abordagens ágeis para
as tradicionais.
2.4.1 Elicitação de requisitos
A elicitação é o primeiro processo pertinente a requisitos verificado. Seja pela
construção da lista de demandas do produto no Scrum ou escrita do conjunto de
histórias de usuário, como na Programação Extrema, as primeiras ações são no
sentido de se obter um conjunto estável de requisitos de alto nível para o sistema.
Uma falha comum em projetos ágeis é o início paralelo das atividades de elicitação e
do processo de desenvolvimento. Isso acarreta uma grande pressão sobre o
engenheiro de requisitos, uma vez que ainda não haverá histórias suficientes para
que a equipe comece a desenvolver o sistema, fazendo com que nenhuma das
atividades seja executada da melhor forma possível. Assim, é importante que o
desenvolvimento não se inicie até que haja histórias suficientes para uma iteração
do software ou algumas semanas de trabalho, de acordo com o método escolhido.
(ROSBERG, 2008)
•

Envolvimento do cliente

A participação ativa do cliente é um dos valores fundamentais para o sucesso
dos métodos ágeis, assim como nos tradicionais. Porém, a ausência de uma
documentação extensiva e confiança na colaboração e comunicação aumentam a
importância dessa participação. Alguns métodos chegam até mesmo a colocar como
premissa a presença constante de um representante do cliente junto ao time de
desenvolvimento. Isto porque é comum o fato de as pessoas terem dificuldades em
expressar suas ideias e necessidades, assim, a intensa comunicação decorrente da
proximidade das pessoas minimizaria essa dificuldade. O fato de a proximidade e a
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participação do cliente serem uma premissa já torna essa característica um risco ao
sucesso do projeto, uma vez que essa disponibilidade do usuário-chave não é
percebida nas organizações. (ROSBERG, 2008)
Outra diferença existente entre métodos ágeis e tradicionais é o momento de
envolvimento do cliente no projeto. Para os tradicionais, os clientes necessitam
grande participação na construção do software principalmente durante as fases
iniciais do projeto, elicitação e análise de requisitos, sendo que o seu envolvimento
só voltará a ser uma condição primordial durante as etapas de validação das
entregas. Já para as abordagens ágeis, o cliente precisa estar envolvido o tempo
todo junto à equipe de desenvolvimento, uma vez que não há um registro extensivo
de requisitos e demais informações do sistema, as entregas são constantes e as
dúvidas precisam ser dirimidas em tempo real.
Um risco que vai além da simples presença ou não do cliente junto ao time de
desenvolvimento é o processo de identificação e envolvimento das partes
interessadas. Alguns métodos, como o Scrum, assumem a presença de um “cliente
ideal”, que seria um representante de todas as demais partes interessadas, como
usuários finais, setores afetados pelo sistema e patrocinadores do projeto. Esse
perfil de cliente teria todo o conhecimento prévio necessário e domínio dos
processos de negócio para fornecer direcionamento à equipe de desenvolvimento
em relação a eventuais dúvidas, bem como realizar processos de priorização de
requisitos e tomar decisões sobre os rumos do projeto. Essa prática é diferente da
ER tradicional, que procura envolver o maior número de partes interessadas
possíveis, elicitar requisitos e adquirir conhecimento com todos para resolver
dúvidas e resolver conflitos. (EBERLEIN; LEITE, 2002; PAETSCH; EBERLEIN;
MAURER, 2003)
•

Ferramentas e técnicas

Uma diferença a ser ressaltada em relação às abordagens tradicionais é
justamente a principal forma de representação de funcionalidades do sistema entre
os métodos: histórias de usuário e casos de uso. Enquanto a primeira representa
uma característica ou serviço do sistema, que gera valor para o cliente, o caso de
uso é uma descrição de um fluxo de interações entre o sistema e seus atores e que
não tem compromisso com o fornecimento de valor ao negócio, embora possa fazê-
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lo. A realização de entrevistas é a principal forma de obtenção de requisitos utilizada
pelas abordagens tradicionais.
Da mesma forma, para métodos ágeis, a realização de entrevistas é também a
forma primária de elicitação de requisitos. Ambas as abordagens entendem que a
realização do acesso direto à informação, diretamente com o cliente, é a melhor
forma de evitar mal entendidos e ruídos de comunicação. Também acreditam que a
comunicação direta da equipe com o cliente é importante para o estabelecimento de
uma relação de confiança entre os envolvidos.
Por fim, assim como nas abordagens tradicionais, técnicas de observação e
análise social, inserção do engenheiro de requisitos no ambiente de trabalho do
cliente para avaliação do seu comportamento no dia a dia, tempestade cerebral,
produção e registro de ideias para posterior categorização e filtragem também
podem ser utilizadas como ferramentas de elicitação de requisitos em qualquer um
dos métodos ágeis. (PAETSCH; EBERLEIN; MAURER, 2003)
2.4.2 Análise de requisitos
A fase de análise de requisitos é bem distinta entre as abordagens. Nas
tradicionais é nela que são documentados com o maior detalhamento possível cada
um

dos

requisitos

elicitados

para

o

sistema.

Caracteriza-se

pela

vasta

documentação, produção de diagramas UML e longas sessões de discussão em
grupos ou com usuários isolados.
Considerando os métodos ágeis, a análise de requisitos ocorre de forma mais
dinâmica no dia a dia do desenvolvimento, mesmo que esses lancem mão sobre
algumas técnicas utilizadas pelas metodologias tradicionais. Outro ponto a
considerar é que, como em métodos ágeis não é clara a distinção entre as fases do
processo de requisitos, algumas atividades de elicitação de requisitos acabam por
realizarem também a parte de análise, como é o caso do jogo do planejamento na
Programação Extrema e Scrum. (PAETSCH; EBERLEIN; MAURER, 2003)
Para os processos tradicionais de desenvolvimento de software, durante a
etapa de análise de requisitos são consideradas as principais restrições do projeto,
critérios de qualidade estabelecidos e demais fatores não funcionais do sistema
elicitados anteriormente. Nessas abordagens, caso tenha ocorrido falhas nos
levantamentos

dessas

informações,

também

é

nessa

etapa

que

essas
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inconsistências são normalmente detectadas, minimizando, embora não anulando,
seu custo de correção e adequação do projeto de software.
Uma vez que as abordagens tradicionais tendam a ser mais negligentes em
relação a esses atributos do sistema, os impactos para o projeto têm a propensão de
ser ainda maiores. Conforme Eberlein e Leite (2002), “considerar os aspectos não
funcionais em tempo de projeto causa muitos problemas, no entanto, se eles forem
considerados somente em tempo de implementação, como nos métodos ágeis, os
problemas serão ainda maiores”.
•

Priorização

As atividades de priorização de requisitos também são comuns tanto na
abordagem tradicional quanto na ágil. Seja na tentativa de entregar primeiramente
os serviços que fornecem maior valor ao negócio ou tentando minimizar o risco para
esses requisitos, as duas abordagens executam atividades de priorização em
conjunto com o cliente. Uma vez que o conjunto de requisitos está em constante
mudança, é preciso acompanhar as alterações de prioridade entre eles, devendo a
lista de priorização ser constantemente revisitada.
Das mudanças nos requisitos, deriva-se um novo risco que pode se tornar um
problema nos projetos, que é justamente a comunicação das alterações de
prioridades entre o cliente e o time de desenvolvimento, e até mesmo entre o time de
desenvolvimento. A presença do cliente junto ao time de desenvolvimento é uma
das tentativas de sanar esse problema, atacando essa dificuldade de comunicação
existente. Porém, uma vez que podem ocorrer dificuldades na presença ou
relacionamento com o cliente, essa atividade se torna um ponto crítico do processo,
pois, muitas vezes, os times de ER priorizam as demandas de acordo com o que
eles julgam prioritário, não obedecendo às opiniões do cliente. (BEZNOSOV et al.,
2006)
•

Ferramentas e técnicas

Para os métodos tradicionais os diagramas de sequência, de casos de uso, de
iteração de classes e demais diagramas definidos pela UML servem para refinar e
observar os detalhes de cada um dos requisitos de sistema, tornando-se parte
integrante da documentação do software, validados, verificados e gerenciados. Já
para a abordagem ágil, esses diagramas, protótipos e demais modelos conceituais
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servem apenas como uma ferramenta de suporte visando alinhar o entendimento
sobre alguma funcionalidade do sistema, não necessariamente sendo produzidos
para todos os casos, mas somente para os serviços principais fornecidos pelo
software.
A realização de sessões de Desenvolvimento de Aplicações em Conjunto
(JAD) – do inglês Joint Application Development – é muito comum durante a análise
de requisitos, tanto em métodos ágeis quanto em tradicionais. Para os primeiros,
pode também ser realizada uma reunião desse tipo com foco na contextualização do
sistema para os envolvidos e entendimento de seus objetivos globais. A própria
reunião de revisão da iteração do Scrum pode ser entendida como uma espécie de
JAD, uma vez que reúne profissionais de perfis distintos para discussão de
funcionalidades e obtenção de avaliações e percepções sobre o produto sendo
entregue. (PAETSCH; EBERLEIN; MAURER, 2003)
2.4.3 Documentação de requisitos
Alguns métodos ágeis sugerem que o time do projeto desenvolva uma
documentação sobre os requisitos do sistema, porém o fazem sem se prender ao
nível de detalhe até o qual devem ser inseridas as informações. Essa é uma grande
diferença quanto às abordagens tradicionais, que sugerem que uma boa
documentação deva conter todo o conteúdo necessário para que dúvidas atuais e
futuras sobre as funcionalidades e serviços do sistema sejam respondidas. Os
defensores dos métodos ágeis acreditam que a produção, e principalmente a
manutenção, desse tipo de documentação é inviável ou no mínimo não compensa
seu custo, uma vez que muitas funções secundárias não serão consultadas com
frequência e algumas informações nem mesmo serão necessárias. Assim, a
documentação de requisitos desses métodos se prende somente às principais
funcionalidades do software e componentes vitais ao seu funcionamento, sendo,
assim, mais fáceis de serem mantidas atualizadas.
Em longo prazo, a ausência de uma documentação extensiva sobre o sistema
pode se tornar um problema, seja pela perda de conhecimento, caso haja a saída de
membros do time de desenvolvimento, ou pelo prolongamento da curva de
aprendizado de novos integrantes, reduzindo também o ritmo de trabalho dos
demais, necessários para explicações e direcionamentos. Essas dificuldades são
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atenuadas pelo esforço de manutenção de um código limpo e compacto, premissa
dos métodos ágeis. A legibilidade do código e facilidade de navegação entre as suas
funções e classes permite que um novo integrante da equipe possa com facilidade
compreender o funcionamento do software e das principais estratégias de
desenvolvimento, evitando a necessidade de produção de documentação textual
sobre elas. (PAETSCH; EBERLEIN; MAURER, 2003)
2.4.4 Validação de requisitos
A validação é utilizada nas abordagens ágeis como uma forma de se encontrar
erros em requisitos com a realização de testes e também para identificação de
requisitos com a construção de protótipos. Atividades de verificação, como
inspeções, por exemplo, não são institucionalizadas nos métodos. Além disso, a
ausência de formalismo, como construção estruturada de requisitos em uma
ferramenta, impede a realização de atividades de consistência, que poderiam
impactar diretamente a qualidade do software produzido. Eberlein e Leite (2002)
citam ferramentas simples que gerariam ganhos substanciais para essas
abordagens, como um editor orientado à sintaxe para histórias de usuários e um
gerador de casos de testes também para elas.
A validação é realizada através da execução dos casos de teste sobre as
histórias de usuário elicitados e também nas reuniões de revisão, que possibilitam
ao cliente interagir com o produto sendo entregue, emitindo o seu parecer sobre
eventuais defeitos e qualidade do sistema. Os próprios testes de aceitação podem
ser executados durante essas reuniões para validar que o software fornece aquilo
para o que foi definido. (PAETSCH; EBERLEIN; MAURER, 2003)
2.4.5 Gerenciamento de requisitos
É grande a diferença entre os processos relacionados a gerenciamento de
requisitos das abordagens ágeis e tradicionais. Enquanto para a engenharia de
requisitos clássica as mudanças de requisitos devem ser rastreáveis desde a sua
fonte até a documentação e código, para os métodos ágeis essa informação tornase menos importante, pois o foco é dado à resposta imediata às mudanças e não ao
seu histórico. A manutenção dessas informações é trabalhosa, necessita
documentação das informações adequadas, a gestão precisa das alterações, bem
como de ferramentas que suportem o seu armazenamento. Isso tem um custo para
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o projeto, e segundo Paetsch, Eberlein e Maurer (2003), “ainda não foi provado que
a rastreabilidade de mudanças gera benefícios econômicos ao projeto”. Assim, os
métodos ágeis executam essa rastreabilidade da forma que eles julgam pertinentes
à sua organização.
No entanto, a gestão dessas informações pode se tornar um processo crítico
quando há um contrato associado aos requisitos a serem desenvolvidos. Em
abordagens tradicionais, contratos estabelecidos dessa forma estipulam um preço
fixo para a entrega de um conjunto de requisitos, mantendo a especificação de
requisitos ou documento similar como um adendo ao contrato, sendo que qualquer
alteração no conteúdo original de requisitos deve ser discutida e, se necessário,
renegociadas as condições contratuais.
Para os métodos ágeis, uma vez que estes defendem a colaboração com o
cliente e atendimento às mudanças sobre negociações contratuais e obediência a
um plano, as negociações contratuais devem ocorrer em outro formato. Como o
cliente está próximo ao time de desenvolvimento acompanhando a evolução do
trabalho e em ciclos curtos ele recebe entregas de software funcional, os contratos
estabelecidos normalmente são do tipo homem-hora, ou seja, paga-se pelo número
de horas trabalhadas de cada profissional no projeto. (PAETSCH; EBERLEIN;
MAURER, 2003)
Pode-se verificar que todas as etapas de um processo de engenharia de
requisitos tradicional também são verificadas nos métodos ágeis, porém com linhas
mais tênues de separação entre elas e, às vezes, verificando-se até mesmo
sobreposição de estágios. Como essas abordagens pregam um processo menos
apoiado em modelos e especificações, as seguintes variações em relação ao
processo clássico chamam nossa atenção: primeiramente o grau de análise de
requisitos e a formalização desta em representações, modelos e diagramas, atuando
apenas como suporte e não como um artefato gerenciável e integrante da
documentação do sistema; em segundo lugar, os processos de gerenciamento de
requisitos são muito frágeis e superficiais, comparados aos métodos tradicionais.
Talvez pelo fato de que um controle maior sobre os mesmos possa significar
resistência à mudança, indo contra os princípios ágeis.
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2.5

Modelagem de processos de negócio
A modelagem de processos de negócio (BPM) – do inglês Business Process

Modeling – será utilizada na presente pesquisa para a elaboração da especificação
do processo sugerido para o tratamento de requisitos não funcionais em um projeto
Scrum. Bastante discutida atualmente, tanto na literatura acadêmica quanto nas
organizações, sua importância tem aumentada dada a necessidade de colaboração
entre as diferentes áreas de negócio, seus processos, aplicações e informações
tanto dentro de uma mesma empresa quanto com seus parceiros externos.
Dentre os benefícios em se utilizar a modelagem de processos de negócio,
destacam-se formalização do processo atual da empresa, possibilitando a sua
observação, identificação de gargalos, passos desnecessários e pontos para
automação, melhorando a sua eficiência e aumentando a produtividade do processo.
Também uma melhor utilização por parte das pessoas, que passam a atuar nos
processos para resolução de problemas complexos, deixando o controle de tarefas
rotineiras para a ferramenta de gerenciamento dos processos de negócio. Por fim, a
rastreabilidade de tarefas, atividades e ações é favorecida, por estar mapeada e
controlada a responsabilidade de cada pessoa dentro do processo. (HAVEY, 2005)
Alguns conceitos que fazem parte da modelagem de processos de negócio
precisam ser claramente entendidos, antes de se partir para a sua explicação.
•

Processo: grupo de passos ou tarefas sequenciais realizados para a
produção de uma saída de valor, a partir de uma determinada entrada, que
pode ser de qualquer tipo: um documento ou matéria física, por exemplo.

•

Regras de negócio: são operações, condições ou limitações que
determinam o comportamento de uma atividade ou processo, dado um
estado atual e uma determinada entrada, para atingir o objetivo de negócio.

•

Processo de negócio: é um processo representado em um contexto
organizacional, realizando um objetivo de negócio e definindo papéis e
relacionamentos entre estes e as atividades.

•

Fluxo de trabalho (do inglês workflow): representa a automação de todo ou
parte do processo de negócio, realizando o controle das operações em
questão, responsáveis pela sua realização, recursos envolvidos e o que
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fazer em condições de exceção, de acordo com as regras de negócio
estabelecidas.
•

Modelo de processo de negócio: consiste na representação do processo de
negócio em formato manipulável por uma ferramenta de gerenciamento de
fluxos de trabalho, definindo critérios para início e fim do processo e
contendo informações sobre determinadas atividades, como participantes,
sistemas relacionados e dados.

2.5.1 Visões da BPM
Segundo Vondrák (2007), a modelagem de processos de negócio pode definir
três modelos (visões), sendo cada um deles com objetivos distintos e ferramentas
específicas para a sua representação.
•

Modelo funcional: busca identificar a arquitetura dos processos de negócio,
seus clientes e produtos, ou seja, como eles estão relacionados e qual a
dependência entre si. Esse modelo define dois relacionamentos principais
entre os processos: colaboração e contenção (no sentido de um contém
outro). A primeira relação denota a possibilidade de existência conjunta de
dois ou mais processos. A segunda representa subprocessos, de forma
que o primeiro somente termina após a obtenção dos resultados do
segundo, embora não caracterizando uma relação parte-todo, pois o
subprocesso pode ser chamado por mais de um processo principal.
Baseia-se em uma visão funcional representado normalmente por
Diagramas de Fluxo de Dados.

•

Modelo de objeto: busca a identificação das entidades necessárias para
que o processo seja executado, sejam eles responsáveis por uma atividade
(ativos) ou manipulados durante o processo (passivos). Nesse modelo
também estão identificados os atributos de cada objeto, com a
diferenciação entre objetos ativos e passivos. Esses modelos são criados
para todos os processos identificados durante a modelagem funcional.
Baseado em uma visão estrutural, são representados em Diagramas
Entidade-Relacionamento ou outros Diagramas de Objetos.
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•

Modelo de coordenação: busca a representação do controle do processo,
ou seja, como ele será executado. Essa visão é a mais importante por
definir a ordem de execução das atividades e as condições para eventuais
atividades concorrentes. Para cada cenário de execução das atividades,
são definidos tempo e custos associados, de forma a possibilitar a análise
das possibilidades de execução do processo. A visão comportamental é
baseada em Diagramas de Estado ou Diagramas de Interação.

2.5.2 Conceitos relacionados
•

Notação para modelagem de Processos de Negócio:

A Notação para Modelagem de Processos de Negócio (BPMN) – do inglês
Business Process Modeling Notation – tem como objetivo garantir uma linguagem
comum aos leitores de modelos de processo de negócio, sejam eles analistas de
negócios, desenvolvedores de aplicação ou gestores do processo, e um formato
padrão para representação e interpretação de modelos. Através de seus diagramas
e convenções, ela possibilita ao negócio visualizar os seus processos em formato
gráfico e comunicá-los sempre que necessário de uma maneira padronizada.
Atualmente na versão 2.0, a BPMN é mantida pela Object Management Group
(OMG). (OMG, 2011)
2.6

Métricas de software
Antes de determinar o papel das métricas nesta dissertação, é necessária a

distinção dos conceitos de medidas e métricas.
Segundo Kenett e Baker (1999), uma medida é um número que determina um
valor em uma escala previamente definida. Segundo Sato (2007) para software, o
número de linhas de código de um sistema é um exemplo de medida, mesmo que
não haja um padrão universal para representação de linhas de código ou regra para
seu cálculo. Assim, uma medida pode ser baseada em um padrão local - como no
exemplo, ou universal - como em centímetros ou quilogramas.
Para Sato (2007) a métrica constitui um método para determinar se
determinado sistema possui certo atributo, sendo composta de duas ou mais
medidas. Por exemplo o número de homens-hora para uma atividade, sendo aqui as
medidas o número de homens, e o componente temporal, hora.
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A Figura 4 mostra graficamente a diferença entre estes conceitos.

Figura 4 – Representação gráfica de medida e métrica
Fonte: Sato (2007)

Para a determinação das métricas de avaliação dos resultados foi aplicada a
abordagem GQM, definida por Basili, Caldiera e Rombach (1994), que define uma
estrutura do topo para a base orientada ao objetivo do sistema de medição para o
software. GQM, define três níveis para o modelo de medição:
•

Conceitual (Objetivo): identifica o que se espera atingir em relação à
produtos, processos ou recursos.

•

Operacional (Questão): apoia a definição de como atingir o objetivo.

•

Quantitativo (Métrica): identifica um conjunto de dados necessários para
responder às questões.

Usualmente, esta estratégia é adotada para ações de melhoria de qualidade no
processo de produção de software, ou mesmo no produto de software. Sua
utilização

nesta

dissertação

justifica-se

pela

forma

estruturada

para

o

estabelecimento de métricas para atingir um objetivo. Dessa forma, a hierarquia
GQM utilizada nesta dissertação para coleta de métricas durante a aplicação prática
é mostrada na Figura 5.
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Objetivo
Comprovar a efetividade da estratégia de requisitos propostas na identificação e tratamento de requisitos de desempenho e
segurança.

Questões

Qual é a relação entre
requisitos de desempenho e
histórias de usuário
(funcionais) identificados em
um projeto Scrum; e em um
projeto Scrum utilizando a
estratégia de requisitos
proposta?

Considerando os aspectos
críticos de desempenho de
um software segundo Kandt
(2006), quais deles estão
identificados nos requisitos
de desempenho elicitados
em um projeto Scrum; e em
um projeto Scrum utilizando a
estratégia de requisitos
proposta?

Qual é a relação atual entre
requisitos de segurança e
histórias de usuário
(funcionais) identificados em
um projeto Scrum; e em um
projeto Scrum utilizando a
estratégia de requisitos
proposta?

Considerando as
características de um
software seguro segundo
Lauesen (2002), quais delas
estão identificadas nos
requisitos de segurança
elicitados em um projeto
Scrum; e em um projeto
Scrum utilizando a estratégia
de requisitos proposta?

Métricas

#1
Scrum:
Total de
histórias de
usuário /
Total de
requisitos de
desempenho

#2
Scrum +
Estratégia
Total de
histórias de
usuário /
Total de
histórias de
desempenho

#3
Scrum:
Total de
requisitos de
desempenho
com
informações
sobre: (1)
latência, (2)
taxa de
transferência;
(3)
capacidade;
(4) modos de
operação

#4
Scrum +
Estratégia:
Total de
histórias de
desempenho
com
informações
sobre: (1)
latência, (2)
taxa de
transferência;
(3)
capacidade;
(4) modos de
operação

#5
Scrum:
Total de
histórias de
usuário /
Total de
requisitos de
segurança

#6
Scrum +
Estratégia
Total de
histórias de
usuário /
Total de
histórias de
segurança

#7
Scrum:
Total de
requisitos de
segurança
garantindo:
(1)
confidencialid
ade, (2)
integridade;
(3)
disponibilidad
e; (4)
autenticidade

#8
Scrum +
Estratégia:
Histórias de
segurança
garantindo:
(1)
confidencialid
ade, (2)
integridade;
(3)
disponibilidad
e; (4)
autenticidade

Figura 5 – Objetivo, questões e métricas
Fonte: Elaborado pelo autor

A presente dissertação, durante a aplicação prática, realizará a coleta das
métricas 2, 4, 6 e 8. A obtenção das demais – 1, 3, 5 e 7 – seria possível de três
formas.
A primeira, seria a realização da engenharia reversa sobre os documentos de
requisitos, utilizando somente o método Scrum. Porém, isto não será realizado, uma
vez que o resultado de um segundo levantamento seria influenciado pelo primeiro. A
segunda forma, seria a utilização de dados históricos da organização de projetos
similares. A empresa considerada para a aplicação da estratégia, no entanto, não
mantém registro de tais informações. A terceira e última forma, seria utilizar padrões
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de mercado que proporcionem essas informações. Porém, até mesmo pela ausência
de práticas que favoreçam a elicitação e análise de RNFs em métodos ágeis, estes
dados também não foram encontrados durante a pesquisa realizada.
De qualquer forma, dada a insipiência com que os métodos ágeis abordam
requisitos não funcionais, fator motivador desta dissertação, a apresentação
estruturada dos resultados alcançados pela aplicação da estratégia de requisitos
representa por si só a melhora destes métodos quanto ao tratamento destes
requisitos.
2.7

Conclusão
Nesta seção foram apresentados os conceitos necessários para garantir a

fundamentação teórica para a compreensão desta pesquisa, apresentando desde os
fundamentos básicos de requisitos, como sua definição e classificação até tópicos
mais avançados, como a disciplina de engenharia de requisitos. Em seguida, foram
apresentados os métodos ágeis e sua origem de uma forma geral, em seguida
focada a abordagem Scrum, método escolhido para a estratégia sugerida neste
trabalho.
Também foi discutido como os processos de engenharia de requisitos são
percebidos e realizados em métodos ágeis de desenvolvimento, assim como as suas
principais práticas e deficiências, além de uma contextualização de modelagem de
processos de negócio. O último tópico foi a discussão sobre as métricas de software
que serão usadas nesta dissertação para avaliação dos resultados.
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3 ANÁLISE DE PROPOSTAS PARA TRATAMENTO DE RNFs EM
ÁGEIS
Uma vez que o objetivo desta dissertação é a definição de uma estratégia de
requisitos para métodos ágeis, foi realizada uma análise crítica sobre os principais
trabalhos relacionados a RNFs e métodos ágeis. O Quadro 1 sumariza os trabalhos
abordados.
Título

Descrição

Autor(es)

Agile requirements Apresenta 3 alternativas de requisitos para
Leffingwell (2002)
methods
métodos de desenvolvimento de software,
considerando que a escolha de cada um deles
se dá em função do equilíbrio entre os riscos do
ambiente de desenvolvimento e a quantidade de
processos de engenharia de requisitos
necessária.
Extreme
Programming
Modified: Embrace
Requirements
Engineering
Practices

Nawrocki et al.
Propõe a adição de 4 práticas à Programação
Extrema para contemplar práticas de
(2002)
gerenciamento de requisitos. São elas: (1)
Reconciliação do XP com a documentação; (2)
Utilização de múltiplos representantes do cliente;
(3) Modificações no Jogo do Planejamento; (4)
Modificação no ciclo de vida do método,
executando alguns processos de engenharia de
requisitos antes do início do desenvolvimento.

Extreme Security
Engineering: On
Employing XP
Practices to
Achieve “Good
Enough Security”
without Defining It

Pioneiro na utilização de métodos ágeis para
Beznosov (2003)
desenvolvimento de aplicações críticas em
segurança. Propõe o método Engenharia de
Segurança Extrema, adaptando práticas do XP à
Engenharia de Segurança.

Security
engineering and
extreme
programming: an
impossible
marriage?

Analisando o XP sobre os requisitos da
Wäyrynen, Bodén e
Engenharia de Segurança, sugerem: (1) Inclusão Boström (2004)
de um engenheiro de segurança no time do
projeto; (2) Documentação das ações de
verificação da segurança; (3) Documentação da
arquitetura relacionada à segurança; (4)
Complementação da programação em pares
com verificações de segurança.

Agile security
requirements
engineering

Sugere a derivação de histórias de mau uso, a
partir das histórias de usuário, bem como a
classificação e priorização dessas histórias para
orientar o desenvolvimento de contra medidas.

Peeters (2005)
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Título

Descrição

Autor(es)

Integrating Security
into Agile
Development
Methods

Definem um método genérico, que permeia
todas as etapas do desenvolvimento, para
desenvolvimento de aplicações seguras com
métodos ágeis, propondo atividades específicas
de segurança para cada fase do processo de
desenvolvimento ágil.

Siponen, Baskerville
e Kuivalainen (2005)

Extending XP
Practices to
Support Security
Requirements
Engineering

Os autores sugerem uma extensão ao Jogo do
Planejamento do XP, propondo a realização de
atividades específicas para tratamento de
requisitos de segurança, identificando histórias
de mau uso e realizando análises de risco.

Beznosov et al.
(2006)

On agile
performance
requirements
specification and
testing

Propõe um modelo de elicitação e detalhamento
gradual em 4 níveis de requisitos de
desempenho para métodos ágeis de
desenvolvimento de software. Cada nível se
diferencia do anterior pela quantidade de
informação obtida até o momento.

Ho et al. (2006)

Towards Agile
Security in web
Applications

Sugere a derivação de histórias de mau uso e a
realização de uma Reunião de Planejamento da
Segurança para produção de software seguro
com métodos ágeis.

Kongsli (2006)

An Agile Approach
to Requirement
Specification

Elenca os resultados derivados da aplicação de Bang (2007)
um processo ágil de definição de requisitos em
um projeto de migração de um ambiente intranet.

Performance
testing on an agile
project

Voltado a testes de desempenho, o autor propõe Dobson (2007)
um processo de testes ágeis baseado em 3
níveis: (1) Testes beta ou de cliente; (2) Testes
de implantação; (3) Testes de desenvolvedor.

Beyond functional
requirements on
agile projects

Sugere 4 estratégias para tratamento de
Ambler (2008)
requisitos não funcionais em métodos ágeis de
desenvolvimento de software. São elas: (1)
Identificação inicial dos requisitos funcionais e
não funcionais, além de restrições de software
antes do início do desenvolvimento e previsão da
arquitetura; (2) Refinamento e modelagem
gradual ao longo do desenvolvimento; (3)
Realização de testes independentes ao longo do
ciclo de vida do software; (4) Capacitação dos
desenvolvedores para compreensão dos
impactos e preocupações com a arquitetura
derivada dos requisitos.
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Título

Descrição

Autor(es)

Incorporating
security
requirements
engineering into
the dynamic
systems
development
method

Apresentam um método ágil para tratamento de
requisitos de segurança. Compreendo 9 passos,
o método é baseado na avaliação do risco e
melhor compreensão dos objetivos de negócio,
entregando um conjunto de requisitos de
segurança categorizados e priorizados.

Mead, Viswanathan
e Padmanabhan
(2008)

Some Findings
Concerning
Requirements in
Agile
Methodologies

Aumentam o poder de expressão dos requisitos Rodríguez et al.
em métodos ágeis ao sugerirem a existência de (2009)
dependência entre histórias de usuário e a
representação de histórias de sistema (requisitos
transversais).

CPASA:
continuous
performance
assessment of
software
architecture

Partindo de um método para avaliação de
desempenho da arquitetura do software para
projetos tradicionais, os autores sugerem um
aperfeiçoamento ao método; definindo a
realização de sucessivas derivações da
arquitetura do software para avaliação contínua
do seu desempenho.

Pooley e Abdullatif
(2010)

A Requirement
process for Scrum
development

Apresenta um processo para realização de
atividades de engenharia de requisitos em
projetos Scrum. Ao todo são 6 macro-processos
relacionados ao projeto, e 5 relacionados
especificamente ao processo de requisitos.

Rosberg (2008)

Quadro 1 – Sumário dos trabalhos abordados nesta dissertação
Fonte: Elaborado pelo autor

Após a realização de pesquisa bibliográfica esta seção apresentará o resultado
consolidado de uma análise crítica sobre as propostas apresendadas. Uma vez que
o objetivo desta dissertação é propor uma estratégia para o tratamento de requisitos
de desempenho e segurança para um projeto Scrum, as técnicas, práticas e
ferramentas sugeridas por outros autores e avaliadas nessa análise poderão vir a
compor as sugestões propostas nesta estratégia.
O Quadro 2 apresenta os principais pontos de conflito entre as práticas
propostas pelos autores e Schwaber e Sutherland (2010), Schwaber (2004) e
Schwaber e Beedle (2002), considerando a compatibilidade com a definição do
método Scrum.
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Título

Descrição

A realização de um projeto Scrum assume a preexistência de um
documento de Visão do Projeto e uma Lista de Demandas do Produto,
que, apesar não fazer parte do método, é uma premissa para a sua
utilização
O Scrum define claramente as responsabilidades dos envolvidos em um
Papéis e
responsabilidades projeto, bem como a não existência de funções ou cargos específicos em
um Time Scrum. Assim, práticas que sugiram a especialização de um
definidos pelos
autores do
membro da equipe alteram as premissas do método
método
O método Scrum estabelece a realização de reuniões com sua duração,
Escopo de
eventos e
escopo e participantes definidos. Propostas que alterem
reuniões do
significativamente a composição dessas reuniões, por exemplo através
Scrum
da alteração de seu objetivo, podem alterar também a eficiência do
método.
Os artefatos e "documentos" gerados em um projeto Scrum são definidos
Conteúdo dos
artefatos
no método em relação a seu conteúdo e objetivo, cabendo à organização
propostos no
definir ferramentas e o formato de registro que ela julgar adequado.
método
Quadro 2 – Pontos de conflito entre práticas abordadas e definições do Scrum
Fonte: Elaborado pelo autor
Pré-requisitos
para início de um
projeto Scrum

Quanto a resultados apresentados, poucos autores divulgaram informações
concretas sobre critérios objetivos de avaliação de melhoria de desempenho (tempo
de execução e processamento, utilização de disco e memória, carga de trabalho e
concorrência) ou segurança (autenticação e autorização de usuários, integridade e
privacidade das informações, imunidade e detecção de intrusão). Assim, os
resultados, quando apresentados, foram avaliados qualitativamente, baseados nas
informações fornecidas.
Dentre as propostas para o tratamento em métodos ágeis de requisitos com
foco em desempenho e segurança, seja com a utilização de Programação Extrema,
Scrum, ou outra abordagem de desenvolvimento ágil de software, algumas práticas
sugeridas foram selecionadas para discussão, mostradas na Figura 6. Essa seleção
foi baseada na recorrência do tópico em diferentes trabalhos, resultados obtidos com
sua aplicação e inovação da proposta. Assim, a seguir, cada uma dessas técnicas é
explicada e avaliada, conforme proposição deste trabalho.
A apresentação detalhada de cada um dos trabalhos pesquisados nesta
dissertação pode ser encontrada no Apêndice A.
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Propostas não específicas

• Realização de atividades de ER
antes do início do desenvolvimento
• Práticas relacionadas a histórias de
usuário
• Reconciliação com a documentação
• Equipe de testes independente
• Múltiplos representantes do cliente
• Refinamento gradual e maturidade
da equipe

Propostas orientadas a requisitos
de desempenho
• Modelo evolucionário de elicitação
de requisitos
• Avaliação contínua do desempenho
• Estratégia de testes de desempenho

Propostas orientadas a requisitos
de segurança
• Histórias de mau uso e variações
• Reuniões de segurança
• Definição do papel Engenheiro de
Segurança
• Processos baseados em análise de
risco

Figura 6 – Sumário das principais práticas pesquisadas
Fonte: Elaborado pelo autor

3.1

Propostas não específicas

3.1.1 Realização de atividades de ER antes do início do desenvolvimento
Dentre as práticas sugeridas pelos diferentes autores, a realização de uma fase
de engenharia de requisitos antes do início da etapa de desenvolvimento foi a mais
comum, sendo encontradas referências à sua utilização em Nawrocki et al. (2002),
Bang (2007), Ambler (2008) e Rosberg (2008). Ao contrário do que os métodos
levam a pensar, a realização de uma análise inicial do sistema já é uma prática
comum entre as equipes ágeis. Segundo Ambler (2008), 83% delas realizam um
estudo inicial de requisitos e 81% fazem uma previsão inicial considerando a
arquitetura do software. Assim, essa sugestão é uma forma de oficializar essa
atividade, definindo seu escopo e participantes.
Enquanto Nawrocki et al. (2002) e Ambler (2008) realizam sugestões para a
realização dessa prática em métodos ágeis, Bang (2007) relata uma experiência de
mercado na qual a realização dessas atividades foi combinada com o cliente,
levando a sua equipe a comprovar os benefícios da realização dessa etapa anterior
ao desenvolvimento.
Rosberg (2008), por sua vez, sugere a realização de uma etapa de avaliação
da demanda, com o objetivo de julgar se trata-se ou não de um novo projeto;
seguida da identificação das partes interessadas, sugerindo a criação de grupos de
usuário para garantir que todos os interessados sejam identificados; e por fim, ele
define a necessidade de obtenção de consenso sobre o conteúdo do documento de

57

visão. De qualquer forma, basicamente todos os autores sugerem a realização das
seguintes atividades:
•

Definir visão e metas do sistema: essa atividade deve possibilitar a
resposta a questões como: Qual o propósito do software sendo
desenvolvido? Como ele se encaixa no contexto da organização? Quais
problemas ele se propõe a resolver?

•

Identificar as partes interessadas: levantar as pessoas afetadas de alguma
forma pelo software, sejam elas usuários finais ou responsáveis pelos
processos afetados por ele.

•

Descrever o ambiente de operação: identificar em alto nível os cenários de
utilização do sistema, identificando os requisitos funcionais, não funcionais
e restrições.

•

Realizar esboço da arquitetura: formular uma estratégia técnica viável para
os requisitos e restrições obtidos.

•

Estimar custo e prazo do projeto: definir, mesmo que de forma aproximada,
custo e prazo previstos para o projeto.

Não é interesse que nessa etapa do projeto as informações estejam muito
detalhadas. O objetivo dessas atividades é fornecer suporte para a tomada de
decisões, como continuar ou não com o desenvolvimento do projeto, definir qual o
melhor método a se utilizar para seu desenvolvimento e dimensionar a equipe que
participará da sua execução. A experiência de Bang (2007) mostra que uma equipe
de 3 pessoas realizou em 3 semanas as atividades propostas, levantando
aproximadamente 50 histórias de usuário, além das restrições técnicas, entregandoas especificadas, categorizadas e priorizadas como requisitos de alto-nível do
sistema.
Conforme Schwaber (2004), o início de um projeto Scrum assume a
preexistência de um planejamento mínimo, que consiste na visão do projeto e na
lista de demandas do produto. Espera-se que a visão responda aos motivos pelos
quais o projeto está sendo executado e o que se espera dele quando concluído,
basicamente como ele afeta os processos de negócio da organização, seus clientes,
e quais são as suas principais funcionalidades e funções. A lista de demandas do
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produto, segundo Schwaber (2004), define os requisitos funcionais e não funcionais,
priorizados e estimados, que o produto deve conter para entregar a visão. De posse
dessas informações, a equipe do projeto pode iniciar a reunião de planejamento da
liberação, para definir a estratégia de entrega do produto.
Assim, a realização de uma etapa pré-projeto que consista na definição das
informações esperadas pelo Scrum (visão e funcionalidades), apesar de não fazer
parte do método, é uma premissa para a sua realização. A formalização dessa etapa
como uma extensão ao método é uma prática perfeitamente compatível, devendo
ser encorajada e podendo ser aplicada a qualquer tipo de projeto. O esforço
envolvido nessa etapa irá variar em função da complexidade do projeto e da
quantidade de detalhamento que se buscar para os requisitos, tendo sempre em
mente que nessa etapa o detalhamento excessivo deve ser evitado.
3.1.2 Práticas relacionadas a histórias de usuário
Em sua pesquisa, Rodríguez et al. (2009) relatam a dificuldade para
representar os requisitos transversais (aqueles que se aplicam a mais de um
requisito funcional) de um sistema com histórias de usuário afetando seu
planejamento, estimativa e testes. A solução encontrada foi a definição de um tipo
específico de história de usuário somente para esse fim, a qual eles chamaram
história de sistema, que, por definição, é um elemento usado para representar
qualquer funcionalidade relacionada a requisitos não funcionais que o cliente queira
que o sistema forneça, mas que não pôde ser representada como história de
usuário.
Considerando que uma história de usuário nem sempre pode ser considerada
de forma independente de outras para a sua implementação, Rodríguez et al. (2009)
sugerem a necessidade de representação do relacionamento existente entre elas.
Essa necessidade foi percebida na representação de requisitos derivados, ou seja,
requisitos

implícitos

a

outros

que

eram

descobertos

no

momento

do

desenvolvimento da funcionalidade. Como exemplo, a realização de uma
funcionalidade de exportação, que necessite o tratamento dos dados antes da
conclusão da funcionalidade de exportação. Esse relacionamento é importante, pois
precisa ser considerado no planejamento de liberações e iterações, uma vez que
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uma funcionalidade não pode ser entregue por completo sem a implementação da
outra.
A sugestão de variações para histórias de usuário bem como a representação
de relacionamento entre elas é defendida também por pesquisadores da área de
segurança, que recomendam notações especializadas para representar cenários de
ameaça à integridade do software e histórias para a descrição de contramedidas a
esses cenários. (PEETERS, 2005; SIPONEN; BASKERVILLE; KUIVALAINEN, 2005;
BEZNOSOV et al. 2006). Essa prática aumenta o poder de expressão das histórias
de usuários, porém da mesma forma adiciona trabalha extra para a sua utilização e
gestão das informações, devendo ser avaliado se os ganhos representados pelo seu
uso compensam as maiores dificuldades citadas. De qualquer forma, o método
Scrum em Schwaber e Sutherland (2010) apenas define a necessidade de uma
forma de representação de requisitos, deixando a escolha da ferramenta para tanto
a cargo de seu praticante.
Ainda relacionado a histórias de usuário, porém com foco nas atividades de
gerenciamento de requisitos Nawrocki et al. (2002) e Leffingwell (2002) sugerem a
utilização de ferramentas mais avançadas para a gestão das informações
relacionadas a requisitos para o projeto de software. Rosberg (2008) sugere a
informação de um conjunto de campos para cada história de usuário, sendo que
estes devem ser informados de acordo com a fase em que a história se encontra no
processo de desenvolvimento.
A preocupação maior é com a rastreabilidade dos requisitos e a associação de
dados úteis para o desenvolvimento, como seu estado, defeitos encontrados e
requisitos dependentes. Sem dúvida, a possibilidade de registro e gestão dos
requisitos de forma ordenada geraria ganhos para o projeto. Porém, a substituição
dos cartões para armazenamento dos requisitos é válida desde que se consiga
manter o poder de expressão passado por eles, ou seja, a ferramenta deve ser de
fácil visualização e utilização, para não se perder os benefícios proporcionados pela
outra forma de representação das histórias de usuário.
Por fim, Rodríguez et al. (2009) relatam a realização de um evento adicional
após a finalização de cada iteração com o objetivo de elicitar requisitos não
funcionais ocultos, ou seja, que necessitassem ser derivados de outros requisitos, já
incluídos na lista de demandas do produto, para permitir a implementação daquela
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funcionalidade. Basicamente fazia-se uma avaliação dos itens desenvolvidos na
iteração atual e dos itens previstos para a próxima iteração; caso novos requisitos
fossem descobertos, eram categorizados e priorizados na lista de demandas do
produto, podendo já compor a iteração seguinte.
Schwaber e Sutherland (2010) definem para o Scrum a reunião de revisão da
iteração. Conforme já afirmado, durante essa reunião o time Scrum e demais partes
interessadas avaliam o que foi desenvolvido na iteração que finalizou, discutem os
problemas que foram enfrentados e fazem projeções sobre o que pode ser
desenvolvido para a próxima. Assim, talvez esse fosse o foro adequado para a
discussão dos problemas relacionados a requisitos enfrentados e elicitação de
requisitos potencialmente ocultos. Caso o evento de revisão proposto por Rodríguez
et al. (2009) demande um público mais técnico, a realização de uma reunião
independente é justificada.
3.1.3 Reconciliação com a documentação
Rosberg (2008) define a realização de atividades de documentação dos
artefatos gerados durante todo o processo de desenvolvimento, tornando esta
preocupação explícita com a adição de uma atividade de armazenamento da
documentação ao término do projeto, para garantir o registro dessas informações em
um repositório de fácil acesso posterior. Já a proposta de Nawrocki et al. (2002) para
tratar, pelo menos alguns pontos, a documentação em métodos ágeis é embutir ao
analista de testes a responsabilidade por essas informações.
Assim como para outras propostas de adição de um papel específico ao
método ou atribuição de um determinado trabalho a um determinado componente da
equipe, o método Scrum define que não há títulos em um Time Scrum e não há
exceções a essa regra. Da mesma forma, não deve haver subtimes dedicados a
áreas particulares, o que inviabiliza a definição de um responsável para tanto, por
invalidar uma das premissas básicas do método. Caso haja necessidade de
documentação de algum requisito importante ou exista essa solicitação para um
determinado projeto, a realização deste trabalho deve se tornar um item da lista de
demandas do produto e será executado por algum membro da equipe no momento
oportuno.
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3.1.4 Equipe de testes independente
A proposição de Ambler (2008) de existência de um time independente da
equipe do projeto para a realização de testes de validação é válida se o trabalho
desenvolvido para esses testes não for controlado dentro da lista de demandas do
produto no Scrum. Isto porque a definição do método não permite a existência de
subtimes dedicados a áreas particulares de trabalho.
Além disso, para que defeitos encontrados possam vir a fazer parte da lista de
demandas do produto, sua correção deve ser solicitada exclusivamente pelo Dono
do Produto, que, conforme Schwaber e Sutherland (2010), é o único responsável
pelo gerenciamento desse artefato. Dobson (2007), com foco em testes de
desempenho, sugere uma iniciativa similar a esta, com a realização de testes por
equipes

externas,

inclusive

de

outras

organizações.

O

contexto

era

o

desenvolvimento de um componente web acessível por múltiplos parceiros, e o
objetivo dessas validações era obter respostas quanto ao comportamento do
software e posicionamentos quanto a defeitos encontrados durante a sua utilização.
A utilização de uma equipe independente de testes afeta também o conceito de
pronto em Scrum. Como, segundo o método, a equipe precisa entregar um
incremento de funcionalidade do produto a cada iteração, sendo que o Dono do
Produto pode optar por implantar essa entrega imediatamente, é preciso definir no
conceito de pronto para o projeto se determinada funcionalidade, para ser
considerada pronta e finalizada, deve ou não ter passado pelos testes da equipe
externa. Isto pode vir a se tornar um problema, pois a entrega da equipe Scrum
passa a depender de fatores alheios a ela.
3.1.5 Múltiplos representantes do cliente
Uma das principais premissas do Scrum, a escolha de um único representante
do cliente para gerenciamento da lista de demandas do produto e referência na
orientação da equipe do projeto em relação às funcionalidades do produto, é alvo de
críticas pelos pesquisadores da área. (EBERLEIN; LEITE, 2002; PAETSCH;
EBERLEIN; MAURER, 2003; CORAM; BOHNER, 2005).
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Da mesma forma, Nawrocki et al. (2002) acreditam que não necessariamente o
representante escolhido representa a vontade de todos, tomando decisões que
agradem a todos. A proposta então é considerar a participação de múltiplos
representantes do cliente nas decisões relacionadas ao projeto. Nesse cenário, o
analista de testes seria a voz do cliente junto à equipe do projeto, pois teria contato
diário com todos esses representantes. A participação de todos os clientes ocorre no
jogo do planejamento, durante a definição das histórias de usuário a serem
desenvolvidas para uma liberação.
Para a modificação sugerida e realização do jogo do planejamento, após a
estimativa de esforço de desenvolvimento pela equipe do projeto, o escopo da
liberação é decidido pelos representantes do cliente, sendo que cada um tem uma
quantidade pré-determinada de horas para ser empenhada em histórias de sua
escolha. Cada cliente solicita o desenvolvimento das histórias de maior valor para o
negócio na visão dele, para tanto ele pode solicitar horas de outros representantes,
caso estes concordem com o valor daquela funcionalidade. Nawrocki et al. (2002)
assumem também a existência de um cliente sênior que é quem realiza a
distribuição de horas e resolve os conflitos entre os demais representantes.
Em Scrum, a responsabilidade do Dono do Produto é responder pelo
gerenciamento da lista de demandas do produto, fornecendo direcionamento à
equipe de desenvolvimento na resolução de dúvidas e estabelecimento de
prioridades. A proposta de Nawrocki et al. (2002), aplicada ao Scrum, basicamente
faria do analista de testes o Dono do Produto aconselhado por um comitê de
múltiplos representantes do cliente, eliminando a necessidade de participação em
tempo integral de um profissional do cliente junto à equipe do projeto.
Considerando que Scrum não define funções específicas em uma equipe, a
prática seria a utilização de algum membro da equipe com maior visão de negócio
para ser o Dono do Produto. A única ressalva seria a participação dos demais
representantes do cliente durante as sessões de planejamento de liberações e
iterações para a tomada de decisões, tirando essa responsabilidade das mãos do
Dono do Produto, de forma análoga ao jogo do planejamento modificado proposto
pelos autores.
A utilização de um membro da equipe no papel de Dono do Produto, embora
possível, não é recomendada por Schwaber e Sutherland (2010), pois essa
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responsabilidade adicional afeta a capacidade de produção dele durante uma
iteração. Além disso, por melhor que seja a compreensão de negócios do membro
da equipe designado a atuar como Dono do Produto, dificilmente sua visão dos
processos será a mesma de um representante do cliente. Dessa forma, ele pode não
conseguir tomar decisões rápidas para a remoção de impedimentos à execução do
trabalho da equipe, prejudicando a agilidade do método. Assim a prática é possível,
embora não seja o ideal.
O Scrum estabelece apenas que o Dono do Produto participe das reuniões de
planejamento das liberações e iterações para fornecer informações ao time Scrum
sobre a lista de demandas do produto. Ele define também que cabe somente à
equipe de desenvolvimento a definição dos itens que serão desenvolvidos,
baseados nas prioridades estabelecidas pelo Dono do Produto. Assim, a proposta
de Nawrocki et al. (2002) de utilização de um jogo do planejamento com a
participação de múltiplos representantes do cliente e distribuição de uma quantidade
de horas para cada um é interessante e pode ser aplicada a um projeto Scrum. Isso
considerando que o cliente sênior consiga mediar os conflitos que ocorrerão e sendo
respeitado o posicionamento da equipe de desenvolvimento quanto à estimativa de
esforço para as histórias e sua velocidade de entrega de funcionalidades.
3.1.6 Refinamento gradual e maturidade da equipe
Ambler (2008) destaca ainda duas estratégias para tratamento de requisitos
não funcionais em métodos ágeis. A primeira é o refinamento gradual dos requisitos
para elicitação de novos e um maior detalhamento dos requisitos não funcionais já
existentes. O autor sugere pequenas sessões de detalhamento com o cliente ao
longo de todo o projeto durante as quais são realizadas essas atividades de
refinamento. O método Scrum, assim como todos os métodos ágeis, utiliza a mesma
estratégia de definição dos requisitos em alto nível no início do projeto e posterior
refinamento destes à medida que o trabalho vai sendo executado. Assim, essa é
somente mais uma técnica de elicitação de requisitos aplicável ao método.
A segunda estratégia é em relação à maturidade da equipe do projeto,
sugerindo a instrução da equipe quanto ao significado de requisitos não funcionais e
como eles devem ser tratados e contemplados no projeto. A capacitação dos
profissionais é mais ligada à estratégia da organização que ao projeto de software.
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Assim, essa prática não será apreciada, devendo ser considerada uma premissa
para qualquer participante de um projeto que tenha requisitos de desempenho,
segurança ou qualquer outro RNF críticas.
3.2

Propostas orientadas a requisitos de desempenho

3.2.1 Modelo evolucionário de elicitação de requisitos
A proposta de um modelo evolucionário de Ho et al. (2006) foi o único trabalho
realmente direcionado para a elicitação e análise de requisitos de desempenho
encontrado. A proposição dos autores é bem simples e objetiva, podendo ser
utilizada para aplicação em um projeto Scrum após o esclarecimento e definição de
alguns tópicos não tratados no trabalho. Esses pontos obscuros se dão em função
da própria abordagem proposta não ser aderente a nenhum método ágil específico.
Assim, para sua utilização, é necessário situar no método escolhido os pontos para
realização das atividades designadas pelos pesquisadores.
A proposição de Ho et al. (2006) dá a entender que o nível de detalhamento de
um requisito estaria associado ao tipo de aplicação sendo desenvolvida, no entanto,
um software pode conter funcionalidades com criticidades de desempenho diferentes
de acordo com sua frequência de utilização ou valor agregado ao negócio. Assim, a
primeira observação é em relação ao detalhamento dos requisitos em função da
criticidade da funcionalidade, e não somente da natureza da aplicação.
Em segundo lugar, os autores não definem em quais momentos devem ocorrer
o levantamento e o refinamento dos requisitos, não é estabelecido se o
levantamento dos requisitos de desempenho nível 0 ocorreria em uma etapa de préprojeto e seu refinamento nas liberações posteriores, se o refinamento ocorre ao
longo do desenvolvimento ou em um evento específico para tanto. Assim, é preciso
localizar essas atividades no método escolhido antes de sua aplicação. A aplicação
desse modelo a um projeto Scrum, desde que esclarecidos os pontos observados, é
possível, uma vez que o modelo também tem natureza iterativa, identificando no
início apenas os requisitos de mais alto nível para posterior refinamento.
Ho et al. (2006) relatam a utilização de sua proposta em uma multinacional
americana com o método Desenvolvimento Orientado a Testes (TDD) – do inglês
Test Driven Development (MADEYSKI, 2009) para o desenvolvimento de drivers em
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Java para dispositivos de missão crítica, que demandavam alta disponibilidade,
confiabilidade, consistência e alta taxa de transferência. A coleta dos requisitos de
desempenho nível 0 eram obtidos de pesquisas de satisfação dos consumidores; em
seguida, especialistas indicavam quais drivers eram críticos para o desempenho,
dentre os componentes referenciados na pesquisa. Assim eram levantadas mais
informações e requisitos evoluíam para o nível 1. Para o próximo nível comparavase o ganho proporcionado por melhoria no driver em relação à execução da
operação como um todo, no qual ele era acionado, e obtiam-se os requisitos nível 2.
Nessa execução da proposta, testes unitários eram aplicados em todas as
funções desenvolvidas e um teste geral ao conjunto das funcionalidades, sendo que
os resultados eram anotados e comparados antes e depois da adição ou
modificação de funcionalidades dos componentes. Ao final, antes da entrega do
driver, foi realizado um teste final para validar as informações dos requisitos nível 2.
Apesar de não apresentar resultados mensuráveis que atestem a eficiência e
eficácia do modelo evolucionário proposto e da sua análise estar restrita a requisitos
de tempo, os autores julgam que o modelo evolucionário foi satisfatório para a
elicitação e análise dos requisitos de desempenho do projeto.
3.2.2 Avaliação contínua do desempenho
A proposta de Pooley e Abdullatif (2010) para uma avaliação contínua do
desempenho da aplicação, a partir da derivação de um modelo simplificado da
arquitetura do projeto, cobre apenas a disciplina de verificação dos requisitos de
desempenho, não se preocupando em definir um processo para sua elicitação e
análise. Assim, a sua aplicação em conjunto com práticas que atuem nessas
atividades, por exemplo Ho et al. (2006), representaria um ganho para o tratamento
desses requisitos em projetos ágeis.
Por outro lado, o método proposto pelos autores sugere a derivação de um
modelo do projeto do software a cada iteração para simulação dos cenários de
utilização de acordo com os requisitos levantados. Para tanto, são necessárias
ferramentas de modelagem e de simulação específicas para esse fim, demandando
conhecimento especializado e eventualmente prejudicando a agilidade do método.
Assim, a utilização da proposta de Pooley e Abdullatif em um projeto Scrum seria
interessante, desde que a equipe tivesse disponíveis as ferramentas necessárias
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para derivação do modelo e simulação dos cenários sobre ele. Caso contrário,
estratégias de verificação de requisitos mais simplificadas, como Dobson (2007),
podem ser mais facilmente executadas.
3.2.3 Estratégia de testes de desempenho
O cenário sobre o qual foram propostas as práticas de Dobson (2007) inclui a
existência de organizações terceirizadas para a realização de testes de utilização no
componente de software desenvolvido, além de uma equipe interna para realização
de testes de desempenho e testes de implantação. Normalmente esse não é o
ambiente encontrado nas organizações desenvolvendo projetos com a utilização do
Scrum, assim, para a aplicação de algumas das abordagens sugeridas pelo autor é
preciso considerar algumas premissas, como a existência desses times externos ou
a realização dessas atividades internamente, porém definindo um processo para a
sua realização.
As práticas sugeridas para os testes de desenvolvedores são as únicas
possíveis de aplicação a qualquer projeto Scrum, uma vez que não dependem de
outros envolvidos que não a equipe do projeto. Assim, a definição de uma
arquitetura inicial para o projeto, logo que se tenham requisitos para tanto e a
realização de, além dos testes unitários, testes de regressão e testes de carga local
podem ser práticas executadas por um time Scrum, desde que a sua realização
esteja atrelada ao conceito de pronto do projeto.
A realização dos testes de cliente sugeridos por Dobson (2007), uma vez que o
método Scrum entrega sempre software funcional ao término de uma iteração,
demandaria apenas o alinhamento dessa ação com uma equipe técnica do cliente,
podendo assim ser utilizada em um projeto que utilize o método. Analogamente,
caso haja na empresa uma equipe especializada em testes de desempenho, a
estratégia adotada por Dobson (2007) também poderia ser adotada em um projeto
Scrum. Com o objetivo de não precisar manter exclusivamente uma equipe de testes
disponível para o projeto, o que pode ser caro para a organização, a realização de
uma bateria de testes a cada 2 ou 3 iterações pode representar ganhos para o
método. Deve-se lembrar de que, assim como considerado para a proposta de
Ambler (2008), somente o Dono do Produto poderia inserir as considerações e
solicitações de correção realizadas pelo cliente na lista de demandas do produto.
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3.3

Propostas orientadas a requisitos de segurança

3.3.1 Histórias de mau uso e variações
Uma proposição recorrente é a utilização de histórias de mau uso e suas
derivações para a elicitação de requisitos de segurança. Peeters (2005) sugere a
utilização das histórias de mau uso e faz considerações como a necessidade de
registro do autor da história, uma vez que, ao contrário das histórias de usuário, as
de mau uso podem vir muitas vezes da equipe técnica, sendo necessária a
rastreabilidade para resolução de eventuais conflitos.
Além disso, o autor, assim como Siponen, Baskerville e Kuivalainen (2005) e
Beznosov et al. (2006) sugerem o início da derivação de histórias de mau uso a
partir do levantamento dos ativos da organização, ou seja, elementos, componentes,
sistemas e informações que geram valor ao negócio e são estratégicos para a
organização. Peeters (2005) também faz uma sugestão de se definir quem são os
potenciais atacantes ou atores de histórias de mau uso para o sistema: concorrentes
da organização, funcionários internos, invasores sem um propósito específico.
Dessa forma, as histórias levantadas tendem a ser mais efetivas, garantindo maior
segurança ao produto de software.
Siponen, Baskerville e Kuivalainen (2005) sugerem um processo genérico,
passível de utilização junto a qualquer método ágil, baseado na avaliação de risco
das funcionalidades do sistema e que envolve todas as fases do desenvolvimento de
software, desde requisitos a testes. Os autores sugerem em seu trabalho que,
durante a análise de requisitos, logo após o levantamento dos casos de uso, sejam
levantados os casos de mau uso para avaliar as ameaças em potencial aos objetos
relevantes para segurança. Eles ainda recomendam o armazenamento de algumas
informações associadas ao caso de mau uso, que serão úteis para as atividades
seguintes, como definição das medidas de segurança. Frequência de ocorrência do
caso de mau uso, custo de recuperação do cenário, o provável ator do caso de mau
uso e seu alvo são dados importantes para a priorização das ações para evitar
vulnerabilidades do sistema.
Kongsli (2006) é outro autor que utiliza histórias de mau uso para a elicitação
de requisitos de segurança. A derivação de histórias de mau uso e seus testes de
aceitação ocorria sempre que uma história de usuário era selecionada para ser
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desenvolvida a iteração corrente. Uma observação importante do autor é o fato de
que, diferentemente de uma história de usuário, não é possível saber se uma história
de mau uso está completamente atendida por ela ter tido sucesso em seu teste de
aceitação, isso porque há mais de uma forma de se burlar o sistema. Assim, é
sugerido o conceito de árvores de ataque, para levantar todas as possíveis formas
de ataque da história de mau uso, podendo ser então definidas as medidas de
segurança para evitá-las e seus testes de aceitação. A Figura 7 mostra uma possível
árvore de ataque para uma história de mau uso relacionado a acesso indevido a
informações.

Figura 7 – Exemplo de uma árvore de ataque
Fonte: adaptado de Kongsli (2006)

Beznosov et al. (2006) utilizam uma abordagem parecida com a de Kongsli
(2006) para se referir a histórias de mau uso. Uma única ressalva é a introdução e
formalização do conceito de histórias relacionadas à segurança, que nada mais são
do que medidas para se proteger dos cenários de ameaça definidos pelas
anteriores. A diferença fundamental das histórias relacionadas à segurança das de
mau uso é que as primeiras podem ser validadas a partir de testes unitários, de
sistema ou de integração. O levantamento destas também é encontrado em Kongsli
(2006) de forma implícita, a partir do momento em que se determinam as árvores de
ataque para justamente definir as formas de se defender de cada um dos possíveis
ataques.
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Outros dois pontos sugeridos por Beznosov et al. (2006) merecem ser
destacados. Primeiramente, é recomendada a definição de padrões e regras de
codificação seguras aplicáveis a todo projeto, quando não for possível se derivar
uma história relacionada à segurança para combate a uma história de mau uso.
Outro ponto é a preocupação com a rastreabilidade entre as histórias de usuário,
histórias de mau uso e histórias relacionadas à segurança, recomendando a
realização de checagens desse mapeamento. Isto porque os autores sugerem a
produção de um documento com a especificação de como cada uma das histórias
de mau uso foi combatida e qual ou quais medidas foram tomadas para tanto.
Um ponto comum observado pelos autores é a possibilidade de criação livre de
histórias de mau uso, isto é, não necessariamente deve haver uma história de
usuário para que possa ser derivada uma história de mau uso. Essa observação
deve ser avaliada com cautela, pois, até o momento, o levantamento de histórias de
mau uso foi realizado a partir de histórias de usuário, ou seja, para essas histórias
não vinculadas a alguma outra, deve haver um momento no processo no qual a
equipe do projeto se preocupe com sua elicitação. Kongsli (2006) relata que, em
suas aplicações, estas surgiam simplesmente ao acaso, à medida que um
desenvolvedor ou cliente atentava a um evento isolado.
A utilização de histórias de usuário não é premissa para aplicação do Scrum e,
embora seja a forma mais utilizada para representação de requisitos no método, o
uso dessa ferramenta aparece em Schwaber e Sutherland (2010) apenas como uma
dica para facilitar a definição da lista de demandas do produto. Assim, qualquer uma
das práticas, seja a utilização de casos de uso e casos de mau uso, histórias de
usuário, histórias de mau uso, histórias relacionadas à segurança ou qualquer outra
variação, desde que orientada a suprir as informações necessárias à lista de
demandas do produto, não contradiz a definição do método pelos seus
idealizadores. Da mesma forma, a construção de árvores de ataque para o
levantamento de situações de mau uso do sistema é uma ferramenta que pode ser
utilizada em um projeto Scrum.
O levantamento de histórias de usuário e suas variações para produção de
software seguro pode ser aplicado a qualquer tipo de projeto de desenvolvimento de
software, desde pequenas iniciativas desenvolvidas por times de poucas pessoas
até grandes projetos que sejam compostos por várias equipes. Isto porque as
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histórias são simplesmente uma forma de se representar requisitos, sendo que o
sucesso de sua utilização está muito mais ligado à existência de procedimentos que
orientem o time do projeto para sua aplicação e à experiência dos envolvidos no
levantamento do que a sua concepção e definição.
3.3.2 Reuniões de segurança
Os eventos definidos pelo Scrum podem ser encontrados neste trabalho na
seção 2, sendo que o objetivo e o formato de cada um deles estão definidos em
Schwaber e Sutherland (2010). Kongsli (2006) propõe a adição da Reunião de
Planejamento da Segurança, que deve ocorrer logo após a Reunião de
planejamento da iteração contando com a presença de toda a equipe de
desenvolvimento. Serve para detalhamento das histórias de mau uso mais
complexas antes de se iniciar o seu desenvolvimento. Ele também sugere que as
histórias de mau uso e seus testes de aceitação sejam definidas na Reunião de
planejamento da iteração, assim que uma história de usuário seja selecionada para
desenvolvimento. Considerando isto, os seguintes pontos de atenção devem ser
observados:
•

A equipe de desenvolvimento não sabe o esforço necessário para entregar
o produto de software ao término da iteração, uma vez que histórias de
usuário já foram selecionadas para desenvolvimento e as histórias de mau
uso a elas associadas ainda nem foram levantadas.

•

Não houve análise de criticidade e priorização das histórias de mau uso.
Uma vez que a partir de uma história de usuário podem ser originadas
várias histórias de mau uso, é necessário avaliar cada uma delas em
relação à sua probabilidade de ocorrência, vulnerabilidade ou impacto para
que a equipe de desenvolvimento saiba em qual deve focar em uma
situação extrema.

Os pontos acima não querem dizer que a possibilidade de uma reunião
específica para detalhamento de assuntos de segurança deva ser descartada; pelo
contrário, é preciso apenas definir claramente os propósitos desse evento e as
pessoas envolvidas, além de organizar as atividades predecessoras para que as
reuniões sejam mais produtivas.
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A inserção de um novo evento altera um dos principais itens da concepção
original do Scrum, que são os eventos de duração fixa. Assim em uma primeira
análise, o recomendável seria utilizar a Reunião de planejamento da iteração para
atividades de segurança, sejam elas o levantamento das histórias relacionadas à
segurança ou contramedidas para proteçao do software. Porém, a atividade de
detalhamento desses itens, conforme citado por Beznosov et al. (2006), está mais
voltada para a equipe técnica que para processos de negócio. Assim, a realização
dessa atividade durante o planejamento da iteração pode acarretar desinteresse dos
participantes não técnicos e até mesmo implicar a eventual ausência desses em
próximos eventos.
Finalmente, se considerarmos a Reunião de Planejamento da Segurança mais
voltada ao debate de tarefas técnicas sobre a implementação das histórias de mau
uso, ela pode ser considerada uma discussão técnica de trabalho, prevista como
natural ao longo de uma iteração e sendo compatível com a definição de Schwaber
e Sutherland (2010).
Assim como a utilização de histórias de usuários, a opção pela realização de
uma reunião de discussão de assuntos de segurança é aplicável a qualquer tipo de
projeto de desenvolvimento de software. A discussão de assuntos mais técnicos, no
caso aplicados à segurança, tende a ocorrer de forma natural em qualquer iniciativa
de software. Para equipes pequenas, pode ser uma simples discussão entre os dois
ou três programadores do time, enquanto, em organizações maiores, esse debate
pode demandar uma oficina de trabalho para avaliar a melhor decisão a ser tomada
ou estratégia de implementação a ser seguida. De qualquer forma, não deve ser
especificado um procedimento de como essa reunião deva ocorrer, deixando essa
escolha livre para a organização. Devem sim ser esclarecidos suas entradas,
participantes, objetivos e o que deve estar definido ao seu término.
3.3.3 Definição do papel Engenheiro de Segurança
Wäyrynen, Bodén e Boström (2004) e Beznosov et al. (2006) têm propostas
semelhantes quanto à inclusão de um papel específico para questões relacionadas à
segurança dentro do projeto. O papel de especialista em engenharia de segurança
pode ser desempenhado por uma ou mais pessoas e sua função principal é fornecer
suporte ao cliente durante a fase de requisitos, identificando as ameaças ao
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software, propondo histórias de mau uso, apoiando a especificação dos requisitos de
segurança e avaliando os riscos.
Para os desenvolvedores, esse papel suportaria a fase de implementação,
fornecendo orientação à equipe de desenvolvimento e participando de atividades de
qualidade, como inspeção, revisão e programação em pares. Esse papel executaria
revisões de segurança, documentaria as suas ações e a arquitetura de segurança
do sistema, de forma a obter aspectos de garantia da segurança do software.
Wäyrynen, Bodén e Boström (2004) sugerem ainda que esse profissional realize
atividades de verificação estática e políticas automáticas de segurança durante a
programação em pares, sempre registrando as suas ações e os resultados das
análises.
A possibilidade de inclusão de um profissional especialista em engenharia de
segurança é sugerida por Wäyrynen, Bodén e Boström (2004) e Beznosov et al.
(2006) considerando um cenário de utilização do método Programação Extrema.
Pensando em Scrum, Schwaber e Sutherland (2010) são muito claros ao afirmar que
não há títulos em um Time Scrum e que não há exceções a essa regra, da mesma
forma, não deve haver subtimes dedicados a áreas particulares. Assim, a
possibilidade de acréscimo de um papel específico para determinada função
descaracteriza conceitos básicos do método.
Por outro lado, um time Scrum é por definição interdisciplinar, ou seja, o
conjunto

dos

membros

deve

possuir

conhecimentos

que

se

completem,

possibilitando ao final a criação de um incremento de trabalho. Assim, o
conhecimento especializado de alguns pode estar presente no time, desde que o
trabalho necessário para a entrega do produto esteja acima disso, quando
necessário.
3.3.4 Processos baseados em análise de risco
Um processo de engenharia de requisitos de segurança poderia ser definido
pelos seguintes passos (WÄYRYNEN; BODÉN; BOSTRÖM, 2004):
•

Identificação dos ativos críticos.

•

Definição dos cenários de ameaça.

•

Definição das ações de combate às ameaças
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•

Avaliação do risco dos cenários para priorização das ações e negociar os
riscos aceitáveis.

•

Execução das ações mais críticas, cenários de maior risco.

•

Verificação da implantação e eficácia das ações.

Analisando esses passos, percebe-se que uma das partes essenciais desse
processo é a realização da análise de risco, uma vez que ela é quem vai definir as
ações a serem tomadas e os ativos a serem protegidos. Para que esse processo
possa ser aplicado a métodos ágeis, é preciso que as técnicas e práticas definidas
sejam ágeis e adaptativas, passíveis de adaptação a ambientes e condições
instáveis de desenvolvimento, propondo orientações e ferramentas para todas as
fases de desenvolvimento e tendo os seus requisitos baseados em desenvolvimento
incremental.
Além disso, o processo não deve se sobrepor a seus resultados, ou seja, as
ações propostas devem ser simples e objetivas a ponto de não obstruir o
desenvolvimento. Beznosov et al. (2006) e Siponen, Baskerville e Kuivalainen (2005)
realizam propostas para a engenharia de segurança segundo esses critérios,
seguindo os passos definidos para um processo de segurança e obecendo aos
requisitos necessários aos processos ágeis.
A proposta de Beznosov et al. (2006) de extensão ao jogo do planejamento da
Programação Extrema é, na verdade, um processo completo de elicitação e análise
de requisitos de segurança, baseado em avaliação de risco, priorização de histórias
e verificação de requisitos, que independe da realização do jogo do planejamento.
Ou seja, pode ser aplicado com qualquer outra técnica para definição dos planos de
liberação e dos planos de iteração, que são as saídas do jogo do planejamento.
Apenas um dos passos sugeridos pelos autores, a negociação de histórias de
usuário e histórias de mau uso, é realizada durante o jogo do planejamento,
conforme definido na Programação Extrema. Assim, a possibilidade de utilização
desse processo dentro de um projeto Scrum é viável, considerando que o
planejamento de liberações e iterações ocorrerá nos eventos com esse fim definidos
por Schwaber e Sutherland (2010), Reunião de planejamento da liberação e
Reunião de planejamento da iteração.
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Dessa forma, os trabalhos de Beznosov et al. (2006) e Siponen, Baskerville e
Kuivalainen (2005) são semelhantes. Os primeiros sugerem um processo de
engenharia de requisitos de segurança baseado na identificação de ativos sensíveis
à segurança, seguido do levantamento de cenários de ameaça e histórias de mau
uso, avaliação de risco desses cenários e definição do escopo de liberação ou
iterações, para na sequência definir as medidas de combate às ameaças, finalizando
com a verificação das histórias de mau uso.
Siponen, Baskerville e Kuivalainen (2005) definem um processo baseado na
identificação dos objetos e sujeitos relevantes para segurança (ativos e atores),
posteriormente classifica-se cada um desses elementos em relação ao grau de
segurança necessário para eles. Em seguida, é feita a avaliação e o gerenciamento
de risco, quando ocorre o levantamento dos cenários de ameaças, e, por fim, a
verificação da implementação dos requisitos de segurança. De forma análoga ao
trabalho de Beznosov et al. (2006), o trabalho de Siponen, Baskerville e Kuivalainen
(2005) também é passível de aplicação em um projeto Scrum, necessitando apenas
a adequação de alguns passos e procedimentos àqueles definidos pelo método.
Schwaber e Sutherland (2010) definem que a priorização da Lista de
demandas do produto é realizada considerando o risco, o valor e a necessidade do
requisito. Entretanto, o método Scrum não é preditivo quanto a qualquer técnica ou
ferramenta de análise de risco. Assim, avaliações qualitativas ou quantitativas do
risco, valoração de um requisito pelo produto da probabilidade de ocorrência pelo
dano causado e valor ao negócio, conforme sugerido por Beznosov et al. (2006) e
Siponen, Baskerville e Kuivalainen (2005), podem impactar positivamente o sucesso
da aplicação do método.
O método Engenharia de Requisitos de Segurança e Qualidade (Square) – do
inglês

Security

Quality

Requirements

Engineering

apresentado

por

Mead,

Viswanathan e Padmanabhan (2008), também é um processo de engenharia de
segurança baseado em análise de riscos, embora os autores enfatizem em seu
trabalho a compreensão dos objetivos de negócio. Esse fato junto à consideração
dos autores de que o método não seria muito adequado para aplicação em um
projeto de Programação Extrema ou Scrum justificam a sua análise isolada. A opção
pelo DSDM foi realizada devido à existência da fase Estudo de negócio, quando são
executados os 9 passos propostos pelo Square. Esses serão apenas repetidos
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durante as fases posteriores do método, caso haja mudanças de requisitos ou de
objetivos de negócio.
O foco na compreensão dos objetivos de negócio é uma das práticas
destacáveis na abordagem de Mead, Viswanathan e Padmanabhan (2008), a equipe
de engenheiros de requisitos deve construir um documento chamado Definição de
Negócio. Esse artefato é um documento simples e objetivo que conterá ao término
dos 9 passos as seguintes informações principais: objetivos de negócio, definições
de seguranças acordadas com o cliente, metas de segurança para o software,
requisitos de segurança de alto e baixo níveis e cenários de ameaças e casos de
mau uso, que suportarão os requisitos de segurança definidos.
3.4

Análise crítica considerando Pressman e Sommerville
A realização de uma etapa de engenharia de requisitos anterior ao início do

desenvolvimento do software também é defendida por Sommerville (2007) na
definição de uma etapa de Estudo de Viabilidade como a primeira atividade do
processo de ER. Assim como em Nawrocki et al. (2002), Ambler (2008) e Bang
(2007), os objetivos dessa fase são alinhar com as partes interessadas,
compreender a visão do sistema e seus objetivos de alto nível, avaliando a sua
utilidade para o negócio, fornecendo um parecer sobre a continuidade ou não do
desenvolvimento.
As estratégias de testes de sistema definidas em Pressman (2001): testes de
recuperação, de segurança, de estresse e de desempenho, podem ser usadas para
direcionamento dos trabalhos de uma equipe de testes de validação em um projeto
Scrum focado na elicitação e análise de requisitos de desempenho e segurança.
Assim, as propostas de Dobson (2007) e Ambler (2008) podem ser ampliadas,
principalmente quanto a testes de recuperação, para que o trabalho de uma equipe
independente de testes aborde todas as dimensões de validação de sistemas
contempladas por Pressman (2001), além, é claro, das demais estratégias já
definidas pelos autores.
Os passos e atividades da proposta de Beznosov et al. (2006) de modificação
no Jogo do Planejamento da Programação Extrema para suportar requisitos de
segurança, são semelhantes aos estágios propostos por Sommerville (2007) para a
especificação de requisitos de proteção/segurança de sistemas críticos.
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Ambos os trabalhos realizam a derivação de requisitos de segurança a partir da
identificação dos ativos organizacionais, seguidos do levantamento das ameaças
aos ativos (histórias de mau uso ou cenários). A priorização dos requisitos é
direcionada pela avaliação dos riscos (que considera o valor do ativo, a
probabilidade de ocorrência da ameaça e sua consequência), terminando na
especificação dos requisitos de segurança (histórias relacionadas à segurança e
padrões de codificação ou em um documento de requisitos).
Sommerville (2007) define que, quando se trata a especificação de requisitos
de proteção/segurança, deve-se considerar tanto o software em desenvolvimento
quanto a infraestrutura sobre a qual ele é construído e estará instalado, por exemplo,
sistema operacional, banco de dados, navegadores web e componentes utilizados.
Segundo Sommerville (2007), a maioria dos ataques incide sobre o ambiente do
software e não sobre a aplicação em si, uma vez que os componentes são
amplamente conhecidos bem como as suas vulnerabilidades. Nas propostas
pesquisadas não houve manifestação explícita com essa preocupação e definição
de práticas que possam mitigar o risco de sua ocorrência, ficando o seu tratamento
restrito à definição de histórias de mau uso baseados na experiência anterior da
equipe do projeto.
Com o argumento de que nunca se pode garantir que um sistema não sofrerá
uma invasão, Sommerville (2007) especifica o conceito de Capacidade de
Sobrevivência de Sistema, propriedade emergente do sistema que reflete a sua
habilidade em continuar a fornecer serviços críticos ou essenciais aos usuários após
um ataque ou falha. Embora os trabalhos voltados a requisitos de segurança para
métodos ágeis estejam de acordo com várias atividades e necessidades da
engenharia de segurança proposta por Sommerville (2007) – e considerando que a
maioria deles se baseia em histórias de mau uso e que estas especificam cenários
de ameaça à utilização do sistema, e não cenários de recuperação –, a Capacidade
de Sobrevivência de Sistema não foi abordada por nenhum dos trabalhos
pesquisados.
A

preocupação dos

autores

das

propostas

avaliadas, ao sugerirem

ferramentas, práticas e técnicas para o tratamento de requisitos não funcionais em
métodos ágeis, é não obstruir o processo de desenvolvimento com a execução de
determinadas tarefas (de documentação, por exemplo), em que o ganho
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proporcionado pela sua execução não compense o tempo desprendido para tanto. A
ideia é conseguir proporcionar os ganhos obtidos com os processos de Engenharia
de Requisitos definidos em Pressman (2001) e Sommerville (2007) sem perder de
vista os princípios dos métodos ágeis.
3.5

Conclusão
Conforme descrito nessa seção, várias similaridades foram encontradas entre

as práticas sugeridas pelas diferentes pesquisas abordadas nesta dissertação. Além
disso, práticas sugeridas para determinado método ágil, por exemplo XP, são
passíveis de aplicação em outros, como o Scrum, devido aos fundamentos comuns
compartilhados por esses métodos encontrados no Manifesto Ágil. (THE AGILE
ALLIANCE, 2001) O Quadro 3 consolida essas práticas.
Título
Realização de
práticas de ER
antes do
desenvolvimento

Sugeridas em
Nawrocki et al.
(2002), Bang
(2007), Ambler
(2008) e Rosberg
(2008)

Descrição
Realização antes do início do desenvolvimento da:
definição da visão e metas do sistema,
identificação das partes interessadas, descrição do
ambiente de operação, realização do esboço da
arquitetura e estimativa de custo e prazo.
Não há necessidade de detalhes, por se tratar do
início do projeto.
Neste momento as informações suportarão a
tomada de decisão, por exemplo para continuidade
ou não do projeto.

Práticas
relacionadas à
histórias de
usuário

Rodríguez et al.
(2009)

Definição de história de sistema, que representa
qualquer funcionalidade que precise ser fornecida
pelo sistema e não pôde ser representada como
uma história de usuário.
Elicitação e representação de requisitos
transversais e derivados.
Representação do relacionamento entre histórias.

Práticas
relacionadas à
histórias de
usuário

Nawrocki et al.
(2002), Leffingwell
(2002) e Rosberg
(2008)

Armazenamento de informações relacionadas à
histórias de usuário como: estado, defeitos
encontrados e requisitos dependentes.
Utilização de ferramentas estruturadas para gestão
das histórias, aumentando a rastreabilidade e
associações de dados úteis para o
desenvolvimento.

Reconciliação
com a
documentação

Nawrocki et al.
(2002) e Rosberg
(2008)

Realização de atividade de armazenamento da
documentação ao término do projeto para garantir
a disponibilidade futura dos artefatos produzidos.
Utilização do analista de testes para
documentação e distribuição das informações.
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Título
Sugeridas em
Equipe de testes Ambler (2008)
independente

Descrição
Execução de testes de validação por uma equipe
paralela ao time do projeto.

Múltiplos
representantes
do cliente

Nawrocki et al.
(2002)

Utilização do analista de testes como um canal de
comunicação centralizada do time do projeto e do
cliente.
Presença de múltiplos clientes e existência de um
cliente sênior para mediar conflitos durante o Jogo
do Planejamento.
Basicamente torna o analista de testes em Dono
do Produto, aconselhado por um comitê,
eliminando a necessidade de presença do cliente
junto ao time do projeto.

Modelo
evolucionário de
elicitação de
requisitos
Avaliação
contínua do
desempenho

Ho et al. (2006)

Definição de um modelo de requisitos em quatro
níveis, diferenciados pelas informações
disponíveis.

Pooley e Abdullatif
(2010).

Derivação de um modelo simplificado da
arquitetura ao término da iteração para verificação
do cumprimento dos requisitos.
Cobre apenas a etapa de verificação de requisitos,
não há práticas estabelecidas para elicitação e
análise.

Estratégia de
testes de
desempenho

Dobson (2007).

Testes ágeis em 3 níveis:
Testes de cliente: validação pelo clientes e outras
empresas.
Testes de implantação: realizados por equipe
interna especializada a cada 3 iterações com a
presença de um desenvolvedor.
Testes de desenvolvedor: reprodução e correção
de erros com testes de regressão e carga locais,
além de unitários e de aceitação.

Histórias de mau Peeters (2005),
uso e variações Siponen,
Baskerville e
Kuivalainen (2005),
Beznosov et al.
(2006) e Kongsli
(2006).

Utilização de história de mau uso, que identificam
cenários de ataque ao sistema e risco aos ativos
das partes interessadas. São derivadas a partir dos
ativos da organização e identificação dos
potenciais atacantes.
Utilização de histórias Relacionadas à Segurança,
que são contramedidas para combater as histórias
de mau uso.
Registro de informações importantes para as fases
seguintes, como autor, custo de recuperação e
frequência.
Rastreabilidade entre histórias de usuário, histórias
de mau uso e histórias relacionadas à segurança.

79

Título

Sugeridas em

Descrição

Reuniões de
segurança

Kongsli (2006)

Inserção da Reunião de Planejamento da
Segurança para detalhamento das histórias de
mau uso.
Definição das histórias de mau uso e seus testes
de aceitação na Reunião de Planejamento da
Iteração.

Definição do
papel de
Engenheiro de
Segurança

Wäyrynen, Bóden e
Boström (2004) e
Beznosov et al.
(2006)

Inclusão do Engenheiro de Segurança ao time do
projeto para propor histórias de mau uso e
contramedidas, avaliar riscos, orientar o cliente e a
equipe do projeto, participar de atividades de
documentação, inspeção, verificação e garantia da
segurança.

Processos
baseados em
análise de risco

Beznosov et al.
(2006)

Extensão ao jogo do planejamento: processo de
elicitação e análise de requisitos de segurança,
baseado em avaliação de risco, priorização de
histórias e verificação de requisitos.

Processos
baseados em
análise de risco

Siponen,
Baskerville e
Kuivalainen (2005)

Processo para incluir atividades e técnicas de
segurança em métodos ágeis.
Produção de requisitos de segurança de forma
incremental e iterativa -> método genérico.
Atividades:
Identificação de objetos e sujeitos relevantes para
segurança (ativos e atores).
Classificação destes quanto ao grau de segurança
necessário.
Avaliação de risco, com levantamento dos cenários
de ameaças.
Verificação dos requisitos de segurança.

Processos
baseados em
análise de risco

Mead, Viswanathan Método Square: 9 passos para a elicitação e
e Padmanabhan
requisitos de segurança, baseado em análise de
(2008)
risco e compreensão dos objetivos de negócio.

Quadro 3 – Resumo das práticas abordadas
Fonte: Elaborado pelo autor
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4 APRESENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA
Esta seção apresentará as práticas incorporadas à estratégia de requisitos
definidas nesta dissertação, bem como o próprio modelo de processos de negócio,
roteiro, que define as atividades e demais informações pertinentes à sua
implantação.
4.1

Construção do roteiro
Um ponto fundamental levado em consideração durante a análise e montagem

do roteiro de processos definido nesta dissertação foi a manutenção das
características de um processo ágil. Entenda-se por isso o foco na satisfação do
cliente, entrega sistemática de software funcional e no relacionamento e interação
entre as pessoas; isso em detrimento de resistência a mudanças e elaboração de
uma documentação compreensiva e detalhada. (THE AGILE ALLIANCE, 2001)
Dessa forma, após a construção de uma versão inicial do roteiro de processos
de negócio, as atividades e tarefas foram revistas sob a luz do pensamento ágil. Isso
levou a adaptação e eventual exclusão de alguns processos que não geravam valor
imediato ao produto de software.
4.2

Apresentação do roteiro de processos
Uma prática recorrente nas propostas avaliadas é a realização de atividades de

engenharia de requisitos antes do início do desenvolvimento e iterações do Scrum.
(NAWROCKI et al., 2002; BANG, 2007; AMBLER, 2008; ROSBERG, 2008). Rosberg
(2008) define atividades pertinentes a essas preocupações, como a construção do
documento de visão do projeto, contendo as metas e objetivos globais para o
sistema; e a identificação das partes interessadas, focando a sua utilização como
fontes de requisitos. Considerando essas duas atividades e as demais propostas
avaliadas, sugere-se:
•

Realização da atividade Identificar Partes Interessadas antes da atividade
Criar Documento de Visão do Projeto.

Dessa forma, é possível considerar os interesses de diferentes partes
interessadas na construção dos objetivos e metas de alto nível do sistema, que
estarão descritas no documento de visão do projeto. Rosberg (2008) define, ainda, a
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necessidade de consenso sobre o conteúdo desse documento. Assim, conhecer
todas as partes afetadas pelo sistema antes da elaboração da visão do projeto é
importante para considerar como o sistema afeta todos os envolvidos, facilitando a
obtenção do consenso.
O método Scrum não define uma ferramenta ou técnica para a representação
dos requisitos. (SCHWABER; SUTHERLAND, 2010). Porém, a utilização de histórias
de usuário foi a prática mais comum nos trabalhos pesquisados, sendo sugerida a
sua utilização na estratégia de requisitos. Cada autor adotou uma diferente
estrutura, adaptando o formato das histórias de usuário para a sua pesquisa,
apresentando os benefícios da utilização desse tipo de notação, como a facilidade
de interpretação do cliente. (BANG, 2007)
Para a estratégia, sugere-se utilizar histórias de usuário e suas variações:
•

Histórias de usuário: conforme definido, as histórias de usuário são
descrições textuais das funcionalidades que o sistema deverá fornecer ao
usuário. (COHN, 2005)

•

Histórias de mau uso: a história de mau uso corresponde a um cenário de
ameaça ao software. Podem ser derivadas de uma história de usuário ou
não. Uma história de usuário pode dar origem a diversas histórias de mau
uso. (BEZNOSOV et al., 2006)

•

Histórias relacionadas à segurança: são histórias definidas para combater
as histórias de mau uso, correspondendo a funcionalidades do sistema que
devem ser implementadas. Podem dar origem a diversas histórias
relacionadas à segurança. Caso não seja possível combater uma história
de mau uso com uma história relacionada à segurança, deve-se definir um
padrão de codificação para a segurança do software que evite o cenário de
ameaça. (BEZNOSOV et al., 2006)

•

Histórias de desempenho: adaptadas de Ho et al. (2006), são histórias
derivadas de uma história de usuário. Representam um ou mais requisitos
de desempenho, que devem ser satisfeitos para a implementação de uma
história de usuário.
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•

Histórias de sistema: representam qualquer requisito não funcional que não
pôde ser definido como uma história de usuário, história de mau uso,
história

relacionada

à

segurança

ou

história

de

desempenho.

(RODRÍGUEZ et al., 2009)
A Figura 8 representa o relacionamento entre os diferentes tipos de histórias
definidos para esta estratégia de requisitos.
História de Usuário

1..*

*

História de
Desempenho
História de Sistema

*
*
História de Mau Uso

1..*

*

História Relacionada a
Segurança

Figura 8 – Representação dos diferentes tipos de histórias
Fonte: Elaborado pelo autor

Os campos descritos no Quadro 4 são comuns a todos os tipos de histórias:
(ROSBERG, 2008)
Título

Descrição

ID

Identificador único do requisito.

Tipo

Tipo da história. História de usuário; história de sistema; história de
mau uso; história relacionada à segurança; história de desempenho.

Título

Cada requisito deve ter um título que traduz a ideia do requisito.

Descrição

A descrição contém informações detalhadas sobre o requisito,
mesmo assim deve ser resumida. Para histórias de usuário deve
seguir, no mínimo, o padrão definido em Cohn (2005): "Como um
<tipo de usuário> eu posso <capacidade> para <valor ao negócio>"

Razão

Motivo da existência do requisito, também deve conter seus
benefícios.

Fonte

De onde o requisito vem? Pode ser uma pessoa, uma reunião ou um
documento.

Motivo da rejeição

A razão ou motivo pelo qual o requisito foi rejeitado.

Validado por

Nome do desenvolvedor que validou o requisito.
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Título

Descrição

Custo (tempo)

O tempo necessário para desenvolver o requisito.

Valor/ Risco

O valor do requisito para o negócio. Se a organização utilizar uma
escala, os valores válidos serão os definidos na escala. Se a
organização usar avaliação quantitativa, será um valor inteiro. No
caso de histórias de mau uso, deve ser estimado o Risco
representado pela ocorrência do cenário de ameaça

Iteração

Iteração na qual o requisito foi desenvolvido.

Relacionamentos

Relacionamentos ou dependências do requisito em relação a outros
requisitos, que precisem ser considerados.

Quadro 4 – Campos comuns às histórias
Fonte: Elaborado pelo autor

Considerando o modelo evolucionário de 4 níveis proposto em Ho et al. (2006),
as histórias de desempenho possuem 5 campos adicionais, descritos no Quadro 5:
Título

Descrição

Nível

Nível até o qual deve ser detalhada a história de sistema.

Descrição qualitativa

Utilizado para o nível 0, é uma descrição qualitativa do desempenho
esperado após desenvolvimento da história de desempenho.

Descrição quantitativa Utilizado para o nível 1, fornece uma métrica quantitativa para o
desempenho esperado após o desenvolvimento da história de
desempenho.
Cenário de execução

Utilizado para o nível 2, fornece detalhes sobre o cenário de
execução do sistema.

Cenário avançado

Utilizado para o nível 3, possui informações mais específicas e suas
validações podem ser necessárias em casos de pico (pior caso).

Quadro 5 – Campos específicos histórias de desempenho
Fonte: Elaborado pelo autor

Os requisitos representados pelas histórias de usuários e suas variações, em
conjunto com demais requisições para o projeto (por exemplo: construir um
determinado artefato para uma parte interessada, ou produzir um modelo parcial da
arquitetura do sistema) irão compor a Lista de Demandas do Produto.
Nawrocki et al. (2002) e Leffingwell (2002) sugerem a utilização de ferramentas
automatizadas para gestão dos requisitos do software. Assim, para obter os
benefícios de uma ferramenta estruturada, mas mantendo o poder de expressão e
visualização dos cartões de histórias de usuário, sugere-se:
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•

O Dono do Produto, como único responsável pela Lista de Demandas do
Produto, realiza a gestão dos requisitos (histórias de usuário e variações)
em qualquer ferramenta automatizada (editor de texto, editor de planilhas,
banco de dados ou aplicação personalizada). Tal arquivo deve estar
disponível a todos para visualização, porém não para edição.

•

Seguindo o processo, o Dono do Produto insere requisitos elicitados na
Lista de Requisitos para posterior análise e incorporação à Lista de
Demandas do Produto. Demais partes interessadas podem continuar
usando cartões de histórias ou qualquer outra ferramenta utilizada na
organização, porém essas solicitações devem ser encaminhadas ao Dono
do Produto, que realizará a inserção do novo requisito na Lista de
Requisitos, garantindo a sua posterior análise. Os campos obrigatórios
para inserção de requisitos na Lista de Requisitos são: título, descrição,
razão e fonte. (ROSBERG, 2008)

Considerando que a Lista de Demandas do Produto, segundo Schwaber
(2004), é um artefato dinâmico, que pode ser alterado ao longo do desenvolvimento,
fazendo com que o processo de elicitação de requisitos continue durante as demais
atividades do desenvolvimento, para a estratégia de requisitos sugere-se:
•

Realização do Subprocesso Elicitação de Requisitos imediatamente após o
Ponto de Controle: Implementação. Essa atividade deve: (1) elicitar
requisitos suficientes, no mínimo, para a primeira iteração do projeto
(ROSBERG, 2008); (2) descrever o ambiente de operação do sistema,
identificando

eventuais

restrições

de

domínio.

(AMBLER,

2008)

(NAWROCKI et al., 2002); (3) realizar o esboço da arquitetura, formulando
uma estratégia técnica viável para os requisitos e restrições obtidos.
(AMBLER, 2008)
Para agrupar as atividades relacionadas e evidenciar os

processos

relacionados ao projeto, foram criados dois subprocessos: Processos de Projeto e
Processos de Requisito. O primeiro agrupa as atividades de Iniciação e Análise do
Projeto, enquanto o segundo contém a Elicitação e a Análise de Requisitos.
Uma vez que a estratégia definida é orientada ao Scrum, papéis, eventos e
artefatos que permaneçam com a mesma definição e propósito definidos
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originalmente serão apenas citados, ressaltando-se apenas as diferenças em
relação ao método original. O modelo de processos do Scrum pode ser encontrado
no Apêndice C.
4.2.1.1 Papéis
Os papéis e responsabilidades permanecem praticamente os mesmos
definidos pelo Scrum: Dono do Produto, Líder Scrum e Time Scrum. Apenas o
primeiro é alterado em relação ao método original. Espera-se que o Dono do Produto
possua habilidades em gerenciamento de requisitos, uma vez que cabe a ele
executar atividades de elicitação e análise de requisitos. (BEZNOSOV et al., 2006).
Caso o Dono do Produto não possua esse perfil, será necessário obter suporte de
especialistas, membros do Time ou profissionais externos, durante as atividades que
compõem o Subprocesso Processos de Requisitos, bem como na condução das
reuniões de planejamento de desempenho e segurança.
4.2.1.2 Eventos com duração fixa
Nenhum dos eventos de duração fixa propostos pelo Scrum são alterados.
Porém, para facilitar a identificação e análise dos requisitos de desempenho e
segurança, sugere-se a adição de um novo evento. Por fim, mantendo a
consistência com o processo de requisitos definido por Rosberg (2008), também é
sugerida a realização de um último evento com foco na melhoria contínua do
processo.
Em Kongsli (2006) é sugerida a realização da Reunião de Planejamento da
Segurança. Para a estratégia de requisitos, sugere-se a extensão do escopo dessa
reunião também a requisitos de desempenho. Assim, esse novo evento é assim
definido:
•

Reunião de planejamento de desempenho e segurança: com duração
variável, não devendo durar mais de 4 horas. Essa reunião ocorre antes da
Reunião de Planejamento da Iteração. Com a participação obrigatória do
Dono do Produto e do Time Scrum, seu objetivo é realizar o detalhamento
das histórias de desempenho (identificando as informações de cada nível)
e ainda identificar histórias de mau uso e histórias relacionadas à
segurança. Dessa forma, durante a reunião de planejamento da iteração, o
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Time tem as informações necessárias para selecionar os itens que irão
compor a Lista de Demandas da Iteração.
Além disso, a identificação de histórias relacionadas à segurança, histórias de
sistema e histórias de desempenho ocorrerá durante todo o processo de
desenvolvimento, incluindo as demais reuniões. Assim, o Dono do Produto deve
garantir que todos esses requisitos sejam adicionados à Lista de Requisitos para
posterior análise.
Por fim, a estratégia de requisitos também contempla a reunião de avaliação do
projeto, definida em Rosberg (2008), com foco na melhoria contínua dos processos
relacionados ao projeto como um todo e não somente ao desenvolvimento Scrum.
•

Reunião de avaliação do projeto: ocorre ao término do projeto, não
possuindo duração pré-determinada. Seu objetivo é, com foco nos
processos do projeto, analisar o que ocorreu bem e o que não foi bem feito,
para assim multiplicar acertos e evitar erros futuros. Os resultados das
Reuniões de Retrospectiva da Iteração podem ser usados como ponto de
partida para a avaliação do projeto. Por fim, o Dono do Produto deve
garantir que os resultados dessa reunião sejam compartilhados com toda a
organização.

4.2.1.3 Artefatos
Considerando os artefatos definidos no Scrum e os sugeridos na estratégia de
requisitos, esse é o ponto em que se concentram as alterações mais significativas.
Além da inclusão de novos artefatos, para o modelo proposto, espera-se que o Dono
do Produto utilize as histórias de usuário e suas variações para registro dos
requisitos.
Os artefatos definidos na estratégia de requisitos são: Visão do Projeto, Lista
de Requisitos, Lista de Demandas do Produto, Plano da Liberação, Lista de
Demandas da Iteração e Lista de Requisitos Implementados. Apesar da introdução
de dois novos artefatos, propostos em Rosberg (2008), ambos são subconjuntos da
Lista de Demandas do Produto, definidos para facilitar a representação e gestão das
informações de requisitos. Assim, os artefatos que diferem dos originalmente
propostos no Scrum são:
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•

Visão do Projeto: pode parecer vaga a princípio, mas se tornará clara com
a evolução do projeto. A Visão do Projeto deve descrever a razão pela qual
o projeto está sendo realizado, identificando qual o estado final desejado.
Todos os requisitos posteriormente definidos deverão estar diretamente
relacionados diretamente às metas e visão do projeto.

•

Lista de Requisitos: é um subconjunto da Lista de Demandas do Produto,
contendo todos os requisitos ainda não tratados pelos Processos de
Requisitos. Ela é composta por itens originados da elicitação de requisitos
ou solicitações de mudança, sendo o primeiro passo para um item compor a
Lista de Demandas do Produto. O Dono do Produto deve tentar manter
essa lista sempre vazia, iniciando o quanto antes o fluxo de um requisito
pelo processo definido. Como quaisquer partes interessadas podem solicitar
a inserção de registros nessa lista, sugere-se que ela seja de fácil
preenchimento. Deve haver pelo menos quatro informações básicas para
tanto: título, descrição, razão e fonte.

•

Lista de Demandas do Produto: é uma lista de requisitos funcionais e não
funcionais priorizados e estimados que, quando desenvolvidos, entregarão
a Visão do Projeto. Ela é o destino final de todos os requisitos que passam
pelos processos de requisitos. Assim que selecionado para uma Iteração, o
Dono do Produto deve indicar no requisito em qual Iteração ele será
desenvolvido. Caso o requisito não tenha sido desenvolvido, por qualquer
razão, a informação deve ser removida. A Lista de Demandas do Produto é
priorizada para que os itens que gerem maior valor tenham maior
prioridade para desenvolvimento. Além disso, é um documento em
permanente atualização, sendo modificado ao longo do projeto para refletir
mudanças nos requisitos de negócio e se adaptar à velocidade do Time
para transformar os seus itens em funcionalidades.

•

Lista de Requisitos Implementados: subconjunto da Lista de Demandas do
Produto e contém todos os requisitos efetivamente desenvolvidos.

4.2.1.4 Modelo
A Figura 9 fornece uma visão geral sobre os processos da estratégia de
requisitos.
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Figura 9 – Processos estratégia de requisitos
Fonte: Elaborado pelo autor
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1

Processos de Projeto
Os Processos de Projeto incluem as atividades Iniciação e Análise do Projeto.

Estas, por sua vez, determinarão a criação do documento de Visão do Projeto e a
elaboração do planejamento para a posterior realização das atividades de requisitos.
Os componentes do processo estão detalhados na Figura 10.

Figura 10 – Detalhamento Processos do Projeto
Fonte: Elaborado pelo autor

1.1 Iniciação do Projeto
Durante a Iniciação do Projeto o Dono do Produto definirá se a demanda deve
ser tratada como um projeto ou não. Nesta etapa o Dono do Produto verifica a
existência de recursos financeiros e humanos para realização do projeto. Além
disso, ele deve identificar todas as pessoas/ departamentos/ organizações
envolvidas na produção ou afetadas pelo produto do projeto.
A criação e a aprovação do documento de visão do projeto, que conterá as
metas do produto, bem como o objetivo da organização ao desenvolvê-lo, é a última
etapa da Iniciação do Projeto.
Os componentes do processo estão detalhados na Figura 11.
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Figura 11 – Detalhamento da Iniciação do Projeto
Fonte: Elaborado pelo autor
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1.1.1 Avaliar Demanda
O Dono do Produto define se a solicitação trata-se de um projeto de acordo
com os critérios estabelecidos pela organização. Caso não se trate de um projeto, o
Dono do Produto deve encaminhar a solicitação para o tratamento cabível.
1.1.2 Validar Recursos
O Dono do Produto verifica se haverá recursos financeiros e humanos para a
execução do projeto.
1.1.3 Identificar Partes Interessadas
O Dono do Produto identifica todos os envolvidos e/ou afetados pelo produto
de software. Sendo que a Identificação das Partes Interessadas deve focar as fontes
de obtenção de requisitos pelo Engenheiro de Requisitos durante a Elicitação.
A criação de Grupos de Usuários é sugerida como ferramenta para garantir o
envolvimento de todas as partes interessadas e elicitar o maior número de requisitos
possível. (ROSBERG, 2008)
1.1.4 Criar Documento de Visão do Projeto
O Dono do Produto cria o documento visão do projeto, baseado em suas
informações e aquelas coletadas com as partes interessadas das unidades de
negócio, para garantir a transparência e a importância do produto em
desenvolvimento.
A visão do projeto pode ser desde a descrição das alterações nos processos
de negócio com a presença do sistema até a descrição de suas funcionalidades, no
caso de um produto voltado para venda. O documento deve especificar metas de
alto nível para o software – o que a empresa busca com seu desenvolvimento e
como ele afeta o modelo de negócio e as estratégias globais da organização.
1.1.5 Visão do Projeto Aprovada?
O Dono do Produto deve garantir que todas as Partes Interessadas
identificadas até o momento aprovem o documento de visão do projeto construído.
Caso contrário, o Dono do Produto deve alterar o documento, até que este obtenha
o consenso de todos.
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1.2 Análise do Projeto
Durante a Análise do Projeto, o Dono do Produto elaborará um cronograma
para a realização das atividades de elicitação e análise de requisitos do projeto,
além de validar as informações coletadas até o momento. Os componentes do
processo estão detalhados na Figura 12.

Figura 12 – Detalhamento Análise do Projeto
Fonte: Elaborado pelo autor

1.2.1 Definir Cronograma para Processo de Requisitos
O Dono do Produto define um cronograma para a realização dos processos de
requisitos, contemplando os recursos necessários para realização dessa etapa e
obtenção das informações necessárias.
O Dono do Produto deve garantir que o cronograma inclua o tempo necessário
para elicitar e desenvolver requisitos suficientes para ao menos uma iteração.
1.2.2 Validar Informações do Projeto
O Dono do Produto valida as informações levantadas nas etapas anteriores,
garantindo a presença de todas as informações necessárias e a ausência de falhas.
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2

Ponto de Controle: Implementação
O cliente e/ou a alta administração (diretoria) definem pela continuidade ou não

do projeto. O projeto pode ser cancelado, seja por não haver recursos, por haver
outras opções mais baratas no momento ou pode ser apenas postergado.
3

Processos de Requisitos
Os Processos de Requisitos incluem as atividades de Elicitação e Análise de

Requisitos. Como o método Scrum é iterativo, os Processos de Requisitos, tanto
elicitação

quanto

análise,

podem

ocorrer

durante

todo

o

processo

de

desenvolvimento do software. Os componentes do processo estão detalhados na
Figura 13.

Figura 13 – Detalhamento Processos de Requisitos
Fonte: Elaborado pelo autor
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3.1 Elicitação de Requisitos
Durante a Elicitação de Requisitos, o Dono do Produto elicitará os requisitos
que irão compor a Lista de Requisitos. Além disso, espera-se a descrição do
ambiente de operação do sistema e um esboço inicial da arquitetura.
Mesmo que o Time não esteja ainda definido, o Dono do Produto pode solicitar
o auxílio de possíveis membros do Time ou especialistas externos. Os componentes
do processo estão detalhados na Figura 14.

Figura 14 – Detalhamento Elicitação de Requisitos
Fonte: Elaborado pelo autor

3.1.1 Elicitar Requisitos
O Dono do Produto elicita requisitos suficientes, no mínimo, para a primeira
iteração do projeto, considerando os grupos de usuários e partes interessadas
anteriormente identificadas.
Devem ser identificados todos os tipos de histórias definidos. Além disso, para
as histórias de sistema, é necessário identificar o nível alvo até o qual elas devem
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ser detalhadas. Durante todo o projeto, novos requisitos podem ser elicitados, assim,
a representação dessa atividade nessa etapa representa apenas a elicitação inicial
de requisitos para início do desenvolvimento.
3.1.2 Esboçar Arquitetura do Sistema
O Dono do Produto deve descrever o ambiente de operação do sistema,
identificando eventuais restrições de domínio, realizando o esboço da arquitetura e
formulando uma estratégia técnica viável para os requisitos e restrições obtidos.
3.2 Análise de Requisitos
As atividades envolvidas nos Processos de Requisitos podem ser realizadas
durante todo o projeto, sempre que um novo requisito for identificado ou uma
solicitação de mudança for cadastrada.
Ao término dos Processos de Requisitos, a Lista de Demandas do Produto é
criada, caso seja a primeira execução dos processos, ou atualizada, caso os
processos estejam sendo executados devido a uma nova solicitação. Os
componentes do processo estão detalhados na Figura 15.
3.2.1 Verificar Requisito
O Dono do Produto verifica se o requisito está de acordo com a visão do
projeto e seus objetivos, definindo pelo seu desenvolvimento ou não. Durante essa
atividade ele pode consultar as partes interessadas para coletar informações sobre
um requisito, porém cabe somente a ele definir pelo seu desenvolvimento ou não.
Após a verificação, caso o requisito seja rejeitado, o Dono do Produto deve
adicionar a razão da rejeição ao registro do requisito, encerrando o desenvolvimento
desse item. Assim, caso o solicitante assim deseje, será necessário cadastrar um
novo requisito para a funcionalidade.
3.2.2 Requisito Aceito?
Caso o requisito tenha sido julgado válido ao projeto pelo Dono do Produto
durante a atividade de Verificar Requisito, o requisito segue para a especificação.
Caso contrário, o processo para esse requisito se encerra.
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Figura 15 – Detalhamento Análise de Requisitos
Fonte: Elaborado pelo autor
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3.2.3 Especificar Requisito
O Dono do Produto completa e padroniza as informações do requisito. Sendo
que podem ser necessárias atividades adicionais de elicitação para completar
informações sobre um requisito.
3.2.4 Validar Requisito
O Time Scrum valida se as informações disponíveis são suficientes para as
atividades de estimativa e desenvolvimento do requisito. Caso o requisito seja
rejeitado, ele é devolvido ao Dono do Produto, retornado à fase de Especificar
Requisito, para que sejam providas informações adicionais. E caso validado, devese adicionar ao registro do requisito o nome do responsável pela validação.
3.2.5 Requisito Validado?
Caso o requisito esteja validado, segue para a estimativa, caso contrário, ele é
"devolvido" ao Dono do Produto para que este determine as demais informações
necessárias.
3.2.6 Estimar Custo do Requisito
O Time Scrum deve estimar o custo de desenvolvimento do requisito. Sendo
que para essa estimativa, podem ser usados quaisquer métodos de maior prática
pela organização, por exemplo, o Jogo do Planejamento ou tempo de
desenvolvimento de cada item.
Assim que disponível, essa informação é adicionada ao registro do requisito.
3.2.7 Estimar Valor do Requisito
O Dono do Produto deve estimar o Valor do Requisito para o negócio,
considerando as práticas adotadas pela organização, seja em uma escala de
importância ou métodos quantitativos.
Caso se trate de uma história de mau uso, o Dono do Produto deve estimar o
Risco representado pela ocorrência do cenário de ameaça ao negócio. Essa
informação tem como objetivo suportar a tomada de decisão para Priorizar o
Requisito, e na sua definição devem ser considerados os interesses do cliente e
demais partes interessadas.
Assim que disponível, essa informação é adicionada ao registro do requisito.
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3.2.8 Priorizar Requisito
O Dono do Produto deve definir a prioridade de cada requisito comparada aos
demais requisitos já existentes, formando a Lista de Demandas do Produto, de forma
que os itens de maior prioridade sempre estejam no topo da lista. Como regra, dois
itens nunca podem ter a mesma prioridade e novos requisitos devem ser
acomodados entre dois outros requisitos. Para a realização dessa atividade, a
organização deve usar a prática com a qual ela esteja mais acostumada.
4

Haverá Reunião de Planejamento da Liberação
A realização da Reunião de Planejamento da Liberação é opcional, sendo que

a ausência de seus artefatos poderá aparecer futuramente como um impedimento,
cuja remoção se tornará um item da Lista de Demandas do Produto.
5

Realizar Reunião de Planejamento da Liberação
Duração: o planejamento de uma Liberação geralmente não requer mais que

15 a 20% do tempo que a empresas usualmente gastam com essa atividade. Isso
porque planejamentos adicionais são feitos a cada Reunião de Planejamento da
Liberação, Reunião de Revisão da Iteração e Reunião Diária.
O Dono do Produto realiza essa reunião com o Time e especialistas. Mesmo
que o Time não esteja ainda definido, o Dono do Produto pode solicitar informações
de possíveis membros do Time.
A Reunião de Planejamento da Liberação estabelece o Plano da Liberação e
definirá um custo e prazo prováveis para a Liberação. Para tanto, será necessário
estimar a Lista de Demandas do Produto, cabendo à organização definir a melhor
técnica para tanto.
6

Realizar Reunião de Planejamento de Desempenho e Segurança
A Reunião de Planejamento de Desempenho e Segurança tem duração

variável, não devendo demandar mais de 4 horas, e ocorre antes da Reunião de
Planejamento da Iteração, com a participação obrigatória do Dono do Produto e do
Time. Seu objetivo é realizar o detalhamento das histórias de desempenho,
identificando as informações de cada nível, e identificar histórias de mau uso e
histórias relacionadas à segurança. Durante essa reunião, clientes, usuários,
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especialistas, gerentes, Líder Scrum e outras partes interessadas também podem
participar.
7

Reunião de Planejamento da Iteração
A Reunião de Planejamento da Iteração deve ter duração de 8 horas para uma

Iteração de 1 mês. Para outras situações, ela deve corresponder a 5% do tamanho
total da Iteração. Para sua realização a presença do Dono do Produto e do Time são
obrigatórias, sendo que clientes, usuários, especialistas, gerentes, Líder Scrum e
outras partes interessadas também podem participar.
Dividida em duas partes: na primeira ocorre a seleção dos itens da Lista de
Demandas do Produto que serão desenvolvidos na Iteração que se inicia e a
definição da meta da Iteração; e na segunda, que marca o início da Iteração, os
itens selecionados são detalhados em tarefas, que irão compor a Lista de
Demandas da Iteração.
As entradas para essa reunião são a Lista de Demandas do Produto, o último
incremento do produto, a capacidade do Time e seus registros de desempenho. Os
componentes da reunião estão detalhados na Figura 16.
7.1 Apresentar Itens Prioritários da Lista de Demandas do Produto
O Dono do Produto apresenta os itens de alta prioridade da Lista de Demandas
do Produto, considerando o último incremento do produto para realização de
eventuais mudanças. Além disso, ele deve responder a todos os questionamentos
do Time sobre os itens apresentados.
7.2 Identificar Itens da Lista de Demandas do Produto e a Meta da Iteração
Com o apoio do Dono do Produto e demais participantes da reunião, mas com
soberania na decisão, o Time define os itens da Lista de Demandas do Produto que
ele acredita ser possível desenvolver na próxima Iteração.
Após a seleção dos itens, o Time define a Meta da Iteração (subconjunto da
Meta da Liberação), que é o objetivo que será atingido através do desenvolvimento
dos itens da Lista de Demandas do Produto selecionados.
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Figura 16 – Detalhamento Reunião de Planejamento da Iteração
Fonte: Elaborado pelo autor

7.3 Definir a Lista de Demandas da Iteração para Atingir Meta da Iteração
O início dessa atividade marca o início da Iteração. Durante ela, o Time, que
deve estar todo presente, define como tornar os itens selecionados da Lista de
Demandas do Produto em um incremento de produto na Iteração que se inicia. O
apoio de especialistas e de outras partes interessadas pode ser solicitado pelo Time,
que é o responsável pela definição das tarefas.
Somente o Time pode definir e alterar a Lista de Demandas da Iteração,
devendo definir um plano de entrega para os itens selecionados da Lista de
Demandas do Produto, constituindo um conjunto de tarefas, que compõe a Lista de
Demandas da Iteração.
De qualquer forma, novas tarefas podem surgir à medida que a Iteração evolui
e eventualmente itens selecionados podem ser removidos da Lista de Demandas da
Iteração. Caso isto ocorra, o Líder Scrum, o Dono do Produto e o Time se reúnem
para remover itens que não afetem a Meta da Iteração. Se isso não for possível,
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tenta-se reduzir o escopo de algumas funcionalidades selecionadas, também sem
alterar a Meta da Iteração.
8

Iteração
O Time transforma a Lista de Demandas da Iteração em um incremento de

produto que atenda ao conceito de "pronto", detalhando novas e também
completando as tarefas determinadas anteriormente.
Durante a iteração, o Time atualiza a Lista de Demandas da Iteração à medida
que evolui em seu trabalho e o Líder Scrum remove os impedimentos registrados
durante a Reunião Diária e trabalha para melhorar a produtividade do Time. O Dono
do Produto orienta o Time sobre as funcionalidades em desenvolvimento, tirando
dúvidas e fornecendo informações necessárias ao incremento do produto sendo
construído.
Durante a Iteração, nenhuma parte externa ao Time pode alterar o escopo do
trabalho sendo realizado na Iteração ou solicitar ao Time uma forma específica de
trabalho.
Eventualmente pode ocorrer o cancelamento da Iteração. Esse evento se dá
em razão de a Meta da Iteração ter se tornado obsoleta (considerando os requisitos
de negócio e condições do mercado); além disso, o Time pode se dar conta de que
a Meta da Iteração é inatingível ou foi atingida precocemente. Em todos os casos,
deve haver consenso entre Dono do Produto e Time para o cancelamento de uma
Iteração.
9

Realizar Reunião Diária
A Reunião Diária melhora a comunicação do Time, elimina a necessidade de

outras reuniões, remove impedimentos ao trabalho, facilita a tomada de decisão e
eleva o conhecimento de todos sobre o trabalho sendo feito.
O Líder Scrum é o responsável pela condução da reunião, que deve ocorrer
sempre no mesmo horário e local, mantendo-a com o limite máximo de 15 minutos,
garantindo que cada membro seja breve em sua oportunidade e que o Time não
seja interrompido por outras partes interessadas. Durante essa reunião, cada
membro do Time responde sobre o que ele fez desde a última reunião, o que ele
pretende fazer até a próxima reunião, e se ele tem algum impedimento em seu
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trabalho. O Líder Scrum registra todos os impedimentos relatados para posterior
remoção.
Caso haja a necessidade de discussões mais detalhadas sobre a arquitetura
do software ou sobre um requisito, o Líder Scrum agenda uma próxima reunião com
a presença dos membros do Time necessário e eventuais outras partes
interessadas, mantendo a discussão fora da Reunião Diária.
10 Reunião de Revisão da Iteração
Possui duração máxima de 4 horas com a obrigatoriedade da presença do
Dono do Produto, Time e Líder Scrum. Porém, quaisquer outras partes interessadas
podem participar.
O objetivo dessa reunião é mostrar a diferença entre a Meta da Iteração e a
Lista de Demandas do Produto dos resultados obtidos na Iteração, além de discutir
as razões para esses desvios. Os componentes da reunião estão detalhados na
Figura 17.
10.1

Preparar para a Reunião de Revisão da Iteração
Devendo durar no máximo 1 hora, o Time prepara as funcionalidades que

serão apresentadas, sendo que o que não atende ao conceito de "pronto" não é
apresentado. Artefatos somente devem ser apresentados, se necessários para
compreender uma funcionalidade "pronta".
As funcionalidades deverão ser apresentadas na estação de trabalho de um
dos membros do Time e executadas no ambiente mais próximo ao ambiente de
Produção.
10.2

Apresentar Meta da Iteração
O Líder Scrum inicia a reunião com a apresentação da Meta da Iteração, Itens

da Lista de Demandas do Produto comprometidos, e os itens da Lista de Demandas
do Produto completados.
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Figura 17 – Detalhamento Reunião de Revisão da Iteração
Fonte: Elaborado pelo autor
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10.3

Apresentar Funcionalidades "Prontas"
O Time apresenta as funcionalidades, discutindo com os demais presentes o

que ocorreu e o que não ocorreu bem durante a Iteração. Além disso, o Time
responde às questões das partes interessadas em relação à apresentação,
observando as alterações desejadas.
10.4

Receber comentários das Partes Interessadas
O Dono do Produto garante que todas as partes interessadas foram ouvidas,

sendo que elas podem emitir quaisquer observações e críticas em relação às
funcionalidades

apresentadas,

bem

como

solicitação

de

alteração

das

funcionalidades entregues e inclusão de novas.
10.5

Revisar a Lista de Demandas do Produto
O Dono do Produto discute com o Time e demais partes interessadas

potenciais alterações na Lista de Demanda do Produto e suas prioridades, baseado
nos comentários recebidos.
10.6

Agendar Próxima Reunião de Revisão da Iteração
Caso haja futuras iterações, ao término das reuniões o Líder Scrum anuncia o

lugar e a data da próxima Reunião de Revisão da Iteração ao Dono do Produto e
demais partes interessadas.
11 Reunião de Retrospectiva da Iteração
Com duração máxima de 3 horas, nessa reunião é obrigatória a presença do
Líder Scrum e do Time, sendo que o Dono do Produto é opcional. O objetivo é
inspecionar como os processos Scrum funcionaram na última Iteração e aperfeiçoálos para a próxima. Os componentes da reunião estão detalhados na Figura 18.
11.1

Coletar e Priorizar Informações sobre o Processo
O Líder Scrum solicita que cada membro do Time responda a duas perguntas:

O que foi bem feito na última iteração? O que pode ser melhorado para a próxima
iteração?
O Líder Scrum sumariza as respostas do Time e em seguida, em conjunto com
o Time, prioriza a ordem de discussão dos potenciais aperfeiçoamentos para o
restante da reunião.
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Figura 18 – Detalhamento Reunião de Retrospectiva da Iteração
Fonte: Elaborado pelo autor

11.2

Discutir Aperfeiçoamentos com o Time
O Time discute os potenciais aperfeiçoamentos, visando transformá-los em

itens de ação para a próxima iteração, sendo que o Líder Scrum participa da
discussão como um facilitador, e não como um provedor de soluções.
11.3

Solicitar Adição de Itens à Lista de Demandas do Produto
O Líder Scrum consolida os itens solicitados e sugere ao Dono do Produto a

sua inclusão na Lista de Demandas do Produto como itens não funcionais de alta
prioridade.
11.4

Atualizar Lista de Demandas do Produto
O Dono do Produto realiza a atuação da Lista de Demandas do Produto, de

acordo com as sugestões recebidas, sendo que esta atividade pode ser realizada
após a reunião, caso o Dono do Produto não esteja presente.
12 Há mais Iterações?
Caso haja mais Iterações para a mesma Liberação, inicia-se a Reunião de
Planejamento da Iteração seguinte.
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13 Há mais Liberações?
Caso haja mais Liberações para o produto, inicia-se a avaliação se haverá
Reunião de Planejamento da Liberação para a Liberação seguinte.
14 Realizar Reunião de Avaliação do Projeto
O Dono do Produto realiza ao término do projeto a Reunião de Avaliação do
Projeto, como foco nos processos do projeto como um todo, avaliando o que ocorreu
bem e o que não foi feito, com o objetivo de multiplicar acertos e evitar erros futuros.
Os resultados das Reuniões de Retrospectiva da Iteração podem ser usados
como ponto de partida para a avaliação do projeto, porém o foco dessa reunião não
é o processo de desenvolvimento, mas o projeto como um todo. Os resultados da
Avaliação do Projeto devem ser compartilhados com toda a organização.
15 Armazenar Documentação
O Dono do Produto deve garantir o armazenamento em um repositório único
das informações geradas durante o processo de realização do projeto. Documentos
gerados, resultados de avaliações e demais informações devem ser disponibilizadas
em repositório que garanta o acesso das partes interessadas.
O Dono do Produto deve criar um sumário de informações, caso a quantidade
de documento seja grande.
A documentação do projeto deve ser realizada ao longo de todo o processo de
desenvolvimento e a etapa de Armazenar Documentação é uma forma de garantir a
preservação da informação para as iniciativas de desenvolvimento posteriores. A
utilização

de

modelos

padronizados

de

documentos

pela

organização

é

recomendada.
4.3

Conclusão
O conteúdo apresentado nesta seção coincide com o produto principal e

objetivo desta pesquisa, a estratégia de requisitos. Foram esclarecidas as principais
práticas incorporadas ao roteiro e como elas se relacionam, seguidos dos papéis,
eventos e artefatos para ela definidos. Ao término da seção, foram detalhados os
processos de negócio que compõem o roteiro, ressaltando sua sequência, objetivos
e envolvidos.
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5 APLICAÇÃO PRÁTICA
Nesta seção é mostrado um exemplo de aplicação da estratégia de requisitos
definida nesta dissertação.
Foi realizado um processo de engenharia reversa sobre um sistema web – já
em ambiente de produção – para acompanhamento de resultados de obras para
uma organização privada do segmento de construção civil. O analista de requisitos
da empresa teve acesso ao roteiro de processos definido nesta dissertação e
realizou a elicitação e análise das histórias de usuário e demais variações de
histórias aqui definidas.
Assim, com base na documentação original do software e no próprio sistema
em produção, o analista de requisitos executou os Processos de Projeto e
Processos de Requisitos (até o subprocesso Especificar Requisito) definidos na
seção 4 desta dissertação. Isto porque os demais processos sugeridos no roteiro,
pressupõem o início do desenvolvimento Scrum, o que não ocorreu para esta
aplicação prática, uma vez que o sistema já se encontra desenvolvido.
5.1

Sistema de acompanhamento de resultado
Os procedimentos de acompanhamento de resultados de obras são realizados

mensalmente para todas as obras que possuam a participação da empresa e que
estejam em andamento ou paralisadas.
No cenário anterior à construção do sistema, as informações eram enviadas
para a sede da empresa por cada uma das obras em uma planilha de dados padrão,
estruturada com as informações necessárias para extração dos indicadores de
desempenho. Em seguida, esta planilha era importada para um software, aqui
chamado Sistema Rent (responsável pela consolidação dos resultados para
apresentação aos acionistas), para então ser realizada a aferição dos resultados de
obras.
O sistema de acompanhamento de resultados, chamado aqui sistema Acre, foi
desenvolvido para reduzir a quantidade de processos manuais de envio e carga de
informações, além de prover um ambiente on-line, de fácil acesso por todas as
obras, para o lançamento de informações para acompanhamento da sede e garantir
a integridade da informação. Além do Rent, que compartilha o mesmo banco de
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dados com o sistema Acre, este importa informações de outros três softwares
corporativos: o sistema de custeio, o sistema de consórcio, e o sistema integrado de
gestão empresarial da organização.
A construção do Acre afeta, direta ou indiretamente todas as partes
interessadas destacadas na Figura 19.

Figura 19 – Partes interessadas sistema Acre
Fonte: Elaborado pelo autor

Apesar das diversas partes interessadas identificadas, a maioria delas é
apenas afetada pelo sistema não sendo responsáveis por ações dentro do software.
Assim, considerando seus usuários, o Acre possui apenas dois perfis de usuários:
Analista de Controle Obra e Analista de Controle Sede.
A principal diferença entre os perfis definidos é que enquanto o primeiro é o
administrador de uma obra, o segundo é administrador, no sistema, de todas as
obras da empresa. Além disso, não há distinção entre diferentes Analista de
Controle Obra ou Sede, todos possuem os mesmos privilégios de acesso no Acre.
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O Acre foi desenvolvido em linguagem C#, utilizando o framework .Net versão
2.0, com banco de dados SQL Server 2005.
5.2

Desempenho e segurança no Acre
Conforme afirmado anteriormente, o Acre é utilizado em todas as obras da

empresa, sendo que algumas delas estão localizadas em regiões remotas, com
conexão à internet feita muitas vezes via rádio com velocidades limitadas. Além
disso, durante os primeiros dias úteis do mês, período de aferição de resultados,
podem ocorrer picos de acesso simultâneo de até 100 usuários.
Em relação às principais preocupações sobre requisitos de desempenho
definidas em Kandt (2006), latência, taxa de transferência e capacidade são
fundamentais para a aceitação do sistema em obras. Uma vez que, dada a lentidão
da conexão e a rotina de trabalho em um canteiro de obras, usuários facilmente
optam por abandonar os processos em sistema em eventuais dificuldades de
acesso. Ainda de acordo com a classificação em Kandt (2006), não foram definidos
modos de operação diferenciados para o Acre.
Quanto a segurança, como o Acre compartilha o banco de dados com o Rent,
as informações estratégicas de rentabilidade da empresa, resultados econômicos e
financeiros estão lá armazenadas, sendo um dos ativos a serem protegidos, sendo
críticas questões pertinentes à confidencialidade e integridade.
O Acre exibe informações estratégicas de todas as obras, algumas importadas
de outros sistemas corporativos, como por exemplo o faturamento bruto e líquido
dos empreendimentos, saldo para pagamento de bônus, lucro bruto e líquido e custo
de capital. Assim, o acesso indevido ao sistema é um risco potencial à
confidencialidade das informações sigilosas da empresa.
As informações pertinentes aos resultados de cada obra, são tratadas com
extrema confidencialidade. Muitas delas são obras públicas, e informações como
faturamento, custo direto e indireto devem ser gerenciadas com o zelo necessário
para evitar desgastes com entidades externas. Além disso, os dados de uma
determinada

obra

somente

dizem

respeito

aos

responsáveis

por

empreendimento, não devendo ser reveladas à funcionários de outras obras.

aquele
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Voltando à integridade, os resultados relativos a pagamento de bônus de
funcionários e prêmios por eficiência na gestão de obras são realizados com base
nos dados informados no Acre. Assim, a integridade dos registros no sistema são
críticas para os processos da empresa.
Os processos de controladoria para cálculo de resultados de obras são
realizados durante um período específico do mês. Assim, especialmente durante
este período, a disponibilidade do sistema se torna crítica, uma vez que um atraso
de um dia na entrega dos resultados, pode impactar diretamente a realização de
pagamentos a funcionários e terceiros, ou a divulgação dos resultados corporativos.
Quanto a autenticidade, os sistemas corporativos fazem uso de uma
ferramenta integrada de controle de acesso, sistema Aces, que realiza a gestão de
perfis de usuários, informações e funções acessíveis. Assim, os requisitos de
autenticidade, apesar de levantados para cada software, são implementados na
ferramenta de gestão de acesso.
5.3

Avaliação de resultados
A documentação anterior do sistema, apresentava 12 casos de uso, sendo 7

deles detalhados e 5 apenas com a descrição do fluxo básico. Em nenhum deles
houve qualquer referência a requisitos não funcionais do sistema, salvo a menção
ao número de usuários simultâneos operando o sistema em momentos de pico.
Além disso, a documentação original do sistema estava desatualizada em
relação à versão em produção, assim para o levantamentos das funcionalidades, o
analista de requisitos se baseou também nas funcionalidades disponíveis no
software atual.
Foram identificadas 62 histórias (incluindo variações), sendo que sua
distribuição se encontra na Tabela 1.
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Tabela 1 – Distribuição de histórias por tipo
Tipos de histórias

Totais

História de desempenho
História de sistema
História de mau uso
História relacionada a segurança
História de usuário
TOTAL

4
3
22
10
23
62

Fonte: Elaborado pelo autor

As história de sistema identificadas referiam-se ao formato esperado de
qualquer arquivo eventualmente importado para o sistema, com a finalidade de
minimizar o tempo gasto em obras para a entrada de dados. Ao formato esperado de
saída dos arquivos exportados pelo sistema. E por fim, à premissa corporativa de
utilização do sistema Aces para gestão de perfis de usuário no Acre.
Avaliando a distribuição de requisitos identificados com a utilização da
estratégia, já é possível ver um maior equilíbrio entre as funcionalidades do sistema
e as características não funcionais. Assim, os RNFs que se encontram ocultos sob
as operações que o software deve completar e que não seriam explicitados com a
utilização do método Scrum ou outros métodos ágeis, conforme afirmado em
Eberlein e Leite (2002) e Mead, Viswanathan e Padmanabhan (2008), foram
identificados com a aplicação da estratégia de requisitos proposta.
5.4

Desempenho
Para a identificação das histórias de desempenho, a estratégia de requisitos

sugere que após a identificação do requisito, seja definido o seu nível de
detalhamento desejado para posterior refinamento iterativo desde a descrição
qualitativa até, eventualmente, uma descrição do cenário avançado de execução.
Nesta aplicação prática, o analista de requisitos imediatamente após a identificação
do requisito, determinava o seu nível de detalhamento desejado e imediatamente
fornecia as informações necessárias.
Considerando os fatores explicados por Kandt (2006), dois possíveis modos de
operação poderiam ter sido considerados para diferenciar a velocidade mínima de
conexão em obras, da velocidade mínima de conexão na sede e escritórios
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comerciais. Porém, o analista de requisitos preferiu considerar apenas o pior caso na
definição destes requisitos.
O sistema quando disponibilizado em produção, inicialmente apresentava
problemas no tempo de resposta (latência) do cálculo dos indicadores. A utilização
da estratégia nesta aplicação, mostrou que esse requisito seria elicitado. Este foi
definido como um requisito de desempenho nível 2, para o qual foram definidas além
da latência, a capacidade esperada pelo sistema para processamento dos
indicadores.
Outras funcionalidades críticas em desempenho, especialmente considerando
as taxas de transferência disponíveis em determinadas obras, foram identificadas,
porém devido a sua baixa complexidade em termos de processamento, foram
definidas como Nível 1 e especificada somente a latência máxima esperada.
Assim, as histórias de desempenho identificadas abordaram as características
mostradas na Tabela 2.
Tabela 2 – Características identificadas considerando Kandt (2006)
Histórias de desempenho
Latência
Capacidade
Taxa de transferência
Modos de operação

Totais
4
1
0
0

Fonte: Elaborado pelo autor

5.5

Segurança
Na organização em questão os requisitos de segurança pertinentes a

vulnerabilidades de ambiente, banco de dados e sistemas operacionais são de
responsabilidade da equipe de infraestrutura de tecnologia da informação. Assim,
estas ameaças e riscos, e consequentemente requisitos deles derivados, não foram
incluídos nas histórias de mau uso definidas pela utilização da estratégia de
requisitos.
Além disso, vulnerabilidades decorrentes da linguagem ou plataforma de
codificação, são de responsabilidade da equipe de programação, da mesma forma,
não sendo incluídos estes requisitos no escopo das histórias de mau uso
identificadas. Assim, as histórias de segurança foram baseadas em vulnerabilidades
de requisitos e cenários de operação do sistema.
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A identificação de histórias relacionadas à segurança foi feita para todas as
histórias de mau uso elicitada. Embora seja possível classificar as histórias de mau
uso e realizar uma análise de riscos para se determinar quais riscos serão
combatidos. Sendo isto especialmente útil quando o custo de desenvolvimento das
contra medidas para todos os cenários de ameaça é muito alto, este não era o caso
para esta aplicação prática. (VERDON; MCGRAW, 2004)
No total foram identificadas 22 histórias de mau uso - estando as precoupações
abordadas por cada uma delas explicitado na Tabela 3, sendo que para a maioria
delas foi também definida ao menos uma contramedida, ou história relacionada à
segurança. A exceção das histórias 27 e 44, que somente podem ser combatidas
com procedimentos externos ao software, relacionados à políticas organizacionais; e
também da história 45, que é naturalmente combatida por uma das premissas de
construção do sistema.
Tabela 3 – Preocupações de segurança considerando Lauesen (2002)
Histórias de mau uso
Confidencialidade
Integridade
Disponibilidade
Autenticidade

Totais
5
9
8
0

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme explicado anteriormente, a autenticidade é controlada pelo Aces,
assim não foram identificadas histórias de mau uso abordando a garantia da
autenticidade no sistema.
Uma outra evidência da melhoria no tratamento a requisitos não funcionais de
segurança proporcionada pela estratégia proposta é o mapeamento das histórias, o
que proporciona a possibilidade de uma verificação cruzada de como cada um dos
requisitos de segurança foi combatido. A Figura 20 mostra o mapeamento de
requisitos de segurança, em conjunto com as demais histórias identificadas para o
Acre.
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Histórias de usuário

Histórias de mau uso

Histórias relacionadas à segurança

Figura 20 – Relacionamento das histórias identificadas
Fonte: Elaborado pelo autor

5.6

Conclusão
A aplicação prática desta dissertação foi realizada em um cenário que pode

deixar dúvidas quanto á efetividade da estratégia de requisitos sugerida. Em um
cenário ideal, para obter uma base de comparação, seriam realizados duas
aplicações práticas sobre um mesmo projeto: a primeira delas utilizando as
atividades e ferramentas sugeridas pelo método Scrum; e a segunda - com uma
segunda equipe - com a aplicação da estratégia de requisitos proposta.
O fato da validação dos resultados ter sido realizada sobre um sistema em
produção e sua documentação original, mesmo que por um analista de requisitos
alheio ao desenvolvimento do sistema, pode ter influência direta na obtenção das
histórias e demais requisitos elicitados. Dessa forma, mesmo apresentando
evidências da elicitação de requisitos não funcionais com a aplicação da estratégia
de requisitos, os resultados dessa validação precisam ser analisados sob a luz do
cenário dentro do qual ela foi realizada.
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A aplicação da estratégia de requisitos definida se restringiu a apenas dois
processos, o que limitou seus resultados à identificação de requisitos. Espera-se que
a implantação das demais práticas sugeridas gere ainda mais benefícios para as
organizações desenvolvedoras de software. De qualquer forma, os resultados
apresentados revelam ganho e evidência da informação, tornando-a visível e
rastreável.
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6 CONCLUSÃO
Este capítulo apresenta as considerações finais sobre a proposição de uma
estratégia para elicitação e análise de requisitos de desempenho e segurança em
projetos Scrum apresentados nesta dissertação, bem como oportunidades de
trabalhos futuros para a continuidade desta pesquisa.
6.1

Considerações finais
Este trabalho apresentou uma estratégia de requisitos que, com a utilização de

práticas para tratamento de requisitos não funcionais, sugeridas por diferentes
autores, evidencia atividades de elicitação e análise de requisitos de desempenho e
segurança em um projeto Scrum, aprimorando a qualidade do software e o
tratamento de requisitos não funcionais. O roteiro apresentado e processos de
negócio descritos respeitaram as premissas definidas em Schwaber e Sutherland
(2010), Schwaber (2004) e Schwaber e Beedle (2002), assim, a adoção das práticas
sugeridas pela estratégia de requisitos não descaracteriza o método Scrum.
Não é objetivo desta dissertação discutir a implementação ou não dos
requisitos identificados, porém a preocupação com o desempenho do software,
provendo informações adicionais sobre latência e capacidade, por exemplo, nas
histórias de desempenho; e a evidência do tratamento de questões relacionadas a
segurança, e como cada uma das ameaças foi combatida no sistema, mostram que
é possível tratar requisitos de desempenho e segurança em métodos ágeis sem
adicionar uma carga excessiva de trabalho ao time do projeto.
O principal benefício para uma organização que adota as práticas sugeridas
nesta estratégia de requisitos é a estruturação dos requisitos de software, buscando
o equilíbrio entre uma documentação detalhada de requisitos e o armazenamento
mínimo de informações adotado pelos métodos ágeis. Além disso, a rastreabilidade
dos requisitos permitem à organização desenvolvedora de software reduzir custos
futuros com manutenção, bem como custos decorrentes de mudanças de requisitos.
Assim, com pequeno impacto sobre as práticas do método Scrum, a
organização tem a possibilidade de gerar um mapa de requisitos, apresentando
todas as histórias identificadas bem como as suas dependências e atributos.
Considerando, por exemplo, o mapeamento das histórias de usuário, histórias de

117

mau uso e histórias relacionadas à segurança, a organização pode atestar a
produção de um software seguro, atendendo a solicitações de seus clientes.
A revisão das propostas existentes mostra que o assunto é tema recorrente na
literatura acadêmica, muito embora não haja indícios de uma aplicação extensiva de
práticas de elicitação e análise de requisitos não funcionais em métodos ágeis em
organizações.
Conforme Schwaber (2004), empresas acostumadas com as práticas do Scrum
podem procurar aperfeiçoar os processos do método, adequando-o à sua realidade.
Assim, a adoção desta estratégia de requisitos é uma forma de aumentar a
qualidade na produção de sistemas críticos em desempenho, segurança ou ambos.
Seguindo as recomendações de Schwaber (2004), organizações iniciantes nas
práticas do Scrum devem, em um primeiro momento, experimentar o método
original. No entanto, a migração para as práticas da estratégia de requisitos não
representa grandes mudanças, uma vez que artefatos, papéis e eventos do método
ou nada sofreram ou sofreram poucas alterações.
Uma possível barreira à adoção da estratégia de requisitos são as habilidades
necessárias ao Dono do Produto. Uma vez que esse papel está envolvido nas
atividades críticas de elicitação e análise dos requisitos de desempenho e
segurança, sendo, por exemplo, o facilitador das reuniões de planejamento e
segurança, é necessário que a pessoa que execute essa função possua as
habilidades adequadas para gerenciar requisitos. De qualquer forma, Schwaber
(2004) ressalta a interdisciplinaridade dos Times Scrum, o que torna mais fácil a
obtenção de um especialista para suporte ao Dono do Produto durante essas
atividades, não inviabilizando a aplicação da estratégia de requisitos.
6.2

Vulnerabilidades
Este trabalho possui dois pontos de atenção principais, permitindo seu

aperfeiçoamento para trabalhos futuros, ou necessitando serem analisados com
cautela para a aplicação da estratégia de requisitos definida.
O primeiro ponto refere-se à agilidade dos processos sugeridos. Mesmo que as
atividades e tarefas tenham sido sugeridas considerando a manutenção da agilidade
do Scrum; e que após a elaboração de uma versão inicial do roteiro de processos,
este tenha sido revisitado para adaptar ou remover eventuais processos que
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prejudicassem a agilidade do método, sempre haverá margem para interpretações
distintas do quão ágil é a estratégia de requisitos sugerida. Há de se considerar que,
dada a insipiência com que os métodos ágeis consideram os requisitos não
funcionais, o seu tratamento explícito fatalmente viria à custas da inserção de novos
processos no método.
Por fim, e conforme já mencionado na Seção 5 desta dissertação, a aplicação
prática para validação da estratégia de requisitos ocorreu em um ambiente que,
embora tenha gerado resultados favoráveis ao tratamento dos requisitos não
funcionais, não se configura em resultado irrefutável da sua eficiência.
6.3

Oportunidades para trabalhos futuros
Considerando algumas lacunas identificadas na presente pesquisa, bem como

possibilidades de incremento ao trabalho realizado, foram identificadas algumas
oportunidades de trabalhos futuros.
O desenvolvimento de aplicações críticas em desempenho e/ou segurança
requer, além da elicitação e análise de seus requisitos, a verificação e a validação de
sua implementação no produto final. Assim, são possíveis duas possibilidades de
incremento ao modelo definido:
•

Dobson (2007) e Ambler (2008) sugerem a utilização de uma equipe de
testes independente do Time Scrum. Desta forma, um estudo de caso
comparando os benefícios dessa abordagem com a realização dessas
atividades pelo Time Scrum poderia definir um novo incremento ao modelo
sugerido nesta estratégia de requisitos.

•

Ho et al. (2006) e Beznosov et al. (2006) sugerem a realização de testes
unitários para verificação da correta implementação dos requisitos de
desempenho e efetividade das medidas de segurança definidas. Tais
atividades não fizeram parte do escopo desta estratégia e constituiriam um
significativo incremento para obtenção de um software de maior qualidade.

A utilização em métodos ágeis de um único representante do cliente para
decisão sobre as prioridades da Lista de Demandas do Produto é constante alvo de
críticas. (EBERLEIN; LEITE, 2002; PAETSCH; EBERLEIN; MAURER, 2003;
CORAM; BOHNER, 2005). Nawrocki et al. (2002) sugerem utilizar múltiplos
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representantes com a realização de uma versão modificada do jogo do planejamento
para definição da Lista de Demandas do Produto. Sugere-se como futuro trabalho:
•

Utilização do modelo definido por Nawrocki et al. (2002) em conjunto com o
modelo definido nesta estratégia de requisitos. Apesar de reforçar a
necessidade de identificação das partes interessadas e criação de grupos
de usuário, a utilização de múltiplos clientes poderia reduzir o retrabalho
pela identificação tardia de determinados requisitos.

A aplicação prática da estratégia foi limitada somente aos Processos de Projeto
e Processos de Requisitos, o que acabou por limitar os resultados da apresentados.
Além disso, os requisitos foram obtidos realizando engenharia reversa sob uma
aplicação já desenvolvida. Assim uma possibilidade de trabalho posterior seria:
•

Aplicar todos os processos e sub-processos definidos pela estratégia de
requisitos em um novo projeto utilizando Scrum para análise dos resultados
obtidos.

A estratégia de requisitos apresentada foi definida considerando sua aplicação
ao método Scrum. Assim, uma última sugestão de trabalho futuro seria:
•

Realizar a adaptação da estratégia de requisitos para diferentes métodos
ágeis.
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APÊNDICE A – PROPOSTAS PARA TRATAR RNFs EM MÉTODOS ÁGEIS
Este apêndice descreve com maiores detalhes as práticas sugeridas nos
trabalhos abordados nesta dissertação.
Propostas não específicas
O trabalho de Nawrocki et al. (2002) é uma proposição de 4 práticas ao método
Programação Extrema para contemplar práticas de gerenciamento de requisitos. Os
autores iniciam o seu trabalho ressaltando que práticas de gestão de requisitos são
requisitos básicos para a certificação de maturidade em desenvolvimento de
software nos primeiros níveis, tanto do Modelo de Maturidade e Capacidade (CMM)
– do inglês Capability Maturity Model, quanto do Modelo de Maturidade e
Capacidade Integrado (CMMI) – do inglês Capability Maturity Model Integration.
(SEI, 2011) Em seguida, são apresentadas as fraquezas do método Programação
Extrema em relação à engenharia de requisitos, que são, segundo os autores:
•

Poucas fontes de informação para manutenção: código, casos de teste e
memória do time, sendo que o último tende a se perder com o passar do
tempo.

•

Confiança na comunicação oral, sujeita às adversidades desse tipo de
comunicação, como lapsos de memória e interpretações errôneas.

•

Centralização das decisões em um representante do cliente, que não
necessariamente representa a vontade de todos.

•

Realização de planejamento de custos de um a dois meses, porém o
planejamento em longo prazo poderia gerar economia de recursos.

•

Dependência da automação de casos de testes, o que demanda muito
esforço de manutenção com as alterações de requisitos.

Considerando essas deficiências e a necessidade de atividades mais
consistentes de engenharia de requisitos na Programação Extrema para permitir
manutenibilidade do software e desenvolvimento de aplicações críticas, Nawrocki et
al. (2002) sugerem aproveitar o papel do analista de testes, que possui uma visão de
negócio muito parecida com a do cliente, uma vez que testes de aceitação e
requisitos possuem o mesmo nível de abstração. Com as práticas sugeridas, a
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seguir, o analista de testes passa a ser um dos principais papéis responsáveis pelo
sucesso do projeto.
•

Reconciliar o XP com a documentação: essa prática determina que o
analista de testes seja responsável pelas tarefas de documentação do
projeto e distribuição dessas informações a desenvolvedores e clientes.
Para tanto os autores sugerem a utilização de ferramentas de gestão de
requisitos, a organização das informações em três camadas (histórias de
usuário, registro de discussões e testes), registro de atributos importantes
em relação a um requisito e disponibilização em meio eletrônico de toda e
qualquer informação.

•

Utilização de múltiplos representantes do cliente: com a utilização de mais
de um representante do cliente, o analista de testes passaria a ser o canal
de comunicação centralizado entre a equipe do projeto e o cliente, tendo
contato diário com os representantes do cliente e transmitindo as suas
decisões. Nas atividades de projeto, os representantes do cliente
participariam de uma versão modificada do jogo do planejamento.

•

Jogo do Planejamento modificado: para essa prática, o método assume a
existência de um cliente sênior, que seria aquele com maior poder de
decisão entre os representantes do cliente. Assim, o Jogo do Planejamento
teria a apresentação das histórias pelos representantes, estimativa de
esforço em horas e associação de risco pelos desenvolvedores. Por fim, o
escopo da liberação seria decidido pelos representantes do cliente, que
teriam, cada um deles, um total de horas para empenhar em suas histórias,
podendo trocar horas entre eles, com a anuência do cliente sênior.
Também é sugerido que o tempo de cada liberação seja de até três meses.

•

Modificação do ciclo de vida do XP: é sugerida a execução de alguns
processos de engenharia de requisitos antes do início do projeto. Nessa
etapa seriam executadas as atividades de coleta dos cenários de uso,
definindo a motivação, justificativa e visão do sistema. Em seguida seria
avaliada a viabilidade do sistema, seguida da identificação das partes
interessadas. Por fim, seria descrito em alto nível o ambiente de operação
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do sistema, contemplando as restrições do domínio e, caso necessário, a
prototipação de requisitos mais complexos.
Com o argumento de que a opção por um processo de engenharia de
requisitos se dá em função dos riscos envolvidos no ambiente de desenvolvimento,
consequentemente a probabilidade de que o produto final não seja entregue com
sucesso, Leffingwell (2002) apresenta três alternativas de requisitos para métodos
de desenvolvimento de software: um método extremo, um ágil e um robusto.
Segundo o autor, para a análise de riscos e escolha da quantidade de detalhes e
formalidade do método de requisitos é considerada a complexidade da aplicação em
desenvolvimento, tendo influência fatores como organização do cliente, padrões
regulatórios de mercado e área destino da aplicação.
O método extremo de requisitos, o qual seria aplicável à Programação
Extrema, é representado pela Figura 21.

Figura 21 – Modelo extremo de requisitos
Fonte: Adaptado de Leffingwell (2002)

•

Conceito: a comunicação do conceito do produto, da sua motivação e
propósito, é feita diretamente pelo cliente ao time do projeto, verbalmente e
repetida sempre que há troca de pessoal.

•

Visão: a visão transmite a ideia do conceito do produto a curto e longo
prazo. No processo de requisitos extremos, assim como no XP não há um
documento de visão do projeto, fica-se dependente de as escolhas do time
de desenvolvimento serem satisfatórias para as demandas de curto e longo
prazos.
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•

Requisitos: o processo de requisitos extremo utiliza histórias de usuário
para representação dos requisitos, porém deve-se documentar um modelo
de casos de uso, mesmo que este seja apenas uma representação
estruturada das histórias e quais classes de usuário as implementam.

•

Especificação suplementar e requisitos não funcionais: assim como no XP,
não há tratamento específico para requisitos não funcionais.

•

Ferramentas: além das ferramentas tradicionais do XP, como quadros e
planilhas, deve-se utilizar um repositório de histórias de usuário, com o
registro de informações significativas para o desenvolvimento.

Assim, considerando somente o método extremo, foco deste trabalho, as
propostas de Leffingwell (2002) para o tratamento de requisitos se resumem na
utilização de um modelo de casos de uso simplificado e de uma base de dados para
registro de histórias de usuário.
O trabalho de Bang (2007) apresenta os resultados da aplicação de um
processo ágil para definição de requisitos em um projeto de migração de um
ambiente intranet. O processo aplicado se baseava em uma fase de pré-projeto com
alguns objetivos, entre eles a especificação da interface do usuário, exemplos de
página e uma lista de requisitos de alto nível. Ao término dessa fase, seria entregue
um plano de projeto contendo uma estimativa de tempo para desenvolvimento. As
atividades da fase de pré-projeto foram basicamente as seguintes:
•

Levantamento de informações: em conjunto com o cliente, foram
levantadas informações para compor a visão e as metas do projeto junto à
equipe do cliente, com a utilização de questionários, entrevistas e grupos
de trabalho.

•

Estruturação de informações: com os usuários-chave do negócio, as
informações coletadas foram estruturadas e priorizadas para compor uma
especificação de alto nível do comportamento do sistema com a
representação por histórias de usuário com enunciados simples.

•

Repriorização: as histórias de usuário foram reescritas no formato “Como
um <tipo de usuário> eu posso <capacidade> para <valor ao negócio>”.
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Em seguida realizou-se nova priorização, obtendo um resultado mais
equilibrado do que era vital para o sistema.
•

Estimativa: utilização do Pôquer do Planejamento (COHN, 2005) para
realização das estimativas de esforço de desenvolvimento das histórias de
usuário.

•

Validar visão e metas: com as histórias de usuário priorizadas e estimadas,
a equipe revisitou a visão e a meta do software para garantir o seu
alinhamento com as histórias.

As lições aprendidas apresentadas por Bang (2007) revelam a facilidade do
cliente no tratamento de histórias de usuário, pela linguagem com que estas são
construídas. Além disso, é constatada a necessidade de um cliente participativo, que
apoie as decisões do time, que entenda as limitações momentâneas de informações
e garanta o envolvimento das pessoas corretas do negócio durante o processo de
desenvolvimento. Por fim, é atestada a eficiência do Pôquer do Planejamento para a
realização de estimativas no início do projeto, quando as informações disponíveis
ainda estão em alto nível.
Ambler (2008) apresenta quatro estratégias para o tratamento de requisitos não
funcionais e restrições em métodos ágeis de desenvolvimento. Para entendimento
das propostas e sua localização em um processo de desenvolvimento, o autor
apresenta a Figura 22, que representa o ciclo de vida de software desenvolvido com
a utilização de métodos ágeis.
Ambler (2008) sugere que o ciclo de vida do software é composto de quatro
fases distintas: a primeira, representada pelo -1, é uma fase de pré-projeto, quando
é realizada a análise de viabilidade do projeto; a segunda fase trata o ciclo de vida
de desenvolvimento do software, realizado em iterações, sendo que a primeira
refere-se ao planejamento das liberações; a terceira fase é a Produção, período em
que o software está em utilização pelos usuários finais; por fim, uma fase opcional
de Retirada, quando o sistema é descontinuado e removido do ambiente de
produção.
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Figura 22 – Ciclos de vida de software
Fonte: Adaptado de Ambler (2008)

Esse ciclo de vida retrata três das quatro estratégias propostas por Ambler
(2008) para o tratamento de requisitos não funcionais em métodos ágeis. Somente a
quarta não pôde ser representada, por tratar-se de uma proposta relacionada à
cultura da organização:
•

Previsão inicial de requisitos e arquitetura realizados na iteração 0 para
identificar requisitos não funcionais e restrições: Ambler (2008) afirma que
83% dos times ágeis realizam um estudo inicial de requisitos e que 81%
fazem uma previsão inicial considerando a arquitetura do software. Essa
etapa deve identificar em alto nível os requisitos funcionais, não funcionais
e restrições.

•

Refinamento e modelagem realizados gradualmente e sob demanda ao
longo do desenvolvimento: o detalhamento deve ocorrer naturalmente ao
longo do projeto, quando o desenvolvimento de um determinado requisito
ou a necessidade de informações em relação a ele torna-se iminente.

•

Realização de testes independentes ao longo do ciclo de vida para garantir
o atendimento aos requisitos não funcionais e restrições: a sugestão é que
haja um time independente para realização de testes, que valide ao menos

133

uma versão do software a cada iteração. Esse time deve ser composto de
pessoas especialistas em testes, na proporção aproximada de 1 para cada
10 desenvolvedores, com domínio em ferramentas específicas para tentar
fazer

com

que

o

sistema

apresente

comportamentos

anormais,

normalmente o que representam os RNFs e restrições. Essa prática
reduziria o custo médio da correção de defeitos e o tempo total do projeto.
•

Doutrinação dos desenvolvedores para compreensão dos impactos e
preocupações arquiteturais descritas nos requisitos: essa estratégia visa
garantir que a equipe do projeto tenha conhecimento dos conceitos e
fundamentos relacionados a requisitos não funcionais, consequentemente,
sendo capazes de executar suas atividades com a compreensão da
importância desses ao produto de software desenvolvido.

No trabalho de Rodríguez et al. (2009) são discutidos problemas relacionados à
engenharia de requisitos em um projeto Scrum, mais precisamente quanto às tarefas
de elicitação, requisitos transversais e derivados, granularidade e documentação de
requisitos. O estudo de caso realizado retrata o esforço para a evolução de um
sistema,

desenvolvido

inicialmente

através

de

métodos

tradicionais

de

desenvolvimento, para suportar um novo domínio de aplicação de testes em um
sistema de gerenciamento de uma usina de energia.
Quanto à elicitação de requisitos, os problemas se concentram na elicitação
dos requisitos não funcionais do sistema, conforme já discutido anteriormente neste
trabalho. As falhas na identificação deste tipo de requisitos poderiam ser
minimizadas pela refatoração, porém algumas vezes o custo decorrido desta prática
pode se tornar muito grande.
Rodríguez et al. (2009) entendem que em um projeto ágil há duas visões de
requisitos: a do cliente, que tende a ser muito mais focada nas funcionalidades que o
sistema deve apresentar; e a da equipe do projeto, que tende a conter alguns
requisitos derivados das funcionalidades apresentadas pelo cliente e outras mais
técnicas, como restrições da plataforma de desenvolvimento e do próprio método
escolhido. Dessa forma, alguns requisitos, principalmente não funcionais, não são
descobertos durante a elicitação.
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Outro problema apresentado em Rodríguez et al. (2009) refere-se aos
requisitos não funcionais que se aplicam a mais de um requisito funcional, ou seja,
que podem ser associados a mais de uma história de usuário. Não há no Scrum uma
forma de representação desses requisitos, embora a sua característica precise ser
considerada durante o projeto. Assim, os autores sugerem a criação de um conceito
chamado história de sistema, com uma representação característica que serve para
representar o comportamento desse tipo de requisito. Uma história de sistema é
usada para representar qualquer requisito não funcional que o sistema precise
apresentar e não pôde ser definida em uma história de usuário. Um exemplo se
encontra na Figura 23, que mostra um requisito de acesso local e remoto ao sistema
para operação de um determinado módulo de gerenciamento.
Definição Formal do Requisito
O ambiente pode ser acessado tanto local, quanto remotamente.
História de Sistema
IdentificadorQuem
O que
HS6
Engenheiro de Testes Acessar o ambiente local ou
remotamente

Por que
Operar e monitorar o tanque de
mistura

Figura 23 – Exemplo de uma história de sistema
Fonte: Adaptado de Rodríguez et al. (2009)

Outra questão identificada em Rodríguez et al. (2009) refere-se à situação em
que requisitos precisam ser derivados de outros para possibilitar o desenvolvimento
da funcionalidade. Por exemplo, a implementação de diferentes protocolos de
comunicação para tipos distintos de acesso ao sistema. Essas necessidades ocultas
foram chamadas de requisitos derivados. Questões relacionadas à granularidade de
algumas funcionalidades que precisavam ser detalhadas também foram notadas no
estudo de caso. Os autores afirmam que, quando funções críticas do sistema eram
detalhadas, isso implicava a necessidade de alteração de outras funcionalidades, e,
caso o refinamento houvesse ocorrido em fases anteriores, muito trabalho poderia
ter sido economizado.
Após o detalhamento dos problemas encontrados em relação à engenharia de
requisitos com a aplicação do Scrum, Rodríguez et al. (2009) apresentam algumas
sugestões que abordariam as questões elencadas. Considerando um erro afirmar
que uma história de usuário possa ser implementada independente de outras, sendo
essa falsa premissa responsável pela maior parte das dificuldades encontradas, os
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autores sugerem a adição de algum mecanismo à lista de demandas do produto que
possa representar esse relacionamento.
Uma segunda proposta de Rodríguez et al. (2009) sugere uma adição de
escopo à reunião de revisão da iteração. No estudo de caso realizado, após a
finalização de uma iteração e antes do início da seguinte, as histórias de usuário
implementadas eram revisadas, e a lista de demandas do produto era revisada e
repriorizada. No entanto, nesses eventos os autores também faziam a reavaliação
de requisitos transversais e derivados, podendo surgir novos requisitos ou os
existentes serem revistos e repriorizados.
Propostas orientadas a requisitos de desempenho
Entre os trabalhos encontrados para o tratamento específico de requisitos de
desempenho em métodos ágeis, encontra-se a proposta de Ho et al. (2006).
Conforme constatado pelos autores, requisitos de desempenho podem se aproveitar
da característica iterativa dos métodos ágeis, uma vez que muitas vezes não se tem
certeza do comportamento de determinados fatores que afetam o desempenho de
uma aplicação no início de um projeto. Além disso, uma análise inicial completa
sobre as necessidades de desempenho de um sistema pode ser inviável. Sendo
assim, os autores propõem um modelo evolucionário para identificação desses
requisitos, e como benefício dessa abordagem o desenvolvimento do sistema pode
ser iniciado imediatamente e no momento oportuno os requisitos de desempenho e
seus testes de aceitação são refinados, quando as informações necessárias
estiverem disponíveis.
O modelo proposto por Ho et al. (2006) define 4 níveis de detalhamento de
requisitos de desempenho, sendo que cada nível se diferencia do anterior pelo
número de informações disponíveis, de acordo com a Figura 24. A proposição é de
que, à medida que o processo de desenvolvimento evolua, as informações
pertinentes aos requisitos de níveis mais avançados sejam coletadas e os requisitos
sejam desenvolvidos com seu correto nível de detalhamento.
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Figura 24 – Níveis de detalhe de requisitos de desempenho
Fonte: adaptado de Ho et al. (2006)

•

Nível 0: Expresso em termos qualitativos, é de fácil especificação e
sensível aos olhos do cliente. Como a proposição é de um modelo
evolucionário, é o ponto de partida para qualquer detalhamento adicional.
Seus testes de validação também são qualitativos. Exemplo “O relatório de
estoque deve ser gerado em tempo satisfatório ao usuário.”.

•

Nível 1: Diferencia-se do nível anterior pela presença das primeiras
informações

quantitativas

levantadas

junto

a

usuários,

pesquisas,

especialistas ou ao time de desenvolvimento. Seus testes de validação
podem ser automatizados. Exemplo “O relatório de estoque deve ser
gerado em no máximo 3.0 segundos.”.
•

Nível 2: Caracterizado por conter informações relacionadas às condições
de execução da funcionalidade. Para sua validação podem ser usadas
distribuições estatísticas para simulação das condições de execução.
Exemplo “O relatório de estoque deve ser gerado em no máximo 3.0
segundos. Considerando que em média o servidor recebe dez requisições
por minuto, o processo de geração do relatório ocupa 5% dos recursos de
memória e processamento da máquina servidora.”.

•

Nível 3: Utilizado no caso de sistemas com criticidade de desempenho ou
de tempo-real, possui informações mais específicas e suas validações
podem ser necessárias em casos de pico (pior caso). A carga de trabalho
pode ser derivada de observações do comportamento do usuário ou versão
antiga do sistema. Sua validação está atrelada à criação de um ambiente
com as mesmas características de execução. Exemplo: “Na última hora de
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funcionamento da bolsa de valores, 85% dos clientes estão conectados,
dos quais 40% executam o processo de compra manual de ações e 30%, o
processo de venda manual. O processo de compra e venda associada
deve ser sugerido a todos os clientes que executarem compras ou vendas
de ações do mesmo segmento.”
Em Dobson (2007) o autor relata a sua experiência com a aplicação de práticas
de testes de desempenho em um projeto ágil. Mesmo não tratando diretamente de
requisitos, a abordagem relatada deve ser mencionada neste trabalho, uma vez que
requisitos são validados com a realização de testes. Por exemplo, a preocupação
relatada pelo autor de que a realização de testes de desempenho de forma iterativa,
associada a um projeto ágil que encoraja a mudança de requisitos, poderia incorrer
em desperdício de trabalho, caso haja uma alteração significativa das bases de
requisitos do sistema. O autor propõe um processo de testes ágeis para o
desenvolvimento de uma aplicação responsável pela comunicação entre a aplicação
de um cliente com sistemas terceirizados para agendamentos e reservas, baseado
em três níveis de testes:
•

Testes beta ou de cliente: liberações regulares de software funcional para
validação das organizações terceiras e fornecimento de respostas quanto
ao comportamento do sistema.

•

Testes de implantação: apesar de não ser tão eficiente para detecção de
problemas com o desempenho da aplicação, é de qualquer forma o
primeiro teste com simulação do ambiente de produção do sistema.
Realização de iterações de 2 semanas, com uma liberação, e seus testes
de implantação a cada 3 iterações ou 6 semanas. Utilização de
ferramentas especializadas com scripts e modelos de configuração para
facilitar a geração de versões compiladas do sistema. Acompanhamento
constante da equipe de testes por um desenvolvedor. Realização de testes
rápidos – do inglês smoke tests – para verificar a configuração da aplicação
e sua comunicação com sistemas dependentes. Criação de uma estrutura
de código que permita a simulação de cenários, carregamento de scripts e
interações básicas com o sistema. Nessa abordagem, as equipes de
desenvolvimento trabalhavam de forma interativa com a equipe de testes,
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de forma a otimizar o trabalho de todos minimizando o custo de realização
dessa atividade.
•

Testes de desenvolvedor: apesar de testes unitários e de aceitação
normalmente não revelarem problemas de desempenho, a proposta do
autor estabeleceu uma boa sinergia entre as equipes, ajudando a diminuir
a carga de trabalho sobre a equipe de testes. Realizando a aplicação de
testes

de

regressão

e

de

carga

locais

(utilizando

ferramentas

especializadas), a equipe de desenvolvimento apoiava o trabalho da equipe
de testes reproduzindo e corrigindo localmente os problemas detectados,
sendo que o time de testes apenas validava a correção no ambiente de
implantação. Também foi aplicado o conceito de otimização ágil, que se
revelou um pouco perigoso, por envolver variáveis como os recursos
disponíveis no momento de definição de uma linha de base de
desempenho e automação das tarefas, além do fato de os resultados
obtidos com a melhoria sobre dados falsos não necessariamente se
repetirem com dados reais.
Dobson (2007) relata êxito em sua experiência com testes de desempenho,
atribuindo a isso o empenho dos participantes do projeto, com habilidades
multidisciplinares e sinergia entre equipes, bom acoplamento das técnicas de testes
utilizadas às práticas de desenvolvimento e automação de algumas atividades. De
qualquer forma, uma característica que coloca em dúvida o sucesso do modelo
apresentado por ele em outros projetos é o fato de que no estudo de caso realizado
havia previsibilidade sobre os requisitos, possibilitando uma definição antecipada da
arquitetura do software a ser desenvolvido, sem impactar mudanças e retrabalho
sobre desenvolvimento e testes.
A pesquisa de Pooley e Abdullatif (2010) é voltada à avaliação do desempenho
do software. Considerando a definição do projeto de software como um dos
principais fatores do fracasso no seu desenvolvimento, os autores propõem uma
avaliação contínua do desempenho do software como forma de detectar esses
problemas e saná-los. O método proposto é um aperfeiçoamento de um método
para avaliação de desempenho em abordagens tradicionais, a Avaliação de
Desempenho da Arquitetura do Software (PASA) – do inglês Performance
Assessment of Software Architecture (WILLIAMS; SMITH, 2002). A evolução
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principal proposta pelos autores é a realização contínua da avaliação após o término
de cada ciclo de desenvolvimento, por isso o método proposto ganha a palavra
Contínua em seu nome, tornando-se Avaliação Contínua de Desempenho da
Arquitetura do Software (CPASA) – do inglês Continuos Performance Assessment of
Software Architecure.
Definido para ser utilizado com métodos ágeis e considerando a volatilidade de
requisitos nesses métodos, o CPASA realiza diversas avaliações do desempenho do
projeto de software com o objetivo de garantir que as alterações de requisitos ou
outras variáveis do desenvolvimento não alteraram o desempenho do sistema. Cada
avaliação do CPASA é realizada sobre um modelo do projeto do software, que é
uma abstração de sua arquitetura considerando somente os componentes e
informações pertinentes ao seu desempenho. Sobre o modelo, são considerados
diversos cenários de utilização de acordo com as informações disponíveis da
iteração corrente, como carga de trabalho, funções críticas e demanda de serviço.
Caso os objetivos de desempenho do sistema tenham sido afetados em uma
iteração, devem ser realizadas refatoração de código e otimização de funções. Cada
uma das avaliações de desempenho é constituída pelos seguintes passos:
•

Construir o modelo de desempenho: construção da abstração do projeto de
software considerando os cenários definidos e informações disponíveis.

•

Esclarecimento e análise do modelo de desempenho: essa etapa deve ser
automatizada para manter a filosofia de teste contínuo e automático para o
desenvolvimento ágil. Os autores propõem uma ferramenta para realização
dessa automação. Nessa etapa são avaliados o modelo e o cenário
definidos em relação aos objetivos de desempenho, apontando potenciais
riscos ao projeto.

•

Ajustar ou refatorar: se forem percebidos riscos ou problemas no projeto de
software, este deve ser refatorado até a sua correção.

Propostas orientadas a requisitos de segurança
Dentre a literatura pesquisada, o trabalho de Beznosov (2003) é o primeiro a
indicar de forma incisiva a utilização de métodos ágeis para o desenvolvimento de
aplicações críticas em segurança, propondo a aplicação de práticas da Programação
Extrema a projetos de segurança, chamando esse novo “método” de Engenharia de
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Segurança Extrema. O autor enxerga algumas características dos métodos ágeis
que poderiam ser vantajosas para a engenharia de segurança e justifica o seu
método baseado nos seguintes aspectos:
•

Os clientes de soluções seguras não têm condição de especificar e menos
ainda congelar os requisitos de segurança logo no início do projeto.

•

A noção do que é segurança suficiente para o cliente varia muito ao longo
de um projeto.

•

O desenvolvimento de software seguro é um processo de engenharia
empírico e, como tal, deve ser constantemente inspecionado e adaptado.

•

As

abordagens

tradicionais

não

apresentavam

sucesso

no

desenvolvimento de soluções seguras.
O trabalho de Beznosov (2003) basicamente analisava os benefícios trazidos
para a área de engenharia de segurança e sugeria a utilização de uma forma
processual de algumas práticas da Programação Extrema para formar o seu método.
As práticas adaptadas pelo autor foram o jogo do planejamento, histórias de
usuários, liberações frequentes, testes frequentes, integração contínua, projeto
simples e refatoração, desenvolvimento em pares e cliente on-site. Apesar de o
autor não ter apresentado resultados práticos dessa aplicação, esse trabalho foi um
primeiro esforço para a estruturação de uma abordagem mais sólida e completa de
adaptação das práticas da Programação Extrema à engenharia de requisitos de
segurança, Beznosov et al. (2006), que será discutido neste trabalho.
Wäyrynen, Bodén e Boström (2004) se apresentam como os primeiros
pesquisadores a analisar a Programação Extrema com uma visão verdadeiramente
de engenharia de segurança. Os autores consideram as normas e padrões de
Segurança, mais precisamente as atividades definidas pelos Sistemas de
Engenharia de Segurança – Modelo de Maturidade e Capacidade – do inglês
Systems Security Engineering – Capability Maturity Model – e do Critério Comum –
do inglês Common Criteria. À luz dessas normas, é realizada uma análise sobre as
práticas definidas pela Programação Extrema para verificação de quais delas estão
alinhadas com esses padrões e sugestão de atividades e ferramentas para favorecer
esse alinhamento. Os autores consideram as seguintes atividades para a realização
de um processo de engenharia de segurança:
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•

Identificar os riscos de segurança organizacionais.

•

Definir as

necessidades

de segurança

para combater os

riscos

identificados.
•

Transformar essas necessidades em atividades.

•

Estabelecer confiança na exatidão e eficácia do sistema.

•

Determinar que os impactos operacionais devido a vulnerabilidades de
segurança residual no sistema ou suas operações são toleráveis (riscos
aceitáveis).

•

Integrar os esforços de todas as disciplinas e especialidades de engenharia
em um entendimento combinado da confiabilidade do sistema.

Afirmando que um sistema somente pode ser considerado seguro se oferecer
garantia para tanto, os autores estruturam essas atividades em dois grupos, para
posterior análise da aderência das práticas à Programação Extrema a cada um
deles: especificação de requisitos de segurança e garantia da segurança. O primeiro
grupo tem como objetivo avaliar o risco de segurança e definir as funcionalidades de
segurança necessárias para atingir um nível aceitável de risco. Já a garantia de
segurança tem como fim afirmar a ideia de que as necessidades de segurança foram
atingidas.
Wäyrynen, Bodén e Boström (2004) acreditam que há uma necessidade cada
vez maior de aplicação dos conceitos ágeis ao desenvolvimento de softwares com
aspectos críticos de segurança, isto porque há uma pressão de mercado cada vez
maior sobre o desenvolvimento de sistemas dessa natureza. Assim, os métodos
ágeis, como a Programação Extrema, precisam ser avaliados para aplicação
também nessa área. A observação dos benefícios atingidos com a aplicação do
método e práticas de engenharia de segurança permitem um melhor entendimento
sobre o relacionamento dessas duas áreas, possibilitando a sua aplicação e
aperfeiçoamento para satisfazer as necessidades tanto de agilidade quanto de
segurança. Por isso, os autores propõem algumas modificações ao método
Programação Extrema para considerar a segurança:
•

Inclusão de um engenheiro de segurança ao time do projeto, responsável
por propor histórias de usuários, avaliar riscos, participar da programação
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em pares para inspeção da segurança e executar atividades de garantia da
segurança.
•

Documentação das ações de verificação da segurança realizadas pelo
engenheiro de segurança para construção da garantia da segurança.

•

Documentação da arquitetura relacionada à segurança, antes das revisões
de segurança.

•

Complementação das atividades programação em pares com outras ações
de verificação da segurança, como verificação estática e aplicação de
políticas automáticas.

O conceito de casos de mau uso deu origem a algumas práticas similares para
métodos ágeis. Peeters (2005) desenvolve o conceito de histórias de mau uso para
reforçar a possibilidade de desenvolvimento de projetos críticos de segurança com
métodos ágeis. De forma similar aos casos de mau uso, essas histórias seriam
derivadas a partir das histórias de usuários, considerando os ativos da organização e
a ótica dos potenciais atacantes do software, definindo assim possíveis cenários de
ameaça à segurança do sistema. O autor apresenta também a classificação e
priorização das histórias de mau uso como uma forma de direcionar a equipe do
projeto para a entrega antecipada dos cenários de ataque mais nocivos,
considerando a probabilidade de ocorrência e o dano de um ataque.
Kongsli (2006) também utiliza a derivação de histórias de mau uso a partir de
histórias de usuário, como uma tentativa de violar o cenário de uso descrito pelo
cliente. Conforme relatado pelo autor em seu estudo de caso utilizando o método
Scrum, as histórias maliciosas eram escritas durante a reunião de planejamento da
iteração, conforme as histórias de usuário eram selecionadas para desenvolvimento.
Um evento novo introduzido pelo autor é a Reunião de Planejamento da Segurança,
que ocorre logo após a Reunião de Planejamento da Iteração e tem o objetivo de
detalhar as histórias de mau uso mais complexas ou no caso de haver muitas
histórias de mau uso na iteração.
Alguns benefícios citados por Kongsli (2006) são óbvios, como o aumento da
consciência de segurança do time do projeto e responsabilidade coletiva dos
assuntos pertinentes à segurança. Outros devem ser destacados como resultados
das práticas utilizadas, por exemplo, a percepção de que segurança é mais
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facilmente definida quando segmentada em partes menores, como histórias de mau
uso, a garantia de que não eram introduzidas falhas de segurança durante o
desenvolvimento, com a prática de testes automatizados. Além desses, a construção
progressiva da segurança do sistema, evitando a sistemática de encontrar falhas e
corrigi-las durante todo o projeto. Esses resultados tornam o software mais robusto e
aumentam a sua confiabilidade.
O trabalho de Siponen, Baskerville e Kuivalainen (2005) propõe um processo
para engenharia de segurança baseado em riscos. Os autores afirmam que sua
proposta se baseia em técnicas e práticas simples, ágeis e adaptáveis, capazes de
se moldar a condições instáveis de projeto, não onerando o trabalho da equipe de
desenvolvimento, produzindo requisitos de segurança de forma incremental e
iterativa. Assim, os autores definem a sua abordagem como um método genérico
construído sobre um processo de avaliação de risco, que permeia todas as etapas
do desenvolvimento e que considera os seguintes elementos-chave relacionados à
segurança: sujeitos e objetos relevantes para segurança, classificação de segurança
para sujeitos e objetos e, finalmente, gerenciamento de riscos.
Com a maior parte das atividades concentradas na fase de análise de
requisitos, por motivos óbvios, Siponen, Baskerville e Kuivalainen (2005) sugerem o
fornecimento

de

orientações

e

ferramentas

durante

todas

as

fases

de

desenvolvimento do software e, assim, definem as seguintes atividades para cada
fase:
1. Fase de análise de requisitos:
•

Identificar os objetos relevantes para segurança da análise de requisitos:
cliente e equipe do projeto identificam os ativos chave sensíveis à
segurança e estes passam a ser candidatos a objetos para segurança.

•

Identificar os sujeitos relevantes para segurança da análise de requisitos:
cliente e equipe do projeto identificam as pessoas autorizadas ou grupos
que podem comprometer a segurança do software acidental ou
intencionalmente e estes passam a ser candidatos a sujeitos para a
segurança.

•

Determinar a classificação de segurança dos sujeitos e objetos relevantes
para segurança: cliente e equipe do projeto classificam os objetos dos mais
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críticos para os menos, por exemplo, de ultrassecreto para público. Então
os desenvolvedores avaliam quais sujeitos têm acesso a quais objetos,
construindo uma matriz cruzada.
•

Fazer análise e gerenciamento de riscos: após a identificação e
classificação, cliente e equipe do projeto avaliam as ameaças em potencial,
usando casos de mau uso, histórias de mau uso ou outra ferramenta. É
feita a avaliação do dano de cada cenário e sua probabilidade, assim como
a definição das medidas de combate à ameaça e os custos a ela
associados.

2. Fase de projeto:
•

Garantir que os requisitos de segurança estão sendo contemplados no
projeto: os projetistas do software devem incluir em seus diagramas os
objetos e sujeitos identificados juntamente com a classificação de
segurança realizada. O gerenciamento de riscos é aplicado quando
necessário para a priorização das funcionalidades.

3. Fase de implementação:
•

Garantir

que

as

funcionalidades

de

segurança

estejam

sendo

desenvolvidas: requisitos e medidas de combate à ameaça devem estar
sendo desenvolvidas de acordo com a lista de prioridades derivada da
classificação de risco.
4. Fase de testes:
•

Testar se as funcionalidades definidas estão funcionando corretamente:
verificar se os testes definidos estão sendo executados corretamente,
garantindo

o

funcionamento

do

software

conforme

definido.

As

funcionalidades prioritárias devem ser testadas primeiramente.
Siponen, Baskerville e Kuivalainen (2005) não apresentam resultados de uma
aplicação prática do seu método.Em seu trabalho é apresentado um exemplo de
utilização dos passos por eles definidos em um projeto utilizando Desenvolvimento
Orientado a Funcionalidades (FDD) – do inglês Feature Driven Development.
O trabalho de Beznosov et al. (2006) sugere uma extensão à Programação
Extrema, em que o Jogo do Planejamento, uma das principais práticas do método,
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recebe alguns passos adicionais para o tratamento de requisitos de segurança.
Usado para realizar o planejamento de liberações eu iterações, nesse jogo o cliente
define quais funcionalidades comporão o escopo e o prazo das liberações e
iterações, baseados nas estimativas dadas pelos desenvolvedores. Os autores
propõem um processo para a identificação das histórias de mau uso durante o jogo
e a introdução de práticas de análise de risco para priorização das histórias.
A introdução de práticas de avaliação de risco, mesmo que de forma
qualitativa, ou seja, sem a aplicação de técnicas para determinar a exata exposição
a determinado risco, é uma contribuição significativa para os métodos ágeis no
desenvolvimento de softwares seguros.
Uma vez que métodos ágeis determinam entregas constantes com software
funcional e considerando as restrições de tempo e recurso ao desenvolvimento, o
cliente terá em suas mãos uma aplicação imune às histórias mais críticas e de maior
impacto ao negócio, e a equipe conseguirá se gerenciar para entregá-las o quanto
antes.
Os sete passos propostos por Beznosov et al. (2006) e a representação do
jogo do planejamento estendido são encontrados a seguir.
•

Identificar ativos de segurança: realizado junto com a identificação das
histórias de usuários, busca entender quais são os ativos críticos à
organização.

•

Formular as histórias de mau uso: o engenheiro de segurança, com apoio
dos demais membros da equipe e clientes, desenvolve os cenários de
ameaça que podem aumentar o risco de exposição dos ativos.

•

Avaliação de risco das histórias de mau uso: com a participação efetiva do
cliente junto ao engenheiro de segurança, nesse passo é definido o
impacto ao negócio dos riscos, assim como a sua probabilidade de
ocorrência.

•

Negociação de histórias de usuário e histórias de mau uso: aqui se realiza
a definição do escopo da iteração, quando o cliente, em conjunto com o
engenheiro de segurança, definirá quais histórias de mau uso serão
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combatidas, de acordo com a prioridade estabelecida pela avaliação de
riscos.
•

Definição de histórias relacionadas à segurança: pelo engenheiro de
segurança em conjunto com a equipe de desenvolvimento. Essas histórias
são requisitos funcionais de segurança para combater as ameaças das
histórias de mau uso, passíveis de serem validadas por testes
automatizados.

•

Definição de padrões de codificação relacionados à segurança: para
aquelas histórias de mau uso que não são possíveis de serem combatidas
por histórias relacionadas à segurança. Podem ser, por exemplo, padrões
de codificação e regras de projeto.

•

Checagem das medidas de prevenção das histórias de mau uso: uma
história relacionada à segurança deve ser desenvolvida na mesma iteração
em que a história de mau uso da qual ela derivou deva ser mitigada. No
entanto, pode haver histórias de mau uso sem associação de histórias
relacionadas à segurança. Assim, esse passo é uma checagem cruzada
para verificar a mitigação das histórias de mau uso.

A Figura 25 mostra uma representação da ordem de execução dos passos
propostos por Beznosov et al. (2006) para a extensão do jogo do planejamento.
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Figura 25 – Representação do jogo do planejamento estendido
Fonte: Beznosov et al. (2006)
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Mead, Viswanathan e Padmanabhan (2008) também apresentam um processo
para a construção de requisitos de segurança em métodos ágeis chamado
Engenharia de Requisitos de Segurança e Qualidade (Square) – do inglês Security
Quality Requirements Engineering. O método apresentado pelos autores se sustenta
em dois pilares principais: a análise de risco e a compreensão dos objetivos de
negócio, e define 9 passos para produzir como entrega um conjunto de requisitos de
segurança categorizados e priorizados. O Square, assim como outras propostas
ágeis, demanda forte iteração do cliente com a equipe de desenvolvimento, além
disso, os autores sugerem a possibilidade de contratação de especialistas externos
em engenharia de requisitos de segurança.
Os autores do Square sugerem a sua aplicação em conjunto com o DSDM, isto
porque a estruturação deste método ágil garante a aplicação dos 9 passos do
Square na fase de Estudo de Negócio. Caso necessário, alguns passos são apenas
repetidos na fase de Iteração do modelo funcional para atualização de informações,
como elicitação de novos requisitos e repriorização de riscos. Apresentado de forma
bastante objetiva, os passos sugeridos são os seguintes:
1. Obter consenso sobre as definições.
2. Identificar as metas de segurança.
3. Desenvolver artefatos para suportar a definição de requisitos de segurança.
4. Executar avaliação de risco.
5. Definir técnicas de elicitação.
6. Elicitar os requisitos de segurança.
7. Categorizar os requisitos em nível e origem.
8. Priorizar requisitos.
9. Inspecionar requisitos.
Aplicadas à fase de Estudo de Negócio do DSDM, as entregas geradas pela
aplicação do Square são:
•

Documento de definição do negócio: contém as definições de segurança
acordadas, as metas de segurança do produto, cenários de ameaça e

149

casos de mau uso, requisitos de segurança de baixo e alto níveis, além dos
requisitos funcionais.
•

Lista de riscos de segurança: estes deverão ser adicionados à lista de
riscos gerais do projeto.

•

Plano de desenvolvimento.

•

Definição da arquitetura do sistema.

•

Lista de requisitos de segurança categorizada e priorizada.

Aplicadas à fase seguinte do DSDM, Iteração do Modelo Funcional, as
entregas geradas definidas pelos autores são provenientes mais pela aplicação do
método que pela aplicação do Square. De qualquer forma, são:
•

Modelo funcional e protótipo.

•

Lista de requisitos não funcionais, separada dos requisitos de segurança.

•

Modelo funcional e suas revisões.

•

Plano de implementação.

•

Plano de iterações.

•

Lista de riscos atualizada.

O método proposto por Mead, Viswanathan e Padmanabhan (2008) tem a
maior parte de suas atividades realizada no começo do projeto, em uma tentativa de
tratar o quanto antes os requisitos de segurança. É uma abordagem interessante,
porém pode enfrentar dificuldades, pois a análise inicial completa do sistema é
imcompatível com métodos ágeis. (KONGSLI, 2006). Além disso, as práticas de
segurança para métodos ágeis devem construir os seus requisitos de forma
incremental, buscando uma identificação de alto nível que possa ser refinada ao
longo do projeto. (SIPONEN; BASKERVILLE; KUIVALAINEN, 2005)
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APÊNDICE B – Um processo de requisitos para desenvolvimento Scrum
O trabalho de Rosberg (2008) é resultado de uma dissertação de mestrado
com o objetivo de aprimorar o processo de requisitos em uma multinacional sueca
com aproximadamente quatro mil funcionários, e um departamento de TI com mais
de vinte desenvolvedores, centralizado e utilizando Scrum para desenvolvimento.
Processo do projeto
Rosberg (2008) insere alguns passos no processo de definição do projeto para
permitir o posterior tratamento dos requisitos. Assim, ele realiza uma abstração
sobre o Processo do Projeto e define os seguintes passos que devem ser realizados
com foco nos requisitos, conforme a Figura 26:

Figura 26 – Processo do Projeto
Fonte: Adaptado de Rosberg (2008)
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Iniciação
Durante a fase de Iniciação, visando ao futuro tratamento de requisitos, devese certificar de que a demanda realmente trata-se de um projeto, através de
parâmetros e métodos convencionais da organização. Também é importante que se
garanta que haja recursos disponíveis para o projeto, ou seja, os profissionais
necessários para a realização das atividades poderão empenhar-se nelas, recursos
materiais, como capital, máquinas e equipamentos também estarão à disposição no
momento em que precisarem ser utilizados.
Mais diretamente impactante nas atividades de requisitos, é importante que as
metas de alto nível para o projeto estejam especificadas, ou seja, o que a empresa
busca com a obtenção do produto de software e como ele afeta o modelo de
negócio e as estratégias globais da organização. Essas informações contempladas
na produção de um documento objetivo de visão do projeto garantem a
transparência e importância do produto em desenvolvimento à equipe nele
trabalhando, desenvolvedores e analistas.
Identificação de partes interessadas
A identificação de todas as partes interessadas, ou seja, o levantamento de
todos aqueles que são afetados pelo produto de software, é uma poderosa fonte de
informação para a identificação de requisitos, orientando o trabalho de elicitação
pelo engenheiro de requisitos. Caso essa atividade não ocorra da maneira
adequada, há uma tendência de custos com alterações no produto após a entrega,
pois novas necessidades de grupos não identificados anteriormente surgirão
naturalmente com o uso do software.
Clientes finais são fontes para requisitos funcionais e não funcionais, porém
tanto desenvolvedores como a equipe técnica de suporte a operações devem ser
envolvidos na fase de obtenção de requisitos para delimitar o que é desejo do cliente
com o que é factível pela equipe técnica. A equipe de suporte a operações é sempre
uma importante fonte de informações para requisitos não funcionais, podendo tanto
avaliar as solicitações do cliente quanto fornecer restrições e premissas para a
definição de metas de desempenho do software e ferramentas e protocolos
utilizados para a segurança da informação.
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Um grupo de usuário é um conjunto de pessoas com conhecimento dos
processos ou de alguns setores ou de toda a organização nomeados como
representantes de uma classe de usuários para obtenção de informações e
levantamento de requisitos. A criação de grupos de usuários é uma das práticas
recomendadas por Rosberg (2008) como uma forma de garantir o envolvimento de
todas as partes interessadas. A delegação de responsabilidades a esses grupos e
estímulo da discussão tanto interna quanto entre os grupos aumenta o
comprometimento dos envolvidos e a possibilidade de elicitação de um maior
número de requisitos. Os grupos devem ser formados logo no começo do processo
de desenvolvimento e envolvidos durante as etapas posteriores, seja para solucionar
dúvidas ou apresentar o andamento do projeto, atuando como uma importante fonte
de informação para o Dono do Produto.
Análise do projeto
Nessa etapa são analisadas as informações obtidas anteriormente para
verificação se estão válidas e são completas. Caso exista algum ponto de conflito,
devem ser revistas e validadas antes de seguir adiante às próximas fases. Após a
conclusão da análise do projeto, deve estar disponível um cronograma que
contemple o tempo necessário para a realização da etapa de elicitação de
requisitos, e os recursos necessários durante a obtenção dessas informações.
Dessa forma, pode-se saber o tempo necessário com essas atividades antes de o
desenvolvimento Scrum efetivamente ter o seu início. O importante é que, após essa
etapa, haja informações suficientes para a tomada de decisão no ponto de controle
posterior, para se partir ou não para o desenvolvimento do software.
Ponto de controle: Implementação
O ponto de controle realizado nesse momento tem como objetivo definir a
continuidade ou não do projeto, partindo para o desenvolvimento do software,
cancelando o projeto ou mesmo postergando-o para um momento mais apropriado.
Cliente e/ou a alta administração (diretoria) terão mais informações disponíveis
sobre o projeto, o que possibilitará uma tomada de decisão baseada em uma visão
mais clara sobre os objetivos, recursos envolvidos e tempo necessário para a
implementação do software. Além disso, como ainda não foi empenhada uma
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grande quantidade de tempo e recurso no projeto, podem ser avaliadas alternativas
ao desenvolvimento do software.
Avaliação
Ocorrendo ao término do projeto, a avaliação é uma etapa em que os
envolvidos avaliam o que ocorreu bem e o que não foi bem feito ao longo do
desenvolvimento. Deve ser replicada para as outras iniciativas de desenvolvimento,
a fim de facilitar a repetição dos pontos positivos e evitar os negativos.
Diferentemente das reuniões de Retrospectiva da Iteração do Scrum, a Avaliação
foca no processo de desenvolvimento e projeto como um todo, e não apenas em
uma iteração e processos relacionados a ela, mas, de qualquer forma, as
informações levantadas ao término de cada iteração devem ser revisadas durante a
Avaliação.
Documentação
Ao longo do desenvolvimento, as informações documentadas, como metas do
projeto, documento de visão do projeto, lista de partes interessadas e atas de
reunião com as decisões tomadas devem ser armazenadas em um repositório único,
de forma que ela esteja sempre disponível para consulta e possa ser acessada
futuramente para outros projetos. Devem-se usar modelos e documentos padrões
para os projetos, sendo que estes podem sempre ser aperfeiçoados com as
contribuições das reuniões da etapa de Avaliação.
O principal ponto a se observar é que essa documentação deve ser simples e
objetiva, não perdendo tempo com informações desnecessárias que nunca serão
consultadas. Dessa forma, quem quiser algum tipo de informação sobre o projeto
sempre a encontrará válida e completa em pouco tempo e em um mesmo
repositório.
Processo de Requisitos
Uma premissa considerada para a elaboração do processo de requisitos,
representado pela Figura 27, é que ele tenha sinergia com os processos definidos
pelo Scrum, assim, ele é leve e facilmente compreensível. Cada fase definida
especifica um responsável por ela (com exceção da Estimativa, a ser detalhada),
sendo que este deve garantir a execução das atividades da fase e zelar pelas
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informações nela geradas. Para tanto são definidos dois papéis principais como
responsáveis de processos:
•

Desenvolvedores: representantes da equipe de desenvolvimento devem
possuir conhecimento técnico para fornecer informações sobre os
requisitos.

•

Dono do Produto: mesmo papel definido no Scrum, porém para o processo
de requisitos, ele terá funções semelhantes a um engenheiro de requisitos.
Dessa forma, esta pessoa precisa ter habilidades para escrever e gerenciar
requisitos, além de conhecer histórias de usuário.

Figura 27 – Processo de Requisitos
Fonte: Adaptado de Rosberg (2008)
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Requisito ou solicitação de mudança
Requisitos podem surgir através do processo natural de sua elicitação,
solicitações de mudança de usuários ou qualquer outra fonte. De qualquer forma,
eles devem ser listados inicialmente nessa etapa e cada um deverá percorrer todo o
processo definido. O Dono do Produto deve continuamente revisitar essa lista para
que os requisitos sejam tratados o mais rapidamente possível, deixando-a sempre
vazia.
O processo de solicitação de um novo requisito ou mudança e seu formato
devem ser simples o suficiente para que todos possam contribuir sem necessidade
de um prévio treinamento, uma vez que o solicitante é quem preenche as
informações necessárias inicialmente. De todos os atributos de um requisito, nesta
etapa ao menos quatro devem ser informados, conforme o Quadro 6.
# Título

Descrição

Exemplo

1 Título

Cada requisito deve ter um título Suporte a múltiplos idiomas.
que traduz a ideia do requisito.

2 Descrição

A descrição contém informações O sistema deve suportar múltiplos
detalhadas sobre o requisito, idiomas.
mesmo assim deve ser resumida.

3 Razão

Motivo da existência do requisito, POR QUE: Muitos usuários não
também
deve
conter
seus entendem inglês e preferem que o
benefícios.
sistema esteja em seu idioma.
BENEFÍCIO: Favorece a usabilidade do
sistema, tornando-o mais atrativo em
um cenário internacional.

4 Fonte

De onde o requisito vem? Pode Reunião xyz do grupo de usuários.
ser uma pessoa, uma reunião ou
um documento.

Quadro 6 – Atributos de um requisito
Fonte: Adaptado de Rosberg (2008)

Verificação
Nessa etapa, será verificado se o requisito está em consonância com os
objetivos do negócio, bem como se ele está de acordo com o documento de visão
do projeto e de suas metas. Assim como no Scrum, cabe ao Dono do Produto a
responsabilidade pela fase, definindo pelo desenvolvimento ou descarte dos
requisitos.
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As demais partes interessadas participam dessa etapa como fontes de
informação para requisitos, podendo ocorrer o descarte de um requisito também pela
falta de informações adequadas que demonstrem claramente a sua necessidade.
Caso um requisito seja rejeitado, o atributo do Quadro 7 deve ser preenchido.
# Título

Descrição

Exemplo

5 Motivo da A razão ou motivo pelo qual o O requisito não está alinhado aos
rejeição
requisito foi rejeitado.
objetivos do negócio.
Quadro 7 – Atributo de requisitos #5 motivo da rejeição
Fonte: Adaptado de Rosberg (2008)

Especificação
Realizada exclusivamente pelo Dono do Produto, essa etapa é realizada com o
objetivo de aprimorar e padronizar as informações dos requisitos, com a finalidade
de facilitar o entendimento e os processos de estimativa e priorização. Para a
realização das atividades dessa fase podem ser utilizados alguns conceitos do
Modelo de Abstração de Requisitos (RAM) – do inglês Requirements Abstraction
Model (GORSCHEK; WOHLIN, 2006) adaptados para o processo de requisitos
proposto. Os autores sugerem a utilização do RAM como técnica opcional, pois a
sua utilização, gerando os benefícios já citados em seção específica acima, implica a
realização de trabalho adicional, aumentando a complexidade do modelo.
A utilização simplificada do modelo de abstração de requisitos no processo
define apenas três níveis de abstração: nível de funcionalidade, funcional e de
componente. O nível de produto é excluído, uma vez que na etapa de verificação
todos os requisitos já foram avaliados em relação às metas e visão do produto,
sendo pertinentes a ele.
•

Especificar: procura completar as informações do requisito, preenchendo e
aprimorando os atributos de 1 a 4. Uma vez que qualquer parte interessada
pode solicitar um requisito, é importante a busca pela padronização das
informações pelo Dono do Produto. Nesse passo, pode ser necessário
recorrer a atividades de elicitação para levantamento das informações
sobre o requisito.

•

Posicionar: nesse passo, o Dono do Produto busca posicionar o requisito
no nível de abstração apropriado. Uma vez que o Scrum tende a não
detalhar os requisitos até um nível técnico, optando pela descrição da
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funcionalidade, os requisitos tenderão a se posicionar nos dois primeiros
níveis, funcionalidade e funcional. Assim que o nível de abstração estiver
definido, é necessário preencher o atributo do Quadro 8.
# Título

Descrição

Exemplo

6 Nível
de Cada requisito deve ter um dos Funcional
Abstração seguintes níveis: funcionalidade,
funcional ou componente.
Quadro 8 – Atributo de requisitos #6 nível de abstração
Fonte: Adaptado de Rosberg (2008)

•

Abstrair: nesse passo o relacionamento entre os requisitos é avaliado e
desenvolvido. A utilização simplificada do RAM realiza duas alterações em
relação às suas definições originais. A regra de abstração de que todo
requisito deve estar associado a outro no nível de produto é alterada, uma
vez que aqui não se define esse nível, assim, todo requisito deve estar
associado a outro no nível de funcionalidade. Faz-se a associação
obrigatória de todos os requisitos a um mesmo nível de abstração, pois
desse modo a sua priorização é realizada nesse nível, facilitando as
comparações. Também ao contrário do RAM original, que define o
detalhamento de todos os requisitos até o nível de componente, aqui o
refinamento até esse nível pode gerar trabalho desnecessário, além de não
ser incentivado pelo Scrum o fornecimento de detalhes técnicos da solução
em requisitos. Se não houver um requisito de funcionalidade para ligar um
funcional, ou um funcional para ligar um de componente, este deve ser
criado e a rastreabilidade mantida, sendo definido o atributo do Quadro 9.

# Título

Descrição

Exemplo

7 Requisito
do nível de
abstração
acima

Cada requisito do nível funcional e ID222
de componente deve estar ligado a
um requisito do nível superior
imediato.

Quadro 9 – Atributo de requisitos #7 requisito do nível de abstração acima
Fonte: Adaptado de Rosberg (2008)

Validação
Nessa etapa os desenvolvedores avaliam se a qualidade das informações do
requisito é suficiente para que ele seja desenvolvido. Assim como no Scrum, os
requisitos

somente

estão

prontos

quando

os

desenvolvedores

assim

o
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considerarem. Caso faltem informações ou o requisito necessite um maior
detalhamento em outros níveis, por exemplo, ele é rejeitado e retorna à etapa de
especificação para o Dono do Produto realizar as ações necessárias. Para se
manter a rastreabilidade das aprovações, o atributo do Quadro 10 deve ser
informado.
# Título

Descrição

Exemplo

8 Validado
por

Nome do desenvolvedor
validou o requisito.

que Marcelo Dias

Quadro 10 – Atributo de requisitos #8 validado por
Fonte: Adaptado de Rosberg (2008)

Estimativa
Essa é a única etapa que possui os dois papéis como corresponsáveis. Isto se
justifica, pois ela se divide em dois passos. O primeiro é a estimativa de custo do
requisito,

entendido

como

uma

medida

do

tempo

necessário

para

seu

desenvolvimento, sendo, assim, responsabilidade dos desenvolvedores. Não é
especificado um método para realizar essa avaliação, então, a equipe do projeto
pode optar pela prática na qual ela esteja mais acostumada, seja o jogo do
planejamento, planejamento em horas ou outro método.
A segunda parte é a estimativa do valor do requisito para o negócio, sendo que
a sua realização precisa não é uma tarefa trivial. De qualquer forma, para o processo
definido, essa não é uma tarefa vital, uma vez que, quando se realiza a priorização
de requisitos, intrinsecamente se considera o valor dele para o negócio e os
benefícios obtidos do seu desenvolvimento. Também aqui pode ser utilizado o
método desejado pela equipe do projeto. Uma vez realizada estas estimativas, são
informados os valores aos atributos do Quadro 11.
#

Título

Descrição

9

Custo
(tempo)

O
tempo
necessário
desenvolver o requisito.

10 Valor

O valor
negócio.

Exemplo

do

requisito

para 8 horas
para

o Vital

Quadro 11 – Atributos de requisitos #9 e #10 custo(tempo) e valor
Fonte: Adaptado de Rosberg (2008)
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Priorização
Apesar da comparação do conjunto custo de desenvolvimento e valor ao
negócio de requisitos não ser trivial, o processo de priorização é relativamente
simples, consistindo basicamente em colocar os requisitos em ordem de prioridade
na lista de demandas do produto, sendo os mais prioritários no topo da lista. Uma
vez que nesse ponto do processo todos os requisitos já estão situados no nível de
funcionalidade ou ligados a um requisito nesse patamar, a comparação tende a se
tornar mais viável, pois avaliar prioridade em diferentes níveis pode ser difícil e até
mesmo impossível.
Podem ser usadas diferentes técnicas para a priorização dos requisitos, desde
a simples comparação em pares – quando se avaliam os requisitos dois a dois,
colocando-os na ordem correta até a priorização de toda a lista (espécie de
ordenação em bolha) – a métodos de ponderação relativa, atribuindo pesos a um
requisito em relação a outro. Obtém-se, ao término, a lista de demanda priorizada e
informações de quanto um requisito é mais importante que outro.
Lista de demandas do produto
Esse é o final do processo de requisitos, porém os requisitos da lista de
demandas do produto podem ser alterados ou removidos em decorrência de
alterações na sua prioridade ou solicitações de mudança do cliente, por exemplo.
Quando um item é selecionado para compor a lista de demandas da iteração,
conforme os processos do Scrum, o atributo do Quadro 12 deve ser informado. Caso
a iteração seja cancelada ou o item não seja desenvolvido por algum outro motivo,
esse atributo deve ser limpo.
#

Título

11 Iteração

Descrição

Exemplo

Iteração na qual o requisito foi 3
desenvolvido.

Quadro 12 – Atributo de requisitos #11 iteração
Fonte: Adaptado de Rosberg (2008)

Implementados
Para fins de avaliação e rastreabilidade, é mantida uma lista atualizada com os
requisitos implementados.
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Outros
Outros atributos podem compor as informações de um requisito, por exemplo,
os sugeridos no Quadro 13. Além disso, outros atributos podem ser propostos e
utilizados ao longo do processo de requisitos.
#

Título

12 ID do requisito

Descrição

Exemplo

Identificador único do requisito. ID23

13 Relacionamentos Relacionamentos
ou ID23; ID33
/ Dependências dependências do requisito em
relação a outros requisitos, que
precisem ser consideradas.
14 Última
atualização

Data e hora da última 11:30 21/02/2011
modificação no requisito.

15 Data de criação

Data e hora da criação do 10:20 20/02/2011
requisito.

16 Estado

Estado
do
requisito
no Validado
processo de desenvolvimento.

Quadro 13 – Outros atributos de requisitos
Fonte: Adaptado de Rosberg (2008)
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APÊNDICE C – Modelo Scrum
Para modelagem do processo Scrum foram consideradas três referências
fundamentais: Schwaber e Sutherland (2010), Schwaber (2004) e Schwaber e
Beedle (2002). A modelagem do Scrum foi considerada como um processo privado,
uma vez que não é uma preocupação a representação de sua interação com
processos externos da organização ou de terceiros, mas somente com o conteúdo
de seu fluxo. Os componentes do processo Scrum estão representados pela Figura
28.
1

Criar Documento de Visão:
O Dono do Produto cria o documento de visão do projeto, baseado em suas

informações e naquelas coletadas com as partes interessadas das unidades de
negócio.
A Visão pode ser desde a descrição das alterações nos processos de negócio
com a presença do sistema até a descrição de suas funcionalidades, no caso de um
produto voltado para venda.
2

Documento de Visão
Pode parecer vaga a princípio, mas se tornará clara com a evolução do projeto.
Deve maximizar o Retorno Sobre o Investimento.
Descreve a razão pela qual o projeto está sendo realizado e qual o estado final

desejado.
3

Criar Lista de Demandas do Produto
Com o objetivo de entregar a Visão, o Dono do Produto cria a Lista de

Demandas do Produto baseado em informações coletadas com o Time,
especialistas e demais partes interessadas das unidades de negócio. Mesmo que o
Time não esteja ainda definido, o Dono do Produto pode solicitar informações de
possíveis membros do Time.
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Figura 28 – Processo Scrum
Fonte: Elaborado pelo autor
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4

Lista de Demandas do Produto
A Lista de Demandas do Produto é uma lista de requisitos funcionais e não

funcionais priorizados e estimados que, quando tornados funcionalidades,
entregarão a Visão do Projeto.
Os itens da Lista de Demandas do Produto podem ser sugeridos por usuários,
clientes, unidades de negócio, porém cabe somente ao Dono do Produto validá-los e
priorizá-los.
A Lista de Demandas do Produto é priorizada para que os itens que gerem
maior valor tenham maior prioridade para desenvolvimento. Além disso, ela pode
estar dividida em Liberações.
A Lista de Demandas do Produto é um documento em permanente atualização,
sendo modificado ao longo do projeto para refletir mudanças nos requisitos de
negócio e se adaptar à velocidade do Time para transformar seus itens em
funcionalidades.
5

Haverá Reunião de Planejamento da Liberação
A realização da Reunião de Planejamento da Liberação é opcional, sendo que

a ausência de seus artefatos poderá aparecer futuramente como um impedimento,
cuja remoção se tornará um item da Lista de Demandas do Produto.
6

Realizar Reunião de Planejamento da Liberação
Duração: o planejamento de uma Liberação no Scrum geralmente não requer

mais que 15 a 20% do tempo que a empresas usualmente gastam com essa
atividade. Isso porque planejamentos adicionais são feitos a cada Reunião de
Planejamento da Liberação, Reunião de Revisão da Iteração e Reunião Diária.
O Dono do Produto realiza essa reunião com o Time e especialistas. Mesmo
que o Time não esteja ainda definido, o Dono do Produto pode solicitar informações
de possíveis membros do Time.
A Reunião de Planejamento da Liberação estabelece o Plano da Liberação.
A Reunião de Planejamento da Liberação definirá um custo e prazo prováveis
para a Liberação. Para tanto, será necessário estimar a Lista de Demandas do
Produto, cabendo à organização definir a melhor técnica para tanto.
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7

Plano da Liberação
O Plano da Liberação inclui as metas da Liberação, as prioridades da Lista de

Demandas do Produto, principais riscos e visão geral das funcionalidades da
Liberação. O plano poderá ser atualizado ao término das próximas Iterações.
O Plano da Liberação definirá a melhor forma de transformar a Visão do
Projeto em um produto valioso, focando a satisfação do cliente e maximização do
Retorno Sobre o Investimento.
8

Reunião de Planejamento da Iteração
A Reunião de Planejamento da Iteração deve ter duração de 8 horas para uma

Iteração de 1 mês. Para outras situações, ela deve corresponder a 5% do tamanho
total da Iteração. Durante essa reunião o Dono do Produto e o Time são
obrigatórios, além disso clientes, usuários, especialistas, gerentes, Líder Scrum e
outras partes interessadas também podem participar.
Dividida em duas partes: na primeira ocorre a seleção dos itens da Lista de
Demandas do Produto que serão desenvolvidos na Iteração que se inicia e a
definição da meta da Iteração; e na segunda, que marca o início da Iteração, os
itens selecionados são detalhados em tarefas, que irão compor a Lista de
Demandas da Iteração.
As entradas para essa reunião são a Lista de Demandas do Produto, o último
incremento do produto, a capacidade do Time e seus registros de desempenho. Os
componentes da reunião estão detalhados na Figura 29.
8.1 Apresentar Itens Prioritários da Lista de Demandas do Produto
O Dono do Produto apresenta os itens de alta prioridade da Lista de Demandas
do Produto, considerando o último incremento do produto para realização de
eventuais mudanças. O Dono do Produto responde a todos os questionamentos do
Time sobre os itens apresentados.
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Figura 29 – Detalhamento Reunião de Planejamento da Iteração
Fonte: Elaborado pelo autor

8.2 Identificar Itens da Lista de Demandas do Produto e a Meta da Iteração
Com o apoio do Dono do Produto e demais participantes da reunião, mas com
soberania na decisão, o Time define os itens da Lista de Demandas do Produto que
ele acredita ser possível desenvolver na próxima Iteração.
8.3 Após a seleção dos itens, o Time define a Meta da Iteração (subconjunto da
Meta da Liberação), que é o objetivo que será atingido através do
desenvolvimento dos itens da Lista de Demandas do Produto selecionados.
8.4 Definir a Lista de Demandas da Iteração para Atingir Meta da Iteração
O início dessa atividade marca o início da Iteração. Durante ela, o Time, que
deve estar todo presente, define como tornar os itens selecionados da Lista de
Demandas do Produto em um incremento de produto na Iteração que se inicia. O
apoio de especialistas e de outras partes interessadas pode ser solicitado pelo Time,
que é o responsável pela definição das tarefas.
Somente o Time pode definir e alterar a Lista de Demandas da Iteração,
devendo definir um plano de entrega para os itens selecionados da Lista de
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Demandas do Produto, constituindo um conjunto de tarefas, que compõe a Lista de
Demandas da Iteração.
De qualquer forma, novas tarefas podem surgir à medida que a Iteração evolui
e eventualmente itens selecionados podem ser removidos da Lista de Demandas da
Iteração. Caso isto ocorra, o Líder Scrum, o Dono do Produto e o Time se reúnem
para remover itens que não afetem a Meta da Iteração. Se isso não for possível,
tenta-se reduzir o escopo de algumas funcionalidades selecionadas, também sem
alterar a Meta da Iteração.
8.5 Lista de Demandas da Iteração
Constituída de tarefas de 4 a 16 horas cada.
Tarefas maiores que 16 deverão ser quebradas futuramente e as menores que
4 deverão ser agrupadas para gerar uma de 4 no mínimo.
É um artefato visível, fiel ao trabalho que o Time planeja completar durante a
Iteração e pertence somente ao Time.
9

Iteração
O Time transforma a Lista de Demandas da Iteração em um incremento de

produto que atenda ao conceito de "pronto", detalhando novas e também
completando as tarefas determinadas anteriormente.
Durante a iteração, o Time atualiza a Lista de Demandas da Iteração à medida
que evolui em seu trabalho e o Líder Scrum remove os impedimentos registrados
durante a Reunião Diária e trabalha para melhorar a produtividade do Time. O Dono
do Produto orienta o Time sobre as funcionalidades em desenvolvimento, tirando
dúvidas e fornecendo informações necessárias ao incremento do produto sendo
construído.
Durante a Iteração, nenhuma parte externa ao Time pode alterar o escopo do
trabalho sendo realizado na Iteração ou solicitar ao Time uma forma específica de
trabalho.
Eventualmente pode ocorrer o cancelamento da Iteração. Esse evento se dá
em razão de a Meta da Iteração ter se tornado obsoleta (considerando os requisitos
de negócio e condições do mercado); além disso, o Time pode se dar conta de que
a Meta da Iteração é inatingível ou foi atingida precocemente. Em todos os casos,
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deve haver consenso entre Dono do Produto e Time para o cancelamento de uma
Iteração.
10 Realizar Reunião Diária
A Reunião Diária melhora a comunicação do Time, elimina a necessidade de
outras reuniões, remove impedimentos ao trabalho, facilita a tomada de decisão e
eleva o conhecimento de todos sobre o trabalho sendo feito.
O Líder Scrum é o responsável pela condução da reunião, que deve ocorrer
sempre no mesmo horário e local, mantendo-a com o limite máximo de 15 minutos,
garantindo que cada membro seja breve em sua oportunidade e que o Time não
seja interrompido por outras partes interessadas. Durante essa reunião, cada
membro do Time responde sobre o que ele fez desde a última reunião, o que ele
pretende fazer até a próxima reunião, e se ele tem algum impedimento em seu
trabalho. O Líder Scrum registra todos os impedimentos relatados para posterior
remoção.
Caso haja a necessidade de discussões mais detalhadas sobre a arquitetura
do software ou sobre um requisito, o Líder Scrum agenda uma próxima reunião com
a presença dos membros do Time necessário e eventuais outras partes
interessadas, mantendo a discussão fora da Reunião Diária.
11 Reunião de Revisão da Iteração
Possui duração máxima de 4 horas com a obrigatoriedade da presença do
Dono do Produto, Time e Líder Scrum. Porém, quaisquer outras partes interessadas
podem participar. O objetivo dessa reunião é mostrar a diferença entre a Meta da
Iteração e a Lista de Demandas do Produto dos resultados obtidos na Iteração, além
de discutir as razões para esses desvios. Os componentes da reunião estão
detalhados na Figura 30.
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Figura 30 – Detalhamento Reunião de Revisão da Iteração
Fonte: Elaborado pelo autor

11.1

Preparar para a Reunião de Revisão da Iteração
Devendo durar no máximo 1 hora, o Time prepara as funcionalidades que

serão apresentadas, sendo que o que não atende ao conceito de "pronto" não é
apresentado. Artefatos somente devem ser apresentados, se necessários para
compreender uma funcionalidade "pronta".
As funcionalidades deverão ser apresentadas na estação de trabalho de um
dos membros do Time e executadas no ambiente mais próximo ao ambiente de
Produção.
11.2

Apresentar Meta da Iteração
O Líder Scrum inicia a reunião com a apresentação da Meta da Iteração, Itens

da Lista de Demandas do Produto comprometidos, e os itens da Lista de Demandas
do Produto completados.
11.3

Apresentar Funcionalidades "Prontas"
O Time apresenta as funcionalidades, discutindo com os demais presentes o

que ocorreu e o que não ocorreu bem durante a Iteração. Além disso, o Time
responde às questões das partes interessadas em relação à apresentação,
observando as alterações desejadas.
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11.4

Receber comentários das Partes Interessadas
O Dono do Produto garante que todas as partes interessadas foram ouvidas,

sendo que elas podem emitir quaisquer observações e críticas em relação às
funcionalidades

apresentadas,

bem

como

solicitação

de

alteração

das

funcionalidades entregues e inclusão de novas.
11.5

Revisar a Lista de Demandas do Produto
O Dono do Produto discute com o Time e demais partes interessadas

potenciais alterações na Lista de Demanda do Produto e suas prioridades, baseado
nos comentários recebidos.
11.6

Agendar Próxima Reunião de Revisão da Iteração
Caso haja futuras iterações, ao término das reuniões o Líder Scrum anuncia o

lugar e a data da próxima Reunião de Revisão da Iteração ao Dono do Produto e
demais partes interessadas.
12 Reunião de Retrospectiva da Iteração
Com duração máxima de 3 horas, nessa reunião é obrigatória a presença do
Líder Scrum e do Time, sendo que o Dono do Produto é opcional. O objetivo é
inspecionar como os processos Scrum funcionaram na última Iteração e aperfeiçoálos para a próxima. Os componentes da reunião estão detalhados na Figura 31.
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Figura 31 – Detalhamento Reunião de Retrospectiva da Iteração
Fonte: Elaborado pelo autor

12.1

Coletar e Priorizar Informações sobre o Processo
O Líder Scrum solicita que cada membro do Time responda a duas perguntas:

O que foi bem feito na última iteração? O que pode ser melhorado para a próxima
iteração?
O Líder Scrum sumariza as respostas do Time e em seguida, em conjunto com
o Time, prioriza a ordem de discussão dos potenciais aperfeiçoamentos para o
restante da reunião.
12.2

Discutir Aperfeiçoamentos com o Time
O Time discute os potenciais aperfeiçoamentos, visando transformá-los em

itens de ação para a próxima iteração.
O Líder Scrum participa da discussão como um facilitador, e não como um
provedor de soluções.
12.3

Solicitar Adição de Itens à Lista de Demandas do Produto
O Líder Scrum consolida os itens solicitados e sugere ao Dono do Produto a

sua inclusão na Lista de Demandas do Produto como itens não funcionais de alta
prioridade.
12.4

Atualizar Lista de Demandas do Produto
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O Dono do Produto realiza a atuação da Lista de Demandas do Produto, de
acordo com as sugestões recebidas.
Pode ser realizado após a reunião, caso o Dono do Produto não esteja
presente.
13 Há mais Iterações?
Caso haja mais Iterações para a mesma Liberação, inicia-se a Reunião de
Planejamento da Iteração seguinte.
14 Há mais Liberações?
Caso haja mais Liberações para o produto, inicia-se a avaliação se haverá
Reunião de Planejamento da Liberação para a Liberação seguinte.
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APÊNDICE D – Relação de histórias de usuário e variações
Os campos não informados para uma história foram omitidos no Quadro 14.
ID

1

Tipo

História de usuário

Título

Razão

Consulta dados de obras pela sede
Como um Analista de Controle Sede eu posso consultar os dados informados de
qualquer obra para auditar o que foi informado.
Permitir a auditoria de informações pela sede

Fonte

Analista de negócio

ID

2

Tipo

História de usuário

Título

Razão

Consulta relatório de análise financeira pela sede
Como um Analista de Controle Sede eu posso consultar o relatório de analise
financeira de qualquer obra para auditar o que foi informado.
Permitir a auditoria de informações pela sede

Fonte

Analista de negócio

ID

3

Tipo

História de usuário

Título

Razão

Consulta relatório de análise econômica pela sede
Como um Analista de Controle Sede eu posso consultar o relatório de analise
econômica de qualquer obra para auditar o que foi informado.
Permitir a auditoria de informações pela sede

Fonte

Analista de negócio

ID

4

Tipo

História de usuário

Título

Razão

Edita dados de obra pela sede
Como um Analista de Controle Sede eu posso editar os dados de qualquer obra
para corrigir uma informação errada.
Permitir a correção de dados informados com erro

Fonte

Analista de negócio

ID

5

Tipo

História de usuário

Título

Razão

Salva dados e calcula indicadores de obra pela sede
Como um Analista de Controle Sede eu posso solicitar o cálculo dos indicadores
de qualquer obra para avaliar os resultados.
Permitir a avaliação dos resultados da obra pela sede

Fonte

Analista de negócio

ID

6

Tipo

História de usuário

Descrição

Descrição

Descrição

Descrição

Descrição
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Razão

Exclui dados de obra pela sede
Como um Analista de Controle Sede eu posso excluir todos os dados informados
por qualquer obra para corrigir uma ou mais informações erradas.
Permitir a correção de dados informados com erro

Fonte

Analista de negócio

ID

7

Tipo

História de usuário

Título

Razão

Exporta relatórios de obra pela sede
Como um Analista de Controle Sede eu posso exportar para Excel os relatórios
de qualquer obra para fazer uma conferencia detalhada.
Permitir a auditoria de informações pela sede

Fonte

Analista de negócio

ID

8

Tipo

História de usuário

Título

Razão

Destrava obra pela sede
Como um Analista de Controle Sede eu posso destravar o sistema para uma obra
para que o Analista de Controle da Obra possa editar informações erradas
enviadas à equipe de controle da sede.
Permitir a correção de dados informados com erro

Fonte

Analista de negócio

ID

9

Tipo

História de usuário

Título

Razão

Importa planilha de obra consórcio pela sede
Como um Analista de Controle Sede eu posso importar uma planilha Excel de
obra consórcio com os dados de uma obra para otimizar o tempo de entrada de
dados no sistema.
Minimizar o tempo de entrada inicial de dados no sistema

Fonte

Analista de negócio

ID

10

Tipo

História de usuário

Título

Razão

Consulta dados de obra pela obra
Como um Analista de Controle Obra eu posso consultar os dados informados de
minha obra para verificar o que foi informado.
Permitir a auditoria de informações pela obra

Fonte

Analista de negócio

ID

11

Tipo

História de usuário

Título

Razão

Insere dados de obra pela obra
Como um Analista de Controle Obra eu posso inserir os dados da minha obra
para que a consolidação seja efetuada pela equipe de controle da sede.
Permitir a entrada manual inicial de dados pela obra

Fonte

Analista de negócio

Título
Descrição

Descrição

Descrição

Descrição

Descrição

Descrição
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ID

12

Tipo

História de usuário

Título

Razão

Consulta relatório de análise financeira pela obra
Como um Analista de Controle Obra eu posso consultar o relatório de analise
financeira da minha obra para conferir o que foi informado.
Permitir a auditoria de informações pela obra

Fonte

Analista de negócio

ID

13

Tipo

História de usuário

Título

Razão

Consulta relatório de análise econômica pela obra
Como um Analista de Controle Obra eu posso consultar o relatório de analise
econômica da mina obra para conferir o que foi informado.
Permitir a auditoria de informações pela obra

Fonte

Analista de negócio

ID

14

Tipo

História de usuário

Título

Razão

Edita dados de obra pela obra
Como um Analista de Controle Obra eu posso editar os dados da minha obra
para corrigir uma informação errada.
Permitir a correção de dados informados com erro

Fonte

Analista de negócio

ID

15

Tipo

História de usuário

Título

Razão

Salva e calcula indicadores de obra pela obra
Como um Analista de Controle Obra eu posso calcular os indicadores da minha
obra para avaliar o resultado do mês.
Permitir a avaliação dos resultados da obra pela obra

Fonte

Analista de negócio

ID

16

Tipo

História de usuário

Título

Razão

Exclui dados de obra pela obra
Como um Analista de Controle Obra eu posso excluir as informações da minha
obra para corrigir uma informação errada.
Permitir a correção de dados informados com erro

Fonte

Analista de negócio

ID

17

Tipo

História de usuário

Título

Exporta relatórios de obra pela obra
Como um Analista de Controle Obra eu posso exportar para Excel os relatórios
da minha obra para fazer uma conferencia detalhada.

Descrição

Descrição

Descrição

Descrição

Descrição

Descrição
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Razão

Permitir a auditoria de informações pela obra

Fonte

Analista de negócio

ID

18

Tipo

História de usuário

Título

Razão

Importa planilha de obra consórcio pela obra
Como um Analista de Controle Obra de uma obra de consórcio eu posso importar
uma planilha Excel para otimizar o tempo de entrada de dados no sistema.
Minimizar o tempo de entrada inicial de dados no sistema

Fonte

Analista de negócio

ID

19

Tipo

História de usuário

Título

Razão

Seleciona obra para consulta pela sede
Como um Analista de Controle Sede eu posso escolher uma obra qualquer para
acessar as informações desejadas.
Permitir a navegação por diferentes obras pela sede

Fonte

Analista de negócio

ID

20

Tipo

História de usuário

Título

Razão

Exporta relatório de análise financeira ou econômica pela sede
Como um Analista de Controle Sede eu posso exportar somente o relatório de
análise financeira ou econômica de qualquer obra para fazer uma conferência
detalhada.
Permitir a auditoria de informações pela sede

Fonte

Analista de negócio

ID

21

Tipo

História de usuário

Título

Razão

Exporta relatório de análise financeira ou econômica pela obra
Como um Analista de Controle Obra eu posso exportar somente o relatório de
análise financeira ou econômica de minha obra para fazer uma conferência
detalhada.
Permitir a auditoria de informações pela obra

Fonte

Analista de negócio

ID

22

Tipo

História de usuário

Título

Razão

Seleciona mês/ano de obra pela sede
Como um Analista de Controle Sede eu posso escolher o mês/ano de qualquer
obra para consultar as informações do mês selecionado.
Permitir a navegação por diferentes meses de uma obra pela sede

Fonte

Analista de negócio

ID

23

Descrição

Descrição

Descrição

Descrição

Descrição
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Tipo

História de usuário

Título

Razão

Seleciona mês/ano de obra pela obra
Como um Analista de Controle Obra eu posso escolher o mês/ano de minha obra
para consultar as informações do mês selecionado.
Permitir a navegação por diferentes meses da obra pela obra

Fonte

Analista de negócio

ID

24

Tipo

História de sistema

Título

Razão

Formato de importação de relatórios
Todos os relatórios importados para o sistema devem estar no formato xlsx
(Excel).
Padronizar o tipo de dados esperado pelo sistema

Fonte

Analista de negócio

ID

25

Tipo

História de sistema

Título

Razão

Formato de exportação de relatórios
Todos os relatórios exportados pelo sistema devem estar no formato xlsx (Excel)
ou pdf (adobe reader), cabendo ao usuário selecionar o formato de saída
desejado.
Padronizar o formato de saída de dados do sistema

Fonte

Analista de negócio

ID

26

Tipo

História de sistema

Título

Razão

Gestão de controle de acesso
O controle de acesso, combinação perfis de usuário e visualização de
informações, em todo o sistema é realizado pela ferramenta corporativa de
gestão de acesso.
Aderência as normas internas de gestão de acesso da organização

Fonte

Analista de negócio

ID

27

Tipo

História de mau uso

Título

Vazamento proposital de informações pelo analista da sede
Um Analista de Controle Sede pode informar pessoas não autorizadas sobre os
dados de qualquer obra para obter algum benefício decorrente disto.
Má intenção do usuário na utilização do sistema

Descrição

Descrição

Descrição

Descrição

Descrição
Razão

Fonte
Analista de negócio
Classificação
Confidencialidade
segurança
Relacionamentos 1;2;3;5;7;20
ID

28

Tipo

História de desempenho

Título

Tempo de carregamento de relatórios na tela
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Descrição

Tempo de carregamento de relatórios na tela.

Razão

Definir o tempo esperado para carregamento de relatórios na tela

Fonte

Analista de negócio

Relacionamentos 2;3;10;12;13
Classificação
Desempenho

Latência

Nível
Descrição
qualitativa
Descrição
quantitativa

1

ID

29

Tipo

História de mau uso

Título

Alteração proposital de informações pelo analista da sede
Um Analista de Controle Sede pode alterar os dados informados para uma obra
qualquer para prejudicar o resultado final da obra.
Má intenção do usuário na utilização do sistema

Descrição
Razão

Qualquer relatório em tela deve ser carregado em tempo satisfatório ao usuário.
Qualquer relatório em tela deve ser carregado em menos de 10 segundos tanto
em obras quanto na sede.

Fonte
Analista de negócio
Classificação
Integridade
segurança
Relacionamentos 4;6
ID

30

Tipo

História de mau uso

Título

Alteração involuntária de informações pelo analista da sede
Um Analista de Controle Sede pode alterar os dados informados para uma obra
qualquer por imperícia no manuseio do sistema.
Imperícia do usuário na utilização do sistema

Descrição
Razão

Fonte
Analista de negócio
Classificação
Integridade
segurança
Relacionamentos 4;6
ID

31

Tipo

História de mau uso

Título

Sobrecarga proposital do sistema pelo analista de sede
Um Analista de Controle Sede pode sobrecarregar o sistema solicitando
sucessivos cálculos de indicadores para prejudicar o desempenho do software.
Má intenção do usuário na utilização do sistema

Descrição
Razão

Fonte
Analista de negócio
Classificação
Disponibilidade
segurança
Relacionamentos 5
ID

32

Tipo

História de mau uso
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Título
Descrição
Razão

Sobrecarga involuntária do sistema pelo analista da sede
Um Analista de Controle Sede pode sobrecarregar o sistema solicitando
sucessivos cálculos de indicadores por imperícia no manuseio do sistema.
Imperícia do usuário na utilização do sistema

Fonte
Analista de negócio
Classificação
Disponibilidade
segurança
Relacionamentos 5
ID

33

Tipo

História de desempenho

Título

Razão

Tempo de salvamento e cálculo dos indicadores
Tempo máximo de espera para salvamento e cálculo dos indicadores de obras
após inserção dos dados.
Definir o tempo esperado para salvar e calcular os indicadores de obras

Fonte

Analista de negócio

Descrição

Relacionamentos 5;15
Classificação
Desempenho
Nível
Descrição
qualitativa
Descrição
quantitativa
Cenário de
execução

Latência, Capacidade
2
O tempo para salvar, calcular os indicadores e exibi-los em tela deve ser
reduzido.
O tempo para salvar, calcular os indicadores e exibi-los em tela deve ser menor
que 1 minuto tanto em obras quanto na sede.
No período de cálculo de resultados podem haver até 100 usuários conectados
ao mesmo tempo, e até 20 deles podem estar realizando simulações de cálculo
de indicadores ao mesmo tempo.

ID

34

Tipo

História de mau uso
Vazamento proposital de informações pelo analista da sede por arquivo gerado
no sistema
Um Analista de Controle Sede pode compartilhar o arquivo gerado com pessoas
não autorizadas para obter algum benefício decorrente disto.
Má intenção do usuário na utilização do sistema

Título
Descrição
Razão

Analista de negócio

Fonte
Motivo da
rejeição
Classificação
segurança
Relacionamentos

7;20

ID

35

Tipo

História de mau uso

Título

Razão

Vazamento involuntário pelo analista da sede por problemas de impressão
Um Analista de Controle Sede pode compartilhar as informações do arquivo
gerado com pessoas não autorizadas por descuido na impressão.
Imperícia do usuário na utilização do sistema

Fonte

Analista de negócio

Descrição

Tratada pela história de segurança 27
Confidencialidade
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Classificação
Confidencialidade
segurança
Relacionamentos 7;20
ID

36

Tipo

História de desempenho

Título

Tempo de exportação de relatórios

Descrição

Tempo de exportação de relatórios.

Razão

Definir o tempo esperado para exportar os relatórios

Fonte

Analista de negócio

Relacionamentos 7;16;20
Classificação
Desempenho

Latência

Nível
Descrição
qualitativa
Descrição
quantitativa

1
O tempo de exportação de qualquer relatório seja para xlsx ou pdf deve ser
satisfatório.
O tempo de exportação de qualquer relatório seja para xlsx ou pdf deve ser de no
máximo 30 segundos tanto na obra quanto na sede.

ID

37

Tipo

História de mau uso

Título

Liberação pelo analista da sede para envio de informações fora do prazo
Um Analista de Controle Sede pode liberar o sistema para edição para alguma
obra que não cumpriu o prazo de envio das informações.
Permitir o input de informações não enviadas no prazo

Descrição
Razão

Fonte
Analista de negócio
Classificação
Integridade
segurança
Relacionamentos 8
ID

39

Tipo

História de mau uso
Danos involuntários causados por erros em importação de planilha consórcio pelo
analista sede
Um Analista de Controle Sede pode importar uma planilha incorreta para o
sistema por imperícia no manuseio do sistema.
Imperícia do usuário na utilização do sistema

Título
Descrição
Razão

Fonte
Analista de negócio
Classificação
Integridade
segurança
Relacionamentos 9
ID

40

Tipo

História de mau uso
Danos propositais causados por erros em importação de planilha consórcio pelo
analista sede
Um Analista de Controle Sede pode importar uma planilha incorreta para o
sistema para prejudicar o resultado da obra.

Título
Descrição
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Razão

Má intenção do usuário na utilização do sistema

Fonte
Analista de negócio
Classificação
Integridade
segurança
Relacionamentos 9
ID

41

Tipo

História de mau uso

Título

Sobrecarga proposital gerada pelo analista da sede
Um Analista de Controle Sede pode sobrecarregar o sistema solicitando
sucessivas importações de planilha para prejudicar o desempenho do software.
Má intenção do usuário na utilização do sistema

Descrição
Razão

Fonte
Analista de negócio
Classificação
Disponibilidade
segurança
Relacionamentos 9
ID

42

Tipo

História de mau uso

Título

Sobrecarga involuntária gerada pelo analista da sede
Um Analista de Controle Sede pode sobrecarregar o sistema solicitando
sucessivas importações de planilha por imperícia no manuseio do sistema.
Imperícia do usuário na utilização do sistema

Descrição
Razão

Fonte
Analista de negócio
Classificação
Disponibilidade
segurança
Relacionamentos 9
ID

43

Tipo

História de desempenho

Título

Tempo de importação da planilha de obra consórcio

Descrição

Tempo de importação da planilha de obra consórcio.

Razão

Definir o tempo esperado para importar planilhas de obra consórcio

Fonte

Analista de negócio

Relacionamentos 9;18
Classificação
Desempenho

Latência

Nível
Descrição
qualitativa
Descrição
quantitativa

1

ID

44

Tipo

História de mau uso

Título

Vazamento proposital de informações pelo analista da obra

Descrição

Um Analista de Controle Obra pode informar pessoas não autorizadas sobre os

O tempo de importação da planilha de obra consórcio deve ser satisfatório.
O tempo de importação da planilha de obra consórcio deve ser de no máximo 1
minuto tanto na obra quanto na sede.
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dados de sua obra para obter algum benefício decorrente disto.
Razão

Má intenção do usuário na utilização do sistema

Fonte
Analista de negócio
Classificação
Confidencialidade
segurança
Relacionamentos 10;12;13;15;17;21
ID

45

Tipo

História de mau uso

Título

Tentativa de acesso indevido a outras obras pelo analista de obra
Um Analista de Controle Obra pode tentar visualizar os dados de outras obras
para obter algum benefício decorrente disto.
Má intenção do usuário na utilização do sistema

Descrição
Razão

Fonte
Analista de negócio
Classificação
Confidencialidade
segurança
Relacionamentos 10
ID

46

Tipo

História de mau uso

Título

Alteração proposital de informações pelo analista da obra
Um Analista de Controle Obra pode alterar os dados informados para sua obra
para prejudicar o resultado final da obra.
Má intenção do usuário na utilização do sistema

Descrição
Razão

Fonte
Analista de negócio
Classificação
Integridade
segurança
Relacionamentos 11;14;16
ID

47

Tipo

História de mau uso

Título

Alteração involuntária de informações pelo analista da obra
Um Analista de Controle Obra pode alterar os dados informados para sua obra
qualquer por imperícia no manuseio do sistema.
Imperícia do usuário na utilização do sistema

Descrição
Razão

Fonte
Analista de negócio
Classificação
Integridade
segurança
Relacionamentos 11;14;16
Cenário
avançado
ID

48

Tipo

História de mau uso

Título

Sobrecarga proposital do sistema pelo analista de obra
Um Analista de Controle Obra pode sobrecarregar o sistema solicitando
sucessivos cálculos de indicadores para prejudicar o desempenho do software.
Má intenção do usuário na utilização do sistema

Descrição
Razão
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Fonte
Analista de negócio
Classificação
Disponibilidade
segurança
Relacionamentos 15
ID

49

Tipo

História de mau uso

Título

Sobrecarga involuntária do sistema pelo analista de obra
Um Analista de Controle Obra pode sobrecarregar o sistema solicitando
sucessivos cálculos de indicadores por imperícia no manuseio do sistema.
Imperícia do usuário na utilização do sistema

Descrição
Razão

Fonte
Analista de negócio
Classificação
Disponibilidade
segurança
Relacionamentos 15
ID

50

Tipo

História de mau uso
Vazamento proposital de informações pelo analista da obra por arquivo gerado
no sistema
Um Analista de Controle Obra pode compartilhar o arquivo gerado com pessoas
não autorizadas para obter algum benefício decorrente disto.
Má intenção do usuário na utilização do sistema

Título
Descrição
Razão

Analista de negócio

Fonte
Motivo da
rejeição
Classificação
segurança
Relacionamentos

17;21

ID

51

Tipo

História de mau uso

Título

Vazamento involuntário pelo analista da obra por problemas de impressão
Um Analista de Controle Obra pode compartilhar as informações do arquivo
gerado com pessoas não autorizadas por descuido na impressão.
Imperícia do usuário na utilização do sistema

Descrição
Razão

Tratado pela história de segurança 44
Confidencialidade

Fonte
Analista de negócio
Classificação
Confidencialidade
segurança
Relacionamentos 17;21
ID

52

Tipo

Razão

História de mau uso
Danos involuntários causados por erros em importação de planilha consórcio pelo
analista obra
Um Analista de Controle Obra pode importar uma planilha incorreta para o
sistema por imperícia no manuseio do sistema.
Imperícia do usuário na utilização do sistema

Fonte

Analista de negócio

Título
Descrição
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Classificação
Integridade
segurança
Relacionamentos 18
ID

53

Tipo

História de mau uso
Danos propositais causados por erros em importação de planilha consórcio pelo
analista obra
Um Analista de Controle Obra pode importar uma planilha incorreta para o
sistema para prejudicar o resultado da obra.
Má intenção do usuário na utilização do sistema

Título
Descrição
Razão

Fonte
Analista de negócio
Classificação
Integridade
segurança
Relacionamentos 18
ID

54

Tipo

História de mau uso

Título

Sobrecarga proposital gerada pelo analista da obra
Um Analista de Controle Obra pode sobrecarregar o sistema solicitando
sucessivas importações de planilha para prejudicar o desempenho do software.
Má intenção do usuário na utilização do sistema

Descrição
Razão

Fonte
Analista de negócio
Classificação
Disponibilidade
segurança
Relacionamentos 18
ID

55

Tipo

História de mau uso

Título

Sobrecarga involuntária gerada pelo analista da obra
Um Analista de Controle Obra pode sobrecarregar o sistema solicitando
sucessivas importações de planilha por imperícia no manuseio do sistema.
Imperícia do usuário na utilização do sistema

Descrição
Razão

Fonte
Analista de negócio
Classificação
Disponibilidade
segurança
Relacionamentos 18
ID

56

Tipo

História relacionada a segurança

Título

Razão

Informações para registro a cada alteração de dados do sistema
Para toda operação de alteração de dados o sistema deve registrar o usuário, a
obra modificada, o mês, os valores antigos dos campos e a hora da alteração.
Combater histórias de mau uso

Fonte

Analista de negócio

Descrição

Relacionamentos 29;46
ID

57
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Tipo

História relacionada a segurança

Título

Razão

Solicita confirmação de alteração
Antes de efetivar a alteração e registrar os novos valores, o sistema deve solicitar
a confirmação da alteração pelo usuário.
Combater histórias de mau uso

Fonte

Analista de negócio

Descrição

Relacionamentos 30;47
ID

58

Tipo

História relacionada a segurança

Título

Razão

Controle de sessão e cálculo de indicadores
O sistema deve permitir somente uma sessão aberta por usuário, não permitindo
mais de um cálculo de indicadores por sessão.
Combater histórias de mau uso

Fonte

Analista de negócio

Descrição

Relacionamentos 31;32;48;49
ID

59

Tipo

História relacionada a segurança

Título

Razão

Controle dos processos de impressão pelo sistema
O comando de impressão deve ser controlado pelo sistema, e não pelo
navegador do usuário. Deve ser solicitado pelo sistema a confirmação de que o
documento foi impresso com sucesso e um aviso informando que o usuário é
responsável pelo documento impresso.
Combater histórias de mau uso

Fonte

Analista de negócio

Descrição

Relacionamentos 35;51
ID

60

Tipo

História relacionada a segurança

Título

Razão

Informa motivo de destravamento de obra
Antes de destravar a entrada de dados para a obra, o sistema deve solicitar que
o usuário informe o motivo da liberação, e registrar o motivo, o usuário e a hora
da ação.
Combater histórias de mau uso

Fonte

Analista de negócio

Descrição

Relacionamentos 37
ID

61

Tipo

História relacionada a segurança

Título

Razão

Download de planilha padrão
O sistema deve disponibilizar uma planilha no formato esperado para que o
usuário possa baixá-la.
Combater histórias de mau uso

Fonte

Analista de negócio

Descrição

Relacionamentos 39;40;52;53

185

ID

62

Tipo

História relacionada a segurança

Título

Razão

Confirma processo de importação
Antes de iniciar o processo de importação o sistema deve solicitar a confirmação
do usuário de que a planilha a ser importada está no formato correto e contém os
valores reais.
Combater histórias de mau uso

Fonte

Analista de negócio

Descrição

Relacionamentos 39;40;52;53
ID

63

Tipo

História relacionada a segurança

Título

Razão

Confirma exclusão de dados anteriores
Antes de iniciar o processo de importação o sistema deve emitir um aviso e
solicitar a confirmação do usuário de que todos os dados informados
anteriormente serão excluídos.
Combater histórias de mau uso

Fonte

Analista de negócio

Descrição

Relacionamentos 39;40;52;53
ID

64

Tipo

História relacionada a segurança

Título

Razão

Registra usuário que efetiva importação
O sistema deve registrar o usuário responsável pelo carregamento da planilha e o
horário da importação.
Combater histórias de mau uso

Fonte

Analista de negócio

Descrição

Relacionamentos 39;40;52;53
ID

65

Tipo

História relacionada a segurança

Título

Razão

Limite de sessões e importações por usuário
O sistema deve permitir somente uma sessão aberta por usuário, não permitindo
mais de uma importação de planilha por sessão.
Combater histórias de mau uso

Fonte

Analista de negócio

Descrição

Relacionamentos 41;42;54;55

Quadro 14 - Relação de histórias de usuário e variações
Fonte: Elaborado pelo autor

