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RESUMO
Um novo sistema construído para substituir um outro existente pode não atender
devidamente aos processos de negócio de uma corporação pela falta de conhecimento
tangível a respeito da cobertura funcional ou dos próprios processos de negócio ocultos
nas camadas de aplicação do sistema existente. Quando se trata da substituição de um
sistema legado, deve-se despender tempo e esforço para sua redocumentação funcional
e estrutural que deve ser considerada na definição da estratégia de sua substituição.
Problemas relacionados à cobertura funcional incompleta e depreciação estrutural em
virtude de mudanças de escopo antes mesmo da substituição podem aumentar
significativamente o custo do projeto e de manutenção pós-implantação. Esta pesquisa
propõe um processo para elicitação de requisitos na substituição de sistema legado obtido
pela aplicação de uma revisão sistemática da literatura, onde, tanto as novas, como as
funcionalidades implícitas são mapeadas por meio de técnicas de engenharia de
requisitos e engenharia reversa visando garantir a maior cobertura funcional possível do
novo sistema antes do início dos ciclos de desenvolvimento em ambiente SCRUM. O
processo foi avaliado e ajustado por meio de uma pequisa-ação em um banco de médio
porte, onde os resultados empíricos obtidos mostraram que foi possível obter
funcionalidades emergentes do sistema legado, que de outro modo somente seriam
percebidas tardiamente, implicando em custos adicionais no desenvolvimento do projeto.
Palavras Chaves: Substituição de Sistemas Legados; SCRUM; Engenharia de
Requisitos; Engenharia Reversa;

ABSTRACT

Process for Preparing Prioritized Backlog from Legacy Web System in Scrum
Environment
A new system built to replace an existing one may not address a corporation's
business processes due to a lack of tangible knowledge about functional coverage or the
business processes hidden in the application layers of the existing system. When it comes
to replacing a legacy system, time and effort must be spent on its functional and structural
redocumentation, which must be considered when defining the strategy for its
replacement. Problems related to incomplete functional coverage and structural
depreciation due to changes in scope even before replacement can increase the cost of
design and post-deployment maintenance. This research offers a process for eliciting
requirements in replacing the legacy system. By applying a systematic literature review,
where both new and implicit features are mapped using requirements engineering and
reverse engineering techniques. greatest possible functional coverage of the new system
before the start of development cycles in a SCRUM environment. The process was
evaluated and evaluated through a research-action in a medium-sized bank, where the
empirical results sought that it was possible to obtain functionalities emerging from the
legacy system, which otherwise were only perceived late, implying additional costs in the
development from the project.
Keywords: Legacy System; Scrum; Design Thinking; Lean Startup; Requirements
Engineering; Reverse Engineering;
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1

INTRODUÇÃO
Com o caráter contemporâneo de descoberta e transformação de serviços

digitais (AHLEMANN, 2016), melhorias de processos e o uso de novas plataformas
tecnológicas tem sido o fator crucial para a firmação de empresas perante a
concorrência de mercado. Consequentemente, o ambiente de tecnologia das
empresas tem sido pressionado a incorporar as demandas geradas pela
transformação digital e, ao mesmo tempo, evoluir o processo de construção dos seus
sistemas.
1.1 Apresentação e contextualização do problema
Três impactos podem ser observados na tentativa das empresas de se
adaptarem para acompanhar o mercado: a proliferação dos métodos ágeis, o foco no
cliente e a monitoramento constante da evolução dos seus produtos quanto a real
geração de valor para os clientes e para a organização.
No contexto de engenharia de software, os métodos ágeis são formas de
trabalho que visam a realizar entregas inspecionáveis em ciclos curtos, possibilitando
avaliação pelos stakeholders (partes interessadas que influem diretamente nos
objetivos do software) por meio de feedbacks (reação dos usuários após avaliação do
entregável de software) de maneira constante durante o processo de desenvolvimento
de software. O SCRUM, que é o método ágil mais popular (COLLABNET
VERSIONONE, 2019), vale-se de um conjunto de diretrizes focadas em entregas
contínuas (SCHWABER; SUTHERLAND, 2017) que possibilitam a absorção de
mudanças solicitadas pelos stakeholders entre a conclusão de um ciclo de
desenvolvimento e início de outro sem que o fluxo de trabalho seja interrompido.
Enquanto o SCRUM tem guiado projetos a antecipar problemas, entregando
artefatos válidos em pequenos ciclos de desenvolvimento, o reconhecimento da
comunidade de que projetos podem falhar por falta de conhecimento sobre as reais
necessidades do usuário (PRASAD et al., 2018) tem feito com que a aplicação e
evolução de técnicas de descoberta de requisitos focadas nos objetivos e
necessidades dos usuários sejam cada vez mais incentivadas no ciclo de vida do
software.
Há consenso de que a etapa de elaboração do escopo do produto - descoberta,
organização, priorização e validação das necessidades dos usuários - deve ser
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executada a ponto de se planejar o desenvolvimento em entregas parciais,
mensuráveis quanto a geração de valor para o cliente e para o produto.
Ao se mensurar a efetividade de cada pequena entrega produtiva, eventuais
mudanças podem ser percebidas sem grande custo posterior com reimplementação.
É consenso que muitas das hipóteses iniciais fatalmente falharão, uma vez que as
funcionalidades iniciais solicitadas nem sempre condizem exatamente com os
objetivos almejados pelos usuários de um sistema (SOMMERVILLE, 2019).
De maneira geral, a compreensão das necessidades dos usuários na elicitação
de requisitos ganha ainda mais complexidade quando se trata da substituição de um
sistema legado. Estes softwares têm sido construídos há 50 anos e muitos deles ainda
estão em uso, apresentando atributos críticos em vários aspectos: foram escritos em
linguagens e tecnologias obsoletas; apresentam estruturas degradadas após anos de
mudanças sobrepostas; podem estar intrinsecamente associados a hardware
obsoleto; podem não suportar novos processos ou grandes mudanças por diversos
outros motivos. A indústria estima que haja mais de 2 bilhões de linhas de código
COBOL (primeira linguagem de sistemas corporativos) em softwares ativos
(SOMMERVILLE,2019). Sistemas com estas características, ou uma destas
características que prejudique a sua evolução, são chamados de sistemas legados.
Existem

quatro

maneiras

para

lidar

com

sistemas

legados

(SOMMERVILLE,2019), cada uma com seu próprio desafio: descartar (quando não
há mais utilidade em relação a automatização dos processos organizacionais), alterar
o menos possível (quando o sistema legado está em operação e requer pequenos
ajustes de manutenção no decorrer do tempo), promover reengenharia (há evolução,
porém não há mudanças significativas em funcionalidades até que a estrutura
redesenhada tenha se tornado maleável a mudanças bruscas) ou substituir o sistema
(quando algum fator impede totalmente que o sistema sofra evolução).
Baseado em uma gestão ativa destes sistemas em uma organização relacionada ao custo-benefício da evolução ou manutenção - é importante decidir a
estratégia a seguir para atender as demandas de evolução. Tal situação tem sido
comum nesta época de transformação digital. A análise a seguir está relacionada as
duas estratégias (reengenharia ou substituição) que poderiam atender uma conjectura
de alta demanda por evolução de um sistema legado.
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A reengenharia envolve as seguintes atividades não necessariamente lineares
(PRESSMAN; MAXIM, 2016): análise de inventário (consiste em uma matriz que
avalia o sistema legado como um todo atribuindo características tais como
manutenabilidade e criticidade) , reestruturação de código (processo de alteração de
estrutura de código sem mudança de comportamento externo), engenharia reversa
(consiste em trazer o código fonte atual em um alto nível de abstração por meio de
representações do sistema), reestruturação dos dados (relacionado a arquitetura de
persistência dos dados do sistema) e engenharia direta (associada a implementação
de novas funcionalidades).
Uma das justificativas desta opção é o fato de que, ao focar em tornar o software
mais flexível a mudanças gradativamente, gera-se menor risco em relação à
elaboração de uma nova especificação para eventual substituição (eventuais falhas
de concepção e ausência de conhecimento). Por outro lado, dado o prazo necessário
para que este ciclo seja concluído em todo o sistema e ele passe a comportar grandes
mudanças, pode não ser possível atender uma grande demanda em tempo hábil.
A substituição completa de um sistema legado proporciona uma renovação
tecnológica de maior impacto e pode colocar a operação de um produto na vanguarda
de mercado tamanha possibilidade de disrupção. Em contrapartida, como já citado,
há um grande risco em não se considerar requisitos importantes nas novas
especificações do sistema. Uma alternativa intermediária à substituição completa e à
reengenharia é a substituição parcial (substituição de módulos ou funcionalidades
específicas), que equilibra a disruptura tecnológica (uso de tecnologias inovadoras e
específicas as necessidades atuais) e a cautela quanto ao tamanho do conhecimento
intrínseco ao sistema legado a ser substituído.
De maneira geral, os requisitos intrínsecos a sistemas legados não são
devidamente levados em consideração no processo de reconstrução pela dificuldade
de se obter informações por meio de documentações parciais ou inexistentes (FAHMI
E CHOI, 2007). Ainda que um sistema legado específico não atenda boa parte das
necessidades atuais dos stakeholders, muitos dos requisitos em operação são
essenciais também ao sistema alvo e devem ser compreendidos sob a perspectiva de
descarte, reuso e reconstrução visando a sistematização adequada de mudanças de
processos de negócio.
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Quando

um

requisito

não

é

devidamente

compreendido

antes

do

desenvolvimento do software alvo, o aumento do custo do seu desenvolvimento
cresce à medida do tempo que leva para ser descoberto, podendo chegar a cem vezes
o custo inicial. Por mais que esteja claro que as equipes devam concentrar esforços
na identificação e especificação de requisitos, tem sido comum que sejam
desapercebidos (PRESSMAN; MAXIM, 2016).
Quando em um contexto de substituição de um sistema legado, erros graves
podem ocorrer a partir do levantamento inadequado de requisitos, possibilitando
inclusive o cancelamento do projeto. Aiken, Muntz E Richards (1993) argumentam que
o principal problema relacionado a substituição do sistema legado é a falta de
disponibilização do conhecimento – entende-se como conhecimento especificação
atualizada que cubra processos, estrutura e arquitetura - inerente ao sistema
existente.
A documentação atualizada da estrutura de um sistema legado geralmente é
obtida de modo automatizado, por meio de um processo chamado engenharia
reversa. Em sistemas com códigos baseados em orientação a objeto - estilo de
programação amplamente difundido por meio da linguagem de programação C++ na
década de 1980 (BRUCE, 2002) - ferramentas podem produzir diagramas, fornecendo
informações estruturais que podem ser úteis na redescoberta de requisitos.
Na prática, ferramentas de engenharia reversa são muito úteis para obtenção de
conhecimento a respeito da estrutura e arquitetura, ambas diretamente relacionadas
à implementação do sistema (código fonte). Entretanto, em termos de identificação de
usuários, seus objetivos de uso e a relação de suas atividades automatizadas com o
processo de negócio da organização, estas ferramentas são utilizadas pontualmente,
por meio de inferência de analistas experientes (PRESSMAN; MAXIM, 2016).
A dificuldade em reverter código em requisitos independentes de computação
(alto nível) vem da pouca aderência de padrões de especificação que relacione
eventos e entidades rastreados a partir do código à processos, usuários e objetivos
de uso.

A seguir (Figura 1), representação de processo de reengenharia onde

engenharia reversa é geralmente aplicada.
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Figura 1 - Aplicação da Engenharia Reversa no Processo de Reengenharia

Fonte: Engenharia de Software (SOMMERVILE, 2019)

No

processo

convencional

de

engenharia,

Sommerville

(2019)

cita

superficialmente o levantamento de requisitos de sistemas existentes, sugerindo que
estes requisitos sejam descobertos por meio entrevistas e observação: os
stakeholders são as principais fontes de informação dos requisitos do sistema legado
e do novo sistema que irá substituí-lo, pois operacionalizam o processo de negócio
diariamente. Hassan et al. (2015) também propõem que os stakeholders participem
inteiramente do processo de levantamento de requisitos do sistema legado, pois se
as informações forem bem estruturadas, melhoram a elicitação requisitos do novo
sistema.
Porém, tornar o levantamento de requisitos legados responsabilidade restrita aos
usuários pode gerar problemas futuros, como a não cobertura de requisitos cruciais
tanto ao processo de negócio atual, quanto ao processo almejado com a substituição
do sistema existente. É comum recorrer ao código fonte do sistema legado em tempo
de implementação do novo sistema de maneira não orquestrada em busca de
funcionalidades não previstas, fazendo com que se aumente a degradação da
arquitetura do novo sistema, mesmo antes de entrar em operação.
A proposta de descoberta e priorização de backlog (termo difundido pelo
framework SCRUM, que representa uma coleção com todos os requisitos de um
sistema sob a perspectiva de uma pilha de atividades a serem executadas
iterativamente) na substituição de sistema legado deste trabalho visa mitigar
problemas com requisitos importantes esquecidos na fase de concepção do projeto.
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Esta proposta utiliza-se da integração de técnicas de análise de sistemas
existentes e utilizadas no contexto do pesquisador (relacionadas a documentação e
engenharia reversa) e técnicas convencionais de engenharia de requisitos no contexto
do pesquisador (entrevistas, observação, mapeamento de processos com BPMN,
workshop, histórias de usuários, jornadas de usuário e MVP – Minimum Valuable
Product) para elaborar um backlog categorizado e priorizado (mapa de história de
usuários) com o objetivo de estabelecer uma estrutura gerenciável de requisitos
compatível ao ambiente atual de mudanças constantes de mercado relacionadas a
negócios, que atingem diretamente os produtos de software.
1.2 Objetivo/Questões de pesquisa/Proposição/Premissas
O objetivo desta pesquisa é propor um processo que integre conceitos e técnicas
de elicitação a técnicas de engenharia reversa de modo a padronizar a abordagem de
levantamento de requisitos para substituição de sistemas legados financeiros web.
A partir da apresentação e contextualização do problema e do objetivo geral do
trabalho, deriva-se a questão principal de pesquisa:
•

Como desenvolver um processo para obter as funcionalidades de
sistemas legados financeiros web por meio de técnicas de elicitação
integradas a técnicas de engenharia reversa?

A principal proposição deste trabalho é a possibilidade de construir um processo
que explore técnicas de engenharia reversa integradas a técnicas de engenharia de
requisitos com a finalidade de estabelecer um backlog priorizado levando em
consideração uma ampla cobertura dos requisitos do sistema legado ainda eletivos
para a construção do novo sistema.
Para a efetividade do processo proposto, assume-se as seguintes premissas:
•

Não há disponibilidade de nenhuma ferramenta específica para
automação da engenharia reversa de código embora a plataforma atual
de desenvolvimento do sistema contemple alguns recursos de engenharia
reversa como a conversão de código orientado a objeto em sintaxe
abstrata, diagrama de classe e eventualmente diagrama de sequência em
apenas parte do código fonte do sistema.

•

Não há nenhuma documentação, excetos normas e manuais do produto
atendido pelo sistema.
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•

O ambiente de desenvolvimento do novo sistema adota SCRUM método
ágil para gestão do ciclo de desenvolvimento.

•

Dado o comprometimento deste trabalho em entregar, por meio de um
processo, backlog inicial catalogado e priorizado para substituição de
sistema legado, requisitos não funcionais serão mapeados apenas caso
surjam como consequência das atividades de elicitação dos requisitos
funcionais, uma vez que serão plenamente mapeados em etapas
posteriores que precederão a implementação.

1.3 Contribuições esperadas
Um estudo exploratório envolvendo temas cada vez mais relevantes à
engenharia de software foi realizado chegando a duas grandes influências no produto
de software resultante das demandas atuais por inovação: Design Thinking e Lean
Startup. A partir destas filosofias, os problemas na substituição de sistemas legados
foram identificados e avaliados por meio de publicações cientificas sendo evidenciado
principalmente o gap entre a aplicação destas filosofias e a necessidade de
compreensão de requisitos intrínsecos ao sistema legado que atendem há décadas
os processos de negócios.
Mediante o resultado deste trabalho, além da discussão promovida em relação
a substituição de sistemas legados, espera-se contribuir com um processo fracamente
acoplado a ferramentas tecnológicas para preparação de backlog a partir de
conhecimento extraído de sistema legado por meio de redescoberta de processos e
análise de artefatos de software (comportamento e código-fonte). Além disso, esperase também apresentar proposta de solução para gerenciamento de requisitos que
integrem áreas de negócio e tecnologia.
1.4 Planejamento do Trabalho
A condução desta pesquisa será realizada por meio da Pesquisa-Ação. A
metodologia escolhida e a forma na qual será aplicada está detalhada no capítulo 4.
Considerando o exposto na seção 1.1, propõe-se a seguinte abordagem de
trabalho:
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a) Pesquisa exploratória para identificar na literatura métodos ou técnicas
que pudessem auxiliar no contexto inicial do problema;
b) Revisão sistemática da literatura conforme seção 2.4, para aprofundar a
pesquisa conforme contexto apresentado na seção 1.1;
c) Desenvolvimento da pesquisa-ação com aplicação do processo
proposto, conforme detalhado no capítulo 3.
Portanto, para solução do problema, a pesquisa será realizada pela adaptação
de técnicas identificadas na literatura e a aplicação prática de seus conceitos por meio
da pesquisa-ação.
As ações da pesquisa-ação serão organizadas em três ciclos, possibilitando o
aprimoraramento dos ciclos 2 e 3, baseado no resultado obtido na execução anterior
(ciclo 1 e 2 respectivamente). Informações de ambiente de produção, documentos e
normas relacionadas ao produto do sistema legado alvo, além de artefatos (código
fonte) e ambiente de simulação serão insumos para os três ciclos propostos.
A seguir é apresentada a lista das atividades que serão conduzidas no decorrer
desta pesquisa. Estas atividades encontram-se planejadas no cronograma
apresentado na seção 1.6.
Após os capítulos de introdução e fundamentação teórica, iniciam-se as
atividades específicas do desenvolvimento do trabalho proposto por esta pesquisa,
conforme relacionado a seguir:
1. Definição do processo inicial para geração de backlog na substituição de
sistemas legados web;
2. Identificação dos usuários chave, colaboradores que executam os
processos de negócio da empresa e conheçam o sistema atual, seus
problemas e eventuais soluções;
3. Contextualização e propósito para realização da pesquisa-ação;
4. Início da execução dos ciclos da pesquisa-ação com as atividades
sequenciadas e relacionadas de cada ciclo apresentados no capítulo 3.
5. Elaboração das possíveis alternativas de ajuste dos requisitos,
planejamento e estimativa de implementação;
6. Conclusão do ciclo da pesquisa-ação com as atividades de
implementação e avaliação dos resultados obtidos;
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7. Finalmente, a conclusão da pesquisa com a constatação das
contribuições proporcionadas pelo processo proposto.
1.5 Organização do Trabalho
No capítulo 2 é apresentada a teoria que fundamenta este trabalho, sendo
composta por artigos científicos identificados na pesquisa exploratória, literatura
cinzenta de origem reconhecida no mundo corporativo e artigos científicos oriundos
de revisão sistemática com o foco em engenharia reversa de requisitos. Este conteúdo
está organizado cinco tópicos abordando os temas: sistemas legados, engenharia de
requisitos, engenharia dirigida a modelos, engenharia reversa e revisão sistemática.
No capítulo 3, com base na fundamentação teórica, um processo inicial é
apresentado e detalhado de maneira a referenciar em cada atividade à respectiva
fundamentação teórica.
Já no capítulo 4, o método científico em que se baseará a obtenção de resultados
deste trabalho, bem como o detalhamento sobre o planejamento e execução da
pesquisa são detalhados.
2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Nesta seção serão apresentados os principais conceitos em torno do processo

inicial proposto, contidos em artigos publicados em revistas e periódicos científicos,
além de outras publicações de destaque associadas a engenharia de software. Em
relação às técnicas de engenharia reversa, será também apresentado o resultado de
uma revisão sistemática que, por meio de buscas em bases científicas, acrescentou
artigos oriundos destas bases que atendem ao objetivo desta dissertação, como
consta na seção 1.2.
2.1 Sistemas legados
Os sistemas corporativos são um meio de uma organização gerar valor na
entrega do seu produto ou serviço alvo e é natural que o maior custo não seja com o
desenvolvimento destes sistemas e sim com a sua manutenção, uma vez que os
processos organizacionais estão em constante mudança (LIENTZ; SWANSON,1980;
ERLIKH,2000).
A disponibilização de sistemas na internet, de uma forma geral, foi um dos
fatores principais para o aumento da pressão da concorrência de mercado e
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consequentemente da necessidade de reagir rapidamente aos feedbacks dos
clientes. Isto fez com que o tempo entre uma versão e outra de um software diminuísse
consideravelmente.
Este modelo de evolução de software (Figura 2) em curtos espaços de tempo,
funciona melhor quando a mesma empresa desenvolve e evolui o sistema (em alguns
casos o código fonte é adquirido por outra empresa que não a desenvolvedora). Ainda
assim, dependendo dos padrões de qualidade de desenvolvimento adotados e da
permanência dos programadores nas empresas, este modelo apresenta riscos em
relação a qualidade destas evoluções.
Figura 2 - Um modelo espiral do processo de desenvolvimento e evolução

Fonte: Engenharia de Software (SOMMERVILE, 2019)

Segundo Rajlich e Bennett (2000), o ciclo de vida de um sistema tem três etapas
(Figura 3) até sua desativação: desenvolvimento, evolução e operação. A criação do
sistema é feita durante a etapa de desenvolvimento; na etapa de evolução, melhorias
incrementais são realizadas e, quando em operação, o sistema apenas é suportado
por meio de pequenas alterações. Na visão dos autores, o baixo custo-benefício de
manter ou evoluir um sistema em operação pode levar a organização a racionalizar a
sua futura substituição.
Sistemas cujo custo-benefício de uma forma geral restringem a sua manutenção
ou evolução, são chamados de sistemas legados. Vários fatores podem caracterizar
um sistema legado. SOMMERVILLE (2019) categorizou estes fatores em quatro
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camadas (Figura 3)

processos de negócio; software de aplicação; plataforma e

software de infraestrutura e hardware.
Figura 3- Camadas de um sistema legado em um contexto sócio-técnico

Fonte: Engenharia de Software (SOMMERVILLE, 2019)

Necessidade por hardware mais específico ou execução em multiplataformas,
estrutura degradada ou linguagem obsoleta, mudança significativas de processos de
negócio e dificuldade em captação de especialistas no mercado são alguns exemplos
de fatores restritivos característicos de sistemas legados.
Mesmo com as considerações realizadas até aqui, a definição de sistema legado
é muito discutida tanto no meio acadêmico quanto no meio comercial. Uma das
hipóteses a respeito da definição de sistema legado leva em consideração a própria
percepção negativa dos envolvidos quanto a algumas características específicas que
se tornariam motivos para sua modernização de um sistema. O estudo de Khadka et
al. (2014) estabeleceu um conjunto de características perceptíveis (motivos) em
sistemas considerados legados, conforme demonstrado na Figura 4.
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Figura 4 - Motivos para modernização de sistemas legados

Fonte: Adaptado de Khadka et al. (2014)

Quanto ao sistema legado alvo desta pesquisa, características nas suas
camadas de processo de negócio e software de aplicação tornaram restritiva à área
de desenvolvimento responsável a evolução do software. Neste caso um sistema que
tem atendido há mais de uma década e evoluído para a operação de CDC (acrônimo
a uma modalidade de empréstimo denominada crédito direto ao consumidor), tem
atendido parcialmente a operação de antecipação de recebível (outra modalidade de
empréstimo).
As operações apresentam altos contrastes, inclusive com grupo de stakeholders
distintos. Cada melhoria focada na operação de antecipação de recebível, afeta
diretamente os stakeholders da operação de CDC. Manter no sistema atual o
processo evolutivo de ambas as operações têm se tornado impossível, uma vez que
isso também aceleraria demasiadamente o processo de degradação do sistema
legado, que não foi preparado para acomodar características tão diferentes.
Na dimensão do software de aplicação, o sistema atual já apresenta linguagem
e banco de dados com restrições às melhores práticas de desenvolvimento atuais,
inclusive contendo diferentes estilos de desenvolvimento devido seu processo de
manutenção e evolução. A documentação funcional e estrutural indisponível torna a

21

análise de impacto mais complicada e arriscada, pois o sistema também não foi
construído sob a perspectiva de testes automatizados.
Na seção 2.2, será discutida a representatividade da engenharia de requisitos
no ciclo de vida de um sistema, inclusive em processos de evolução de sistemas
legados.
2.2 Engenharia de requisitos
Engenharia de requisitos é o processo pelo qual os requisitos para produtos de
software são descobertos (ou reunidos), analisados, documentados e gerenciados
(validados e monitorados) em todo o ciclo de engenharia do software. O objetivo deste
processo é interpretar e entender as partes interessadas: seus objetivos,
necessidades e crenças (AURUM; WOHLIN, 2005). IIBA (2015), apresenta
engenharia de requisitos com uma estrutura para desenvolvimento e gerenciamento
de requisitos e pode ser acomodada em processos sequenciais (cascata), em
processos interativos e incrementais de construção de software ou até mesmo em
ambientes com processo de desenvolvimento híbrido.
Na prática, a finalidade da engenharia de requisitos é entregar uma
especificação que denota uma declaração de requisitos em que o software deverá
atender após sua construção ou evolução e garantir que tais requisitos foram
atendidos ao fim do processo de construção. Entende-se por requisitos: condições ou
capacidades do software para que um usuário atinja um objetivo ou para que atenda
alguma diretriz (MACAULAY, 1996). Na definição de IIBA (2015), trata-se da
representação útil de uma necessidade.
O conjunto de requisitos de uma especificação não representa somente os
requisitos do usuário, mas também os requisitos organizacionais, comunitários,
governamentais e de padrões industriais (AURUM; WOHLIN, 2005). De uma forma
geral, tais requisitos podem ser categorizados em funcionais e não funcionais. Os
requisitos funcionais descrevem o que o software deve fazer por meio de um usuário
ou para um serviço ao usuário, enquanto os requisitos não funcionais fornecem
características não relacionadas diretamente aos serviços fornecidos aos usuários.
De uma maneira geral, a especificação de requisitos passa por 2 momentos:
contratação de serviço e implementação do sistema. A especificação de usuário se
restringe ao conjunto de requisitos necessários para atender as necessidades dos
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stakeholders independentemente das características do sistema computacional. Esta
especificação geralmente é utilizada na contratação de serviços (orçamento).
Em tempo de projeto, esta especificação passa a ser refinada gerando então
descrições e diagramas do exato comportamento esperado pelo sistema
computacional. O documento detalhado gerado pelo refinamento dos requisitos de
usuário com soluções tecnológicas recebe o nome de especificação de sistema e
deverá ser utilizado por desenvolvedores na implementação como um guia para o
desenvolvimento (SOMMERVILLE,2019).
De uma maneira mais ampla, o processo de engenharia de requisitos é
composto de três atividades fundamentais: descoberta de requisitos, especificação e
validação. Este trabalho terá sua discussão restrita a descoberta de requisitos, que
visa alcançar os requisitos da especificação de usuário. Nesta etapa (Figura 5),
atividades de elicitação, organização e classificação, negociação e priorização e
especificações em alto nível são realizadas. As etapas de especificação e validação
(que entregam a especificação de sistema e validação do seu comportamento pelos
stakeholders) não serão abordadas neste trabalho, uma vez que serão realizadas
iterativamente, em conjunto com a sprint do Scrum (ver seção 2.2.1).

Figura 5 - O processo de elicitação e análise de requisitos

Fonte: Engenharia de Software (SOMMERVILE, 2019)
Um outro conjunto de atividades importante da engenharia de requisitos é o
gerenciamento de requisitos. IIBA (2015) relaciona cinco aspectos dos requisitos que
devem ser levados em conta no seu planejamento. São eles: rastreabilidade,
manutenção, priorização, mudanças de requisitos e aprovação de requisitos. Na
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prática, estas atividades são suportadas por softwares que auxiliam a gestão e
evolução dos requisitos no ciclo de desenvolvimento do produto e serão detalhadas
no decorrer deste trabalho, uma vez que estão diretamente associadas as técnicas
apresentadas aqui.
2.2.1 Scrum e o ciclo de vida dos requisitos
O ambiente de desenvolvimento influencia diretamente a abordagem a respeito
dos requisitos em todas as suas etapas. O objetivo deste tópico é descrever os
princípios básicos do SCRUM e elucidar seus impactos na engenharia de requisitos.
Todos os detalhes a respeito do SCRUM foram retirados do Scrum Guide, que é um
guia para a utilização desta ferramenta (SCHWABER; SUTHERLAND, 2017).
O SCRUM prevê que seus times sejam compostos de cinco a 9 pessoas. Desta
forma, a equipe é formada por um scrum master, um product owner e o time de
desenvolvimento.
O scrum master é o responsável por garantir que o ambiente corrobore com a
perspectiva colaborativa e auto gerenciável do framework, facilitando que o product
owner, o time de desenvolvimento e a organização compreendam os seus papéis. O
gerenciamento do processo é responsabilidade do scrum master.
O product owner é o responsável por gerenciar os itens e a prioridade do backlog
e deve se basear sempre na maximização do valor do produto. O trabalho de
refinamento do requisito (especificação de sistema), embora indicado que seja feito
em conjunto com o time de desenvolvimento, é de responsabilidade exclusiva do
product owner.
Por fim, o time de desenvolvimento é responsável por desenvolver os itens de
backlog priorizados para uma iteração. Em conjunto com o product owner e o scrum
master, a equipe deve ser multidisciplinarmente independente.
No scrum, a iteração em que os itens são desenvolvidos é denominada de sprint
e é definida como um espaço curto de tempo em que, suportado pelo product owner
e pelo scrum master, o time de desenvolvimento desenvolve, testa, valida e implanta
os itens priorizados e extraídos a partir do backlog (sprint backlog).
Em relação ao fluxo de trabalho - que tem transparência, inspeção e adaptação
como pilares – o framework baseia-se em quatro eventos que dão cadência ao ritmo
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de trabalho antes, durante e após a sprint: planejamento da sprint (diretamente
relacionado ao refinamento dos requisitos elencados para próxima iteração), reunião
diária (onde a equipe, de forma rápida, aponta a situação atual e eventuais
impedimentos), revisão da sprint (mesmo que não haja uma entrega de produto ao
fim da sprint é a oportunidade dos stakeholders acompanharem os resultados em
relação ao objetivo traçado para a iteração) e retrospectiva da sprint (onde problemas
relacionado ao fluxo e ao processo de desenvolvimento são revistos a ponto de
elaborar estratégias de modo a não se repetirem). Com estas práticas visa-se
feedbacks constantes e mudanças mais rápidas.
O backlog de produto, objeto da proposta deste trabalho é onde se deposita o
resultado da elicitação de requisitos para seu refinamento e implementação, tem um
papel fundamental no fluxo de trabalho do SCRUM: nenhuma característica, função,
correção e melhoria é implementada se não passar pelo backlog de produto. Trata-se
de uma lista de requisitos ou dívida técnica do software que devem ser priorizados,
detalhados e implementados conforme o arbítrio do product owner. Na prática, facilita
o gerenciamento de requisitos pois concentra as solicitações de todos os
stakeholders.
Para este trabalho destacam-se dois momentos do ciclo de vida de um requisito
vindos do SCRUM: o primeiro é quando o time toma conhecimento da sua existência
ainda em um nível alto de abstração, por meio da inclusão no backlog de produto pelo
product owner, e o segundo quando o time de desenvolvimento chega a um consenso
quanto a suficiência de entendimento e o esforço para que o item seja desenvolvido.
Analogamente infere-se que product owner incluí requisito de usuário no backlog
e no decorrer do tempo, conforme este requisito é detalhado, evolui ou deriva,
transformando-se em um requisito de sistema. Em relação à evolução descrita
anteriormente, neste trabalho serão considerados dois agrupadores de items em nível:
épico e funcionalidade. Um épico agrupa diversas funcionalidades (features), que por
sua vez, podem agrupar diversos itens de backlog (requisitos ou dívidas técnicas).
2.2.2 Análise de documentos
Segundo IIBA (2015), a análise de documentos é uma técnica utilizada para
obter informações de negócios, incluindo requisitos contextuais, por meio de exame
dos materiais disponíveis que descrevem o ambiente de negócios ou os ativos
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organizacionais existentes. Também é aplicada para validar resultados de outras
técnicas de elicitação, como entrevista e observação. São exemplos de documentos
a serem analisados: padrões da indústria, manuais corporativos e gráficos
organizacionais. Do ponto de vista de documentação de sistemas, pode ser utilizada
para revisar regras de negócio, documentos técnicos, roteiros de software, relatório
de problemas, especificações de usuário e sistema.
Neste trabalho, como o sistema legado alvo não possui documentação sistêmica,
documentos associados ao produto alvo e documentos extraídos do artefato de
software por meio de engenharia reversa serão passíveis de análise.
2.2.3 Entrevista
IIBA (2015) define a técnica de entrevista como um método sistemático para
extrair informações de negócio a partir de uma pessoa ou um grupo de pessoas. Nesta
técnica a preparação de um questionário de perguntas coerentes e a devida
documentação das respostas são características fundamentais. Uma entrevista
quando bem realizada pode gerar benefícios ao longo do projeto de construção de
software tais como: estabelecimento de confiança entre o entrevistador e o
entrevistado e base sólida para o desenvolvimento da solução.
Entrevistas podem ser estruturadas ou não estruturadas. A diferença entre elas
é o tipo de questionário da entrevista: enquanto na primeira as questões são préfixadas, na segunda as questões são realizadas variando conforme a resposta das
questões anteriores. O mais comum é uma estrutura híbrida para aplicação de
entrevistas no levantamento de requisitos.
Segundo IIBA (2015), uma entrevista é composta por seis elementos: objetivo,
potenciais entrevistados, questionário, logística (local, termos, envio antecipado do
questionário e confidencialidade), fluxo da entrevista (abertura, entrevista e
encerramento) e validação.
Neste contexto, certas ações por parte do entrevistador representam os
principais fatores de sucesso de uma entrevista. A seguir, alguns exemplos de ações:
demonstrar entendimento do contexto, redigir uma boa documentação resultante, ser
transparente quanto aos motivos e objetivos da entrevista, procurar sintonia com o
entrevistado e se apresentar solicitamente ao entrevistado.
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2.2.4 Modelagem de processos
No decorrer do ciclo de vida do software, os processos podem ser categorizados
em domínios de negócio, sistema e programa: processos de negócio definem um
fluxo sequencial de atividades executada por uma empresa ou departamento;
processos de sistema definem um fluxo de controle e interação entre sistemas e
componentes internos ou externos; processos de programa mostram uma sequência
de execução de rotinas dentro de um programa de software. A modelagem de
processo consiste na construção de uma representação gráfica destes fluxos em seus
respectivos domínios IIBA (2015).
Diversas notações têm sido utilizadas para modelagem de processos:
fluxogramas, VSM, diagrama de fluxo de dados, diagramas UML, BPMN, IDEF, IGOE,
SIPOC e VSA. Geralmente, estes modelos incluem notação para identificação de
participantes, eventos, atividades, sequências, pontos de decisão e resultado do
processo. Também são comumente utilizados para a compreensão da situação atual
(AS-IS) e definição da situação desejada (TO-BE).
Para este trabalho será considerada a notação BPMN (Business Process
Modeling Notation), pois tem sido a mais utilizada entre as organizações
(HARMON,2016), além de ser mantida pela OMG, o que a relaciona a outras notações
da OMG utilizadas neste trabalho. Na Figura 6, um exemplo de modelo de processo
simples utilizando BPMN.
Figura 6 - Modelo de Processo mapeado utilizando a notação BPMN

Fonte: Autor
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Na seção 2.2.5 serão apresentados conceitos de Design Thinking e o impacto
na engenharia de requisitos.
2.2.5 Design Thinking
Owen (2005) aponta Design Thinking como resultado de uma tentativa de se
obter um novo caminho para a inovação por meio do enfoque do ser humano, valendose da multidisciplinaridade, colaboração e na materialização de pensamentos e
processos. Pinheiro et al. (2011) afirmam que Design Thinking é uma nova forma de
pensar e abordar problemas centrado no usuário, portanto, pode ser aplicado em
diversas situações.
No contexto da engenharia de software, a abordagem Design Thinking vem
ganhando papel importante dado o âmbito inovador dos projetos de software nos
últimos anos. Martins et al. (2019) apresentam por meio de revisão sistemática um
conjunto de trinta e uma técnicas de elicitação oriundas do Design Thinking que vem
sendo utilizadas na etapa de levantamento de requisitos de software e contribuído
para corresponder aos desafios desta etapa.
Alguns conceitos oriundos do Design Thinking (Diamante Duplo, Empatia e
Jornadas de Usuário) serão amplamente utilizados no decorrer deste trabalho e por
isso serão detalhados nas seções 2.2.5.1 e 2.2.5.2 respectivamente.
Figura 7 - Modelo do Diamante Duplo

Autor: Adaptado de Council (2015)

O modelo “Diamante Duplo” representado na Figura 7 foi desenvolvido pelo
Design Council em 2004 (COUNCIL, 2015) e compartilhado em um relatório de uma
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pesquisa que visava conhecer melhor os processos de design nas empresas
(COUNCIL, 2007). Nessa iniciativa, foram identificadas as etapas comuns nos
processos de design de onze empresas: Alessi, BSkyB, BT, LEGO, Microsoft, Sony,
Starbucks, Virgin Atlantic Airwais, Whirlpool, Xerox e Yahoo escolhidas pelo destaque
na utilização do design no desenvolvimento de seus produtos e serviços. Este modelo
é dividido em quatro etapas (Descobrir, Definir, Desenvolver e Entregar) e tem como
uma de suas características a utilização do pensamento divergente e convergente.
Na Figura 8, pode ser observada a dinâmica do processo: o momento de criar
opções está representado pelas linhas divergentes (neste trabalho diretamente
relacionado a descoberta de novas funcionalidades ou existentes), enquanto o
momento de fazer escolhas é representado pelas linhas convergentes (neste trabalho
diretamente relacionado a decisão à respeito da priorização das funcionalidades
catalogadas).
Figura 8 - Pensamento divergente, convergente

Fonte: Autor
O pensamento divergente e convergente é uma das bases do Design Thinking e
tem como princípio o caráter contínuo, exploratório, não linear e iterativo, no qual a
busca pelas soluções dos problemas adota a sequência de primeiramente divergir,
gerar o maior número possível de ideias a fim de ampliar o entendimento, para depois
convergir, refinando o pensamento.
Segundo Wang e Liou, 2018, outro conceito que tem sido compreendido como a
ponte entre os engenheiros e os stakeholders em projetos de software é o princípio
da empatia, que consiste em processar as etapas do duplo diamante (fase de
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concepção de projeto) focando nas reais necessidades dos usuários, proporcionando
assim uma melhor experiência de interação entre o usuário e o sistema quando na
entrega final.
Personas e jornadas de usuário
Personas – termo persona foi introduzido na engenharia de software por Alan
Cooper na década de 1980 (COOPER, 2004) (PATTON, 2008) – são arquétipos que
representam os usuários que tem as suas atividades diárias descritas em formas de
jornadas que em algum momento interagem com alguma funcionalidade do sistema.
Estas jornadas são coletadas por meio de diversas outras técnicas de elicitação, como
entrevista e questionário. Tem como ponto forte a possibilidade de descoberta de
funcionalidades relacionadas às atividades automatizáveis e que nem sempre são
rastreadas pelas transcrições naturais de uma entrevista ou questionários (IIBA,
2015).
Cooper et al. (2014) declaram que projetos falham por falta de humanidade na
sua criação. A análise do autor a respeito do processo de desenvolvimento de
software é de que “o foco tradicional baseado em tarefas na criação de produtos
digitais produziu resultados inadequados”.
Neste contexto, estes autores também definem que “objetivos não são os
mesmos que tarefas ou atividades. Um objetivo é uma expectativa de uma condição
final, enquanto atividades e tarefas são etapas intermediárias (em diferentes níveis da
organização) que ajudam alguém a atingir uma meta ou um conjunto de metas”.
Portanto, conhecer o usuário é extremamente importante para conduzir o
desenvolvimento de software baseado nos seus objetivos e não em suas atividades.
A técnicas de Jornadas de Usuário é uma maneira de centrar nos objetivos e
necessidades dos usuários e regida pelo princípio da empatia torna-se uma
ferramenta poderosa no processo de engenharia de software. Conceitos de Persona,
Empatia e Jornada do Usuário serão constantemente abordados no decorrer desta
dissertação.
2.2.6 Modelagem de fluxo de interação (IFML)
A IFML é uma linguagem de modelagem adotada em março de 2013 como
padrão pelo OMG. Foi originalmente criada por Ceri et al. (2003) sob o nome de
WEBML. Hoje é considerada uma extensão da UML e trata-se de uma linguagem para
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modelagem de interfaces visuais e seu método propõe a construção de cinco
modelos:
•

Modelo estrutural: representa as estruturas e organização dos dados. Ceri et
al.(2003) utilizam o diagrama entidade-relacionamento para definir o modelo
estrutural. Entretanto, o diagrama de classes de UML pode ser usado com os
mesmos propósitos,

•

Modelo de derivação: foi originalmente proposto para modelar dados que
podem ser calculados a partir de outros dados. O modelo de derivação pode
ser entendido como o conjunto de definições de atributos e associações
derivadas que usualmente são definidos no modelo conceitual,

•

Modelo de composição: inclui a definição de contêineres e agregados de
componentes de visão básicos, páginas e áreas,

•

Modelo de navegação: onde os fluxos entre as páginas e componentes de
visão são definidos e

•

Modelo de apresentação: no qual o posicionamento dos componentes de visão
da interface e sua aparência são definidos.
Contêiner de visão, componente de visão, evento, ação, fluxo de navegação,

fluxo de dados, vínculo de parâmetro representam conceitos essenciais da IFML para
mapeamento de aplicações web (Neyveli,2019). No escopo deste trabalho serão
aplicados apenas os modelos de composição e navegação, que serão brevemente
transcritos a partir de Wazlawick (2015).
A notação apresenta diversos componentes de visão (detalhes, detalhes
múltiplos, lista simples, lista, lista de múltipla escolha, hierarquia, hierarquia recursiva,
scroller, formulário, formulário múltiplo, mensagem, calendário) que representam
componentes de interface utilizados em sistemas de informação. Estes componentes
podem ser combinados dentro de um contêiner de visão e representam páginas ou
áreas.
Um fluxo de navegação é a conexão entre um componente de visão e outro,
como a navegação entre duas páginas por exemplo. A navegação sempre sucederá
um evento, representado nos diagramas pelo círculo. Na Figura 9, uma representação
de um fluxo de navegação simples.

31

Figura 9 – Um fluxo de um componente de visão para uma página

Fonte: Análise orientada a objetos (WAZLAWICK, 2015)

Um fluxo de navegação pode também representar o envio de uma informação
chave para a composição de dados da página destino. Neste caso trata-se de fluxo
de navegação com dados. No exemplo da Figura 10, o nome do autor (que não é a
chave padrão do livro) é enviado para o componente de visão destino. O
paralelogramo indica um vínculo de parâmetro.
Figura 10 - Um fluxo que transporta dados de um formulário para uma lista

Fonte: Análise orientada a objetos (WAZLAWICK, 2015)

Para concluir, as ações funcionais do sistema são representadas por um
losango. A seguir, a representação da ação adicionar item ao carrinho e fechar pedido
de um e-commerce.
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Figura 11 - Refinamento de interface para a página Meu carrinho de compras

Fonte: Análise orientada a objetos para sistemas de informação (WAZLAWICK, 2015)

2.2.7 História de usuário
História de usuário está diretamente associada à representação de requisitos em
metodologias ágeis e foi introduzida na engenharia de software por Kent Beck como
prática de descrição de requisito do Extreme Programming, método ágil também
conhecido como XP.
Muito se discute sobre sua estrutura, porém a definição mais aceita é a definição
de Mike Cohn: uma história de usuário é uma descrição concisa de uma
funcionalidade que gerará valor a um comprador ou usuário e compõe-se de três
partes: título com descrição sucinta da história, notas que representam as diálogos
sobre os requisitos detalhados da história e testes de aceitação, transcritas no verso
do cartão da história – fisicamente dispostos em post-its (COHN, 2004). Cohn também
popularizou o acrônimo em inglês (INVEST) de características para histórias
satisfatórias do ponto de vista de representação dos requisitos de software:
independente, negociável, de valor mensurável aos clientes e patrocinadores,
estimável, pequena e testável.
Neste trabalho, é relevante o fato de que uma história deve ser independente de
qualquer outra. Uma saída técnica para que esta característica seja atendida é a
derivação de uma história em outras histórias até que as histórias do último nível não
tenham nenhuma dependência.
Bik, Lucassen e Brinkkemper (2017) realizaram uma pesquisa em 16 empresas
relacionando o ciclo de vida de histórias de usuário ao ciclo de vida do produto em
ambiente SCRUM e apresentam um método de referência para histórias de usuário
(RMUS). Estabelecem, entre outras, duas fases importantes da história de usuário em
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um processo SCRUM: coleta de requisitos e fase de refinamento de histórias de
usuário.
Na fase de coleta de requisitos, as histórias em alto nível são coletadas e um
mapa inicial do produto é elaborado, gerando assim o product backlog. Por sua vez,
a etapa posterior, que precede as sprints, as histórias são agrupadas em épicos,
refinadas e detalhadas. O refinamento das sprints (detalhamento e validação dos
requisitos) pode gerar novas histórias derivadas. Na Figura 12, o ciclo de vida das
histórias de usuários proposto por Bik, Lucassen e Brinkkemper (2017).
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Figura 12 Método de referência para histórias de usuário (RMUS)

Fonte: Adaptado de Bik, Lucassen e Brinkkemper (2017)

2.2.8 Mapa de histórias de usuário
Na linha de Alan Cooper – que introduziu o conceito de persona do marketing
para a engenharia de software – um método tem sido utilizado em modelos ágeis para
gerenciar e tornar transparente o conhecimento a todos os envolvidos. Trata-se do
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método chamado User Story Mapping (USM) criado por Jeff Patton (PATTON;
ECNONOMY, 2014). Milicic et al. (2012) apresentam o método como uma ferramenta
para geração de conhecimento, base para todo o ciclo de desenvolvimento de
software.
A técnica consiste em um método centrado no usuário e organiza o backlog por
meio de cenários e usuários do sistema. Trata-se de um diagrama no formato de uma
matriz, dividida por blocos:
•

Dimensão de uso: mostra a sequência de passos que o usuário poderia
interagir com o produto de software a fim de atingir um objetivo,

•

Dimensão de usuário: identifica o tipo de usuário que utilizam o produto.
Na prática, trata-se das personas do produto,

•

Backbone: relaciona atividade dentro do produto (funcionalidade ou
épico), objetivos de uso e usuários e

•

Histórias de usuário como itens de backlog: nesta dimensão, as histórias
de usuário são dispostas e priorizadas como itens de backlog que
precisam ser desenvolvidas em um determinado momento para atender
a parte, ou toda funcionalidade relacionada a uma atividade que leva a
um determinado objetivo de uso.

A Figura 13 representa adaptação do modelo de user story mapping exposto no
trabalho de Milicic et al. (2012). Na prática, por se tratar de uma ferramenta visual,
adaptações do modelo são realizados pelas organizações que a implementam.
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Figura 13 - Mapa de histórias de usuários

Adaptado de Milicic et al. (2012)

A seção 2.2.9 apresentará conceitos de levantamento e validação de requisitos
oriundos do movimento dos startups e seus empreendedores e que impactaram e
continuam a impactar o mercado de produtos digitais. Neste contexto, demonstra-se
também tal impacto na engenharia de requisitos.
2.2.9 Lean Startup
Um dos maiores desafios enfrentados pelas startups é encontrar mercado para
o produto desenvolvido. Este aspecto passou a ser apontado como a principal causa
do insucesso para esses empreendimentos. Visando colaborar com a comunidade de
startups,

Blank

(2008)

formulou

o

customer

development

com

o

intuito

progressivamente compreender o cliente e fornecer serviços que realmente lhes
sejam úteis.
Ries (2011), por sua vez, compactuando com Blank (2008), aponta como sendo
duas as principais causas do fracasso:
•

A primeira se relaciona a ilusão de um plano de negócio detalhado, onde
são especificados separadamente todas as partes da empresa. No caso
de uma startup isso representa um verdadeiro equívoco no sentido de que
em um negócio ainda pouco conhecido, onde não se tem consumidores
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definidos e o mercado é cercado de incertezas, a estratégia tradicional
apresenta muitos riscos e
•

O segundo aspecto é caracterizado pela ausência de uma ferramenta
apropriada para orientar esses empreendimentos durante a empreitada,
sendo que na maioria dos casos as startups são guiadas pela própria
sorte de forma desorganizada e sem estrutura.

Mediante a este cenário e com o intuito de amenizar a situação, Ries (2011)
introduziu o conceito de Lean startup baseado nos princípios do customer
development citado anteriormente. Como o próprio nome já indica, esse modelo é
enraizado na filosofia lean proposta pela Toyota, retratando um método que busca a
redução do desperdício e a validação das hipóteses de negócios por meio de
feedbacks rápidos do cliente.
Ainda segundo Ries (2011) no modelo Lean Startup, um experimento é mais do
que apenas uma pesquisa teórica: também é o primeiro produto. O sucesso desse
experimento irá desencadear uma série de ações voltadas a dar início ao processo de
produção do produto. E este, quando finalmente produzido, já terá um conjunto de
clientes estabelecidos que estarão dispostos a pagar pelo item fabricado.
Diferentemente do modo tradicional, esse modelo baseia-se em especificações
fornecidas pelo mercado por meio de feedback.
A filosofia do lean startup é voltada para o desenvolvimento dos clientes, tendo
em vista a diminuição do desperdício por meio do contato direto e mais frequente de
forma a validar ou não os protótipos desenvolvidos. Estes aspectos enfatizam a
melhoria das práticas de desenvolvimento de produtos de forma a diminuir o tempo, o
custo e o trabalho despendido.
Um dos aspectos primordiais dentro do lean startup é a utilização do termo
hipótese ao invés de requisitos. Ao considerar as hipóteses, estas só se tornarão
viáveis após a validação dos clientes ou possíveis usuários. Esta resposta dada do
mercado por meio de feedback é direcionada segundo o ciclo construir-mediraprender. Esse ciclo foi proposto por Ries (2011) dentro do seu modelo e pode ser
visualizado na Figura 14:
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Figura 14 - Etapas do Lean Startup

Fonte: Adaptado de Ries (2011)

O ciclo da Figura 14 é contínuo no desenvolvimento de um produto, ou seja, é
executado várias vezes conforme hipóteses são validadas, sendo a diminuição do
tempo e a aprendizagem rápida os principais objetivos. A diminuição do tempo do ciclo
de feedback é a essência da direção da startup (RIES, 2011). Esse ciclo constitui a
principal ideia do Lean Startup e deve ser realizado no menor intervalo de tempo
possível.
Dado que grandes empresas têm sido confrontadas por produtos inovadores
fornecidos pelas startups, outros princípios que regem o modelo da startup enxuta
proposta por Ries (2011) também são relevantes:
•

Empreendedores estão por toda parte: a ideia de empreendedorismo,
bem como sua definição, está fortemente relacionada ao conceito de
startup proposto por Ries (2011) de forma que sua abordagem pode
englobar empresas de todos os tamanhos e nos diversos setores de
atividades,

•

Administrar incertezas: uma startup é uma empresa e não um produto
propriamente dito, com isso, faz-se necessário uma gestão levando em
consideração seu ambiente de incertezas,

•

Aprendizado validado: é possível aprender de forma a elaborar e
desenvolver um produto digital. Esse aprendizado pode ser validado junto
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ao mercado no teste e aceitação das hipóteses e consequentemente dos
produtos e
•

Contabilidade para a inovação: é uma adaptação da contabilidade
tradicional focada em melhorar e medir o progresso do negócio por meio
do conhecimento dos dados.

Alguns conceitos, técnicas e ferramentas que também foram introduzidas no
mercado tradicional pelo movimento Lean Startup. Dentre eles destacam-se o mínimo
produto viável, popularmente conhecido como MVP que constitui um protótipo
preliminar confeccionado com o mínimo de recursos para a validação de hipóteses de
mercado. A técnica de MVP será apresentada a seguir, tendo em vista a aplicabilidade
da mesma neste trabalho.
A ideia de antecipar ao menor custo possível o feedback do cliente em relação
ao produto em desenvolvimento - evitando assim desperdício com desenvolvimento
de serviços que os clientes não querem - é aplicada por Ries (2011) na técnica que
ele denominou de MVP – Minimum Viable Product.
Enquanto um protótipo tem como objetivo validar requisitos de design e uma
prova de conceito visa validar requisitos técnicos, um MVP tem como finalidade validar
hipóteses de negócio que se resumem a ideia de produto. O MVP deve apresentar
um produto com o mínimo de recursos possíveis e um público específico, a fim de
validar qual público de fato valoriza o que se está desenvolvendo.
Ries (2011) também argumenta que o resultado da validação de um MVP deve
compor um histórico claro para que, a partir deste conhecimento adquirido, novos
MVPs possam ser desenvolvidos no sentido de refinar o produto e atender o públicoalvo de maneira cada vez mais assertiva.
Na seção 2.2.10, é apresentado o workshop Lean Inception que integra
conceitos do MVP de Ries (2011) a conceitos do Design Thinking para elicitar
requisitos em projetos de desenvolvimento de software.
2.2.10 Workshop Lean Inception
Para o desenvolvimento de novos produtos, a empresa em que o autor dessa
pesquisa trabalha têm utilizado um conjunto de técnicas em um workshop de elicitação
de requisitos chamado Lean Inception.
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Workshop de elicitação é um termo genérico dado a um conjunto de reuniões
com a finalidade de descobrir e desenvolver requisitos envolvendo vários tipos de
stakeholders de várias áreas (ZOWGHI; COULIN, 2005). Segundo Macaulay (1993),
um workshop de captura de requisitos tem como benefício a possibilidade de utilizar
diversos pontos de vista na descoberta de funcionalidades para um produto, porém,
por juntar pessoas com visões bem distintas e as vezes incompatíveis, pode não obter
resultados positivos.
Em vista disso, sugere uma estrutura mínima - um mecanismo para manter o
foco do grupo e outro para encorajá-los a compartilhar as visões individuais nas
atividades para que o grupo produza resultados condizentes com os recursos
alocados. Para o gerenciamento desta estrutura, Macaulay (1993) também aponta a
necessidade de um facilitador, que deve ser responsável por organizar as reuniões do
workshop (atividades relacionadas a identificação de participantes e a gerar um bom
ambiente de trabalho propício para a comunicação dos participantes), conduzir e
monitorar o comportamento do grupo durante as reuniões e realizar a apresentação
dos resultados.
Brem (2019) aponta que a preparação de um workshop é a etapa que toma mais
tempo. O autor introduz uma estrutura de workshop por meio de etapas que devem
ser consideradas na sua preparação, conforme Figura 15
Figura 15 - Estrutura de um workshop de criatividade

Autor: Adaptado de Brem (2019)
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Na Lean Inception, segundo Caroli (2019), durante o período de cinco dias, um
grupo de trabalho (stakeholders e time de construção do produto) participa de um
conjunto de atividades dinâmicas divididas em três etapas onde são alinhados os
objetivos do produto, seus usuários e seu escopo funcional de alto nível. Uma técnica
para estimativa de cronograma e custo relacionada ao projeto de construção do
produto também é aplicada.
A estrutura da Lean Inception é semelhante a proposta de Macaulay (1993):
conta com um facilitador experiente e neutro – que tem papel fundamental antes,
durante e depois do workshop - cuja maior responsabilidade é garantir que as
atividades fluam naturalmente e os participantes consigam trocar conhecimentos por
meio de interação. Uma agenda (Figura 16) conduz o ciclo das atividades da Lean
Inception.
Figura 16 - Agenda de atividades do workshop Lean Inception

Autor: Lean Inception Agenda Template (CAROLI, 2019)

A seguir serão descritas resumidamente as atividades a serem executadas nos
dias agendados, onde no primeiro dia é estabelecida a visão do produto e seus
principais objetivos. Durante o segundo e o terceiro dias, depois que o grupo estiver
alinhado a respeito de “o que é” e para “quem é” o produto, os participantes são
incentivados a deliberarem

funcionalidades para entender os objetivos e

necessidades dos usuários. No quarto e no quinto dias, utilizando-se dos principais
objetivos de uso e as funcionalidades deliberadas pelos participantes, é traçado um
plano de produto que envolve projeto, desenvolvimento e métrica.
No início do primeiro dia, a visão do produto é estabelecida por meio de uma
frase (Figura 17) elaborada pelo grupo de participantes. O padrão da frase que define
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a visão de produto foi proposto por MOORE (2014) em um contexto de inovação. O
objetivo desta atividade é equalizar a visão de todos a respeito do produto e criar
insights (vislumbre de ideias) organizacionais para a posterior descoberta de
funcionalidades.

Figura 17 - Resumo da visão do produto

Fonte: Autor

A partir da visão do produto, o alinhamento sobre seus objetivos e restrições
(fronteiras) é feito buscando equalização dos participantes a respeito o que é e o que
não é, o que faz e o que não faz - ENFN (KNOWLEDGE21, 2020). Na prática, no
primeiro dia as equipes técnicas se conectam aos objetivos da organização. Falhas
de entendimento a respeito de onde a organização quer chegar (que geralmente
influenciam as etapas posteriores no ciclo de vida do software) são evitadas por meio
deste alinhamento.
O segundo e o terceiro dias são direcionados a conhecer os usuários (objetivos,
ganhos e necessidades) e fomentar, por meio de um brainstorming (técnica para
exploração de ideias de solução para um problema específico geralmente praticada
em grupo (IIBA, 2015), funcionalidades aplicáveis ao produto e que gerem valor para
o usuário. O conhecimento sobre o usuário é estabelecido por meio das técnicas de
criação de persona (técnica detalhada posteriormente que consiste na criação de um
perfil fictício associado ao usuário) e mapa de empatia destas personas, já as
funcionalidades geradas no brainstorming passam posteriormente por avaliação
técnica, utilizando as óticas de negócio, experiência do usuário e desenvolvimento de
software.
A definição das personas do produto se dá por meio de duas atividades: a
primeira é a criação de um perfil fictício para o usuário, desdobrando ideias sobre seu
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comportamento e necessidades e a segunda é a criação de um mapa de empatia que
consiste em atribuir coletivamente características sensoriais à persona: “o que ela
vê?”, “o que ela ouve?”, “o que ela pensa?”, “o que ela sente?”, “quais são suas
dores?” e “quais são seus ganhos?” (GRAY, 2017). A Figura 18 demonstra o
formulário que geralmente é utilizado na Lean Inception para gerar as personas e seus
mapas de empatia.
Figura 18 - Modelo para desenvolvimento de personas

Fonte: Atividade: Identificando Personas (CAROLI, 2014)

Gerar o mapa sensorial do usuário é um exercício de empatia utilizado em
processos de divergência - conceito do modelo Diamante Duplo, semelhante à prática
de um brainstorming, que incentiva a geração de ideias para afunilar em
funcionalidades desejáveis, viáveis e factíveis (CHASANIDOU; GASPARINI; LEE,
2015) para catalisação de ideias em produtos inovadores (WANG; LIOU, 2018).
Em uma posição de empatia em relação ao perfil traçado das personas, o
brainstorming, segundo Caroli (2019), pode gerar muitas funcionalidades. A partir daí,
a influência do conceito Lean Startup baliza o início do brainstorming. O grupo é
incentivado pelo facilitador a priorizar os objetivos de produto mais importantes.
No terceiro dia, com as funcionalidades levantadas anteriormente, o processo de
avaliação técnica atribui quatro valores para cada funcionalidade descoberta que
quantificam e representam o quão convicto o grupo está a respeito do que é e como
precisa ser construído, o seu valor de negócio para a organização, o seu valor para o
usuário e o quão difícil é construí-la. Na prática, é onde o processo tecnológico para
a construção do produto torna-se transparente para a área de negócios. Por isso, a
identificação dos profissionais que devem participar é importante no processo
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decisório do workshop, pois mitiga falhas iniciais de comunicação, que podem
comprometer as etapas seguintes do ciclo de desenvolvimento do software.
Segundo Macaulay (1993), os participantes do grupo de fato influenciam o
resultado do trabalho realizado durante um workshop. O autor propõe que da mesma
forma que representantes com poder decisório da área comercial (que geralmente
investe em inovação) devem estar presentes, representantes dos usuários, do time
técnico e das áreas que suportam o produto.
Após a validação técnica, a criação de jornada do usuário na Lean Inception
consiste em validar quais situações do usuário serão atendidas com as
funcionalidades elencadas no brainstorming. O mapeamento de eventos que ocorrem
durante a interação de um cliente com um serviço disponibilizado foi idealizado há três
décadas por Shostack (1984) e é conhecido como blueprint de serviço, sendo utilizado
para desenvolver novos serviços e garantir a qualidade dos existentes com
identificação preventiva de eventuais problemas por meio análise e controle do fluxo
de eventos.
Cooper et al. (2014) distingue o blueprint de serviço da jornada de usuário
utilizada na engenharia de software para desenvolvimento de produtos digitais da
seguinte maneira: o primeiro se limita a transcrever as interações atuais do usuário
com o produto ou serviço, já o segundo relaciona também os eventos anteriores e
posteriores a uma interação, o que pode eventualmente apresentar novos pontos de
interação com o usuário e oportunidades de negócio.
Na Lean Inception, jornadas de usuário são utilizadas para reafirmar o conceito
de empatia do grupo para com o usuário (CHASANIDOU; GASPARINI; LEE, 2015) e
ao mesmo tempo validar as funcionalidades geradas no brainstorming em relação a
ajudar o usuário a alcançar seus objetivos, iniciando um processo de definição do
MVP.
O quarto dia é voltado para priorizar as funcionalidades vitais para um produto
mínimo viável baseado nas quatro características das funcionalidades levantadas na
fase de revisão técnica para sequenciar as entregas: valor de negócio, valor para o
usuário, esforço necessário para construí-la e entendimento do que e como precisa
ser feito. A partir de um conjunto de regras que agrupa funcionalidades por esforço e
valor equivalentes em “ondas”, os participantes são encorajados a elaborar uma
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primeira entrega que seja ao mesmo tempo viável do ponto de vista do esforço, gere
valor ao usuário e possa trazer resultados de negócios.
Após a definição das “ondas” que compõem o MVP, o cronograma e custo são
obtidos por meio de estimativa de esforço de duas ou três “ondas”. Como as “ondas”
têm características de construção propositalmente equivalentes, o esforço total é
calculado pela média do esforço das “ondas” analisadas, multiplicada pela quantidade
total de “ondas” do MVP. Na prática, esta estimativa sugere que a equipe técnica seja
experiente, pois erros graves nestas estimativas podem prejudicar a credibilidade do
time e consequentemente a comunicação nas etapas posteriores do projeto.
A última atividade colaborativa do workshop é a construção do Canvas MVP
(Figura 19), que na prática expõe grupos de informações de maneira clara: plano de
desenvolvimento, plano do projeto e plano do produto. Custo e cronograma compõem
o plano do projeto, personas, jornadas e funcionalidade compõem o plano de
desenvolvimento e proposta, enquanto o resultado esperado e métricas de validação
compõem o plano do produto.
Figura 19 - Canvas MVP

Fonte: The MVP Canvas (CAROLI, 2015)

Na manhã do quinto e último dia, o Canvas MVP é apresentado pelo facilitador
aos stakeholders e investidores, encerrando assim a Lean Inception.
Na seção 2.3, é apresentada a engenharia dirigida a modelos, que será
posteriormente relacionada à engenharia reversa de requisitos de sistema legado.
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2.3 Engenharia dirigida a modelos
O uso de modelos é considerado o estado da arte na engenharia de software
segundo NETO et al. (2019). Segundo Bezivin e Gerbe (2001), um modelo é uma
representação simplificada, ou uma descrição abstrata, de uma parte do mundo
chamada de sistema. Na concepção e manutenção de um sistema, os modelos têm
papel fundamental no sucesso dos projetos, pois proporciona evolução gradativa a
partir de abstração inicial de um sistema, até a concretização real do artefato de
software. A estas evoluções se dá o nome de transformação (MENS; VAN GORP,
2006).
Engenharia dirigida a modelos (MDE – Model Driven Engineering) é um
ecossistema em expansão que envolve linguagens de representação de metamodelos
(Ecore, UML, SysML, XML), tecnologias alvo (JAVA, Python, C), linguagem de
transformação entre modelos (ATL, QVT, Acceleo, Xpand), engenharia de
transformação de modelos, decisões sobre reuso ou criação de novos modelos de
transformação NETO et al. (2019).
Dentro deste contexto, a abordagem MDE mais popular é o MDA (Model Driven
Architecture), desenvolvida e especificada pela OMG (OMG, 2017).

Para este

trabalho, é importante apresentar os níveis transformacionais de modelos proposto na
MDA. Um modelo pode ser categorizado em três níveis distintos até representação
textual do código fonte. São eles: Modelo independente de Computação (Computation
Independent Model), Modelo Independente de Plataforma (Plataform Independent
Model) e Modelo Específico de Plataforma (Plataform Specific Model).
Modelo Independente de Computação (CIM): modelos neste nível de abstração
visam a apresentar um sistema a partir de um ponto de vista independente de
computação. O CIM não mostra detalhes da estrutura dos sistemas, sendo
usualmente chamado de modelo de domínio ou modelo de negócio, e utiliza em sua
especificação um vocabulário familiar aos usuários do domínio (problema) em
questão. Os usuários do CIM geralmente não têm conhecimento sobre modelos ou
artefatos usados para realizar as funcionalidades definidas por meio dos requisitos.
Este modelo foca no ambiente do negócio e em suas necessidades, deixando
indeterminados os detalhes da estrutura e processamento do sistema. Dessa forma,
o CIM tem um papel importante de fazer a ponte entre aqueles que são especialistas
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no domínio do problema e suas necessidades, e aqueles que são especialistas em
projeto e construção dos artefatos que vão satisfazer aos requisitos do domínio,
elicitados pelos usuários. O CIM é obtido no processo de documentação dos requisitos
e necessidades do negócio que pode ocorrer por meio da modelagem dos processos
de negócio.
Modelo Independente de Plataforma (PIM): modelos neste nível de abstração
focam na operação do sistema (modelo computacional), escondendo os detalhes
necessários para implantar esse modelo numa plataforma específica. Os modelos PIM
são únicos para um sistema e não mudam quando se varia de uma plataforma para
outra, permitindo assim, portabilidade.
Modelo Específico de Plataforma (PSM): modelos deste nível representam a
visão do sistema que agrega características e elementos de uma plataforma
específica, contendo informações da tecnologia utilizada na aplicação, bem como a
linguagem de programação, os componentes de middleware, e a arquitetura de
hardware e de software. O modelo PSM é o responsável por lidar com toda
heterogeneidade e complexidade dos diversos tipos de plataformas existentes
(exemplos: Java, Python, PHP, .NET, etc).
Singh e Sood (2010) relacionaram os diagramas da UML com os níveis de
abstração propostos pela MDA conforme Figura 20.
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Figura 20 - Conceitos de arquitetura orientada a modelos

Fonte: Adaptado de Singh e Sood (2010)

A seguir, serão apresentados alguns modelos da UML que serão utilizados no
processo de descoberta de requisitos a partir do sistema legado.
2.3.1 UML - Modelo de implantação
O diagrama de implantação representa graficamente construções que podem ser
usadas para definir a arquitetura de execução dos sistemas e a designação de
artefatos de software a elementos do sistema. Um modelo simplificado de
implantação, suficiente para a maioria das aplicações modernas, é fornecido. Onde
modelos de implantação mais elaborados são necessários, o pacote pode ser
estendido por meio de perfis ou metamodelos para representar ambientes específicos
de hardware e / ou software (OMG, 2017).
Embora a representação gráfica do diagrama de implantação seja simples (os
nodos e as setas de comunicação indicam o hardware que comporta as estruturas de
software e a comunicação entre eles respectivamente), a utilização também é indicada
para descrever estruturas complexas de implantação (FOWLER, 2003). Na Figura 21,
um exemplo de diagrama de implantação.
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Figura 21 - Diagrama de Implantação

Fonte: Autor

2.3.2 UML - Modelo de casos de uso
O diagrama de caso de uso é um meio de capturar os requisitos dos sistemas,
ou seja, o que os sistemas devem fazer. Os principais conceitos especificados nesta
cláusula são atores, casos de uso e assuntos. O assunto de cada caso de uso
representa um sistema sob consideração à qual o caso de uso se aplica. Usuários e
quaisquer outros sistemas que possam interagir com um caso de uso são
representados como atores (OMG, 2017).
Um caso de uso é uma especificação de comportamento. Uma instância de um
caso de uso refere-se a uma ocorrência do comportamento emergente em
conformidade com o caso de uso correspondente. Tais instâncias são frequentemente
descritas por Interações (OMG, 2017). Na Figura 22, um exemplo de um diagrama de
caso de uso.
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Figura 22 - Diagrama de Caso de Uso

Fonte: Autor

2.3.3 UML - Modelo de máquina de estado
O diagrama de estados define um conjunto de conceitos que podem ser usados
para modelar comportamentos discretos controlados por eventos usando um
formalismo finito de máquina de estado. Além de expressar o comportamento de
partes de um sistema, máquinas de estado também podem ser usadas para expressar
as sequências de interações válidas, chamadas protocolos, para partes de um
sistema. Esses dois tipos de diagramas são chamados de máquinas de estado de
comportamento e estado de protocolo de máquinas respectivamente (OMG, 2017).
Diagramas de máquina de estado podem ser utilizados em conjunto com outras
técnicas para mapear o comportamento de um objeto ao cruzar vários casos de uso
e aplica-se melhor para estas situações (FOWLER, 2003). Na Figura 23, um exemplo
de um diagrama de máquina de estado para a classe Proposta (proposta de
empréstimo).
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Figura 23 - Diagrama de Atividade

Fonte: Autor

2.3.4 UML - Modelo de classe
A notação de classes da UML representa classes (estrutura de código associada
a orientação a objetos) em nível de estrutura e interação com outras classes por meio
de instâncias de objetos. Como pode ser visto na Figura 24, cada instância, ou classe,
é ainda dividida em três partes: nome, atributos e método.
Figura 24 - Exemplo de uma classe em um diagrama de classes

Fonte: Autor
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Zur Muehlen e Recker (2008) afirmam que a estrutura de classe no diagrama
tem por objetivo representar os subsistemas ou submódulos englobados por um
sistema de forma a determinar as partes que o compõem.
Pode ser utilizado de maneira independente ou associado com outros
diagramas. Esse diagrama pode ser utilizado também para auxiliar a demonstrar a
arquitetura de uma linguagem, como ocorre com a própria UML ou ainda para definir
as camadas de um software ou de um processo de desenvolvimento.
Os mesmos autores ainda afirmam que os diagramas UML se configuram num
poderoso conjunto de técnicas para descrever diferentes perspectivas de um sistema
de software ou modelo conceitual aplicado.
No entanto, não são capazes de descrever todas as propriedades possíveis, uma
vez que o próprio processo de abstração da realidade envolve complexidade
considerável

de

variáveis,

o

que

funciona

como

fator

de

distorção

de

representatividade.
Segundo Gogolla et al. (2007), a modelagem por meio dos diagramas de classe
UML representa a estrutura interna (atributos e métodos) e as relações entre um
conjunto de objetos. Tais relações definem principalmente a forma em que os objetos
serão implementados. O exemplo da Figura 25 demonstra a relação entre objetos por
meio do diagrama de classes.
Figura 25 - Diagrama de Classes

Fonte: Autor

Os autores definem uma classe num Diagrama de Classes como apenas um
conceito em forma de desenho, caso esteja num diagrama, ou texto, caso esteja num
código fonte. Assim, o diagrama de classes ilustra graficamente como será a estrutura
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do software, em nível micro ou macro, e como cada um dos componentes da sua
estrutura estão se relacionando.
2.3.5 UML – Modelo de componentes
Segundo a OMG (2017) são características de um componente: representa uma
parte modular de um sistema que encapsula seu conteúdo e cuja manifestação é
substituível em seu ambiente; é uma unidade independente que encapsula o estado
e o comportamento de vários classificadores; possui um contrato formal dos serviços
que fornece a seus clientes e aqueles que exige de outros componentes ou serviços
no sistema em termos de suas interfaces fornecidas e necessárias; é uma unidade
que pode ser substituída no tempo de design ou no tempo de execução por um
componente que oferece funcionalidade equivalente com base na compatibilidade de
suas interfaces.
Desde que o ambiente seja totalmente compatível com as interfaces fornecidas
e requeridas de um componente, este poderá interagir com o ambiente. Na Figura 26
um exemplo de modelo de componentes.
Figura 26 - Diagrama de Componentes

Fonte: Autor

2.4 Engenharia reversa
Segundo Pressman e Maxim (2016), a engenharia reversa para software é o
processo de analisar um programa na tentativa de criar uma representação em um
nível mais alto de abstração do que o código-fonte. A engenharia reversa é um
processo de recuperação do projeto. As ferramentas de apoio extraem informações
do projeto de dados, da arquitetura e procedural com base em um sistema existente.
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As ferramentas estão evoluindo e disponibilizando representações das mais variadas
baseadas no código fonte, mas o nível de abstração, a completude da documentação,
o grau segundo o qual as ferramentas e um analista humano trabalham juntos e a
direcionalidade do processo são altamente variáveis.
O mesmo autor apresenta um processo para engenharia reversa (Figura 27) em
que propõe que o código seja reestruturado antes de ser alvo de engenharia reversa.
Além disso, define que os modelos gerados a partir do código são modelos
intermediários, passíveis de atividade posterior que visa refinar os diagramas
extraídos.
Figura 27 - O processo de Engenharia Reversa

Autor: Adaptado de Pressman e Maxim (2016)

Sommerville (2019) por sua vez, relata a engenharia reversa como uma atividade
do processo de reengenharia e aponta também que um sistema alvo de reconstrução
por meio de engenharia reversa (geração de código a partir de outro código)
dificilmente se tornará manutenível como um novo sistema reescrito com métodos e
linguagens modernas.
Embora muito se fale em engenharia reversa baseada em código fonte, além de
definir engenharia reversa de sistemas para redescoberta de processos como um uma
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atividade que envolve ferramentas, procedimentos e pessoas, Leemans et al. (2018)
constata dois tipos de análises para engenharia reversa: dinâmica e estática. A
engenharia reversa por meio de análise estática considera apenas o código fonte da
maneira em que se apresenta; já engenharia reversa por meio de análise dinâmica,
leva em consideração a execução do sistema.
A análise dinâmica por sua vez pode ser realizada de maneira passiva,
transformando os rastros do sistema sem nenhuma interferência (aprendizagem
passiva) ou por meio de instrumentação do sistema para que ele possa gerar
informações passíveis de transformação.
É importante ressaltar que modelo extraídos a partir de código fonte podem
representar diferentes níveis de abstração, como apresentado na seção 2.3.
2.5 Revisão sistemática da literatura
Foi escolhido a revisão sistemática da literatura para identificar e analisar
métodos, processos ou técnicas de transformação de modelos de negócio em
modelos de sistemas que se adequassem às características deste trabalho para uso
na pesquisa-ação. A intenção desta escolha é tornar a pesquisa mais completa,
considerando maior abrangência de resultados relevantes e mantendo a
imparcialidade das referências identificadas.
De acordo com Felizardo, et al. (2017), a pesquisa exploratória é considerada
uma pesquisa não-sistemática, não possui controle organizado (protocolo) que
proporcione a possibilidade de conferência ou reprodução posterior. É realizada
conforme a experiência do pesquisador e com base em termos ou expressões que
compõem o problema ou a questão de pesquisa. Cria oportunidade para definir a
abrangência e delimitar a amplitude da revisão sistemáticas, assim como para
identificar das palavras chaves que serão utilizadas.
A revisão sistemática, ao contrário, segundo Biolchini et al. (2005) e Kitchenham
(2004), é apoiada numa metodologia controlada, por meio de protocolo de pesquisa,
com o objetivo de identificar, analisar e interpretar evidências literárias disponíveis
sobre um tópico específico, questão de pesquisa ou fenômeno de interesse. De
acordo com Felizardo, et al. (2017), a possibilidade de conferir, reproduzir e auditar a
revisão sistemática, por meio de seu protocolo, é a principal diferença entre uma
pesquisa sistematizada e a não-sistematizada.
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Conforme Biolchini, et al. (2005) e Kitchenham (2004), a principal função da
revisão sistemática na Engenharia de Software é adicionar um caráter científico às
argumentações e afirmações que são feitas sobre a prática de determinada atividade,
e desta forma, aumentar o nível de credibilidade e confiabilidade das ações aplicadas
para criar novos produtos ou processos de software. Estes autores sugerem a divisão
do processo de revisão sistemática em três etapas:
1. Planejamento: Etapa onde é identificada a necessidade da revisão sistemática
e se cria o protocolo da pesquisa;
2. Execução: Compreende as atividades de seleção dos estudos primários,
avaliação da qualidade e sua relevância no contexto de interesse, por meio de leitura
dos estudos selecionados e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão.
3. Síntese Final: Etapa na qual é formalizada a análise dos resultados obtidos na
execução e a definição final da seleção realizada.
As etapas de Planejamento com o protocolo da revisão e Síntese Final com a
análise dos resultados e as considerações finais da revisão sistemática estão
presentes nas seções seguintes. A etapa de Execução está presente no Apêndice A.
2.5.1 Planejamento da Revisão Sistemática
O objetivo da revisão sistemática deste trabalho é a identificação de abordagens,
técnicas e métodos relacionados à engenharia reversa de requisitos, que forneçam
conceitos factíveis de adaptação na a elaboração de um processo para construção de
backlog de produto na substituição de sistema legado web em conjunto com técnicas
da engenharia de software avante.
Os artigos selecionados na revisão sistemática visam auxiliar na resposta da
seguinte questão de pesquisa:
•

Como desenvolver um processo para obter as funcionalidades de
sistemas legados financeiros web por meio de técnicas ágeis em conjunto
com engenharia reversa?

A questão de pesquisa será decomposta e organizada utilizando a estratégia
PICO de Petticrew e Roberts (2005). PICO representa um acrônimo para Population,
Intervention, Comparison e Outcome.
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População: Pesquisadores, analistas de sistemas e projetistas de software que
usam processos, métodos ou técnicas para reverter artefatos de sistemas financeiros
web para obter requisitos legados por meio de engenharia reversa.
Intervenção: Método, técnicas ou processos para extração de requisitos a partir
de engenharia reversa de requisitos de sistemas existentes nos últimos 5 anos.
Controle: Os estudos base de apoio à revisão sistemática foram estabelecidos
por

meio

de

pesquisa

(http://aleph.ipt.br/F)

exploratória

e

na

também

base
na

de
base

dissertações
IEEE

do

IPT

Xplore

(https://ieeexplore.ieee.org/Xplore). A pesquisa exploratória gerou uma lista de artigos
base demonstradas a seguir:
✓ Fahmi e Choi (2007);
✓ Luiz (2012)
✓ Hassan et al. (2015)
✓ Hussain, Bhatti e Rasool (2017)
✓ Raibulet, Fontana e Zanoni (2017)
Resultados: Visão ampla dos estudos propostas na literatura que tratam a
engenharia reversa para extração e redescoberta de requisitos de sistemas legados.
Critérios de Seleção das Bases de Busca:

A escolha das fontes de busca foi feita utilizando os seguintes critérios:
a) Bases bibliográficas indexadas na internet;
b) Motores de busca que indexam diversas bases bibliográficas;
c) Fontes híbridas que indexam artigos próprios e artigos de outras bases
bibliográficas;
d) Teses e dissertações disponíveis em bases indexadas ou acessíveis via
portal web de suas instituições de ensino;
e) A base de busca deve conceder acesso ao texto completo e na íntegra
dos artigos.

Lista das Bases de Busca:
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Com base nos critérios definidos, foram escolhidas as seguintes fontes a seguir,
que são reconhecidas mundialmente pela produção literária de alta qualidade e
incluem as principais revistas literárias e eventos científicos no campo da Engenharia
de Software:

Quadro 1 - Bases Indexadoras
Fonte de Busca

Endereço Online

Tipo

IEEE Xplore

https://ieeexplore.ieee.org/xplore/

Base bibliográfica

Scopus Digital Library

http://www.scopus.com/

Motor de busca

ACM Digital Library

https://dl.acm.org/

Híbrida

Oasisbr

http://oasisbr.ibict.br/vufind/

Motor de Busca

Fonte: Autor

Idioma dos Trabalhos:
Com base nas fontes escolhidas, o idioma inglês será o utilizado pois trata-se
daquele com maior aceitação internacional para os trabalhos científicos da área. As
buscas também serão realizadas no idioma português, para serem contemplados os
trabalhos nacionais.
Palavras-Chave:
Foram estabelecidas as seguintes palavras chaves:
Em português
✓ "domínio de negócio"; "processo de negócio"; "modelo de domínio";
“casos de uso”; “funcionalidade”
✓ “sistemas legados”; “softwares legados”; “aplicação legada”; “sistemas
legados web”
✓ "reengenharia"; "evolução"; "substituição"; “migração”; “manutenção”;
“redocumentação”; “engenharia reversa”
Em inglês
✓ "business domain"; "business process"; "business model"; “use case”;
“feature”
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✓ “legacy system”; “legacy software”; “legacy application”; “legacy web
system”
✓ "reengineering";

"evolution";

"replacement";

"migration";

“redocumentation”; “maintenance”; “reverse engineering”
Foram utilizados os operadores lógicos "AND" e "OR" para combinação das
palavras chaves.
String de Busca:
A string de busca será composta por termos controlados, conforme
ISO/IEC/IEEE 24765 - Systems and Software Engineering Vocabulary, e por termos
não controlados.
Em inglês
✓ ((("Business Process" OR "Business Processes" OR "Business Domain"
OR "Business Domains" OR Feature OR Features OR Requirement OR
Requirements OR Requisite OR Requisites OR "Domain Model" OR "Use
Case" OR "Use Cases" OR Behavior OR "uml Model" OR "Functioning
Model") AND ("reverse engineering" OR reengineering OR Maintenance
OR Migration OR Replacement OR Evolution OR Re-documentation OR
redocumentation) AND ("Legacy System" OR "Legacy Systems" OR
"Legacy Software" OR "Legacy Softwares" OR "Legacy WEB" OR
"Legacy Application" OR "Legacy Applications")))
Estratégia de Busca:

Busca manual
A busca manual será realizada por meio da aplicação da técnica de Pearl
Growing que utiliza a lista de citações e referências dos estudos aceitos após a
segunda avaliação, ou seja, estudos que compõe a síntese final, com o objetivo de
identificar novos estudos.
Busca automática
A busca automática será realizada por meio da aplicação da string. Tal string
poderá conter alguma variação conforme a fonte na qual será executada, pois, a
sintaxe utilizada em cada uma destas fontes tem suas particularidades. Entretanto,
será mantida a mesma lógica de busca entre as possíveis variações de modo a não

60

comprometer o resultado. Caso não seja possível manter a equivalência lógica da
string original, a variação será mais abrangente para evitar eventuais perda de
estudos relevantes. Há situações na qual a variação poderá gerar mais de uma string
de busca por questões de limitação na extensão do comando
Critérios de Inclusão e Exclusão dos Estudos:
Na revisão sistemática, os critérios de inclusão e exclusão, limitam a seleção dos
trabalhos conforme sua relevância para o objetivo da pesquisa. Portanto, com base
em avaliações qualitativas foram definidos os seguintes critérios:
Critérios de inclusão
a) Estudo apresenta abordagem, técnica, ferramenta ou método para
levantamento ou elicitação de funcionalidade a partir de sistema
existente;
b) Estudo apresenta abordagem, técnica, ferramenta ou método para
gerenciamento de backlog;
c) Estudo apresenta abordagem, técnica, ferramenta ou método para
levantamento ou elicitação de funcionalidade a partir de sistema
existente e está alinhado com os objetivos desta pesquisa;
Cabe ressaltar que alguns artigos levantados na pesquisa exploratória, foram
considerados relevantes para o trabalho, portanto, compõem o processo proposto
aplicado na pesquisa-ação desta dissertação, somente não pertencendo à lista de
resultados da pesquisa sistemática se não estiverem nas fontes selecionadas.
Critérios de exclusão
a) Estudos duplicados, quando comparado com o resultado das demais
fontes de busca. Será considerado apenas um deles;
b) Estudo não possui resumo;
c) Estudo não possui título;
d) Estudos que não sejam primários (artigo científico, dissertação de
mestrado ou tese de doutorado) ou revisões sistemáticas;
e) Estudos que não seja possível ter acesso ao texto completo.
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f) Estudos que não apresentam abordagem, técnica, ferramenta ou
método para levantamento ou elicitação de funcionalidade a partir de
sistema existente que seja aderente aos objetivos desta pesquisa.
g) Estudo que não estão alinhados com o objetivo desta pesquisa;
h) Conteúdo do estudo é redundante para esta pesquisa.
Estratégia de Seleção dos Estudos:
Todo estudo retornado pela pesquisa, será devidamente documentado em
tabela específica para cada fonte de busca. Após essa documentação, será realizada
a primeira avaliação destes estudos por meio da leitura de seus resumos e
considerando os critérios de inclusão e exclusão definidos no protocolo. Na sequência,
e considerando os mesmos critérios, será realizada uma segunda avaliação por meio
da leitura integral dos estudos que passaram pela primeira avaliação.
Portanto, nesta tabela, será indicado o(s) critério(s) na qual se enquadram cada
um dos estudos e destacados aqueles que passarão por leitura integral e minuciosa,
ou seja, aqueles que passaram pelas duas avaliações precedentes e irão compor a
síntese final da revisão.
Sumarização dos Resultados:
Com os resultados obtidos, deverá ser redigida uma síntese geral que descreve
as análises críticas elaboradas pelo pesquisador. Análises qualitativas com relação
aos trabalhos pesquisados e considerações sobre os resultados observados nos
trabalhos selecionados. E etapa de execução e a associação dos artigos selecionados
aos critérios de seleção estão dispostos no Apêndice A.
2.5.2 Síntese da Revisão Sistemática
Nesta seção é apresentado um resumo demonstrativo dos trabalhos
considerados válidos na revisão, enfatizando as características das abordagens, além
dos principais pontos que serão adaptados ao processo sugerido deste trabalho:
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Quadro 2 - Síntese da Revisão Sistemática
Estudo

1

Título

Referência

Software
Engineering

Reverse
to

Hassan

et

Fonte de Busca

al.

Requirement (2015)

IEEE
Xplore

Engineering for Evolution of
Legacy System
2

Legacy system and ways
of its evolution

3

e Rasool (2017)

A Model Driven Reverse
Engineering

Hussain, Bhatti

Framework

Sabir et

IEEE
Xplore
IEEE

for al. (2019)

Xplore

Generating High Level UML
Models From Java Source Code
4

MigraSOA:
legacy

web

Migration

of

applications

Sanchez et

to al. (2017))

IEEE
Xplore

service oriented architectures
(SOA)
5

Business process recovery
based

on

system

information

of

log

Mibe et

IEEE

and al. (2017)

Xplore

organizational

structure
6

Model-Driven
Engineering

Reverse

Approaches:

A Fontana

Systematic Literature Review
7

Raibulet,
e

IEEE
Zanoni Xplore

(2017)

Software Process Analysis

Leemans et

Methodology – A Methodology al. (2018)

IEEE
Xplore

Based on Lessons Learned in
Embracing Legacy Software
8

Reverse

Engineering

of

Iftekhar et

Relational Database Schema to al. (2019)
UML Model

IEEE
Xplore
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Estudo

9

Título

Static

analysis

based

Referência

Fonte de Busca

Alawairdhi

IEEE

business logic modelling from (2015)

Xplore

legacy system code: Business
process model notation (BPMN)
extraction using abstract syntax
tree (AST)
10

GUI structure and behavior
from Java source code analysis

11

Analyzing
dependencies

program
in

Java

Gotti e Mbarki
(2016)

IEEE
Xplore

Shatnawi et

SCOPUS

EE al. (2017)

applications
12

Requirements

analysis

Alexandrova

e

SCOPUS

gamification in legacy system Rapanotti (2019)
replacement projects
13

Reverse

engineering

of

Ceponiene et

SCOPUS

UML use case model from al. (2019)
website usage records
14

A Method for Business-IT
Alignment of Legacy Systems

15

Reverse

Engineering

Pepin

et

al.

SCOPUS

Jatain, A. and

SCOPUS

(2015)
of

Object Oriented System using Gaur, D. (2018)
Hierarchical Clustering
Fonte: Autor

Para mapear os requisitos na manutenção de sistema legado, Hassan et al.
(2015) propõem a análise completa do código fonte a fim de se obter requisitos
funcionais, não funcionais e objetivos de uso. Para realizar esta análise, propõem as
seguintes etapas: remoção de bugs, análise contextual e engenharia reversa de cada
módulo ou subsistema, derivação de requisitos velhos e novos.
Na concepção dos autores, cada módulo representa funcionalidades e que após
engenharia reversa e análise dos modelos gerados, expõem os requisitos funcionais
e não funcionais de maneira clara. A base do artigo é o trabalho de Fahmi e Choi
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(2007), que propõem um ciclo integrado entre engenharia de requisitos e engenharia
reversa de requisitos no processo de elicitação de requisitos no processo de
reengenharia de sistemas legados conforme a Figura 28.
Figura 28 - Processo de engenharia reversa de requisitos

Fonte: Adaptado de Fahmi e Choi (2007)

Os autores também afirmam extrair representação de objetivos de uso durante
o processo, apesar de não detalharem os meios. A finalidade da metodologia proposta
é subsidiar com informações e modelos a etapa de elicitação de requisitos para a
implementação de novas funcionalidades do sistema legado. A metodologia é
demonstrada por meio da coleta de requisitos de um sistema exemplo e gera como
artefato final o modelo (Figura 29) , onde os itens em azul representam as
funcionalidades existentes e os itens em verde representam as novas funcionalidades
após elicitação de requisitos.
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Figura 29 - Modelo de requisitos a partir de engenharia reversa
Início do
Acesso

Controlador de
Acesso

Autenticação
Encerramento
de Sessão

Tamanho de
Fonte

Controle de
Sessão

Sistema
Legado

Configuração
de fonte

Início de
Sessão

Cor de Fonte
Personalização
de Perfil

Alteração de
perfil

Consulta de
perfil de
usuário

Autor: Adaptado de Hassan et al. (2015)

O trabalho de Hussain, Bhatti e Rasool (2017) demonstra os caminhos
relacionados a estratégias de evolução de sistemas legados e contextualiza a
engenharia reversa como um subprocesso da reengenharia. Os autores consideram
três caminhos para evolução de sistemas legados: evolução por substituição,
evolução por reuso e evolução por reengenharia.
Evolução por substituição (construir um novo sistema): fatores de hardware,
softwares de base, aplicação e processos de negócio podem inviabilizar mudanças
necessárias no sistema legado. Neste caso, a substituição é racionalizada. Evolução
por reuso visa a construção de novas funcionalidades necessárias reaproveitando
funcionalidades ainda úteis por meio de construção de interfaces que empacotam
parte do sistema legado relacionada a tal funcionalidade. Evolução por reengenharia
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consiste em um processo em que o sistema é reconstruído aos poucos sem impactar
funcionalidades em operação até que sua estrutura suporte novamente mudanças
propostas por melhorias de processos ou qualidades não funcionais.
Segundo os autores, o processo de engenharia é composto por três
subprocessos: engenharia reversa, que dá suporte por meio de modelos à análise de
impacto; refatoração de código, que visa melhoria não funcional do software
(arquitetural tanto no nível de plataforma – técnicas atuais de programação – quanto
no nível de hardware – adaptação a alta capacidade e demanda de hardwares atuais);
e por fim, a engenharia avante, que visa mapear e implementar os novos requisitos
de software.
Sabir et al. (2019) apresentam um framework baseado em MDRE – Model Driven
Reverse Engineering – que visa gerar modelo de classe e modelo de atividade a partir
do código fonte do sistema legado construído em java. O framework chamado de
Src2MoF – Source to Model Framework – apresenta 4 contribuições de acordo com
os autores: extração de aspectos estruturais por meio de análise estática; extração de
aspectos comportamentais por meio de análise estática; a aplicação de um metadado
xml chamado de Modelo Intermediário para consolidar os aspectos estruturais e
comportamentais; e, por fim, a apresentação de um programa para converter o modelo
intermediário em diagrama de atividade e diagrama de classe.
O estudo também conclui que há um déficit de pesquisas relacionadas a
extração de modelos a partir de sistemas legados: pouca cobertura de ferramentas de
mercado e nenhum framework que cubra modelagem estrutural e comportamental de
sistemas legados.
No trabalho de Sanchez et al. (2017), é abordada uma proposta de modelagem
de interface de sistemas legados web por meio da Linguagem de Modelagem de Fluxo
de Interação (Interation Flow Model Language – IFML). Na proposta identifica-se a
produção de algoritmos de análise estática para conversão de código de sistemas web
que utilizam o padrão Model View Controller (MVC) no seu desenvolvimento (sistemas
desenvolvidos em linguagem java com as bibliotecas Struts e Hibernate).
A linguagem de modelagem IFML é uma extensão da UML voltada a mapear
interface de sistemas. Apresenta 5 modelos de definição da aplicação: estrutural,
derivação, composição, navegação e apresentação. IFML é uma linguagem registrada
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e mantida pela OMG e seus modelos são independentes de plataforma (PIM). Esta
característica é relevante pois torna a modelagem em IFML alvo dos padrões de
transformação para diagramas independentes de computação (CIM) e para diagramas
de plataformas específicas (PSM).
O artigo de Mibe et al. (2017) envolve um estudo de caso que tem como objetivo
evidenciar o sucesso de um método (Figura 30) para obter processos de negócio a
partir da análise de logs. O sistema legado em questão automatiza um fluxo de
aprovação de custeio de viagens para os funcionários de uma empresa. Um conjunto
de funcionalidades foram selecionadas para a extração do processo.
O estudo parte da premissa de que cada evento de interação com as
funcionalidades selecionadas têm um padrão de identificação claro nos logs da
aplicação. A partir da estruturação e análise destes registros é possível relacionar
estas interações do usuário no sistema, as suas respectivas atividades no processo,
tornando possível assim a restauração e contextualização das atividades, resultando
na extração do processo de negócio como um todo.
Figura 30 - Processo para obter processos a partir de logs

Autor: Adaptado de Mibe et al. (2017)

Raibulet, Fontana e Zanoni (2017) realizam revisão sistemática em busca de
propostas de uso de modelos na engenharia reversa de código. Apresenta a OMG
como referência no assunto e classifica dois tipos de modelos gerados nas propostas:
modelos iniciais - gerados a partir do código (PSM) - e modelos derivados dos modelos
iniciais - por meio de conversão, padronizada ou não (PIM).
Para classificar os estudos encontrados, os autores utilizam os seguintes
parâmetros: modelos gerados, escopo (específico ou genérico), ferramentas
utilizadas, nível de automação, e tipo de análise (estática ou dinâmica). Dos modelos
gerados nas propostas catalogadas pelos autores, destaca-se nesta pesquisa os
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trabalhos que geram como artefatos modelos UML.

A Figura 31 apresenta os

trabalhos encontrados na pesquisa de Raibulet, Fontana e Zanoni (2017) que geram
algum modelo da UML.

Figura 31 - Estudos sobre geração de diagramas UML a partir de engenharia reversa

Autor: Adaptado de Raibulet, Fontana e Zanoni (2017)

Do ponto de vista deste artigo, detaca-se os trabalhos de Pereira, Martinez e
Favre (2011), que apresentam uma proposta para obtenção de casos de uso a partir
do código fonte. Por meio de análise estática e dinâmica as autoras buscam extrair
casos de uso e seus relacionamentos (dependência, generalização, inclusão e
extensão). As autoras estabelecem algumas regras para obtenção dos componentes
dos casos de uso em código orientado a objeto:
•

Caso de uso é obtido por meio de relação direta com métodos públicos
das classes,

•

Casos de uso são classificados como genéricos quando são identificados
métodos com o mesmo nome em classes que especializam a mesma
classe,

•

Casos de uso com relacionamento de dependência são gerados dada a
identificação de chamadas de um método público de um objeto e o tipo
de dependência (inclusão ou exclusão) pode ser inferido por meio de
análise dinâmica e

•

Atores não são inferidos no modelo por não fazerem parte do sistema e
devem ser inferidos de forma manual pelo engenheiro do sistema.
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O trabalho de Iftekhar et al. (2019) busca estabelecer uma conexão entre
entidades de um banco de dados relacional e classes do diagrama de classes. Esta
correlação é feita por meio das regras de relacionamento entre as tabelas:
•

Regra para identificação de classes: tabelas com chave primária simples
ou chave primária composta onde pelo menos uma das chaves não é uma
chave estrangeira,

•

Regra para identificação de relacionamento de associação entre classes:
tabelas com chave primária composta apenas por chaves estrangeiras e

•

Regra para identificação de generalização: tabelas que compartilham a
mesma chave primaria são candidatas a classes herdadas.

Alawairdhi (2015) propõe um método baseado em análise estática de sistemas
legados para extração de processo de negócio a partir do código fonte implementado
utilizando programação orientada a objetos. Trata-se de um processo (Figura 32) que
segue três etapas.
A primeira etapa consiste em agrupar manualmente as classes em três grupos
(interfaces, classes de controle e classes de entidade).
O segundo passo consiste em gerar modelos BPMN partindo das classes de
controle e é subdivido em quatro atividades executadas por meio de automatização:
conversão do código em AST (Abstract Sintaxe Tree); Refinamento de código
automático (busca por nós candidatos a conter regras de negócio); Geração do
diagrama de atividades da UML; e por fim, conversão para BPMN inicial. O terceiro
passo consiste em combinar os processos extraídos em uma representação
contextual mais ampla utilizando o próprio BPMN.
Figura 32 - Processo de análise automática para geração de diagrama bpmn para
cada grupo de classes categorizadas

Autor: Adaptado de Alawairdhi (2015)
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A proposta de Gotti e Mbarki (2016) é a extração de modelos a partir da análise
estática e dinâmica do sistema legado. No processo proposto os autores utilizaram
ferramentas que automatizaram parcialmente as análises estáticas e dinâmicas do
código. Para extrair requisitos sistemas legados em um nível independente de
plataforma (PIM) e sob as perspectivas distintas de componentes de interface,
comportamento de usuário e documentação, foram utilizados respectivamente
modelos IFML, KDM e TASKM, que são complementares na conclusão dos autores e
é justificada com um estudo de caso.
Na prática, o esquema proposto envolve a conversão de código fonte em
modelos AST e GUIM (um meta-modelo próprio para os controles de visualização do
pacote JAVA SWING, que é um framework JAVA para implementação de interfaces).
A partir do modelo AST e GUIM, que são enriquecidos por análise dinâmica
automatizada, os modelos IFML, KDM e TASKM são gerados como artefato final.
Leemans et al. (2018) traz uma metodologia de engenharia reversa baseada na
leitura de logs com a finalidade de criar modelos de processos baseados em
comportamentos do sistema. Na experiência do autor, a mineração de processos
provê uma oportunidade de melhor entender e analisar o software utilizando modelos
de processos. Em seu trabalho, reforça que mineração eficiente é alcançada por meio
de várias ferramentas, passos e pessoas. Os autores constroem sua metodologia
partindo do princípio de que a mineração de processos pode ser utilizada como uma
técnica de engenharia reversa.
No trabalho apresentado pelos autores, a análise estática corrobora para a
geração de modelos a partir do código fonte do software. Tem como ponto alto a
descoberta da arquitetura atual do software e serve de insumo para restruturações do
software pelo prisma de arquitetura. Em contrapartida, por ocultar pequenos
comportamentos entre tratamentos de erros e códigos de controle, deve ser
complementada por outras técnicas. Os autores também derivam duas técnicas a
partir da análise dinâmica para construção de sua metodologia: aprendizado ativo e
aprendizado passivo.
No aprendizado ativo: algoritmos dos mais diversos são inseridos no software
em um ambiente controlado com a finalidade de capturar comportamentos do sistema.
Com esta técnica, muitas informações comportamentais podem ser coletadas, porém,
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por não estar em um ambiente de uso real, comportamentos associados as condições
do ambiente podem não ser coletados.
Aprendizado passivo: trata-se da descoberta de processos de software baseada
nos rastros do sistema gerados em logs ou histórico de execução. Com isso o
comportamento do ambiente é analisado integralmente, porém processos que nunca
são ativados podem não ser coletados.
A metodologia proposta (Figura 33) aplica técnica de aprendizado passivo e além
de descobrir processos existentes, também pode cobrir verificação de conformidade,
análise de performance e melhoria de processo. A instrumentação do código para a
geração de logs parte do princípio de que o escopo e as novas necessidades do
cliente foram levantados em uma etapa anterior.
Figura 33 - Processo para extração de processos a partir de log

Autor: Adaptado de Leemans et al. (2018)
Alexandrova e Rapanotti (2019) apresentam uma técnica (Figura 34) baseada
em questionário para convergir requisitos elicitados a partir de sistema legado.
Consiste na documentação de requisitos de sistema existente e no uso de ferramentas
para elaborar questionário aberto de validação destes requisitos. A partir das
respostas coletas e repetição deste ciclo, ocorre refinamento controlado do esta ASIS x TO-BE do requisito.
Figura 34 - Modelo ciclico de pesquisa
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Autor: Adaptado de Alexandrova e Rapanotti (2019)

Pepin et al. (2015) propõem um método baseado em no metamodelo UML da
OMG que propicia ferramentas de construção e transformação de modelos capaz de
suportar uma abordagem prática de mapeamento de um sistema legado.
Na maioria das vezes, a necessidade de entendimento gera um processo
unilateral, seja por uma demanda de mercado que faz com que as áreas de negócio
conduzam o processo de redescoberta (de cima para baixo), seja por uma atualização
tecnológica (de baixo para cima), que faz com que as áreas de TI conduzam este
processo. O fato é que ambas as iniciativas tendem a isolar a área demandante da
outra no processo de reconstrução do conhecimento. A abordagem dos autores
introduz uma prática híbrida onde ambas as áreas são fontes essenciais visando
alinhamento por completo da solução final na substituição de um sistema legado.
O método estabelece uma divisão do sistema legado em camadas e propõe a
descoberta de requisitos em uma abordagem de mapeamento de processos de
negócio e, em contrapartida, analisa de forma conjunta modelos gerados a partir de
engenharia reversa. A Figura 35 a seguir resume esta abordagem de cima pra baixo
e de baixo para cima, ancorada no meta-modelo UML da OMG.
Figura 35 - Proposta de alinhamento baseada nas camadas do sistema legado
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Autor: Adaptado de Pepin et al. (2015)

Ceponiene et al. (2019) baseia sua pesquisa na geração de diagrama de
atividades e diagrama de caso de uso a partir dos eventos de interação do usuário
com um sistema web. A automação deste processo é realizada por meio de uma
extensão do navegador Chrome e concluiu-se com um estudo de caso que a cobertura
de recuperação foi bem-sucedida. Para coletar os dados que servirão de insumo para
que o analista de sistemas possa inferir o diagrama de atividades e o diagrama de
caso de uso, a extensão do Chrome executa em background capturando e salvando
as interações do usuário com o sistema em formato XML.
Para gerar um modelo de dependência entre os componentes de um sistema
WEB em JAVA, Shatnawi et al. (2017) propõem uma ferramenta (que se trata de uma
extensão do eclipse) para extração de dependência em sites escritos em JAVA e leva
em consideração links entre páginas JSPS, SERVLETS, BEANS, além de parâmetros
de configuração. Os autores concluem que a extração de um modelo de dependência
a partir da análise estática de código fonte favorece a mineração de processos e
entendimento do sistema legado, facilitando assim sua manutenção e evolução. Na
Figura 36 um exemplo do modelo de dependência apresentado pelos autores.
Figura 36 - Modelo de dependência gerado a partir de engenharia reversa
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Autor: Adaptado de Ceponiene et al. (2019)

2.5.3 Análise dos Resultados
A revisão sistemática foi conduzida durante os meses de abril e maio de 2020.
No total foram encontrados e avaliados 424 trabalhos. A primeira avaliação destes
estudos foi realizada por meio da leitura de seus resumos e então foram aplicados os
critérios de inclusão e exclusão, resultando em 56 trabalhos considerados elegíveis
para a segunda avaliação.
Na sequência, e considerando os mesmos critérios, foi realizada uma segunda
avaliação por meio da integral dos 56 estudos que passaram pela primeira avaliação,
resultando em 15 trabalhos que tiveram novamente o seu conteúdo analisado por
completo, para que assim pudessem compor a síntese da pesquisa.
A Figura 37 apresenta o resumo da revisão sistemática. São apresentadas as
bases de busca com a amplitude da busca, período e quantidade de artigos
encontrados. Na sequência são apresentadas as fases intermediárias de seleção dos
estudos encerrando com a seleção final e a quantidade de estudos que vão compor a
síntese da revisão.
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Figura 37 - Apresentação dos resultados da revisão sistemática

Fonte: Autor

A revisão sistemática da literatura contribui para mostrar o estado da arte na
aplicação de engenharia reversa de código, evidenciando grandes esforços
principalmente na área de engenharia reversa orientada a modelos. Outro ponto
importante foi a constatação da aplicação da engenharia reversa nos processos de
reengenharia de software para a obtenção de modelos diversos como diagrama de
caso de uso, diagrama de atividades, diagrama de máquina de estados, fluxogramas,
diagramas BPMN, diagramas IFML, com a predominância dos padrões da OMG.
Um ponto importante confirmado pela revisão sistemática é o quão específico
são os processos totalmente automatizados para restauração de diagramas
compreensíveis e que reflitam aspectos de negócio de maneira clara a partir do código
fonte. Por outro lado, revelou o quão evolutivo tem sido os trabalhos para padronizar
transformações reversas e avante de modelos entre os níveis de compreensão de
suas informações (CIM, PIM, PSM e CODE).
Em função do que foi apresentado, as técnicas manuais, total ou parcialmente
automatizadas para engenharia reversa de código podem ser adaptadas para
elaboração de um processo manual para levantamento de requisitos de sistemas
existentes e descoberta de novos requisitos em um processo de substituição de
sistemas legados.
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No Quadro 2 são apresentadas as contribuições dos estudos listados acima na
definição do processo proposto, bem como as atividades que compõe o processo.
Quadro 3 - Contribuições da Revisão Sistemática ao Processo Proposto
Estudo

Hussain,

Bhatti

Rasool (2017)

Contribuição

e Apresentam três estratégias para evolução de sistema
legado: construir um novo sistema, aplicar reuso de
componentes ou efetuar reengenharia. Segundo os
autores, a reengenharia por sua vez é o conjunto de três
técnicas: engenharia reversa, refatoração e engenharia
avante. Neste trabalho, um novo caminho será proposto,
onde subsistemas serão substituídos e outros serão
reutilizados por meio de componentização de módulos do
sistema legado.

Hassan et al. (2015)

Além de entregar um modelo visual de requisitos limpo e
de fácil interpretação para a construção de novo sistema
baseado em um sistema legado, apresentam Fahmi e
Choi (2007), que em seu trabalho

destacam a

necessidade dos processos de engenharia de requisitos
e engenharia reversa serem integrados no processo de
elicitação de requisitos. No processo resultante desta
pesquisa, o trabalho de Hassan, Hassan et al. (2015)
será adaptado para ser utilizado em conjunto com a
técnica user story mapping na identificação do AS-IS e
TO-BE do sistema legado.
Mibe et

al. (2017), Mibe et al. (2017) e Leemans et al. (2018) aplicam a

Leemans et al. (2018) mineração de processos a partir da análise dinâmica de
e Alawairdhi (2015)

logs de execução, enquanto Alawairdhi (2015) propõe a
extração de processos a partir de análise estática. O
processo proposto por este trabalho será baseado na
redocumentação de processos utilizando principalmente
análise dinâmica do sistema legado por meio de extração
de logs e registros de execução, que por sua vez, será
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Estudo

Contribuição

integrada a jornada do usuário, fornecendo subsídios
para

manter

um

backlog

passível

de

melhorias

constantes aos usuários.
Raibulet, Fontana e Expõem a evolução da engenharia reversa orientada a
Zanoni

(2017)

e modelos e apresentam o trabalho de Pereira, Martinez e

Ceponiene et

Favre (2011), que oferece mecanismos para extração de

al. (2019)

casos de uso a partir de código fonte.
Ceponiene et al. (2019) propõem que os casos de uso
podem ser extraídos a partir da análise manual dos
registros de interação do usuário com o sistema. Apesar
de casos de uso não ser o foco do trabalho, será
adaptado para análise de código em busca de histórias
de usuário em nível equivalente a casos de uso de
análise.

Sabir et al. (2019) e Sabir et al. (2019) apresentam um processo para
Iftekhar et al. (2019)

extração de diagrama de classe e diagrama de atividade
do sistema legado que irá compor a estratégia da etapa
da análise estática em conjunto com o diagrama de classe
obtido a partir de engenharia reversa da estrutura do
banco de dados relacional do sistema legado alvo,
proposto no trabalho de Iftekhar et al. (2019).

Sanchez et al. (2017) Apresentam soluções ao mapeamento de interações e
e Gotti e Mbarki (2016) comportamentos do sistema legado que utilizam modelos
IFML. Na primeira, é apresentada uma solução web
utilizando o padrão MVC - semelhante ao sistema alvo
desta pesquisa - e a segunda apresenta uma solução
equivalente a anterior, porém em sistemas desktop.
No processo proposto por este trabalho, a linguagem
IFML será utilizada para mapear a interação atual do
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Estudo

Contribuição

usuário e para modelar mudanças de interação ou novas
interações dos usuários com o novo sistema.
Pepin et al. (2015) e Enquanto Pepin et al. (2015) propõem uma abordagem
Alexandrova, A. and híbrida relacionada a redescoberta de requisitos a partir
Rapanotti, L(2019)

do sistema legado, contando com a obtenção de modelos
concretos a partir do código fonte e com modelos gerados
a partir do conhecimento disponível (especialistas e
documentação) para alinhar a comunicação em relação
ao AS-IS x TO-BE do sistema legado, Alexandrova, A.
and Rapanotti, L.(2019) apresentam um ciclo de
validação de requisito utilizando respostas de um
questionário a respeito da definição existente dos
requisitos. Pepin et al. (2015) e Alexandrova, A. and
Rapanotti, L.(2019) inspiram as etapas de convergência
e divergência de cada subprocesso proposto neste
trabalho.

Enquanto

uma

abordagem

bottom-up

é

enriquecida com engenharia reversa, expondo modelos
compreensíveis de requisitos, o questionário será
aplicado na etapa de convergência, que representa a
abordagem top-down de Pepin et al. (2015).
Shatnawi et al. (2017)

No trabalho Shatnawi et al. (2017) têm-se uma proposta
de diagrama de dependência como um diagrama capaz
de auxiliar na análise contextual do sistema legado e, por
fim,

no

seu

entendimento.

Na

plataforma

de

desenvolvimento Visual Studio, disponível no ambiente
onde será executada a pesquisa-ação, apresenta um
recurso equivalente que será utilizado nas etapas de
engenharia reversa do processo proposto.
Fonte: Autor
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2.5.4 Resumo do Capítulo
Neste capítulo foram apresentadas todas as técnicas relevantes de elicitação e
engenharia avante e reversa, oriundas de pesquisa exploratória e da revisão
sistemática. Ao fim, também é apresentada a revisão sistemática e a análise dos
resultados obtidos. No capítulo 3 será apresentado o processo inicial proposto bem
como sua relação com a teoria abordada no capítulo 2.
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3

PROCESSO INICIAL
Este capítulo visa apresentar o processo inicial que foi construído por meio de

artigos de pesquisa exploratória e revisão sistemática da literatura.
Na seção 3.1, a visão geral do processo é apresentada. Na seção 3.2, uma
descrição geral a respeito das principais entradas e saídas é introduzida, seguida por
subseções detalhando os procedimentos associados a cada atividade contida no
processo.
3.1 Visão geral do processo
O processo inicial é composto por 3 subprocessos conforme Figura 38.
Figura 38 - Processo inicial - visão geral

Fonte: Autor

Cada subprocesso é composto por dois conjuntos de atividades que visam a
primeiro ampliar a visão do sistema legado e depois distinguir o conhecimento de
maneira a convergir com as necessidades motivadoras da substituição. A Figura 39
transcreve esta concepção inspirada no modelo do diamante duplo e da técnica da
empatia (ambos associados ao Design Thinking – seção 2.2.5), onde o fator de
convergência é atender as necessidades dos stakeholders.
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Figura 39 - Influência do Design Thinking

Fonte: Autor

O primeiro conjunto de atividades de cada subprocesso, representa
predominantemente técnicas de descoberta de requisitos baseadas em engenharia
reversa, enquanto o segundo conjunto de procedimentos de cada atividade,
representa predominantemente técnicas de descoberta de requisitos da engenharia
de requisitos.
A proposta (Figura 40) é que cada subprocesso seja executado de maneira a
integrar ambas as abordagens, potencializado a técnica apresentada por Hassan et
al. (2015) e Fahmi e Choi (2007), uma vez que a cada iteração, requisitos oriundos de
engenharia reversa e requisitos oriundos de engenharia de requisitos se
complementam a fim de se estabelecer como o sistema é e como deverá ser.
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Figura 40 - Integração entre engenharia de requisitos e engenharia reversa

Fonte: Adaptado de Fahmi e Choi (2007)

Ressaltando-se a importância da aplicação de técnicas de elicitação de
requisitos em sistemas legados, Pepin et al. (2015) sugerem que o alinhamento entre
as áreas de negócio e tecnologia é essencial para o resultado final e denominam o
ponto de alinhamento como a intersecção entre uma abordagem de baixo pra cima
(descoberta de requisitos por meio da obtenção de modelos gerados a partir do código
fonte – engenharia reversa) e uma abordagem de cima pra baixo (mapeamento de
processos e engajamento dos stakeholders) conforme apresentado na Figura 41.
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Figura 41 - Alinhamento entre áreas de produto e tecnologia

Fonte: Adaptado de Pepin et al. (2015)

3.2 Descrição do processo
Ao integrar técnicas de engenharia reversa, o processo visa a não só tornar claro
os requisitos essenciais do sistema legado, mas também permitir a coordenação de
futuras inspeções de código em etapas posteriores onde os requisitos serão refinados,
uma vez que cada requisito estará relacionado a um módulo de código do sistema
legado. Na Figura 42 a finalidade de cada subprocesso é apresentada de maneira
resumida.
Figura 42 - Descrição do processo

Fonte: Autor

A Figura 43 demonstra a visão simplificada das atividades de cada subprocesso,
distinguindo-as entre atividades de divergência e convergência.
Figura 43 - Visão simplificada das atividades relativas aos subprocessos
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Fonte: Autor

3.2.1 Subprocesso 1 – Coletar metas e objetivos de uso
O objetivo deste subprocesso é compreender o ambiente do sistema legado de
forma a estabelecer os objetivos estratégicos do projeto por meio do mapeamento dos
principais processos de negócio e suas correlações com o sistema legado.
Divergência
A etapa de divergência visa a descobrir os usuários atuais, mapear subsistemas
e os principais processos intrínsecos a eles. Uma visão inicial dos processos e os
subsistemas são obtidos por meio de análise de documentos, enquanto os usuários
atuais são catalogados por meio de análise dinâmica do sistema (rastros de
execução).
Com base nos processos iniciais catalogados, visando a mitigar capacidade
reduzida de compreensão funcional do sistema legado a partir dos documentos
analisados, tais processos identificados na etapa de divergência são refinados por
meio de técnicas de mapeamento de jornadas de usuários, utilizando-se de
entrevistas com os usuários elencados e observação de uso do sistema legado pelos
mesmos, todas técnicas de elicitação associadas à engenharia de requisitos (direta).
Os gaps (do inglês, em projetos de TI refere-se à disparidade entre o esperado
e o atual) e conclusões são analisados entre as duas etapas e ao fim do subprocesso,
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por meio da atividade “Modelar Objetivos”. Esta atividade visa a alinhar o
conhecimento obtido por meio da execução das atividades em cada etapa aos
objetivos do produto, progressivamente tornando-os claros para todos os
stakeholders.
A compreensão clara dos objetivos do produto leva a um forte critério de
priorização do ponto de vista de negócios, ao mesmo tempo que do ponto de vista
arquitetural, possibilita os primeiros insumos para elaboração de uma estratégia para
substituição gradativa baseada no reuso de módulos e funcionalidades que não
precisam ser substituídos imediatamente. A Figura 44 demonstra o fluxo de atividades
do Subprocesso 1.

Figura 44 - Subprocesso 1 - Coletar metas e objetivos de uso

Fonte: Autor – Divergência

No Quadro 3, observa-se a contribuição da revisão sistemática na composição
das atividades do Subprocesso 1:
Quadro 4 - Referência da Revisão Sistemática - Subprocesso 1

Atividade

Referência

Mapear Jornada dos usuários

Bik, Lucassen e Brinkkemper
(2017)

Fonte: Autor

Analisar Documentos Existentes
Antes de iniciar esta atividade, é importante que esteja claro qual a principal meta
de negócio com a substituição do sistema em questão. Estabelecer um novo canal ao
cliente, atingir um novo público, diminuir custos operacionais são bons exemplos de
metas que podem motivar a substituição de um sistema.
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Analisar a documentação existente dará entendimento inicial dos principais
objetivos do produto. Faz parte desta atividade a coleta dos principais documentos de
produto (produtos do mercado financeiro nacional geralmente são bem documentados
por questões de normas rígidas dos seus controladores: BCB, CVM, SUSEP e
PREVIC). Pelo mesmo motivo, os sistemas financeiros também passam por normas
igualmente rígidas, principalmente no que diz respeito implantação de mudanças.
Portanto, geralmente também há disponibilidade de documentos que registram as
mudanças (mesmo que de maneira superficial) nos sistemas e subsistemas e como,
quando e onde eles foram implantados.
Ao consolidar estas informações, é possível resgatar os artefatos do sistema e
inferir macro objetivos de uso. São alguns exemplos de informações que podem ser
encontrados em documentos de implantação de sistemas financeiros: módulo de
prospecção para solicitar empréstimo, módulo de crédito para análise de crédito,
módulo de relatórios para consulta de informações consolidadas e assim por diante.
Já em documentos de produto, pode ser possível identificar por exemplo, regras de
apropriação diária juros, que eventualmente norteia simulação de cálculo em uma
prospecção de empréstimo.
A seguir, breve descrição da atividade:
o Responsável: product owner
o Participantes: product owner
o Entrada: normas e manuais de produto, documentos de
implantação
o Saída: diagrama de implantação, diagrama de componentes,
diagrama BPMN dos principais processos (principais usuários e
objetivos de uso), lista de subsistemas.
o Técnicas: análise de documentos, modelagem de processos
BPMN,

diagramação

de

componentes,

diagramação

de

implantação
o Ferramentas:

Microsoft

Office,

StarUML

(ferramenta

para

modelagem de sistemas) e Azure Repos (ferramenta da Microsoft
para gestão de repositório e versionamento de arquivos)
O diagrama de implantação (seção 2.3.1) será importante para dimensionar
módulos afetados pelos novos objetivos de uso e para balizar a descoberta de
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jornadas e funcionalidades na atividade “Mapear Jornadas dos Usuários”, por meio de
entrevistas e observação. Na Figura 45, um exemplo do diagrama de implantação.
Figura 45 - Diagrama de Implantação

Fonte: Autor

Nesta atividade também será possível identificar macroprocessos, que
serão refinados de maneira gradativa gerando modelos como o modelo da
Figura 46.
Figura 46- Análise de Principais Processos em BPMN

Fonte: Autor

Levantar Usuários do Sistema
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Esta atividade visa identificar as personas por meio de análise de registros de
acesso aos módulos do sistema catalogados na atividade anterior. Na prática,
consiste em identificar o módulo de acesso ou os módulos de acessos e por meio de
registros de acesso no banco de dados, catalogar tipos de usuário ainda ativos no
sistema, tais como promotor, operador, gerente comercial, gerente de crédito e assim
por diante.
A seguir, breve descrição da atividade:
o Responsável: product owner
o Participantes: product owner, desenvolvedor e gerente operacional
o Entrada: registros de perfil de usuários, processo básico do
produto
o Saída: listas de personas, principais objetivos do produto e
algumas

funcionalidades

do

sistema

existente,

principais

processos de negócio
o Técnicas: modelagem de processos, persona, entrevista
o Ferramentas: Azure Boards (ferramenta para gerenciamento de
backlog da Microsoft), StarUML, Microsoft Office
Ao se obter uma lista de usuário, visa-se a construção de personas com a
finalidade de se construir uma base de conhecimento compartilhada com todos os
stakeholders em relação ao comportamento e as necessidades de cada usuário alvo
do novo sistema. Esta base de conhecimento tende a crescer gradativamente no
decorrer da execução do processo. A ferramenta Azure Boards (extensão Persona –
Figura 47 será utilizada como plataforma de construção digital e armazenamento da
lista de usuários e, posteriormente, do perfil, mapa de empatia e mapa de histórias de
usuário.
Figura 47 - Levantar Usuários do Sistema - personas no Azure Board (extensão
Persona)
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Fonte: Autor

Modelar de Objetivos
No levantamento de requisitos de um sistema complexo, é comum que as
metas corporativas sejam deixadas em segundo plano em detrimento à distância da
meta em relação ao nível de detalhe dos requisitos. Ries (2011) exemplifica esta
situação relatando quanta energia foi gasta para “mais de uma dúzia de integrações”
com listas de contatos em redes sociais do usuário, quando o grande diferencial do
seu software viria a ser “conhecer novas pessoas”. A validação constante do valor
agregado por cada funcionalidade para que a meta seja atingida é fator crucial para
se evitar o desperdício de energia com funcionalidades não tão prioritárias.
Com o objetivo de manter o foco nas metas durante a elicitação, após o avanço
de cada etapa do projeto, o modelo de objetivos (Figura 48) será reavaliado e auxiliará
na distinção de pontos do negócio a serem priorizados nas próximas atividades da
elicitação. Na prática, tem três finalidades: rever escopo, engajar o refinamento do que
realmente importa para o MVP e alinhar a comunicação com os stakeholders e o time
de desenvolvimento.
A seguir, breve descrição da atividade:
o Responsável: product owner
o Participantes: product owner
o Entrada: personas, principais objetivos, funcionalidades, jornadas
o Saída: modelo inicial de objetivos
o Técnicas: modelo de objetivos
o Ferramentas: Microsoft Office, Azure Boards
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Inspirado no Mvp Canvas da Lean Inception (CAROLI, 2018), o modelo de
objetivos foi criado para este trabalho e segue a estrutura da Figura 48. Cada objetivo
de uso será representado por um cartão como este, devidamente classificado e
priorizado pelo product owner. No Quadro 4 cada área do canvas é detalhada.
Figura 48 - Modelar de Objetivos - modelo de objetivos (usuários e objetivos de uso)

Fonte: Autor

Quadro 5 - Descrição dos Atributos do Modelo de Objetivos

Fonte: Autor

Após cada etapa de divergência ou convergência, os cartões dos objetivos de
uso são analisados e, conforme priorizados, refinados (o nível de clareza esperado de
cada item durante o andamento da execução das atividades é representado pela
intensidade da cor verde – quanto mais intensa, mais claro o item).
Para esta atividade, com base no modelo de objetivos da Figura 48, é esperado
que:
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•

Os objetivos de uso do sistema desejado estejam claros;

•

Boa parte dos usuários estejam mapeados;

•

As principais jornadas e funcionalidades estejam catalogadas.

Convergência
Com o conhecimento a respeito dos principais processos, módulos do sistema
e usuários, o trabalho neste conjunto de atividades consiste em aprofundar o
conhecimento a respeito dos usuários por meio de entrevistas e observação. O
principal objetivo desta etapa é descobrir e classificar as funcionalidades sob a ótica
dos usuários, sendo identificadas por meio do mapeamento de jornadas, requisitos
funcionais e não funcionais.
Mapear Jornadas dos Usuários
A seguir, breve descrição da atividade:
o Responsável: product owner
o Participantes: product onwer e usuários
o Entrada: modelo de objetivos, principais processos de negócios,
stakeholders, lista de subsistemas, funcionalidades
o Saída: mapa de histórias de usuário
o Técnicas: mapeamento de processos, mapeamento de histórias de
usuário, entrevistas, persona, observação
o Ferramentas: Azure Boards, StarUML, Microsoft Office
Para consolidar os trabalhos das entrevistas e observação, as jornadas dos
usuários catalogadas são armazenadas no Azure Boards (extensão SpecMap). As
funcionalidades mapeadas na prática, são cadastradas como histórias no nível em
que são demonstradas e são armazenadas no Azure Boards. Neste trabalho serão
consideradas três níveis de história do maior para o menor e serão denominados
respectivamente como Epic, Feature e Product Backlog Item (trata-se de agrupamento
sugerido pela ferramenta citada, e se baseia na liberdade de agrupamento de itens de
backlog da metodologia SCRUM). O ciclo de vida das histórias de usuário adotado
para este processo está representado na Figura 12, adaptada de Bik, Lucassen e
Brinkkemper (2017).
As histórias mapeadas receberão identificação quanto aos feedbacks das
entrevistas e resultado das observações: histórias que possivelmente não serão
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reimplementadas no novo sistema receberão a cor vermelha; histórias que sofrerão
alterações receberão a cor cinza; novas histórias que ainda não são cobertas pelo
sistema receberão a cor verde, enquanto as histórias ainda totalmente efetivas
receberão a cor branca. Na Figura 49, uma representação desta classificação de
histórias.
Figura 49 - Mapear Jornadas dos Usuários - jornadas dos usuários (AS-IS x TO-BE de
funcionalidades) no Azure Boards (extensão SpecMap)

Fonte: Autor

Nesta atividade, por meio das entrevistas e observação, também é prevista a
criação e refinamento do mapa de empatia (GRAY, 2017), que dará oportunidades a
melhorias significativas no processo por meio de proposta de funcionalidades
sistêmicas que atendam as demandas surgidas desta atividade. Figura 50, detalhes a
respeito do mapa de empatia.
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Figura 50 - Mapear Jornadas dos Usuários - Mapa de Empatia

Fonte: Mapa de empatia (GRAY, 2017)

Refinar Processos
A seguir, breve descrição da atividade:
o Responsável: product owner
o Participantes: product owner, stakeholders
o Entrada: mapa de histórias de usuário, stakeholders
o Saída: principais processos
o Técnicas: modelagem de processos, análise de documentos
o Ferramentas: BIZAGI
Esta atividade destina-se a documentar processos e subprocessos coletados
após mapeamento das jornadas dos usuários nas atividades anteriores. Naturalmente
surgirão desvios condicionais e atividades dos subprocessos conforme demonstrado
no exemplo da Figura 51.
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Figura 51 - Refinar Processos - processo detalhados (processos, atividades e
condicionais)

Fonte: Autor

Modelar Objetivos
A seguir, breve descrição da atividade:
o Responsável: product owner
o Participantes: product owner
o Entrada: personas, principais objetivos, funcionalidades, jornadas
o Saída: modelo básico de objetivos
o Técnicas: mapeamento de histórias de usuário, modelo de
objetivos
o Ferramentas: Office, Azure Boards
Nesta etapa novamente o trabalho é consolidado no modelo de objetivos (Figura
52) sendo agregada novas funcionalidades e detalhes de cada objetivo.
Figura 52 - Modelar Objetivos - modelo de objetivos (jornadas e funcionalidades)
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Fonte: Autor

Para esta atividade, com base no modelo de objetivos da Figura 52, é esperado
que:
•

Os objetivos de uso do sistema desejado estejam claros;

•

Os usuários e suas necessidades sejam conhecidos;

•

As jornadas e funcionalidades do dia a dia estejam mapeadas;

•

Pontos fortes e fracos do ponto de vista do usuário tenham sido
capturados.

3.2.2 Subprocesso 2 – Coletar e descobrir funcionalidades
O objetivo deste subprocesso (Figura 53) é extrair funcionalidades do sistema
por meio de simulação de uso e em seguida validar a aplicabilidade das
funcionalidades mapeadas (total, parcial ou inexistente). Na etapa de divergência,
análise comportamental dinâmica do sistema legado é realizada de maneira a
descobrir um mapa de funcionalidades atualmente implementadas, enquanto na etapa
de convergência a efetividade destes fluxos são validados por meio dos stakeholders
do projeto.
Figura 53 - Subprocesso 2 – Coletar e descobrir funcionalidades
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Fonte: Autor

Na Quadro 5, observa-se a contribuição da revisão sistemática na composição
das atividades do Subprocesso 2:
Quadro 6 - Referências da Revisão Sistemática – Subprocesso 2

Atividade

Referência

Levantar Funcionalidades

Raibulet, Fontana e Zanoni (2017),
Mibe et

al. (2017),

Ceponiene et

al. (2019) e Leemans et al. (2018)
Mapear Fluxo de Interação

Sanchez et al. (2017) e Gotti e
Mbarki (2016

Refinar Funcionalidades

Alexandrova e Rapanotti (2019)

Fonte: Autor
Divergência

A expectativa que nesta etapa do processo as principais histórias de usuários já
tenham sido coletadas e nesta atividade serão compreendidas por meio da aplicação
da engenharia reversa de requisitos por meio de análise dinâmica do sistema. Para
isso, em um ambiente paralelo, as jornadas serão simuladas em busca de
funcionalidades não catalogadas. Os principais objetivos de uso do sistema serão
explorados e por meio de traços de logs serão associados ao diagrama de estado.
Por meio de análise comportamental (buscando por domínios usados implicitamente
pela funcionalidade simulada) e por análise de rastros de banco de dados relacional
(tabelas com fluxo de dados ativos e não ativos no sistema) novas funcionalidades
ainda não mapeadas são identificadas.
Levantar Funcionalidades
A seguir, breve descrição da atividade:
o Responsável: product owner
o Participantes: product owner, desenvolvedor
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o Entrada: modelo de objetivos, acesso à ambiente de simulação
(subsistemas, logs e registros executados), perfis de acesso,
código fonte do sistema
o Saída: histórias de usuários, mapa de histórias de usuários,
diagrama de estado, modelo de objetivos refinado;
o Técnicas: modelagem de processos, modelagem de máquina de
estado, análise comportamental dinâmica do sistema, mapa de
histórias de usuário
o Ferramentas: StarUML, Azure Boards, Visual Studio 2019
Professional (ferramenta para desenvolvimento de sistemas da
Microsoft)
Além do enriquecimento dos modelos já iniciados, como o modelo de processos
e mapa de usuários, nesta etapa é utilizado o modelo de estados para dar clareza ao
ciclo de vida dos principais artefatos do sistema. Em um empréstimo por exemplo,
pode se entender uma proposta como um dos principais artefatos correlatos. Tais
artefatos tem seus ciclos de vida compreendido nesta etapa, como por exemplo o ciclo
de vida de um contrato: liberado, assinado, validado.
A revisão sistemática de Raibulet, Fontana e Zanoni (2017) aponta para o
trabalho de Favre et al. (2009) que propõem uma metodologia para extrair diagrama
de estados a partir de código JAVA. A metodologia consiste em analisar, por meio de
análise estática e dinâmica, o ciclo de vida de uma classe. Nesta atividade do
processo, o diagrama de estado demonstrará o ciclo de vida do artefato de negócio
gerado pelo sistema: ciclo de vida de uma proposta de crédito, ciclo de vida de um
cadastro (aberto, em andamento e finalizado) por exemplo.
O diagrama de estado será gerado parcialmente por análise dinâmica passiva e
instrumentada, utilizando técnica semelhante às técnicas propostas por Mibe et
al. (2017) e Ceponiene et al. (2019). Na primeira técnica citada, oriunda da revisão
sistemática, registros de transações são abstraídos a atividades com a finalidade de
compreender um processo de negócio, enquanto na segunda, uma ferramenta é
implementada para registrar os eventos de navegação, gerando assim os registros
passíveis de transformação em diagrama de atividades e diagrama de casos de uso.
Em outras palavras, os diagramas de estado deste trabalho serão gerados com
base em registros naturais de transições e, eventualmente, em instrumentação de
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banco de dados para geração de tais registros. A finalidade é fornecer base (por meio
da criação e uso do diagrama de estado) à captura de eventos que causam transição
de estado e representam funcionalidades. Como por exemplo, a transição entre o
estado “Em cadastro” de uma proposta de empréstimo para “Em alteração”. Isto
implica um ator (próprio sistema ou usuário) que aciona a transição por meio de uma
funcionalidade que pode estar oculta ou explicita. Neste exemplo, vemos duas
funcionalidades a serem exploradas sob diversas perspectivas: “Cadastrar Proposta”
e “Alterar Proposta”.
Na Figura 54 um diagrama de estados fictício para uma proposta de empréstimo
é apresentado.
Figura 54 - Levantar Funcionalidades – Exemplo de diagrama de estado para uma
proposta empréstimo

Fonte: Autor

Para que o entendimento a respeito dos processos que envolvam os objetivos
do produto e as jornadas dos usuários por meio das funcionalidades do sistema sejam
aprofundados, as atividades que orbitam os estados dos artefatos mapeados servirão
de base. Mibe et al. (2017) em sua pesquisa utiliza rastros de registros identificados a
partir da execução do sistema para mapear as atividades que ocasionaram as
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mudanças de estado. Dentre as atividades encontradas, análise manual é realizada
para relativizar ações equivalentes a atividades do processo de negócio. Leemans et
al. (2018) por sua vez utilizam um padrão de mercado para leitura de logs e propõe
uma ferramenta que por meio de algoritmos proprietários converta estes registros em
diagrama de processo.
Para este trabalho, para cada funcionalidade executada em ambiente simulado
será realizada exploração manual de rastros de execução (logs) em busca de
atividades equivalentes a funcionalidades, bem como os responsáveis por tal
atividade. Ao mesmo tempo, a análise de eventos que antecedem as mudanças de
estado (candidatos a atividades nos processos de negócio) tanto no ambiente de
simulação como no ambiente produtivo, serão analisados por meio da exploração de
registros de banco de dados.
Mapear Fluxo de Interação
A seguir, breve descrição da atividade:
o Responsável: product owner
o Participantes: product owner, desenvolvedor
o Entrada: ambiente de testes, acessos, processos de negócio,
mapa de histórias de usuário
o Saída: modelo de fluxo de interação
o Técnicas: modelagem de fluxo de interação (IFML)
o Ferramentas: StarUML, Azure Boards, Visual Studio 2019
Professional, Sql Management Studio 2016 (ferramenta da
Microsoft para desenvolvimento e modelagem de banco de dados
Sql Server 2016 também da Microsoft)
Esta atividade visa mitigar problemas de usabilidade em relação ao novo
sistema, que muitas vezes foca em uma nova usabilidade sem levar em consideração
a evolução de décadas do sistema legado na experiência do usuário. A prototipação
tem sido utilizada para considerar variações de usabilidade, entretanto, quando
munida dos fluxos de interação atuais do sistema legado, pode ser discutida de
maneira mais ampla.
Nesta atividade, predomina a técnica de mapeamento de fluxo de interação
mantida pela OMG denominada IFML (seção 2.2.6). Trata-se de uma linguagem
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ampla que pode ser aplicada em quase todo o processo de construção de software.
Será utilizado exclusivamente os seus modelos de composição e navegação. Na
Figura 55, um modelo fictício de interação na solicitação de empréstimo.
Figura 55 - Mapear Fluxo de Interação - modelo de fluxo de interação para inclusão de
uma proposta

Fonte: Autor

Muitos artigos oriundos da revisão sistemática propõem a conversão de
interfaces legadas para IFML, possibilitando assim a geração automática de futuras
interfaces. Sanchez et al. (2017) e Gotti e Mbarki (2016) empregaram esta técnica
visualizando a automação da criação de novas interfaces, demonstrando o poder que
a notação IFML tem para expandir a visão de negócio - por meio de diagramas - para
a arquitetura do software. Neste trabalho, o uso da notação IFML visa alcançar a
camada de arquitetura de interfaces por meio de análise comportamental do sistema
legado.
Modelar Objetivos
A seguir, breve descrição da atividade:
o Responsável: product owner
o Participantes: product owner e desenvolvedor
o Entrada: personas, objetivos, funcionalidades, jornadas
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o Saída: modelo de objetivos
o Técnicas: mapeamento de histórias de usuário, modelagem de
objetivos
o Ferramentas: StarUML, Microsoft Office, Azure Boards
Após os trabalhos de divergência, esta atividade tem como objetivo realinhar as
descobertas, organizando-as no modelo de objetivos (Figura 56).
Figura 56 - Modelar Objetivos - modelo de objetivos (funcionalidades derivadas e
categorização)

Fonte: Autor

Para esta atividade, com base no modelo de objetivos da Figura 56, é esperado
que:
•

Os objetivos de uso do sistema desejado estejam definidos e
categorizados;

•

As funcionalidades relacionadas aos objetivos de uso priorizadas estejam
amplamente mapeadas;

•

Funcionalidades derivadas estejam devidamente mapeadas

Convergência
Esta etapa do subprocesso 2 tem como objetivo validar as histórias mapeadas
na etapa de divergência e expandir o conhecimento das fronteiras do sistema com
outros sistemas.
Refinar Funcionalidades
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A seguir, breve descrição da atividade:
o Responsável: product owner
o Participantes: product owner e usuários
o Entrada: modelo de objetivo, mapa de histórias de usuário
o Saída: processo refinados, mapa de histórias de usuário refinado
(AS-IS x TO-BE), fluxo de interação refinado
o Técnicas: entrevistas, histórias de usuário, mapa de histórias de
usuário, mapa de fluxo de interação, questionário desafiador
o Ferramentas: Azure Boards, StarUML, Microsoft Office
Nesta atividade as entrevistas assumem um caráter de validação das
descobertas realizadas na etapa de convergência e para auxiliar esta validação, será
aplicado um questionário em forma de desafio a respeito de funcionalidades
específicas que geraram dúvidas até este momento da execução do processo. O
questionário será baseado na técnica da Alexandrova e Rapanotti (2019), que
consiste em perguntas a respeito da funcionalidade com a definição até então mais
adequada e os usuários acrescentarão seus pareceres de forma a evoluir o item até
que haja consenso em relação às definições. Na Figura 57, fluxo de pergunta e
resposta proposto pela técnica.
Figura 57 - Refinar Funcionalidades - Ciclo de Pesquisa

Fonte: Adaptado de Alexandrova e Rapanotti (2019)

Verificar Dependências
Neste momento do processo, é natural que diversas fronteiras do sistema
tenham sido citadas, mas de forma inconclusiva. Esta atividade tem como objetivo
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alinhar em alto nível (negócio) as interfaces existentes (ainda eletivas ou não) e as
novas interfaces entrantes com a substituição do sistema legado. Tais fronteiras
também receberão a denominação de história de usuário, com uma marcação
“integração” para diferenciá-la das demais.
A seguir, breve descrição da atividade:
o Responsável: product owner
o Participantes: product owner e usuários
o Entrada: funcionalidades, objetivos
o Saída: funcionalidades derivadas de integração de sistemas, mapa
de histórias de usuário refinado
o Técnicas: entrevistas, mapeamento de histórias de usuários
o Ferramentas: Azure Boards
Nesta atividade, funcionalidades identificadas na etapa de divergência e nas
entrevistas de validação da atividade anterior serão esclarecidas e devidamente
atualizadas nos mapas de usuários. O mapa de histórias de usuário passa então
denotar tais integrações, como pode ser visualizado na Figura 58.
Figura 58 - Verificar Dependências - Classificação AS-IS x TO-BE das histórias de
usuários no Azure Boards (extensão Specmap)

Fonte: Autor

Modelar Objetivos
A seguir, breve descrição da atividade:
o Responsável: product owner
o Participantes: product owner e desenvolvedor
o Entrada: personas, objetivos, funcionalidades, jornadas
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o Saída: modelo de objetivos
o Técnicas: mapeamento de histórias de usuário, modelagem de
objetivos
o Ferramentas: StarUML, Microsoft Office, Azure Boards
A expectativa neste momento da execução do processo é que a maioria das
funcionalidades do sistema legado já tenham sido descobertas e esta atividade visa
concentrá-las no modelo de objetivo (Figura 59).
Figura 59 - Modelar Objetivos - modelo de objetivos (certezas, oportunidades e
diferencial)

Fonte: Autor

Para esta atividade com base no modelo de objetivos da Figura 59, é esperado
que:
•

Os objetivos de uso estejam claros e priorizados;

•

As jornadas referentes aos objetivos priorizados estejam catalogadas
para preparação do backlog;

•

As funcionalidades das jornadas priorizadas estejam devidamente
catalogadas para preparação de backlog;

•

A maioria das interfaces com outros sistemas estejam identificadas.

3.2.3 Subprocesso 3 – Validar Backlog de Produto
Este subprocesso (Figura 60) visa a integrar o trabalho de levantamento de
requisitos realizado a partir do sistema legado com o planejamento de entregas do
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projeto. Na etapa de divergência é realizado último refinamento a respeito das
funcionalidades existentes e funcionalidades desejadas, enquanto na etapa de
convergência os resultados são apresentados e a visão do produto é refletida no
planejamento do projeto.
Figura 60 - Subprocesso 3 – Validar backlog de produto

Fonte: Autor
No Quadro 6, observa-se a contribuição da revisão sistemática na composição
das atividades do Subprocesso 2:
Quadro 7 - Referências da Revisão Sistemática - Subprocesso 3

Atividade
Levantar

Referência

Funcionalidades

Derivadas

Iftekhar et

al. (2019),

Sabir et

al. (2019), Hussain, Bhatti e Rasool
(2017), Jatain, A. and Gaur, D. (2018) e
Alawairdhi (2015)

Fonte: Autor

Divergência
Nesta etapa da validação do backlog, é utilizada predominantemente análise
estática de código fonte, priorizando a abstração de diagrama de classes com foco no
agrupamento de componentes do sistema legado e a extração de funcionalidades não
visíveis no mapeamento dinâmico realizado nas etapas anteriores. A análise estática
do código fonte será realizada de maneira cadenciada (baseado em uma lista de
funcionalidade selecionadas pelo analista, onde foi consentida a necessidade de
aprofundamento do conhecimento em busca de funcionalidade derivadas) pelo
analista de negócios junto aos desenvolvedores.
Levantar Funcionalidades Derivadas
A seguir, breve descrição da atividade:
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o Responsável: product owner
o Participantes: product owner, desenvolvedor
o Entrada: código fonte, diagrama de fluxo de interação, processos
de negócio
o Saída: funcionalidades derivadas (suporte, intermediária e de
integração), objetivos de uso
o Técnicas: diagramação UML classe a partir de engenharia reversa,
mapeamento de processos
o Ferramentas: StarUML, Visual Studio 2019 Professional
As funcionalidades obtidas em alto nível na análise dinâmica são expandidas por
meio do código fonte. Estas funcionalidades tendem a encobrir uma gama de
requisitos funcionais que só podem ser explorados a partir do código fonte. Um
exemplo de funcionalidade que se encaixa nesta situação é o score do cliente em
análise de crédito. Enquanto por meio da análise dinâmica, obtém-se uma resposta
simples e objetiva (aprovado ou reprovado), por meio da análise do código fonte se
obtém um conjunto amplo de outras funcionalidades, como por exemplo, análise de
endereço, análise de faixa etária, e assim por diante.
Por se tratar do mais baixo nível de implementação, ferramentas existentes
auxiliam o processo de análise. Nesta abstração, diagrama entidade relacionamento
(Figura 61) e diagramas de classe (Figura 62 e Figura 63) serão gerados de forma
automatizada e instrumentados pelos envolvidos na atividade.
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Figura 61 - Levantar Funcionalidades Derivadas - Diagrama entidade-relacionamento
simples (engenharia reversa de código no SQL Management Studio)

Fonte: Autor

O diagrama entidade relacionamento, por mapear todas as entidades do banco
de dados, traz uma fonte muito ampla de funcionalidades principais e funcionalidades
derivadas. No exemplo acima, por meio de análise manual, pressupõe-se uma
funcionalidade para inserir dados na entidade proposta e no mínimo três
funcionalidades derivadas (cadastro de proponente, veículo e avalista). Iftekhar et
al. (2019) em seu trabalho propõem algumas regras para abstração de entidades do
banco de dados para classes (orientação a objetos). A geração de diagrama de
classes também é discutida por Sabir et al. (2019), que propõem a extração a partir
do código fonte.
Ferramentas de desenvolvimento, especificamente o Visual Studio 2019
Professional, contém recursos que automatizam esta transformação e geram
diagrama de classes a partir do banco de dados e a partir do código fonte existente,
conforme Figura 62 e Figura 63.
Figura 62 - Levantar Funcionalidades Derivadas - Diagrama de classe simples
(engenharia reversa de código do Visual Studio 2019 Professional)
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Fonte: Autor
Figura 63 - Levantar Funcionalidades Derivadas - Diagrama de classe oriundo do
banco de dados (conversão entidade relacionamento x diagrama de classes)

Fonte: Autor

Os diagramas de classes (tanto oriundos do código fonte, quanto oriundos do
banco de dados) que representam diversos módulos do sistema são analisados de
maneira a identificar potenciais componentes que servirão de base para a estratégia
de reutilização (uma das estratégias de substituição de sistemas legados propostas
por Hussain, Bhatti e Rasool (2017)) de partes do sistema que poderão ser
substituídos em um segundo momento.
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Jatain, A. and Gaur, D. (2018) propõem que o nível de associação de uma classe
com as demais pode demonstrar os componentes candidatos a aglomerarem tais
classes em um maior nível de independência possível em relação a outros
componentes. Esta abordagem, ainda que por meio de análise de um especialista e
não por meio de ferramenta, fornecerá subsídios para a elaboração do diagrama de
componentes que será utilizado para elaboração de estratégia de substituição
gradativa de acordo com a futura priorização de objetivos de uso.
Na linha de agrupamento de classes, Alawairdhi (2015) apresentou uma
proposta de extração de processos de negócio a partir do agrupamento de classes
em sistema web, partindo das classes controladoras, que geralmente representam o
gatilho para eventos de usuários do sistema. Trata-se da geração de diagrama de
atividade, seguida por seleção de atividades relacionáveis aos processos de negócio
e mapeamento gradativo de processos. Esta abordagem, feita por um especialista,
também será aplicada a fim de enriquecer os processos já mapeados.
Além disso, em funcionalidades pontuais, o diagrama de sequência (Figura 64)
será construído para elucidar funcionalidades em níveis estáticos do sistema.
Figura 64 - Levantar Funcionalidades Derivadas - Diagrama de sequência (engenharia
reversa manual)

Fonte: Autor

O código fonte será analisado sob a perspectiva de reutilização, uma vez que se
pretende substituir gradativamente o sistema legado. Neste momento da execução do
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projeto, os objetivos de uso do sistema já estão mapeados quase que completamente,
podendo assim serem associados às metas planejadas para a substituição do sistema
legado. Então, cabe aqui análise primária de arquitetura de componentes do sistema
com a finalidade de se apontar quais componentes deverão ser reconstruídos e quais
deverão ser encapsulados para atender aos objetivos priorizados.
Levantar Interfaces de Aplicação
Esta é uma evolução natural da atividade anterior, focando desta vez as
interfaces com componentes e externos. É imprescindível que todas as interfaces com
componentes novos ou existentes estejam mapeadas, pois estão relacionados a
riscos de projeto por gerarem dependências com outros sistemas.
A seguir, breve descrição da atividade:
o Responsável: product owner
o Participantes: product owner e desenvolvedor
o Entrada:

código

fonte,

funcionalidades

de

interface,

funcionalidades derivadas
o Saída: funcionalidades derivadas de integração, objetivos de uso
o Técnicas: diagramação UML a partir de engenharia reversa
o Ferramentas: Visual Studio 2019 Professional, StarUML
Componentes externos serão devidamente destacados dentro no diagrama de
componente como demonstrado na Figura 65.
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Figura 65 - Levantar Interfaces de Aplicação - Diagrama de componentes (engenharia
reversa)

Fonte: Autor

Refinar Documentação
A seguir, breve descrição da atividade:
o Responsável: product owner
o Participantes: product owner e desenvolvedor
o Entrada: diagramas UML, mapa de histórias de usuário, mapa de
fluxos de interação, processos de negócio
o Saída: mapa de histórias
o Técnicas: mapa de histórias de usuário, mapa de fluxo de interação
e BPMN, histórias de usuário.
o Ferramentas: Visual Studio 2019 Professional, StarUML
Esta atividade consiste em reavaliar os processos mapeados bem como os
fluxos de interação e o mapa de histórias de usuário após conclusão dos
procedimentos de análise estática. Com todas as funcionalidades dos objetivos
priorizados do projeto expostas até aqui, o mapa de histórias de usuário (jornada x
funcionalidades x usuários) é preenchido com a representação relativa ao nível de
impacto das mudanças funcionais solicitadas para atender a nova perspectiva.
O resultado desta atividade é um modelo de compreensão visual (AS-IS x TOBE – já apresentado anteriormente na Figura 58 e Figura 49) das mudanças funcionais
solicitadas, agora de uma maneira tão abrangente quanto as funcionalidades
envolvidas nos objetivos de uso priorizados. Na Figura 66, pode ser vista uma
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representação contextual das histórias de usuários (H) e sua classificação pela cor
(verde: nova; cinza: alterada; vermelha: excluída; preta: inalterada).
Figura 66 - Refinar Documentação - Contexto AS-IS x TO-BE - substituição de sistema
legado

Fonte: Autor

Modelar Objetivos
A seguir, breve descrição da atividade:
o Responsável: product owner
o Participantes: product owner e desenvolvedor
o Entrada: personas, objetivos, funcionalidades, jornadas
o Saída: modelo de objetivos
o Técnicas: mapeamento de histórias de usuário, modelagem de
objetivos
o Ferramentas: StarUML, Microsoft Office, Azure Boards
Esta é a última atividade antes do workshop de apresentação, portanto, os
modelos de objetivos (Figura 67) devem representar as funcionalidades do sistema
atual e as funcionalidades mapeadas para o sistema substituto. Todo o trabalho de
refinamento da documentação realizada na atividade anterior deve ser consolidado
nos cartões de objetivo, com alto grau de definição. Além disso, todas as histórias de
usuário já estão associadas a ferramenta de gestão de backlog do Azure Boards e
prontas para serem desenvolvidas e associadas ao novo código-fonte a ser
desenvolvido após devidas priorizações.

Figura 67 - Modelar Objetivos - Modelo de Objetivos (pontos fortes, pontos fracos)
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Fonte: Autor

Convergência
Esta seção visa apresentar as atividades de convergência do subprocesso 3.
Apresentar modelo de objetivos (AS-IS x TO-BE)
A seguir, breve descrição da atividade:
o Responsável: Scrum Master
o Participantes: time de desenvolvimento, product owner e
stakeholders
o Entrada: modelo de objetivos
o Saída: modelo de objetivos refinado.
o Técnicas: Workshop, visão de produto
o Ferramentas: Microsoft Office, material de escritório
Nesta atividade, uma visão de produto (Figura 68) do projeto e as jornadas são
apresentadas em post-its pela sala. Uma vez que para esta atividade todos já devem
estar alinhados, poucas mudanças nas jornadas e funcionalidades devem acontecer.
O time, em conjunto, na dinâmica, rascunhos de telas serão criados em flipchart para
as jornadas apresentadas, alinhadas com as telas atuais do sistema legado
impressas.
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Figura 68 - Visão do Produto

Fonte: Autor

Priorizar Objetivos
A seguir, breve descrição da atividade:
o Responsável: product owner
o Participantes:

product

owner,

scrum

master,

time

de

desenvolvimento e stakeholders
o Entrada: mapa de história de usuários, histórias de usuário, modelo
de objetivos
o Saída:

objetivos

priorizados,

funcionalidades

definidas

e

storyboard
o Técnicas: Workshop, MVP
o Ferramentas: Azure Boards, Microsoft Office, material de escritório
Após a apresentação dos objetivos mapeados, cada objetivo é ranqueado
levando em consideração o cumprimento de metas estabelecidas para o projeto.
Então, um conjunto mínimo de objetivos são escolhidos para o primeiro MVP do
produto.
Planejar MVP
A seguir, breve descrição da atividade:
o Responsável: Scrum Master
o Participantes: time de desenvolvimento, product owner e
stakeholders
o Entrada: histórias de usuário do MVP
o Saída: histórias de usuário com análise de esforço, histórias de
arquitetura
o Técnicas: Revisão Técnica, Negócio e UX
o Ferramentas: Azure Boards, Microsoft Office
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Nesta atividade, a técnica de sequenciamento da Lean Incpetion (seção 2.2.10)
é utilizada para ampliar a priorização dos objetivos agora para as histórias. Para que
isto aconteça, cada funcionalidade deverá ser discutida a ponto que haja alinhamento
sobre o tamanho do esforço em relação a cada história, que será feita utilizando a
revisão técnica proposta na Lean Inception.
Figura 69 – Planejar MVP – Revisão técnica

Fonte: Como Ordenar e Priorizar. Atividade Sequenciador (CAROLI, 2018)

Planejar Custos e Cronograma
A seguir, breve descrição da atividade:
o Responsável: Scrum Master
o Participantes: Time de Desenvolvimento, Product Owner e Scrum
Master.
o Entrada: histórias de usuário do MVP
o Saída: roadmap e planilha de custos.
o Técnicas: Sequenciador, Esforço Relativo (PMG)
o Ferramentas: Azure Boards, Microsoft Office
Nesta atividade, baseado no esforço de cada história, uma discussão
envolvendo os esforços dos envolvidos utilizando as técnicas também propostas na
Lean Inception, uma expectativa de cronograma e custo é entregue.
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Figura 70 – Planejar Custos e Cronograma – Planejamento de MVP

Fonte: Como Ordenar e Priorizar Backlog – Atividade “Sequenciador” (CAROLI, 2018)

3.3 Resumo do capítulo
Neste capítulo foi apresentada uma visão geral do processo proposto e a
decomposição em 3 subprocessos (Coletar Metas e Objetivos, Coletar e Descobrir
Funcionalidades e Validar Backlog De Produto). Cada uma das ações que compõem
estes subprocessos foi caracterizada (responsável, participantes, entrada, saída,
técnicas e ferramentas utilizadas).
No próximo capítulo, são apresentados e conceituados o método de pesquisa
(pesquisa-ação) e os principais aspectos da pesquisa-ação nesta dissertação.
4

PESQUISA-AÇÃO: MÉTODO
Este capítulo visa justificar a pesquisa-ação como método de pesquisa escolhido

para esta dissertação e apresentar seus ciclos e o planejamento da sua execução,
bem como o projeto em que será aplicado.

4.1 Aspectos gerais da pesquisa-ação
O surgimento da pesquisa-ação remonta meados da década de 1940, durante
a segunda guerra mundial. Foi introduzida nos Estados Unidos por Kurt Lewin e a
partir daí foi desenvolvida pelo mundo como uma abordagem específica em Ciências
Sociais.
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Em um ambiente conturbado e com necessidade de ações concretas, com
caráter de priorização a eficácia, a pesquisa-ação se apresentou não somente como
um método de pesquisa como também um plano de ação social e modificação de
comportamento humano, no sentido de focar a instrumentação e a operacionalização
dos seus resultados (DIONNE, 2007).
Segundo Thiollent (2008), a pesquisa-ação é uma pesquisa de caráter social de
base empírica, criada e aplicada com forte ligação à resolução de um problema
coletivo ou uma ação real com a intenção de solucionar um problema de âmbito
coletivo. Os participantes, inclusive os pesquisadores, estão direta ou indiretamente
envolvidos na situação, atuando ativamente ou de forma colaborativa. O autor afirma
que deste modo as pessoas implicadas possuem sempre algo a “fazer” ou “dizer”,
além da preocupação de que o conhecimento gerado não seja de uso exclusivo do
grupo alvo da pesquisa.
De acordo com Coughlan e Coughlan (2002), a pesquisa-ação é uma
metodologia empregada com eficácia nas mais diversas áreas do conhecimento, da
humanas a exatas, onde o pesquisador tem participação ativa no desenho da solução,
na sua execução e na avaliação final. Conclui os autores afirmando que desta forma,
a pesquisa-ação encurta a distância entre a prática e a teoria, forçando o vínculo entre
o conhecimento intelectual e as ações praticadas no dia a dia. Segundo estes autores,
as principais características da pesquisa-ação são:
a) A pesquisa-ação tem dois objetivos, solucionar o problema e a
contribuição científica;
b) Os participantes, tanto os pesquisadores como envolvidos na
situação alvo da pesquisa trabalham em conjunto e de forma
interativa no desenvolvimento da solução e na gestão de eventuais
incontingências;
c) O pesquisador participa ativamente da ação, cabendo a ele a
responsabilidade pela execução das atividades;
d) A pesquisa-ação procura desenvolver uma compreensão holística.
O pesquisador deve conhecer com amplitude como o sistema
funciona;
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e) A pesquisa-ação não faz qualquer restrição quanto às técnicas para
obtenção dos dados. Considera inclusive ferramentas quantitativas
e qualitativas de coleta de dados;
f)

A pesquisa-ação requer uma compreensão do quadro ético, dos
valores e normas existentes na organização e dos envolvidos na
pesquisa;

g) A pesquisa-ação requer amplo conhecimento do ambiente
corporativo da organização, tanto da sua estrutura como da
dinâmica e fluxo de seus processos de negócio;
h) A pesquisa-ação cria seus próprios critérios de qualidade, não deve
ser avaliada por critérios positivistas como simulação matemática ou
pesquisas experimentais, etc;
i)

A pesquisa-ação é um estudo de caso aplicado em tempo real,
apesar de considerar algum histórico anterior;

j)

A pesquisa-ação está intimamente associada a mudanças, sendo
aplicável na compreensão, planejamento e implementação de
mudanças nas organizações.

As características da pesquisa-ação devem estar presentes no decorrer de suas
ações e segundo Coughlan e Coghlan (2002), podem ser agrupados em três principais
etapas:
a) Preliminar – entendimento do contexto e do propósito da pesquisa;
b) Condução – disposta nas seguintes fases: reunir, retornar e analisar
dados, planejar, implementar e avaliar ações;
c) Monitoramento – monitoramento para extração do aprendizado.
4.2 Ciclos de condução da pesquisa-ação
A Pesquisa-Ação apresenta um método de pesquisa de natureza cíclica,
qualitativa e participativa. Coughlan e Coughlan (2002) sugere que os ciclos da
Pesquisa-Ação compreendam seis passos diferentes que podem ser aplicados
repetidas vezes até que se atinja um nível de refinamento adequado ao propósito da
pesquisa. Os seis passos podem ser visualizados na Figura 71.
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Figura 71 - Seis Passos da Pesquisa-ação

Fonte: Adaptado de Coughlan e Coughlan (2002)

A fase preliminar corresponde ao entendimento sobre o contexto de realização
da pesquisa, e o propósito da sua condução, justificando-se também a ação requerida
assim como a própria pesquisa.
1. Coleta de dados: trata-se do diagnóstico e/ou dados coletados quando a
pesquisa está em andamento;
2. Feedback dos dados: trata-se da comunicação e retorno de resposta junto aos
envolvidos com a pesquisa em relação aos dados coletados e/ou diagnosticados no
passo anterior;
3. Análise dos dados: trata-se da análise dos dados coletados com a participação
dos envolvidos na pesquisa;
4. Planejamento da ação: definição e plano da intervenção que será realizada;
5. Implementação: execução da ação/intervenção planejada no passo anterior;
6. Avaliação: verificação dos resultados do passo anterior em comparação aos
efeitos esperados e apontamento de melhorias para o ciclo (ou interação) seguinte.
Pesquisa-Ação é possível a definição um único ciclo para a pesquisa como um
todo, ou de ciclos menores para partes específicas do trabalho.

4.3 Avaliação dos ciclos de condução da pesquisa-ação
Ao final de cada um dos ciclos de condução da Pesquisa-Ação realizada nesta
dissertação, deve ser conduzida uma avaliação dos resultados obtidos, e a partir desta
avaliação as seguintes perguntas devem ser respondidas, com o objetivo de apoiar a
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decisão de refinamento do processo, e da continuidade ou não de interações sobre o
ciclo avaliado:
•

Quais são as técnicas que foram efetivamente utilizadas para captar os
requisitos de software na engenharia reversa de sistemas legados
durante este ciclo da PA?

•

Como estas técnicas foram concatenadas para captar os requisitos de
software na engenharia reversa de sistemas legados neste ciclo da PA?

•

Quais limitações no cumprimento do objetivo do processo foram
identificadas com a aplicação exclusiva das técnicas deste ciclo?

•

Como estas limitações foram contornadas?

4.4 Caracterização da Condução da Pesquisa-Ação
Com a finalidade de determinar qual método seria utilizado nesta pesquisa,
algumas características do ambiente organizacional do autor foram consideradas,
constatando-se assim a relação com a pesquisa-ação proposta por Coughlan e
Coughlan (2002) descritas no início deste capítulo. Tal relação é descrita na Quadro
8.
Quadro 8 - Características da Pesquisa-ação
Características desta pesquisa

Pesquisa-ação por Coughlan e Coughlan

Conceitos teóricos oriundos da pesquisa exploratória e
revisão sistemática da literatura baseiam o processo
proposto para auxiliar na obtenção de backlog priorizado a
partir de sistemas legados.

(2002)
(a) A pesquisa-ação tem dois objetivos,

O pesquisador atual em conjunto com as equipes de TI e
produto.

(b) Os envolvidos na pesquisa trabalham
em conjunto e de forma interativa

O pesquisador, autor deste trabalho, participa de forma
ativa e é responsável pela condução e execução das
atividades de desenvolvimento e refinamento da solução.

(c) O pesquisador participa ativamente das
ações e se responsabiliza pelas suas
execuções.

O pesquisador, além de atuar indiretamente ou diretamente
com a evolução do sistema legado alvo de transformação
há 11 anos, coordena área de desenvolvimento
responsável pela evolução do deste sistema.

(d) O pesquisador precisa ter um
entendimento completo de como o
sistema funciona

Toda e qualquer informação referente ao contexto do
sistema legado estarão disponíveis e serão consideradas.

(e) Não existe qualquer restrição quanto a
coleta de dados

O pesquisador tem como obrigação respeitar as exigências
de ética e confiabilidade da organização e de seus
colaboradores, no que tange aos resultados desta pesquisa

(f)

solucionar o problema e a contribuição
científica

Requer compreensão do quadro ético,
dos valores e normas existentes na
empresa
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O pesquisador tem tramite livre nas ações relacionadas ao
projeto, inclusive a perspectivas estratégicas correlatas.

(g) Requer amplo conhecimento do
ambiente corporativo e da estrutura da
organização

A aplicabilidade do processo proposto será baseada

(h) A pesquisa-ação cria seus próprios
critérios de qualidade

na quantidade de requisitos emergentes processo proposto
e o impacto destes requisitos no produto de software
segundo a avaliação dos participantes de todos os ciclos.
A pesquisa desta dissertação será realizada durantes os
meses de agosto, setembro e outubro de 2020

(i) A pesquisa-ação deve ser realizada em tempo
real

A principal objetivo e motivação desta pesquisa a adequar
o processo de substituição de sistema legado da instituição
e padronizá-lo como processo comum em outros projetos
futuros.

(j) A pesquisa-ação é extremamente relacionada
a mudanças

Fonte: Autor

4.5 Planejamento dos ciclos de pesquisa-ação
O Subprocesso 1 e 2 serão relacionados ao ciclo da Figura 72 , simplificado de
Coughlan e Coughlan (2002).
Figura 72 - Ciclo de Pesquisa-ação dos Subprocessos 1 e 2

Fonte: Autor

O Subprocesso 3 será relacionado ao ciclo da Figura 73, simplificado de
Coughlan e Coughlan (2002).
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Figura 73 - Ciclo de Pesquisa-ação do Subprocesso 3

Fonte: Autor

Cada subprocesso tem como finalidade fornecer insumos adequados para o
próximo subprocesso até que os requisitos do backlog esteja plenamente satisfatório
para o MVP e preparado de uma maneira satisfatória para as demais iterações no
sentido de atender o roadmap de produto. Na Figura 74, representação do
Subprocesso 1 associado ao ciclo de pesquisa-ação simplificado proposto.
Figura 74 – Subprocesso 1 e o Ciclo de Pesquisa-Ação

Fonte: Autor

Este subprocesso explora inicialmente informações do ambiente organizacional,
gerando macroprocessos do negócio e apresentando além dos usuários do sistema
legado, os objetivos do produto que motivam a substituição do sistema legado. Na
Figura 75 representação do Subprocesso 2 associado ao ciclo de pesquisa-ação
simplificado proposto.
Figura 75 - Subprocesso 2 e o Ciclo de Pesquisa-Ação
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Fonte: Autor

O segundo ciclo de pesquisa-ação tem como objetivo descobrir funcionalidades
por meio de análise dinâmica e observação do sistema legado e seu ambiente. Além
disso, os macroprocessos obtidos e priorizados no ciclo 1 deverão ser refinados,
identificando-se funcionalidades que dependem de outros sistemas. Na Figura 76,
pode ser vista a representação do Subprocesso 3 associado ao ciclo de pesquisaação simplificado proposto.

Figura 76- Subprocesso 3 e o Ciclo de Pesquisa-Ação

Fonte: Autor

4.6 Principais Aspectos do Projeto da Pesquisa-ação
Antecedendo a condução dos ciclos de pesquisa-ação, à título de exposição de
informações do ambiente em que o processo proposto será executado, nesta seção é

124

apresentado um breve resumo dos principais pontos relacionados à demanda por
substituição de sistema legado que justifica esta pesquisa.
4.6.1 Área de produtos – solicitação de adaptação de sistema legado
O banco em questão é um banco tradicional com quase cem anos de fundação,
hoje em dia atua por meio de produtos financeiros em segmentos específicos, com
alto nível de atendimento ao cliente final. Com as ferramentas tecnológicas
disponíveis atualmente, suas áreas de produtos se movem no sentido de expandir o
volume de clientes por meio de atendimento digital e consecutivamente uma operação
enxuta.
Na busca por adaptação tecnológica, sistemas legados que atendem demandas
de produtos consolidados por décadas, têm sofrido análise sob a perspectiva de
adaptação para novos produtos. Estes sistemas possuem integrações complexas e
alto nível de personalização aos processos de produtos atuais, fazendo com que alto
nível de mudança inviabilize a manutenção de um sistema multi-produto.
A área de empréstimos é composta por uma rede de operadores e gestão
regionalizada desta estrutura, um centro de aprovação de crédito em São Paulo e três
centros operacionais espalhados pelo Brasil.
4.6.2 Área de Desenvolvimento de Sistemas
Á área de Desenvolvimento de Sistemas, que atende atualmente demandas de
desenvolvimento de software para implementação de correções e melhorias nos
principais canais de empréstimos digitais da instituição, é composta por equipes
também chamadas de squads que atuam focadas no desenvolvimento de canais e
operacionalizam o ciclo de vida destes sistemas junto as demais áreas da instituição:
infraestrutura, operações e vendas.
O autor desta dissertação, coordena equipe de desenvolvimento destes canais
e atua especificamente com o sistema legado alvo de transformação desta
dissertação há 11 anos (análise de negócio, processos e desenvolvimento). Entre
outros, podem ser considerados os seguintes processos relacionados ao sistema
legado em questão: prospecção de financiamento de veículos, avaliação de crédito e
contratação de empréstimo.
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4.6.3 O projeto de substituição do sistema legado
Participam do projeto, referenciado neste trabalho como “criação de backlog para
substituição de sistema legado” as equipes de vendas, crédito, operações e TI,
representados por aproximadamente 15 pessoas.
Atualmente o sistema legado atende aos processos de negócio associados ao
financiamento de veículos (CDC e Leasing) e a demanda é para passar a atender
antecipação de recebível. O processo automatizado de prospecção e a avaliação de
crédito já é utilizado de maneira adaptada para captação e avaliação de crédito na
modalidade antecipação de recebível.
Antecipação de recebível é uma operação comercial com demanda de mercado
crescente e a sistemática de prospecção é considerada fator relevante para que novos
clientes (especificamente lojas de móveis personalizados de alto padrão) possam
compor a carteira. Além do módulo de prospecção, processos relacionados à
contabilização integrada a outros sistemas legados tornam os processos manuais
repetitivos (digitação da mesma solicitação em diversos sistemas) impeditivos a venda
em escala deste produto na instituição.
Dada a análise preliminar de alto impacto no sistema existente, entendeu-se
que as diferenças entre os produtos de empréstimos para aquisição de veículos e
antecipação de recebível, trata-se de uma solicitação de um novo sistema, cujos
processos de prospecção, avaliação de crédito e contratação se assemelham aos de
veículos, mas ao mesmo tempo se diferenciam a ponto de, contextualmente,
inviabilizar uma alternativa de uma nova linha para o produto, independente do atual.
4.6.4 Contexto da Pesquisa (Fase Preliminar)
A pesquisa teve início no segundo semestre de 2019, a partir da dificuldade em
identificar e mensurar impacto das mudanças solicitadas (ainda em alto nível de
abstração) no sistema legado. A falta de documentação dos processos atendidos,
arquitetura deteriorada e não documentada, além da falta de conhecimento do
contexto sistêmico (dependências, usuários envolvidos e processos atendidos) levouse ao questionamento sobre como estes requisitos deveriam ser analisados (análise
de processo ou engenharia reversa) e de quem era a responsabilidade (área de
negócios, área de produtos ou área de desenvolvimento). Os resultados destas
análises foram insatisfatórios e o projeto inviabilizado.
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A instituição ofereceu à área de TI a oportunidade de propor um plano de
substituição contendo estratégia que atendesse ao time-to-market da solicitação e ao
mesmo tempo estivesse alinhada ao investimento proporcional ao crescimento do
produto. A oportunidade oferecida foi abraçada pelo autor desta pesquisa que iniciou
uma pesquisa exploratória considerando o contexto do projeto e os aspectos até então
identificados na fase de elicitação. As primeiras descobertas foram reportadas à sua
gerência que incentivou a iniciativa e abriu espaço para maiores investigações. Na
sequência e utilizando as palavras chaves, “Engenharia Reversa de Requisitos”, e
“Substituição de Sistemas Legados”, como eixos de buscas em bases científicas,
iniciou a revisão sistemática da literatura, descrita no capítulo 2.
Importante ressaltar que, além da “Substituição de Sistemas Legados” foram
identificados outros aspectos com base no conhecimento adquirido no projeto, entre
outros cabe os exemplos: “Reengenharia de Software”, “Desenvolvimento ágil”,
“Design Thinking” e “Lean Startup”.
Os resultados identificados na revisão da literatura foram incorporados ao
processo proposto e serão utilizados para atender a demanda existente para a criação
de um canal de vendas digital para antecipação de recebível.
4.6.5 Condução do Ciclo de Pesquisa-ação
De acordo com o delineamento da pesquisa, seção 4.4, as fases simplificadas
da etapa de condução da pesquisa-ação irão evoluir conforme ações do processo
proposto e descrito a seguir, conforme os três ciclos de pesquisa-ação propostos.
Ciclo 1 de pesquisa-ação (Subprocesso 1)
Na fase de Coleta de Dados serão executadas atividades relacionadas com as
duas primeiras ações do Subprocesso 1:
1. Análise de documentos existentes;
2. Levantamento de usuários do sistema;
Na fase seguinte, de Análise e Feedback de Dados e Planejamento da Ação,
será executada a atividade de modelagem de objetivos, terceira ação do Subprocesso
1 do processo proposto. Com base na análise executada nas ações anteriores e
aproveitando eventuais sugestões decorrentes do Feedback, serão criadas
alternativas de processos padronizados que possam suportar as necessidades da
organização e com mínimo esforço de desenvolvimento.
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A fase de Implementação está relacionada as ações de mapeamento de
jornadas e refinamento de processos. Nestas duas ações, as principais
funcionalidades emergirão e serão catalogadas.
Na fase seguinte, de Avaliação, novamente será realizada a ação de modelagem
de objetivos, onde o processo passará pelos critérios de avaliação definidos.
O Quadro 9 relaciona as fases simplificadas da etapa de condução da pesquisaação com as ações do processo proposto e com as fases de condução da pesquisaação de acordo com Coughlan e Coghlan (2002).
Quadro 9 - Fases Simplificadas do Ciclo 1
Fases PA
PA - Fases Simplificas

Ações do Processo Proposto

Coughlan e Coghlan

Análise de documentos existentes
Coleta

Coleta de dados
Levantamento de usuários do sistema
Modelagem Objetivos

Planejamento

Análise e Feedback dos
dados e Planejamento da
Ação

Mapeamento de Jornadas dos Usuários
Implementação
Implementação
Avaliação

Refinamento de Processos
Modelagem de Objetivos

Avaliação

Fonte: Autor

Ciclo 2 de pesquisa-ação (Subprocesso 2)
Na fase de Coleta de Dados serão executadas atividades relacionadas com as
duas primeiras ações do Subprocesso 2:
1. Levantamento de Funcionalidades;
2. Mapeamento de Fluxo de Interação;
Na fase seguinte, de Análise e Feedback de Dados e Planejamento da Ação,
será executada a atividade de modelagem de objetivos, terceira ação do Subprocesso
2 do processo proposto. Com base na análise executada nas ações anteriores e
aproveitando eventuais sugestões decorrentes do Feedback, serão criadas
alternativas de processos padronizados que possam suportar as necessidades da
organização e com mínimo esforço de desenvolvimento.
A fase de Implementação está relacionada as seguintes ações:
1. Refinamento de Funcionalidades
2. Verificação de Dependências
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Na fase seguinte, de Avaliação, novamente será realizada a ação de modelagem
de objetivos, onde o processo passará pelos critérios de avaliação definidos.
O Quadro 10 relaciona as fases simplificadas da etapa de condução da
pesquisa-ação com as ações do processo proposto e com as fases de condução da
pesquisa-ação de acordo com Coughlan e Coghlan (2002).
Quadro 10 - Fases Simplificadas do Ciclo 2
Fases PA
PA - Fases Simplificas

Ações do Processo Proposto

Coughlan e Coghlan

Levantamento de Funcionalidades
Coleta

Coleta de dados
Mapeamento de Fluxos de Interação
Modelagem Objetivos

Planejamento

Análise e Feedback dos
dados e Planejamento da
Ação

Refinamento de Funcionalidades
Implementação
Implementação
Avaliação

Verificação de Dependências
Modelagem de Objetivos

Avaliação

Fonte: Autor

Ciclo 3 de pesquisa-ação (Subprocesso 3)
Na fase de Coleta de Dados serão executadas atividades relacionadas com as
duas primeiras ações do Subprocesso 3:
1. Levantamento de Funcionalidades Derivadas;
2. Levantamento de Interfaces da Aplicação;
Na fase seguinte, de Feedback de Dados, será executada a atividade de
Refinamento da Documentação, terceira ação do Subprocesso 3 do processo
proposto.
Na fase de Análise de Dados e Planejamento da Ação será executada a
atividade de Modelagem de Objetivos, quarta ação do Subprocesso 3 do processo
proposto.
A fase de Implementação do Ciclo 3 está relacionada as seguintes ações:
1. Apresentação de Objetivos;
2. Priorização de Objetivos;
A fase de Avaliação está relacionada as seguintes ações:
1. Planejamento de MVP;
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2. Planejamento de Custos e Cronograma;
O Quadro 11 relaciona as fases simplificadas da etapa de condução da
pesquisa-ação com as ações do processo proposto e com as fases de condução da
pesquisa-ação de acordo com Coughlan e Coghlan (2002).
Quadro 11 - Fases Simplificadas do Ciclo 3
Fases PA
PA - Fases Simplificas

Ações do Processo Proposto

Coughlan e Coghlan

Levantamento de Funcionalidades Derivadas
Coleta

Coleta de dados
Levantamento de Interfaces da Aplicação

Feedback
Análise

Refinamento da documentação

Feedback dos Dados

Modelagem de Objetivos

Análise de Dados e
Planejamento da Ação

Apresentação de Objetivos
Implementação

Implementação
Priorização de Objetivos
Planejamento de MVP

Avaliação

Avaliação
Planejamento de Custo e Cronograma

Fonte: Autor

Para verificar a viabilidade do processo proposto, ao fim de cada subprocesso,
os resultados obtidos serão avaliados por todos os participantes (TI e Área de Produto)
no sentido de completude do backlog proposto.
4.7 Resumo do Capítulo
No transcorrer do capítulo 4, foi definida, caracterizada e conceituada a
metodologia da pesquisa-ação de acordo com o modelo proposto por Coughlan e
Coghlan (2002). O delineamento entre este modelo e um simplificado a ser utilizado
nesta dissertação foi explicado. Por fim, também foi relatado a forma de condução e
o processo proposto empregado para atingir o objetivo deste trabalho, além de ter sido
detalhado os seguintes aspectos:
•

A área de produtos, que é a solicitante no projeto de substituição do sistema
legado;

•

A área de desenvolvimento de sistemas, que é a fornecedora do sistema;

•

O projeto para substituição do sistema legado em detrimento de mudança
nos processos de negócio;
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•

A contextualização da pesquisa onde são explicados os motivos que deram
origem a esta dissertação;

•

A condução do ciclo de pesquisa-ação que apresentou as fases do método
escolhido.
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5

APLICAÇÃO DA PESQUISA-AÇÃO
O objetivo deste capítulo é descrever a execução da pesquisação baseada no

processo inicial proposto composto por 3 ciclos de pesquisa- ação.
Para início da fase de divergência do subprocesso 1, após alinhamentos de
expectativas com os stakeholders, foi realizada a coleta dos documentos referentes
ao produto do sistema legado (Crédito Direto ao Consumidor) disponíveis no portal
interno da instituição, que resultaram nos documentos apresentados na Tabela 1:
Documento

Área

MI_GARANTIAS

Crédito

MI_VEICULOS

Crédito

MI_CDC

Operacional

MI_CDC_LEASING

Operacional

MI_POSVENDA

Operacional

MI_REGISTRO_GARANTIA

Operacional

MI_CTM

Operacional

Tabela 1 - Normas e manuais internos

Fonte: Autor
Também foram coletados documentos referentes as últimas implantações do
sistema legado em ambiente produtivo, conforme Tabela 2.
Documento

Tipo

MUD20200817

Mudança

MUD20200811

Mudança

MUD20200728

Correção

MUD20200625

Mudança

MUD20200623

Correção

MUD20200605

Correção

MUD20200602

Mudança
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MUD20200528

Mudança

MUD20200309

Correção

Tabela 2 - Documentos de Implantação do Sistema Legado

Fonte: Autor
5.1 Aplicação do Ciclo 1
A execução do ciclo 1 de pesquisa se iniciou no dia 31 de agosto de 2020 com
a coleta da documentação (normas e manuais internos) e histórico de mudanças do
sistema legado e se encerrou no dia 18 de setembro com a geração do modelo de
objetivos.
Participaram da execução do ciclo 1 de pesquisação: product owner do produto
de antecipação de recebíveis, desenvolvedor responsável pelo sistema legado,
administrador operacional do sistema legado, gerente do produto de antecipação de
recebível, gerente operacional de antecipação de recebível e o pesquisador, conforme
as atividades ilutradas na Figura 77 e detalhadas a seguir.
Figura 77 - Subprocesso 1 - Coletar metas e objetivos de uso

Fonte: Autor

5.1.1 Ciclo 1 – Analisar Documentos Existentes
•

Responsável: product owner

•

Participantes: product owner

•

Entrada: normas e manuais de produto, documentos de implantação
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•

Saída: diagrama de implantação, diagrama de componentes, diagrama
BPMN dos principais processos (principais usuários e objetivos de uso),
lista de subsistemas.

•

Técnicas: análise de documentos, modelagem de processos BPMN,
diagramação de componentes, diagramação de implantação

•

Ferramentas: Microsoft Office, StarUML (ferramenta para modelagem de
sistemas) e Azure Repos (ferramenta da Microsoft para gestão de
repositório e versionamento de arquivos)

Figura 78 - Ciclo 1 - Analisar Documentos Existentes

Fonte: Autor

A partir dos documentos de normas e manuais internos, os processos de
financiamento foram mapeados utilizando a técnica BPMN e a ferramenta BIZAGI
conforme diagramas apresentados a seguir.
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Figura 79 - Processo de Empréstimo para Financiamento de Veículos

Fonte: Autor

No processo da Figura 79, foram capturados os módulos sistêmicos e suas
principais finalidades entre o início de uma operação de financiamento de veículo e o
pagamento para a concessionária.
Figura 80 - Processo de Análise de Crédito

Fonte: Autor

O processo de análise de crédito também encontra base em normas internas e
foi possível identificá-los dentre os documentos, conforme Figura 80.
Figura 81 - Etapas da análise de crédito

Fonte: Autor
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Regras de política de crédito também foram encontradas nos documentos e
traduzidas para o processo BPMN da Figura 81.
A partir dos documentos de implantação levantados, foi possível reconstruir o
diagrama de implantação da UML, expondo assim os módulos recentemente
atualizados do sistema, conforme ilustra a Figura 82:
Figura 82 - Diagrama de Implantação Simplificado do Sistema legado de Crédito Direto
ao Consumidor

Fonte: Autor

5.1.2 Ciclo 1 – Levantar Usuários do Sistema
•

Responsável: product owner

•

Participantes: product owner, gerente operacional

•

Entrada: registros de perfil de usuários, processo básico do produto

•

Saída: listas de personas, principais objetivos do produto e parte das
funcionalidades do sistema existente, principais processos de negócio

•

Técnicas: modelagem de processos, persona, entrevista

•

Ferramentas: Azure Boards (ferramenta para gerenciamento de backlog
da Microsoft), StarUML, Microsoft Office
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Figura 83 - Ciclo 1 - Levantar Usuários do Sistema

Fonte: Autor

Para esta atividade, o product owner obteve relatório de usuários do sistema por
meio do gestor operacional do produto (administrador do sistema legado). Em virtude
da baixa cobertura do relatório, o product owner também envolveu o programador
responsável afim de obter dados de acesso por meio de registros de banco de dados.
A partir deste levantamento, chegou-se à quantidade de personas que utilizam
o sistema legado, conforme Tabela 3:
Tabela 3 - Personas por Módulo do Sistema

Módulo

Personas

Vendas

2

BackOffice

1

Crédito

10

Fonte: Autor

As personas foram devidamente cadastradas no Azure Personas, para posterior
transcrição do mapa de empatia das que utilizam e/ou utilizarão o sistema para
antecipação de recebível. A Figura 84 ilustra representação das personas no Azure
Boards.
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Figura 84 - Personas do Sistema legado

Fonte: Autor

Baseado nos módulos (diagrama de implantação) e personas identificados por
meio de análise de documentação e rastramento de perfis, também foi gerada uma
lista de principais objetivos do sistema, que norteará o trabalho de modelagem de
objetivos, conforme a Tabela 4.
Tabela 4 - Principais Objetivos de uso do Sistema Legado

Fonte: Autor

A partir do módulo de acesso (usuário x perfil x funcionalidades), também foi
possível inferir funcionalidades do sistema legado (obsoletas ou não), uma vez que tal
acesso está relacionado também a restrições de funcionalidades conforme pode ser
observado na Figura 85.
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Figura 85 - Exemplo de Configuração de Acesso do Sistema Legado

Fonte: Autor
5.1.3 Ciclo 1 – Modelar Objetivos
•

Responsável: product owner

•

Participantes: product owner

•

Entrada: personas, principais objetivos, funcionalidades, jornadas

•

Saída: modelo inicial de objetivos

•

Técnicas: modelo de objetivos

•

Ferramentas: Microsoft Office, Azure Boards

Figura 86 - Ciclo 1 - Modelar Objetivos

Fonte: Autor

Com a finalidade de concretizar e sintetizar os trabalhos até então realizados, os
modelos de objetivos mapeados serão listados na ordem de priorização realizada pelo
product owner baseado nas diretrizes de abertura do projeto, conforme proposto na
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atividade Modelar Objetivos, destacada na Figura 86. Os objetivos de uso do sistema
legado foram obtidos a partir de análise dos artefatos e questionamentos não
estruturados realizados pelo product owner ao desenvolvedor do sistema legado e ao
gestor operacional do sistema, em detrimento das funcionalidades que foram
identificadas na atividade de levantamento de usuários do sistema legado. Os
objetivos mapeados podem ser observados por meio das figuras 87, 88, 89, 90, 91 e
92.

Figura 87 - Vender Veículo Financiado

Fonte: Autor

140

Figura 88 - Prospectar Financiamento

Fonte: Autor
Figura 89 - Analisar Proposta de Crédito

Fonte: Autor
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Figura 90 - Formalizar Contratação e Pagamento

Fonte: Autor
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Figura 91 - Gerenciar Produção

Fonte: Autor

Figura 92 - Operacionalizar o Produto

Fonte: Autor
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5.1.4 Ciclo 1 – Mapear Jornadas dos Usuários
•

Responsável: product owner

•

Participantes: product onwer e usuários

•

Entrada: modelo de objetivos, principais processos de negócios,
stakeholders, lista de subsistemas, funcionalidades

•

Saída: mapa de histórias de usuário, Personas, Mapa de Empatia

•

Técnicas: mapeamento de processos, mapeamento de histórias de
usuário, entrevistas, persona, observação

•

Ferramentas: Azure Boards, StarUML, Microsoft Office

Figura 93 - Mapear Jornadas dos Usuários

Fonte: Autor

Esta atividade ocorreu por meio de entrevistas com usuários chaves
(responsáveis pelas suas áreas) que representaram os papéis de uma ou mais
personas no sistema, tanto do produto de veículo, quanto do produto de antecipação
de recebíveis, cujo sistema legado tem sido utilizado de maneira adaptada para a
finalidade de antecipação de recebíveis.
Para esta etapa, o grupo de TI responsável pelo levantamento observou a
necessidade de elaborar um conjunto simples de perguntas para ser utilizado como
linha guia para as entrevistas e observação. Em reunião de planejamento,
estabeleceu-se o questionário expresso na Figura 94:
Figura 94 - Questionário Para Descoberta de Funcionalidades.
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Fonte: Autor

Os resultados obtidos foram transcritos conforme previsto para o Azure Boards
(Mapa de Empatia e Jornadas de Usuário). Ao total foram transcritas nesta etapa 10
jornadas de usuário conforme Tabela 5.
Tabela 5 - Mapeamento de Jornadas

Fonte: Autor

Em coerência com os objetivos desta atividade, os stakeholders do sistema de
antecipaçao de recebíveis foram ouvidos e em um trabalho em grupo (reuniões
remotas, em adaptação a COVID-19), o mapa de empatia dos usuários foi elaborado.
Na Figura 95, o mapa de empatia do usuário cliente do produto de antecipação de
recebível. Já na Figura 96, são apresentadas as personas que representam os
usuários internos do sistema.
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Figura 95 - Personas dos usuários do Novo Sistema (cliente)

Fonte: Autor
Figura 96 - Personas dos Usuários Internos do Sistema de Antecipação de Recebível
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Fonte: Autor

Esta atividade também conduziu o mapeamento das jornadas dos usuários,
conforme Figura 97, por meio da técnica user story mapping utilizando o plugin
SpecMap do Azure Boards, que posteriormente será base para priorização dos
entregáveis (MVPs).
Figura 97 - Jornada Enviar Solicitação de Empréstimo

Fonte: Autor

5.1.5 Ciclo 1 – Refinar Processos
•

Responsável: product owner

•

Participantes: product owner, stakeholders

•

Entrada: mapa de histórias de usuário, stakeholders

•

Saída: principais processos

•

Técnicas: modelagem de processos, análise de documentos
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•

Ferramentas: BIZAGI

Figura 98 - Ciclo 1 - Refinar Processos

Fonte: Autor

A partir das jornadas obtidas, o processo básico foi enriquecido com detalhes e
mapeamento de sub-processos. Para isto foi aplicado o BPMN, notação difundida na
empresa para mapeamento de processos. Nas Figuras 99, 100 e 101, exemplos de
detalhamento de processos.
Figura 99 - Processo Principal

Fonte: Autor
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Figura 100 - Processo de Análise Manual

Fonte: Autor
Figura 101 - Processo de solicitação de empréstimo

Fonte: Autor

5.1.6 Ciclo 1 – Modelar Objetivos
•

Responsável: product owner

•

Participantes: product owner

•

Entrada: personas, principais objetivos, funcionalidades, jornadas

•

Saída: modelo básico de objetivos

•

Técnicas: mapeamento de histórias de usuário, modelo de objetivos

•

Ferramentas: Office, Azure Boards

Figura 102 - Ciclo 1 - Modelar Objetivos
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Fonte: Autor

Refinando o Modelo de Objetivos, as figuras 103, 104, 105, 106, 107 e 108
ilustram o aprofundamento da descoberta de funcionalidades. As funcionalidades
obsoletas foram identificadas em vermelho (serão excluídas no sistema novo),
enquanto as que serão adaptadas ao novo produto foram identificadas em azul. Já as
que serão mantidas como concebidas no sistema atual, estão em preto.
Figura 103 - Vender Projetos de Móveis Financiados

Fonte: Autor
Figura 104 - Antecipar Recebíveis Finaciados
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Fonte: Autor
Figura 105 - Analisar Proposta de Crédito

Fonte: Autor
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Figura 106 - Formalizar Contratação de Empréstimo

Fonte: Autor
Figura 107 - Gerenciar Produção

Fonte: Autor
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Figura 108 - Operacionalizar Produto

Fonte: Autor

5.1.7 Avaliação do Ciclo 1 (Condução)
Do ponto de vista de execução, a atividade de análise de documentos
transcorreu como planejado e as técnicas previstas foram aplicadas conforme
proposto na secção 3.2.1. Os termos utilizados nos documentos são termos comuns
no mercado de empréstimos e a modelagem BPMN é bem difundida na empresa, o
que facilitou a transcrição dos processos mapeados para a notação. Em contrapartida,
o diagrama de implantação não é de uso comum na empresa, mas pela simplicidade
do seu uso neste processo, a técnica foi logo compreendida após breve treinamento
que foi feito em uma reunião online de aproximadamente 1 hora, onde a secção 2.3.1
foi brevemente explicada e exemplificada pelo pesquisador junto ao product owner e
desenvolvedor principal do sistema legado.
Já durante a execução da atividade de levantamento de usuários, o resultado
obtido a partir do módulo de acesso foi menos assertivo do que o esperado (os mapas
de acesso existentes por si só não apresentaram resultados esperados) e foi
identificada a necessidade de maior conhecimento de programação SQL para
interpretação dos registros de banco de dados. Neste quesito, como alternativa para
obtenção dos resultados esperados, houve maior participação do programador do
sistema legado no sentido de identificar as correlações usuário x perfil x
funcionalidades.
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Em relação ao modelo de objetivos, com a finalidade de sintetizar as descobertas
do sistema legado de maneira que estas descobertas estejam diretamente associadas
as priorizações dos stakeholders, este se revelou satisfatório nesta primeira etapa,
onde já foi possível identificar nas primeiras reuniões os principais objetivos do projeto
de antecipação de recebível.
Quanto ao mapeamento de jornadas de usuários, a técnica de mapeamento de
histórias de usuários, apesar de permitir tratar de jornadas complexas (e com isso
também exigir maior amplitude de conhecimento do backlog de produto) apresentouse uma técnica de fácil compreensão (tanto para o product owner quanto para os
stakeholders). Fato este facilitado pela usabilidade apresentada pelo plugin SpecMap
do Azure Boards no trabalho de mapeamento para o product owner.
A técnica de refinamento de processos por meio do BPMN foi de fácil absorção
para o product onwer dada a propagação de BPMN na empresa e ajudou a ampliar a
profundidade do entendimento a respeito sistema legado. O resultado deste
refinamento e das demais atividades do Ciclo 1 pode ser visto na evolução do número
de funcionalidades descobertas entre a primeira versão do modelo de objetivos e a
segunda versão do modelo de objetivos, conforme Figura 109.
Figura 109 - Evolução de Funcionalidades Descobertas no Ciclo 1

Fonte: Autor

Os participantes avaliaram o Ciclo 1 do processo como eficiente nos seguintes
aspectos:
•

Os objetivos de uso do sistema legado e do sistema desejado se tornaram
claros após a execução do ciclo;
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•

Principais jornadas e suas principais funcionalidades foram mapeadas a
partir de análise de documentação e entrevistas e reuniões com os
stakeholders e usuários principais;

•

As necessidades dos principais usuários e dos stakeholders se tornaram
conhecidos pelo grupo de pesquisa, e por fim,

•

Principais pontos fortes e fracos do sistema legado foram capturados.

5.2 Aplicação do Ciclo 2
A execução do ciclo 2 da pesquisa-ação se iniciou no dia 21 de setembro, com
o iníco dos acessos simulados e se encerrou no dia 23 de outubro, com a modelagem
de objetivos realizada pelo product owner.
A execução do ciclo 2 da pesquisação foi realizada pelo pesquisador (participou
do projeto e implementação do sistema legado), desenvolvedor (principal
desenvolvedor do sistema legado) e o product owner do produto de antecipação de
recebíveis a partir do sistema legado, conforme as atividades ilutradas na Figura110
e transcritas na sequência.
Figura 110 - Subprocesso 2 - Coletar e descobrir funcionalidades

Fonte: Autor

5.2.1 Ciclo 2 – Levantar Funcionalidades
•

Responsável: product owner

•

Participantes: product owner, desenvolvedor

•

Entrada: modelo de objetivos, acesso à ambiente de simulação
(subsistemas, logs e registros executados), perfis de acesso, código fonte
do sistema
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•

Saída: histórias de usuários, mapa de histórias de usuários, diagrama de
estado dos principais objetivos, modelo de objetivos refinado;

•

Técnicas: modelagem de processos, modelagem de máquina de estado,
análise comportamental dinâmica do sistema, mapa de histórias de
usuário

•

Ferramentas: StarUML, Azure Boards, Visual Studio 2019 Professional
(ferramenta

para

desenvolvimento

de

sistemas

da

Microsoft)

Figura 111 - Ciclo 2 - Levantar Funcionalidades

Fonte: Autor

Tendo em vista o objetivo principal do sistema legado (proposta de empréstimo),
procurou-se por meio de análise de registros históricos, mapear a variação do ciclo de
vida de uma proposta, principal artefato do fluxo de trabalho automatizado pelo
sistema legado. Para tal, primeiramente foi gerado um arquivo com o ciclo de vida das
últimas 10.000 propostas não repetidos, que resultou nos fluxos mapeados na Figura
112. No primeiro registro da Figura 112, um exemplo de ciclo de vida de uma proposta:
nota-se que esta proposta de empréstimo teve o estado inicial em “14 – Prospecção
por Proposta” e posteriormente avançou para os estados “20 – Em processamento”,
“4 – Aguardando Análise”, “18 – Em Análise”, “9 – Reprovada” e por fim, “28 –
Reprovada Expirada”.
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Figura 112 - Layout de saída do arquivo baseado no histórico de transições

Fonte: Autor

Por meio de uma aplicação desenvolvida junto ao programador de sistemas
consultado e com base no arquivo com os fluxos históricos mapeados, foi gerado um
aplicativo para gerar os estados sucessores de cada estado. Conforme exemplo da
Figura 113, para cada estado já mapeado, a aplicação encontra os estados
sucessores possíveis.
Neste caso, a partir de funcionalidades do sistema, a proposta em estado “14 –
Prospecção por Proposta” pode sofrer transição para os estados “20 - Em
Processamento”, “11 – Em Análise Expirada” e “14 – Em prospecção por proposta”.
Figura 113 - Estados Sucessores na Elaboração do Diagrama de Estados

Fonte: Autor
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A partir destes dados, foi possível gerar o diagrama da Figura 114, que mostra
as transições de estado do principal artefato do sistema: proposta de crédito. A
montagem deste diagrama foi feita pelo product owner de forma manual, utilizando
como referência o aplicativo criado pelo desenvolvedor, que informa possíveis estados
sucessores para cada estado mapeado no histórico das últimas 10.000 propostas
inseridas no sistema legado.
Figura 114 - Diagrama de Estados à Partir dos Registros de Transição de Estados

Fonte: Autor

Com os estados devidamente mapeados e com os acessos liberados em
ambientes de testes, o trabalho exploratório foi inciado, da obtenção das
funcionalidades alcançáveis por meio de uso do sistema e análise de logs e registros
de banco de dados. Nesta atividade também foram coletados prints de telas para
facilitar a referência das funcionalidades.
Com base nos estados mapeados e nos testes simulação, as funcionalidades
descritas na Tabela 6 foram elencadadas como gatilhos dos estados já mapeados.
Vale ressaltar que tais funcionalidades também foram associadas aos seus
respectivos módulos, mapeados no Ciclo 1. Na análise das funcionalidades mapeadas
em simulação, levou-se em consideração fortemente o TO-BE do sistema legado,
tendo em foco novas funcionalidades, funcionalidades impactadas (que deverão
sofrer mudanças) e novas funcionalidades.
Um exemplo do exercício realizado em cada transição de estado é a identificação
da funcionalidade “Enviar Proposta para Análise”, que é gatilho para as seguintes
transições de estado possíveis: “18 - Em processamento” (envio de proposta para
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primeira análise) e “24 - Em Reprocessamento” (envio de proposta para análise após
alteração cadastral). Este resultado foi obtido por meio de simulação dos diversos
cenários possíveis, realizado pelo product owner.
Tabela 6 - Funcionalidades Associadas as Transições de Estados
Estado
Funcionalidade
Aguardando Análise
Processamento de proposta
Aguardando
Reanalise
Sol. Alteração Crédito
Solicitar alteração operador
Aprovada
Aprovar proposta
Reprovada
Reprovar proposta
Em análise Expirada
Expirar propostas em análise
Contabilizada
Atualização de pagamento
Proposta Cancelada
Cancelar proposta
Sol.
Alteração
Editar proposta
Operador
Em Análise
Em Reanálise
Analisar proposta
Em Análise
Em Reanálise
Em Contabilização
Contabilizar proposta
Em Processamento
Em Reprocessamento
Enviar proposta para análise
Em Reprocessamento
Em Alteração Crédito
Alterar dados da proposta
Aprovada
Sem
Expirar propostas aprovadas
Contabilizar
Garantia de Taxa
Atribuir garantia de taxa
Aprovada
Com
Aprovar proposta com pendência
Pendência
Reprovada Expirada
Expirar propostas reprovadas
Processamento Com
Alerta
de
problemas
de
Erro
processamento
Aguardando
Incluir limite de crédito
Contabilização
Em Liberação Crédito
Assinar termo de responsabilidade
Estornada
Estornar proposta
Em
Simulação
Simulação de proposta
Concessionária
Em
Cadastro
Ficha cadastral
Concessionária
Aprovada Score

Aprovação automática

Reprovada Score

Reprovação automática

Módulo
Robô de
processamento
Crédito
Crédito
Crédito
Jobs
Trigger SQL
Crédito
Cadastro

Crédito

Crédito
Cadastro
Crédito
Trigger SQL
Crédito
Cadastro
Trigger SQL
Robô de
processamento
Crédito
Cadastro
Formalização
Cadastro
Cadastro
Robô de
processamento
Robô de
processamento
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Fonte: Autor

5.2.2 Ciclo 2 – Mapear Fluxo de Interação
•

Responsável: product owner

•

Participantes: product owner, desenvolvedor

•

Entrada: ambiente de testes, acessos, processos de negócio, mapa de
histórias de usuário

•

Saída: modelo de fluxo de interação

•

Técnicas: modelagem de fluxo de interação (IFML)

•

Ferramentas: StarUML, Azure Boards, Visual Studio 2019 Professional,
Sql

Management

Studio

2016

(ferramenta

da

Microsoft

para

desenvolvimento e modelagem de banco de dados Sql Server 2016
também da Microsoft)
Figura 115 - Mapear Fluxo de Interação

Fonte: Autor

Após análise dos resultados obtidos na atividade anterior, e em posse dos prints
de telas que ilustram os fluxos do sistema legado, a análise dos envolvidos (product
owner e desenvolvedor) concluiu que esta atividade não é aderente a este momento
do projeto, uma vez que a notação se apresentou complexa e com custo-benefício
baixo do ponto de vista de levantamento de regras de negócio.
5.2.3 Ciclo 2 – Modelar Objetivos
•

Responsável: product owner

•

Participantes: product owner e desenvolvedor

•

Entrada: personas, objetivos, funcionalidades, jornadas
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•

Saída: modelo de objetivos

•

Técnicas: mapeamento de histórias de usuário, modelagem de objetivos

•

Ferramentas: StarUML, Microsoft Office, Azure Boards

Figura 116 - Modelar Objetivos

Fonte: Autor

Nesta atividade o modelo de objetivos com as funcionalidades descobertas na
exploração de funcionalidades (análise dinâmica do ciclo anterior) do sistema é
apresentado nas figuras 117, 118,119, 121 e 122.
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Figura 117 - Vender Projetos de Móveis Financiados

Fonte: Autor

Figura 118 - Antecipar Recebíveis Finaciados

Fonte: Autor
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Figura 119 - Analisar Proposta de Crédito

Fonte: Autor
Figura 120 - Gerenciar Produção

Fonte: Autor
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Figura 121 - Formalizar Contrataçao de Empréstimo

Fonte: Autor
Figura 122 - Operacionalizar Produto

Fonte: Autor

O modelo de objetivos com o mapeamento realizado até esta etapa foi
apresentado aos stakeholders em reunião, bem como foi proposta uma reavaliação
do projeto como um todo. O score (vide secção 3.2.1) de cada objetivo de uso do
sistema foi reconsiderado e gerou o consolidado do Quadro 11. Esta reavaliação foi
realizada por meio de reunião remota envolvendo todos os participantes com a
finalidade de convergir os objetivos de uso até então extraídos do sistema legado em
principais objetivos de uso, candidados a serem atendidos pelo MVP do projeto. Após
tal reavaliação, o Quadro 11 foi elaborado para expressar a classificação resultante.
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Quadro 12 - Classificação de Objetivos de Uso

Fonte: Autor

A partir da classificação e em consenso com os stakeholders passou a ser
adotada a estratégia de substituir o sistema de financiamento de veículo de maneira
fracionada, no sentido de atender primeiramente ao lojista e sua equipe. Com isso, o
foco das próximas etapas passa a ser o sistema de vendas, de modo a planejar
entregas e custos dos primeiros MVPs.
5.2.4 Ciclo 2 – Refinar Funcionalidades
•

Responsável: product owner

•

Participantes: product owner e usuários

•

Entrada: modelo de objetivo, mapa de histórias de usuário

•

Saída: processo refinados, mapa de histórias de usuário refinado (AS-IS
x TO-BE), fluxo de interação refinado

•

Técnicas: entrevistas, histórias de usuário, mapa de histórias de usuário,
mapa de fluxo de interação, questionário desafiador

•

Ferramentas: Azure Boards, StarUML, Microsoft Office
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Figura 123 - Ciclo 2 - Refinar Funcionalidades

Fonte: Autor

As jornadas do subsistema de vendas foram apresentadas e cada atividade
destas foi discutida com o gestor do produto, gestor operacional e gerente de crédito,
em reunião de aproximadamente 1 hora, sucedida por entrevistas individuais
realizadas com a finalidade de encontrar novas funcionalidades e identificar fronteiras
externas. Para isso, os prints de telas que representam as jornadas foram
apresentados. Algumas funcionalidades surgiram, mas a maior parte das descobertas
foram relacionadas a detalhamentos das funcionalidades já mapeadas. Também
surgiu desta reunião a persona do operador de financiamento, que terá acesso aberto
as condições de financiamento ao cliente. O resultado desta avaliação pode ser
observado na Figura 124, conforme a classificação de objetivos que se sucedeu.
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Figura 124 - Jornadas por Persona

Fonte: Autor

As jornadas aqui detalhadas também foram devidamente armazenadas no
SpecMap do Azure Boards como demonstra a Figura 125.
Figura 125 - Jornadas Cadastradas no SpecMap do Azure Boards e validadas com os
Stakeholders

Fonte: Autor
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5.2.5 Ciclo 2 – Verificar Dependências
•

Responsável: product owner

•

Participantes: product owner e usuários

•

Entrada: funcionalidades, objetivos

•

Saída: funcionalidades derivadas de integração de sistemas, mapa de
histórias de usuário refinado

•

Técnicas: entrevistas, mapeamento de histórias de usuários

•

Ferramentas: Azure Boards

Figura 126 - Ciclo 2 - Verificar Dependências

Fonte: Autor

Com a finalidade de sumarizar o resultado das entrevistas da atividade anterior,
bem como tornar clara as dependências conhecidas do sistema alvo, as histórias de
usuário foram marcadas como histórias com interface de integração conforme
exemplo da Figura 127.
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Figura 127 - Histórias Identificadas como Interfaces com Sistemas Terceiros

Fonte: Autor

5.2.6 Ciclo 2 – Modelar Objetivos
•

Responsável: product owner

•

Participantes: product owner e desenvolvedor

•

Entrada: personas, objetivos, funcionalidades, jornadas

•

Saída: modelo de objetivos

•

Técnicas: mapeamento de histórias de usuário, modelagem de objetivos

•

Ferramentas: Microsoft Office, Azure Boards

Figura 128 - Ciclo 2 - Modelar Objetivos

Fonte: Autor
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A partir de agora, os modelos de objetivos considerados serão os referentes aos
objetivos de uso do módulo de vendas, que foram refinados nesta última etapa,
conforme as Figuras 129, 130, 131
Figura 129 - Vender Projetos de Móveis Financiados

Fonte: Autor
Figura 130 - Antecipar Recebíveis Financiados

Fonte: Autor
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Figura 131 - Prospectar Negociações de Antecipação

Fonte: Autor

5.2.7 Avaliação do Ciclo 2 (Condução)
A etapa de divergência deste ciclo foi crucial para o mapeamento do maior
volume de funcionalidades. Na atividade Levantar Funcionalidades, o diagrama de
estado gerado por meio de análise dinâmica foi avaliado pelo product onwer e pelo
desenvolvedor envolvido como uma linha guia relevante no processo. O processo de
apresentação dos conceitos do diagrama também foi simples o suficiente para
viabilizar o entendimento tanto do desenvolvedor quanto do product owner.
O início da atividade Mapear Fluxo de Interação foi marcado pela avaliação
negativa do grupo em ação (pesquisador, product owner e desenvolvedor). Houve
dificuldade de compreensão em relação à linguagem para mapeamento de interações
(IFML) e o consenso que o fluxo de navegação obtido até então por meio de prints de
tela era suficiente para balizar o entendimento visual dos stakeholder no processo de
convergência. Então, esta atividade, em forma de ajuste de processo, foi retirada do
Sub Processo 2 e pode ser vista graficamente na Figura 132.
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Figura 132 - Subprocesso 2 Ajustado após Ciclo 2 de Pesquisa-ação

Fonte: Autor

A apresentação do resultado obtido por meio de simulações no sistema legado
foi um importante fator de validação de entendimento e a evolução das descobertas
das funcionalidades pôde ser constatada na avaliação quantitativa dos modelos de
objetivos apresentada na Figura 133.
As entrevistas que ocorreram durante este ciclo também foram utilizadas para o
mapeamento de dependências conhecidas e a partir destas, foram adicionadas junto
às histórias as marcações referentes às fronteiras com outros sistemas. O grupo
avaliou que esta atividade foi importante como guia para a análise estática prevista
para o ciclo 3 e como informação valiosa para o futuro desenvolvimento do novo
sistema.
Na Figura 133, a evolução de funcionalidades descobertas por objetivos:
Figura 133 - Evolução de Funcionalidades Descobertas no Ciclo 2

Fonte: Autor

Os participantes avaliaram o Ciclo 2 como fundamental na descoberta de
funcionalidades que emergiriam apenas durante o desenvolvimento e causariam
problemas de arquitetura e atraso de desenvolvimento. Os pontos considerados
positivos para o grupo de pesquisa até aqui são:
•

Os objetivos de uso se tornaram claros e priorizados para o MVP;
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•

As jornadas e as funcionalidades do MVP foram mapeadas e, por fim

•

Funcionalidades

que

envolvem

integrações

conhecidas

foram

devidamente mapeadas.
5.3 Aplicação do Ciclo 3
A execução do ciclo 3 da pesquisa-ação se iniciou no dia 26 de outrubro de 2020
com o treinamento das técnicas desta fase junto aos envolvidos (product owner e
desenvolvedor) e se encerrou no dia 27 de novembro de 2020 com a entrega do
planejamento de cronograma e custos para o projeto do MVP.
É importante ressaltar a previsão de equipe já estabelecida para o
desenvolvimento do projeto, o que não ocorreu. No decorrer das atividades o papel
de scrum master foi realizado ora pelo pesquisador, ora pelo product owner. Já em
relação

ao

time

de

desenvolvimento,

nas

atividades

de

orçamento

os

desenvolvedores do sistema legado participaram da atividade de revisão técnica,
sequenciamento e planejamento de custos do projeto.
Participaram da execução do ciclo 3 de pesquisação: product owner de
antecipação de recebíveis, desenvolvedor responsável pelo sistema legado,
administrador operacional do sistema legado, gerente do produto de antecipação de
recebível, gerente operacional de antecipação de recebível e o pesquisador, conforme
as atividades ilutradas na Figura 134 e detalhadas a seguir.
Figura 134 - Validar backlog de produto

Fonte: Autor

5.3.1 Ciclo 3 – Levantar Funcionalidades Derivadas
•

Responsável: product owner
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•

Participantes: product owner, desenvolvedor

•

Entrada: código fonte, diagrama de fluxo de interação, processos de
negócio

•

Saída: funcionalidades derivadas (suporte, intermediária e de integração),
objetivos de uso

•

Técnicas: diagramação UML classe a partir de engenharia reversa,
mapeamento de processos

•

Ferramentas: StarUML, Visual Studio 2019 Professional

Figura 135 - Ciclo 3 - levantar Funcionalidades Derivadas

Fonte: Autor

O levantamento de funcionalidades derivadas começou a ser realizado a partir
da engenharia reversa do banco de dados do módulo de vendas, do qual gerou o
diagrama de entidade-relacionamento da Figura 136.
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Figura 136 - Diagrama Entidade Relacionamento

Fonte: Autor

Em alinhamento ao diagrama de entidade relacionamento, por meio do visual
studio 2019, também foi possível extrair o modelo de classes a partir do código,
conforme Figura 137.
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Figura 137 - Diagrama Entidade Relacionamento do Sistema Legado

Fonte: Autor

A partir dos diagramas anteriormente obtidos, foi possível identificar um conjunto
de domínios ainda não mapeados, dos quais foi identificado por meio de busca em
código, um módulo do sistema responsável por realizar diariamente a carga destes
domínios expressos na Tabela 15:
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Tabela 7 - Tabela de Funcionalidades de Importação e Exportação de Dados

Fonte: Autor

O diagrama de sequência foi utilizado uma única vez para aprofundar a análise
da simulação de propostas, visto que que envolve aspectos externos ao sistema e
alguma complexidade de distribuição. Para esta funcionalidade, o product owner e o
desenvolvedor principal do sistema detalharam o fluxo de requisições utilizando o
diagrama de sequência da Figura 138:
Figura 138 - Diagrama de Sequência - Simulação de Empréstimo e Antecipação de
Recebível (TO BE)
PropostaDomain

EmprestimoService

AntecipacaoService

IntegracaoEmprestimosAlfa

IntegracaoAntecipacaoAlfa

BackOfficeEmprestimo

1 : SimularPropostaAntecipacao()
3 : Simular()

2 : SimularParcelasCliente()

4 : Simular()
5
6

7
8 : SimularaAntecipacaoLojista()

9 : SimularAntecipacaoLojista()

10 : SimularAntecipacaoLojista()
11

12
13

Fonte: Autor

5.3.2 Ciclo 3 - Levantar Interfaces de Aplicação
•

Responsável: product owner

•

Participantes: product owner e desenvolvedor

BackOfficeAntecipacao
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•

Entrada: código fonte, funcionalidades de interface, funcionalidades
derivadas

•

Saída: funcionalidades derivadas de integração, objetivos de uso

•

Técnicas: diagramação UML a partir de engenharia reversa

•

Ferramentas: Visual Studio 2019 Professional, StarUML

Figura 139 - Ciclo 3 - Levantar Interfaces da Aplicação

Fonte: Autor

Para esta atividade, arquivos de configuração (comuns em aplicação web,
geralmente persistem configurações gerais no âmbito da aplicação) foram analisados
com o objetivo de identificar funcionalidades de fronteiras e os novos requisitos
também foram considerados. Enquanto a Figura 140 representa uma estrutura padrão
da plataforma .Net para configuração de aplicações, o diagrama da Figura 141 reflete
o resultado desta análise realizada em todos os artefatos do sistema (as interfaces de
aplicação destacadas pelo diagrama de componentes, criados manualmente pelo
desenvolvedor envolvido na pesquisa).
Figura 140 - Tira de Configuração Extraída de um Arquivo de configuração de um dos
módulos do sistema

Fonte: Autor
Figura 141 - Diagrama de Componentes (TO BE), Com destaque para as interfaces de
Aplicação
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Fonte: Autor

5.3.3 Ciclo 3 - Refinar Documentação
•

Responsável: product owner

•

Participantes: product owner e desenvolvedor

•

Entrada: diagramas UML, mapa de histórias de usuário, mapa de fluxos
de interação, processos de negócio

•

Saída: mapa de histórias

•

Técnicas: mapa de histórias de usuário, mapa de fluxo de interação e
BPMN, histórias de usuário.

•

Ferramentas: Visual Studio 2019 Professional, StarUML

Figura 142 - Ciclo 3 - Refinar Documentação

Fonte: Autor
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A partir do conhecimento obtido até esta etapa do projeto, a documentação foi
reorganizada considerando o MVP como ponto focal. A partir disso, os processos
relacionados aos objetivos de uso priorizados para o MVP foram refinados no sentido
de abranger as novas descobertas que devem ser contempladas pelo novo sistema
(TO BE) conforme Figura 143, Figura 144 e Figura 145.
Figura 143 - Impacto da Antecipação de Recebível no Processo de Empréstimo

Fonte: Autor
Figura 144 - Refinamento do Processo de Solicitação de Empréstimo
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Fonte: Autor
Figura 145 – Detalhamento do Processo de Antecipação de Recebível

Fonte: Autor

5.3.4 Ciclo 3 - Modelar Objetivos
•

Responsável: product owner

•

Participantes: product owner e desenvolvedor

•

Entrada: personas, objetivos, funcionalidades, jornadas

•

Saída: modelo de objetivos

•

Técnicas: mapeamento de histórias de usuário, modelagem de objetivos

•

Ferramentas: StarUML, Microsoft Office, Azure Boards

Figura 146 - Ciclo 3 - Modelar Objetivos
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Fonte: Autor

Para esta atividade, os modelos dos objetivos principais selecionados para o
MVP foram basicamente incrementados com as descobertas das funcionalidades
derivadas que também irão compor o MVP. Nas Figuras 147, 148, 149, os 3 principais
objetivos de uso priorizados, com as marcações em amarelo de dependências
externas identificadas a partir da análise estática:
Figura 147 - Vender Projetos de Móveis Financiado

Fonte: Autor
Figura 148 - Antecipar Recevíveis Financiados
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Fonte: Autor

Figura 149 - Prospectar Negociações de Antecipação

Fonte: Autor
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5.3.5 Ciclo 3 - Apresentar modelo de objetivos (AS-IS x TO-BE)
•

Responsável: Scrum Master

•

Participantes: time de desenvolvimento, product owner e stakeholders

•

Entrada: modelo de objetivos

•

Saída: modelo de objetivos refinado.

•

Técnicas: Workshop, visão de produto

•

Ferramentas: Microsoft Office, material de escritório

Figura 150 - Ciclo 3 - Apresentar Objetivos

Fonte: Autor

Para esta atividade, foi arpesentado o resultado do AS IS x TO BE por meio da
ferramenta Power Point, onde foi concretizada a visão de produto da Figura 151.
Figura 151 - Visão de Produto Beta Cessão

Fonte: Autor

Em reunião remota esta atividade foi conduzida com o auxílio da extensão do
Azure Boards chamada Product Vision, que possibilitou o compartilhamento do
formulário padrão de MOORE (2014).
Baseado no trabalho desenvolvido até esta etapa, o grupo chegou a um
consenso em relação a visão de produto demonstrada na Figura 151. Neste momento,
todas as jornadas dos 3 objetivos de uso priorizados para o MVP foram apresentadas
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para o grupo por meio do PowerPoint, a fim de instroduzi-lo para a etapa de
priorização.
Nesta atividade estava previsto um estudo de experiência de usuário junto aos
usuários alvos do sistema, com a finalidade de acrescentar a sua perspectiva e abrir
para ajustes nas jornadas. Porém, em virtude da indisponibilidade de acesso por parte
do grupo de pesquisa a estes clientes, esta atividade teve finalidades de alinhar as
expectativas dos envolvidos.
5.3.6 Ciclo 3 - Priorizar Objetivos
•

Responsável: product owner

•

Participantes: product owner, scrum master, time de desenvolvimento

•

Entrada: mapa de história de usuários, histórias de usuário, modelo de
objetivos

•

Saída: objetivos priorizados, funcionalidades definidas e storyboard

•

Técnicas: Workshop, MVP

•

Ferramentas: Azure Boards, Microsoft Office, material de escritório

Figura 152 - Ciclo 3 - Priorizar Objetivos

Fonte: Autor

Para concretizar a visão do produto, os objetivos de uso do sistema já priroizados
foram apresentados em conjunto com o backlog mapeado.
Para esta etapa estava prevista a utilização de técnicas de ideação com o
objetivo de acrescentar histórias ao backlog com o foco no cliente. Entretanto, com a
indisponibilidade de acesso aos usuários alvo (gestores e vendedores das lojas
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parceiras), esta atividade teve como ação principal uma breve apresentação das
jornadas mapeadas no processo, introduzindo a atividade seguinte, que é o
planejamento do MVP.
5.3.7 Ciclo 3 - Planejar MVP
•

Responsável: Scrum Master

•

Participantes: desenvolvedor, product owner e stakeholders

•

Entrada: histórias de usuário do MVP

•

Saída: histórias de usuário com análise de esforço, histórias de
arquitetura

•

Técnicas: Workshop, Revisão Técnica, Negócio e UX

•

Ferramentas: Azure Boards, Microsoft Office

Figura 153 - Ciclo 3 - Planejar MVP

Fonte: Autor

A partir da Aplicação das técnicas de Revisão Técnica e Sequenciamento da
Lean Inception (vide seção 2.2.10), foi possível estabelecer as ondas e análise relativa
de esforço para desenvolvimento das funcionalidades priorizadas junto ao backlog,
conforme demonstrado na Tabela 8.
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Tabela 8 - Análise de Esforço Relativo a partir da Revisão Técnica

Fonte: Autor

Para esta atividade, foi realizada uma breve explicação a respeito da técnica e o
pesquisador facilitou a passagem dos itens pela revisão técnica (ver seção 2.2.10).
Foram revisados 66 itens de backlog onde o nível de confiança em relação ao
entendimento dos itens pelos participantes foi alto em 59 dos itens, com pontos de
atenção em 7 itens e ponto crítico em 1 deles.
5.3.8 Ciclo 3 - Planejar Custos e Cronograma
•

Responsável: Scrum Master

•

Participantes: time de desenvolvimento, product owner e scrum master.

•

Entrada: histórias de usuário do MVP

•

Saída: roadmap e planilha de custos.

•

Técnicas: Sequenciador, Esforço Relativo (PMG)

•

Ferramentas: Azure Boards, Microsoft Office

Figura 154 - Ciclo 3 - Planejar Custos e Cronogramas

187

Fonte: Autor

Com base ná análise de esforço obtida a partir da atividade anterior, com a
aplicação da técnica de planejamento e custo proposta pela Lean Inception, a Tabela
9 foi obtida, de maneira a organizar os itens em sprints, como propõe a técnica de
sequenciamento (vide seção 2.2.10).
Tabela 9 - Histórias de Usuário organizadas em Sprints

Fonte: Autor

Para a execução do projeto, estima-se uma equipe com 3 desenvolvedores, 1
analista de testes, 1 product owner e 1 scrum master, compondo o custo apresentado
na Figura 155.
Figura 155 - Planejamento de entregas do Projeto Beta Cessão
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Fonte: Autor

Como parte do proposto deste processo, o backlog foi cadastrado na ferramenta
de gerenciamento de backlog da Microsoft e poderá ser controlado a qualquer
momento no decorrer das sprints. A Figura 156 demonstra as histórias de usuário com
desenvolvimento planejado em sprints.
Figura 156 - User Story Mapping (SpecMap do Azure Devops)

Fonte: Autor

O mesmo backlog também pode ser controlado sob a perspectiva de módulos
do sistema (Figura 157).
Figura 157 - Backlog Sob a Perspectiva de Módulos do Sistema
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Fonte: Autor

5.3.9 Avaliação do Ciclo 3 (Condução)
Na primeira etapa do ciclo, foi possível amadurecer o entendimento a respeito
da complexidade das integrações com outros sistemas, além de trazer à tona
funcionalidades não visíveis nas telas do sistema legado e que não seriam capturadas
sem intervenção de código. A atividade de refinamento de documentação foi
importante para consolidar o material resultante de toda a exploração do sistema
legado. Já em relação ao modelo de objetivos, com o desenvolver da pesquisa-ação,
sofreu ajustes para melhor apontar as interfaces de aplicação, de forma que as
funcionalidades impactadas se apresentassem grifadas em amarelo.
A apresentação do diagrama de componentes para o desenvolvedor foi
importante e, embora o diagrama seja bem conhecido, foi apontado como promissor
como base para futura implementação da arquitetura do novo sistema.
Na segunda etapa, apesar das adaptações em relação à pandemia de COVID19 tornarem a execução em sessões remotas (ferramentas desconhecidas e
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comunicação diferente da comunicação presencial, com lousa, quadros e monitores),
foi possível convergir aos objetivos do projeto de forma a culminar com os artefatos
planejados antes do início do trabalho: planejamento detalhado, orçamento previsto e
backlog de produto priorizado até a conclusão da migração.
É importante ressaltar que, embora não sejam técnicas praticadas na instituição,
as técnicas da “Lean Inception” por serem bem difundidas, foi necessária somente
uma apresentação resumida aos participantes e para reforçar os conceitos discutidos,
foram sugeridas literaturas e podcasts a respeito das técnicas de revisão técnica,
visão de produto e sequenciador, aplicadas na segunda etapa (ver seção 2.2.10).
Também estava prevista a aplicação da técnica de desafio (validação
colaborativa de requisito por troca de e-mails) mas dada a granularidade da análise
estática, os participantes decidiram por não utilizar esta técnica no momento de
elaboração de backlog, porém sinalizaram com a viabilidade de sua aplicação durante
futuros refinamentos de backlogs de sprints.
Do ponto de vista quantitativo, como pode ser observado na Figura 158, o ciclo
3 identificou funcionalidades de operacionalização do sistema e trouxe à luz
funcionalidades com interface com outros sistemas.
Figura 158 - Evolução da descoberta e convergência de funcionalidades dno Ciclo 3
(MVP)

Fonte: Autor

Os participantes avaliaram como positivo o atendimento dos seguintes critérios
em relação ao Ciclo 3:
•

O resultado do planejamento de custo e cronograma atendeu a
expectativa em relação ao subprocesso 3;
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•

A base ferramental para gerenciamento de backlog de produto proposto
no decorrer do processo atende à expectativa no ciclo de gerenciamento
de requisitos;

•

Os

resultados

obtidos

podem

ser

integrados a

um

ciclo

de

desenvolvimento utilizando o SCRUM como método ágil, e
•

O backlog descoberto e não utilizado no MVP poderá ser utilizado no
planejamento de outros MVPS.

5.4 Consolidação e Análise dos Resultados
Este capítulo apresenta o resultado da pesquisa-ação conduzida no Banco Beta,
com a participação de representantes do produto do sistema legado de veículo e do
sistema de antecipação de recebível compreendendo os meses de outubro, novembro
e dezembro.
Foram realizados treinamentos pontuais e/ou alinhamento sobre as técnicas
aplicadas na pesquisa-ação à medida que foram utilizadas nas atividades do processo
proposto.
Cada ciclo foi executado uma única vez com oportunidades de melhorias a cada
transição de atividade dentro dos ciclos.
A condução da pesquisa foi implementada em meio à pandemia de COVID-19,
o que a princípio impactou a maneira como algumas interações estavam previstas. Se
por um lado, as ferramentas como post-it, lousas, monitores, flipcharts fizeram falta
nas interações, por outro, ferramentas como Microsoft Teams, Zoom e Google Meets
expandiram os limites de uso de outras plataformas online, como Azure Boards por
exemplo.
Em relação às técnicas aplicadas, a seguir uma síntese das conclusões que a
pesquisa-ação consolidou:
BPMN: A aplicação da técnica para mapeamento de processos em nível de
negócio e aplicação foi bem sucedida no sentido de possibilitar a organização do
resultado de entrevistas (captura de processos e atividades manuais e sistêmicos
realizados pelos usuários ou solicitados pelos stakeholders) e dos processos de
negócio e aplicação obtidos a partir da simulação sistêmica em ambiente de testes.
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Na percepção do product owner, corroborou para que a aplicação da notação
fosse útil no processo a disponibilidade de documentos relacionados ao produto.
Personas e Jornadas de Usuários: embora a aplicação de ambas as técnicas
na engenharia de software sugere uma amplitude maior em relação ao envolvimento
de todas as personas no processo de criação (neste trabalho foram envolvidos
representantes das personas), estas se apresentaram intuitivas em relação à curva
de aprendizado dos membros do grupo de pesquisa (product owner e desenvolvedor
não conheciam a técnica) e quando combinada com BPMN, foi possível capturar
detalhes de priorização que não seriam observados pela aplicação dos processos
correntes no banco Beta.
User Story Mapping: nesta pesquisa-ação, o suporte do ferramental do
SpecMap para o Azure Bords mostrou-se eficiente no apoio à visibilidade dos
incrementos das sprints

planejadas.

Em

alguns momentos,

simplificou

a

demonstração de impactos das mudanças necessárias para o projeto alvo (AS-IS x
TO-BE), entretanto, no quesito análise de impacto, a comunicação por meio das
ferramentas não foi equivalente às experiências presenciais em outros projetos da
instituição.
MVP: o principal objetivo desta técnica neste projeto foi apresentar uma
entrega antecipada de um produto que ainda não tem uma ampla carteira de clientes
para suportar grandes investimentos.
Neste aspecto, a avaliação dos participantes confirmou esta espectativa, pois
gerou uma implantação em etapas e com diminuição de riscos de substituição do
sistema legado. Entretanto, alguns pontos podem ser melhorados em próximas
aplicações do processo, como por exemplo a aplicação do Lean Canvas (vide seção
2.2.9), que propõe o incremento (MVP), mas também propõe métricas para validar
sua eficácia.
Diagrama de Implantação: o uso do diagrama de implantação para
mapeamento dos artefatos do sistema legado tornou a visualização em módulos do
sistema simples e útil. Ao utilizá-lo como linha guia para as simulações, tornou visível
também o escopo de testes para descobrir as funcionalidades. É importante ressaltar
o feedback do product owner de que o seu uso foi possível somente pelo fato da
instituição ter uma gestão mínima de mudanças. Para esta técnica, foi realizado um
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treinamento pontual com o desenvolvedor e o product owner para alinhamento de
expectativa, uma vez que o uso de tal diagrama não é incomum na instituição.
Diagrama de sequência: a visualização de interação que este diagrama da
UML proporciona mostrou ser importante no mapeamento da funcionalidade mais
crítica do MVP: a simulação de proposta de financiamento e antecipação.
Ao mesmo tempo que pode ser aplicado com o objetivo de definição de projeto
(métodos com parâmetros e saídas), a sua utilização mais simples, apenas para
visualização de interação entre componentes de sistemas interconectados, de acordo
com o desenvolvedor, facilitou a análise tanto de nível técnico, quanto de nível de
negócio e possibilitou alcançar entendimento suficiente a respeito da funcionalidade.
O entendimento do product owner em relação à complexidade da funcionalidade se
tornou mais claro em função da avaliação deste modelo.
IFML: a proposta de sua aplicação nesta pesquisa-ação foi fazer a ponte dos
requisitos selecionados com a arquitetura do sistema desejado. Entretanto, em
avaliação conjunta com os envolvidos, notou-se que o custo-benefício de sua
aplicação (difícil entendimento e execução complexa) não é válido para esta etapa do
projeto. Por este motivo, a atividade a qual esta técnica era destinada foi retirada do
processo proposto.
Análise dinâmica: foi a técnica que mais descobriu funcionalidades no sistema
legado. Apoiada no BPMN, mostrou ser uma ferramenta importante na engenharia
reversa de requisitos. Quando foi associada à leitura de logs e registros de transações
(diagrama de estado), tornou a cobertura das descobertas mais ampla.
Análise estática: a utilização do código fonte para geração do diagrama de
classe, entidade relacionamento e diagrama de componente, além de proporcionar a
descoberta de funcionalidades que emergiriam apenas na etapa de desenvolvimento,
deu bagagem técnica para uma melhor avaliação de esforço por parte do
desenvolvedor em relação a planejamento de custo e cronograma.
Técnica do Desafio: trata-se de uma discussão de refinamento de requisito
que estava prevista pelo processo inicial. Porém, dada a granularidade obtida com a
sequência de técnicas aplicada, foi retirada do processo. Na avaliação dos envolvidos
esta técnica pode ser útil no refinamento de requisitos de futuras sprints.
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Divergência e Convergência: considerado por todos os participantes fator de
sucesso para o resultado, a utilização de técnicas de engenharia reversa para captura
de funcionalidades do sistema legado e técnicas de elicitação para convergência em
funcionalidades desejadas tornou a comunicação com os stakeholders e usuários
mais fluída e com foco nas melhorias necessárias no sistema alvo. Foram executadas
3 etapas de engenharia reversa e 3 etapas de elicitação de requisitos.
Do ponto de vista comportamental, o product owner avaliou que os
stakeholders e usuários mostraram-se mais seguros e confiantes em compartilhar
conhecimento quando questionados a respeito das funcionalidades do sistema, uma
vez que o product owner apresentou o conhecimento obtido a partir de engenharia
reversa de requisitos nas entrevistas e reuniões de alinhamento realizadas no período
da pesquisa-ação.
Após 6 etapas alternadas entre engenharia reversa e engenharia avante, o
grupo de pesquisa concluiu que o nível de granularidade da história foi mais alto que
quando comparado ao backlog que é gerado pelos métodos correntes no banco Beta
(uso de engenharia avante).
Técnicas da Lean Inception: as atividades previstas para este processo
podem ser divididas em dois grupos: atividades de ideação e atividades de
convergência. As atividades de ideação (apresentação de objetivos e parte da
atividade de priorização) foi executada com limitações, pois estava prevista a
presença de usuários das lojas de móveis planejados, o que impediu a coleta de novas
funcionalidades, principalmente as relacionadas a experiência do usuário.
Por outro lado, o outro grupo de funcionalidades (parte da atividade de
priorização e as atividades de planejamento de MVP e planejamento de custos e
cronograma) foi aplicada em sua totalidade, proporcionando, segundo o grupo, maior
confiança em relação aos objetivos de negócio relacionados ao projeto.
Outro fator bem avaliado pela equipe envolvida na pesquisa foi a integração do
backlog priorizado no planejamento do MVP com a ferramenta de gerenciamento de
backlog Azure Boards, que possibilitará não só o refinamento do backlog dos MVPs
mapeados, mas também as iterações que serão implementadas posteriormente.
Modelo de Objetivos: o modelo de objetivos criado pelo autor desta pesquisa
visa conectar as fases de engenharia reversa de requisitos do sistema legado e as
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fases de elicitação de requisitos do novo sistema. Do ponto de vista organizacional, o
modelo foi bem avaliado pelo grupo em relação à priorização, uma vez que foca na
elicitação do MVP.
Entretanto, uma lacuna chamou a atenção dos participantes quando da
exibição dos resultados do ciclo 3: poucas funcionalidades diferenciais e
oportunidades foram descobertas. E um dos motivos apresentados para esta lacuna
é a limitação de entrevistas com os usuários das lojas de planejamento de móveis.
Do ponto de vista quantitativo, o ciclo 3 resultou na descoberta de 422
funcionalidades, envolvendo 32 jornadas de usuários em 7 objetivos de uso, que
devidamente classificados, geraram um MVP com a síntese de 240 funcionalidades
em 66 histórias de usuário como demonstram as Figuras 159 e 160.
Figura 159 - Avaliação Quantitativa Baseada no Modelo de Objetivos

Fonte: Autor

Figura 160 - Histórias de Usuário Selecionadas para o MVP

Fonte: Autor
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Outro ponto relevante nos resultados obtidos, foi a avaliação da equipe de que
56 funcionalidades de impacto significativo na estrutura do sistema não seriam
descobertas pelos métodos correntes antes dos ciclos de desenvolvimento, conforme
Tabela 10.
Tabela 10 - Funcionalidades Emergentes do processo Proposto
Módulo
Funcionalidades
Cadastro
In loco
Termo de responsabilidade
Documentos pessoais requeridos
Comunicação com o crédito
Comunicação com o CSC
Assinar termo de responsabilidade
Importação Domínios Backoffice
Importação Domínios Corporativos
Importação Usuários de Rede
Crédito
Consulta Lista Impeditiva
Consulta Risco Interno
Consulta Documentação
Impressão Contrato
Impressão In Loco
Impressão Termo de Responsabilidade
Impressão Ficha de Aprovação
Impressão Termo de Seguro Prestamista
Impressão Autorização Faturamento
Impressão Ficha Proposta + CET
Impressão Documentos Pessoais
Consulta Histórico Participantes
Comunicação CSC x Crédito x Operador x
Vendedor
Consulta Histórico da Proposta
Consulta Detalhes Alteração da Proposta
Fluxo de Propostas Por Etapa
Fluxo de Propostas Em Análise
Fluxo de Propostas Por Status
Produção Por Formalizador
Produção Por Analista
Produção por Operador
Produção por Regional
Produção por CSC
Indicadores por Status
Indicadores por SLA
Indicadores de Tempo
Contador SLA
Alçada de Valor Financiado
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Módulo

Formalização

Gerencial

Funcionalidades
Alçada de Data Base
Alçada de Prazo x Idade Veículo
Alçada de Prazo x Idade do Proponente
Alçada de Idade do Proponente
Alçada de Percentual de Entrada
Alçada de Comprometimento de Renda
Alçada de Entrada Líquida
Refazer Cunsultas Externas
Acompanhar Esteira Formalização
Visualizar
Propostas
Aguardando
Contabilização
Comunicação CSC x Crédito x Operador x
Vendedor
Pendenciar Crédito
Consultar Relatório Geral
Consultar Relatório Geral
Gerenciar Usuários (VENDAS)
Gerenciar
Usuários
(CRÉDITO
E
FORMALIZACAO)
Transferir Alçada
Consultar Motivo de Reprovação
Cadastrar Motivo de Reprovação

Fonte: Autor

O alto número de funcionalidades alteradas (que não serão implementadas da
mesma maneira como estão no sistema legado) também foi fator de avaliação positiva
por parte do grupo envolvido na pesquisa, uma vez que parte delas foram apontadas
inicialmente como equivalentes a do sistema legado (não sofreriam mudanças).
Em função dos resultados empíricos apresentados pela aplicação dos ciclos da
PA ao processo proposto na seção 3 (processo inicial), o processo final obtido pode
ser visto nas Figuras 161, 162, 163 e 164.
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Figura 161 – Processo Final

Fonte: Autor
Figura 162 – Subprocesso 1 - Coletar Metas e Objetivos de Uso

Fonte: Autor
Figura 163 - Subprocesso 2 – Coletar e descobrir funcionalidades

No subprocesso 2 houve duas adaptações realizadas em decorrência da
pesquisa-ação: a atividade “Mapear Fluxo de Interação” deixou de fazer parte do
processo, enquanto a técnica de desafio de requisitos proposta por Alexandrova e
Rapanotti (2019) deixou de compor a atividade Refinar Funcionalidades.
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Fonte: Autor

Figura 164 - Validar Backlog de Produto

Fonte: Autor
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste capítulo são apresentadas as conclusões deste trabalho, examinando a

questão de pesquisa e os resultados alcançados. Também são relatadas as
contribuições obtidas, as limitações encontradas e as recomendações para trabalhos
futuros.
6.1 Conclusão
Dada a difuculdade de se obter regras de negócio a partir de sistemas legados
e a complexidade contemporânea realacionada a transformação digital pela qual
passa a economia de forma geral, este trabalho se propôs a integrar conceitos e
técnicas de elicitação a engenharia reversa de forma a padronizar a abordagem de
levantamento de requisitos para substituição de sistemas legados financeiros web.
Dentro do contexto exposto, ao longo da realização desta pesquisa, por
mediação da revisão sistemática e da pesquisa-ação, foi possível mostrar os
caminhos percorridos para analisar e melhorar o processo proposto.
Para introduzir as conclusões finais desta dissertação, é necessário apresentar
a questão principal, inicialmente colocada na seção 1.2:
•

Como desenvolver um processo para obter as funcionalidades de
sistemas legados financeiros web por meio de técnicas de elicitação
integradas a técnicas de engenharia reversa?

A pesquisa foi iniciada por uma revisão sistemática da literatura, descrita na
seção 2.5. O conhecimento adquirido auxiliou na definição do processo para alcançar
o objetivo principal deste trabalho. Entretanto, a pesquisa não encontrou um processo
para descoberta e priorização de backlog de produto para substituição de sistemas
legados financeiros web.
Esta pesquisa descreveu aplicações empíricas da abordagem proposta neste
trabalho, incluindo o uso de técnicas como User Story Mapping, Personas, Jornada
de Usuário, BPMN, Análise Estática, Análise Dinâmica, IFML, Diagrama de Estados,
Diagrama de Implantação, Divergência e Convergência, MVP e Revisão Técnica e
Sequenciamento da Lean Inception, evidenciando a geração de conhecimento,
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contribuindo assim no aumento da qualidade no levantamento de requisitos para
substituição de sistemas legados.
A junção das técnicas propostas trouxe transparência em relação ao
provisionamento de esforço e custo no processo de planejamento de substituição do
sistema legado, aprimorando o processo de levantamento de requisitos e orçamento
de projeto.
Os resultados empíricos apresentados pela aplicação dos ciclos da PA ao
processo proposto na seção 3 (processo inicial), levaram aos ajustes no processo final
que é apresentado nas Figuras 161, 162, 163 e 164.
Em função do processo aplicado, foram descobertas 56 funcionalidades de
impacto significativo na estrutura do sistema e que não seriam descobertas pelos
métodos correntes antes dos ciclos de desenvolvimento, conforme Tabela 10.
A partir dos critérios de qualidade atingidos e das melhorias sugeridas no
monitoramento da pesquisa-ação, apresentados na seção 5.6, pode-se concluir que
o conhecimento gerado por este trabalho e a aplicação da pesquisa-ação contribuíram
com a elaboração do processo para obtenção de backlog priorizado a partir da
aplicação intercalada de técnicas de engenharia reversa e elicitação de requisitos em
sistemas legados financeiros web.
6.2 Contribuições
A elaboração do processo para obtenção de backlog priorizado para substituição
de sistemas legados financeiros web intercalando técnicas de engenharia reversa
(análise de documentos, análise dinâmica e análise estática) a técnicas de elicitação
utilizadas na engenharia avante (User Story Mapping, Persona, Jornada de Usuário,
Lean Inception, BPMN, Diagramas Uml e MVP) trouxe as seguintes contribuições
acadêmicas e para a indústria:
Contribuições Acadêmicas:
a) Avaliação do estado da arte no processo de levantamento de requisitos para
substituição de sistemas legados, bem como a aplicação de técnicas de
engenharia reversa e avante de requisitos neste contexto;
b) Adição de novos conhecimentos às abordagens existentes, utilizando-as na
confecção do processo proposto neste trabalho e sua aplicação em
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ambiente empresarial:
•

O uso do modelo de objetivos a partir do conceito MVP Canvas
(CAROLI, 2015) para alinhar a comunicação entre TI e área de
negócios;

•

O uso de técnicas de análise de esforço como a revisão técnica
e diagramas UML para mapeamento de sistemas legados;

•

A integração entre Análise Dinâmica e Diagrama de Estados para
a descobertas de funcionalidades derivadas;

Contribuições para a Indústria:
a) Os subsídios gerados nesta pesquisa apoiaram o processo de tomada de
decisão em relação a estratégia para introdução de um novo produto no
mercado financeiro;
b) A partir dos critérios de qualidade pré-estabelecidos na seção 4.2, observase que o conhecimento gerado por este trabalho e a aplicação da PA
contribuíram no planejamento de custos e cronograma do desenvolvimento
de novos sistemas computacional a partir dos sistemas legados. Foram
identificadas pela equipe 56 funcionalidades que não seriam mapeadas
antes da etapa de desenvolvimento e destas, 9 fazem parte do MVP. Na
percepção do grupo, essas 56 funcionalidades não mapeadas poderiam
prejudicar os atributos de qualidade do sistema alvo e prejudicar o
cronograma de desenvolvimento.
c) O processo proposta de maneira integrada a ferramenta Azure Boards e a
extensão SpecMap proveu um ferramental com ganhos signifativos no
gerenciamento de requisitos
d) O processo elaborado foi adotado como base pelo banco Beta para análise
e substituição gradual de sistemas legados em oposição ao processo
anterior utilizado para substituição de sistemas legados.
6.3 Limitações da Pesquisa
O processo para elaboração de backlog priorizado na substituição de sistemas
legados mostrou-se útil em ambientes de desenvolvimento ágil. Como a PA foi
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conduzida em execução única de 3 ciclos, algumas limitações devem ser
consideradas:
a) Por se tratar de execução em um único projeto da instituição, esta pesquisa
não deve ser tratada como um estudo conclusivo;
b) A abordagem proposta neste estudo foi criada para contextos de
desenvolvimento ágil de desenvolvimento de software, com equipes
experientes em mercado financeiro e sistemas web. Sendo assim, o uso da
abordagem em um ambiente diferente deste precisaria de adaptações antes
de ser realizado;
c) Ainda em condições empresariais relacionadas a COVID-19, boa parte da
estratégia de ideação associada às entrevistas e observações do usuário
final não foi realizada, não sendo possível identificar em sua plenitude o
valor real para o usuário final do backlog de produto proposto.

6.4 Futuros trabalhos
Outras oportunidades de pesquisas foram encontradas durante este trabalho,
porém não fizeram parte de seu escopo, são elas:
a) Aplicação do processo proposto em novos ciclos de PA em empresas com
características diferentes das apresentadas neste trabalho e sem as
limitações de acesso a todos os tipos de usuários da aplicação, permitindo
uma quantidade maior de insumos a serem analisados;
b) Algumas atividades de engenharia reversa neste trabalho, como geração
do diagrama de estados e diagrama bpmn podem ser alvo de pesquisa
quanto a automação destas;
c) Uma proposta de extensão deste trabalho pode ser feita no sentido de
melhorar a amplitude dos critérios de avaliação realizando PA que
contemple tanto a fase de levantamento de requisitos quanto a fase de
implementação de um projeto de desenvolvimento de software.
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APÊNDICE A – Execução da Revisão Sistemática
Execução da Revisão
A execução da revisão sistemática foi conduzida pelo autor desta dissertação
por meio de buscas nas bases eletrônicas, selecionadas conforme descrito na seção
anterior referente ao “Planejamento da Revisão”. Sobre o resultado das buscas e com
base em seus resumos, introdução e conclusão, foram identificados os estudos
incluídos e excluídos conforme os critérios de inclusão e exclusão (pré-avaliação e
segunda avaliação). Os estudos classificados como “incluídos” nas duas avaliações
foram analisados por meio de leitura minuciosa e deram subsídio para elaboração da
síntese final da revisão.
A cada base consultada, por meio da aplicação de um “string” de busca, foi
criada uma tabela resumo das avaliações por critérios de inclusão e exclusão. Nesta
tabela, cada linha representa um estudo recuperado e como colunas, temos:
1. Número sequencial do estudo dentro da base consultada;
2. Critério(s) de inclusão presente;
3. Critério(s) de exclusão presente;
4. Conclusão da pré-avaliação;
5. Conclusão da segunda avaliação;
As colunas 2 e 3 contém os critérios atendidos de inclusão e exclusão, conforme
descrito na seção anterior. A coluna 4, “Conclusão da pré-avaliação”, indica se o
estudo está excluído da revisão ou incluído, ou seja, se irá participar da segunda
avaliação. A coluna 5, “Conclusão da segunda avaliação”, indica inclusão na
composição da síntese final da revisão, ou se está excluído. A existência de um único
critério de exclusão, quer seja na pré-avaliação ou na segunda avaliação,
desclassifica o estudo da síntese final.
As seções seguintes, por base pesquisada, relacionam as obras retornadas
após a busca preliminar, realizada pela execução do “string” de busca, e na sequência,
é apresentada a tabela resumo das avaliações elaborada com a leitura parcial destas
obras e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão.
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