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RESUMO

A Engenharia de Requisitos é composta pelas fases de levantamento das
necessidades dos usuários, de análise, de especificação, de validação e de
gestão. A fase de coleta dos requisitos é na que mais se encontram problemas
como: ambiguidades, omissões, falta de clareza e conceitos redundantes. Esses
problemas resultam das indefinições dos usuários e da subjetividade inerente da
etapa de levantamento dos requisitos. Por consequência, a falta de entendimento
dos requisitos impacta diretamente a qualidade do software desenvolvido e por
este motivo que uma das práticas de qualidade do Capability Maturity Model
Integration (CMMI) e da Engenharia de Requisitos indicam o uso de revisões por
pares para obtenção de uma qualidade efetiva do produto de software e
antecipação de problemas. O principal objetivo desta pesquisa é que se
identifique antecipadamente os atributos de subjetividade que induzem à falta de
alinhamento de escopo entre usuários e desenvolvedores, e consequentemente
melhore a qualidade e o entendimento dos requisitos. Este trabalho propõe a
criação de critérios e de um checklist padrão de revisão por pares como meio de
identificação da subjetividade. Ao aplicar estes critérios em projetos reais de
desenvolvimento de software, é possível verificar a existência de atributos
subjetivos e que o checklist proposto auxilia na identificação da subjetividade e
de requisitos imprecisos, ambíguos, inconsistentes e incompletos. Também é
possível observar que o checklist pode direcionar o processo de condução das
revisões por pares e quais dos critérios de subjetividade são mais recorrentes
neste estudo.

Palavras chave: requisitos; técnicas de revisão por pares; validação;
subjetividade; qualidade.
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ABSTRACT
Identification and analysis of subjective attributes in order to improve the
quality and understanding of requirements
The Requirements Engineering is composed by identifying, analysis,
specification, validation and requirements management. The analysis phase is
one where the problems of ambiguity, omissions, plainness and redundant
concepts are most found. These problems are resultant of user’s needs and the
inherent subjectivity. The consequence of misunderstanding requirements is the
impact in the quality of requirements and that’s why the Capability Maturity Model
Integration (CMMI) and the Requirements Engineering propose the peer review
practice to gain quality and to identify problems in advance. The main purpose of
this study represents the analysis and gathering the subjective requirements in
order to improve requirements quality. Creating a criteria and a checklist to apply
on peer review process and using this checklist at software development’s
projects is identified an effective understanding about requirements and
subjective terms in order to have a low level of misunderstanding and problems
about subjectivity. At this study also is able to verify that checklist helps to guide
the peer review process and helps to identify which subjective criteria is most
found.

Keywords: requirements, peer-review, validation, subjectivity, quality.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação
A definição e entendimento do significado do que é um requisito e o que,
realmente, se deseja obter como resultado de um desenvolvimento de um
produto de software, podem conter aspectos subjetivos e que não são tão
simples de definir, de delimitar e de detalhar. É por isto que Pressman (2006)
comenta que os problemas que envolvem a definição de escopo, de
entendimento e de volatilidade dos requisitos ajudam a compreender a origem
desta dificuldade.
Além disso, o desenvolvimento de um produto de software pode apresentar
problemas de entendimento de requisitos, de abrangência de testes e de falta de
alinhamento de escopo. Robertson (2006) conclui que 60% de problemas
encontrados durante o desenvolvimento do produto de software ocorrem na fase
de levantamento de requisitos, e isto reforça a necessidade de qualidade durante
esta fase.
Os requisitos de software têm o objetivo de detalhar o entendimento das
necessidades dos envolvidos, e são originados por pessoas influenciadas pela
construção particular de conhecimento, de experiências, de procedimentos de
pesquisa, de observação, de imaginação e de atitudes. A coleta e a negociação
dos requisitos podem gerar abertura para a subjetividade e problemas de
interpretação. A modelagem de sistemas, embora muitas vezes compreendida
apenas como um processo técnico, é essencialmente uma atividade de
comunicação acerca de um assunto intrinsecamente complexo e abstrato,
gerando problemas de compreensão e de subjetividade. (SOMMERVILLE, 2007),
(GOERGEN,2003 )
Alguns autores, como Fabbrini(2001) e Davis(1993) definem a subjetividade
dos requisitos, como as ambiguidades, os conceitos implícitos, a falta de
completeza, as inconsistências, a imprecisão e as redundâncias expostas pelos
principais envolvidos, quando não conseguem expressar com exatidão o que
realmente querem como resultado do desenvolvimento do software. Os requisitos

são identificados por meio da comunicação e uso da linguagem natural, o que
representa um ponto crítico de entendimento.
Com o objetivo de contribuir para a qualidade do processo de software,
alguns modelos e normas, como Institute of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE) e CMMI (2006), indicam a prática de revisão por pares auxilia a
identificação de requisitos e a antecipação de problemas, sem apresentar, em
detalhes como estruturar esta verificação.
As técnicas de revisão são categorizadas de acordo com o seu rigor e
formalismo. Existem várias técnicas de revisão por pares: facilitadas, não
facilitadas, estruturadas, não estruturadas, com critérios, sem critérios que
auxiliam na identificação da subjetividade e antecipação de problemas e
inconsistências. (WIEGERS,2002), (CMMI-DEV,2006).
Por sua vez, para Olsina (2001) o processo de revisão por pares se baseia
em requisitos que se originam de um conjunto de regras de negócio e metas
definidas pelos tomadores de decisões, que são seres-humanos e como
consequência apresentam o fator subjetividade. A aplicação da revisão aos pares
associada às definições de subjetividade contribui com a qualidade do
desenvolvimento de software.
Por

isso, alguns autores como Pressman (2006), Sommerville(2007) e

Wiegers(2002) sugerem de como estruturar o processo de validação, porém
existe, ainda, a necessidade de definir critérios para que as características
subjetivas dos requisitos sejam identificadas e contribuam para a melhoria de
qualidade dos requisitos.
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1.2 Objetivo

O objetivo deste trabalho é identificar os atributos de subjetividade
relacionados aos modelos de qualidade e à interpretação dos requisitos de
software, para que os aspectos subjetivos sejam mapeados antes do
desenvolvimento, testes e implantação do mesmo.
Como objetivo secundário, se propõe a definição e aplicação de um checklist
e um processo estruturado de revisão por pares como condução do experimento.

1.3 Contribuições

O mapeamento dos atributos de subjetividade proposto neste trabalho
contribui com o entendimento de que o desenvolvimento de software mesmo
sendo um processo técnico não é possível desvincular as características
subjetivas dos requisitos.
Outra contribuição refere-se ao estudo e comparação dos modelos de
qualidade de (DAVIS,1993), (FABBRINI,2001) e (IEEE,1998) relacionados à
subjetividade.
As práticas de qualidade (CMMI, International Standards Organization
((ISO9126), IEEE e Project Management Institute (PMI)) existentes no mercado
indicam a importância da condução da revisão por pares durante o ciclo de
desenvolvimento de software, mas não apresentam em detalhes como estruturar
esta verificação para que se evitem a subjetividade dos requisitos na fase de
levantamento.
A identificação dos atributos de subjetividade resultante deste estudo,
também contribui com a definição de critérios de revisão por pares e
desenvolvimento de checklist relacionado à identificação de atributos de
subjetividade.
O trabalho também contribui com um processo estruturado de revisão por
pares a fim de que os papéis de autor, revisor e mediador sejam conduzidos de
uma forma clara e objetiva durante as revisões por pares.
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Apresenta-se com este trabalho, que a identificação dos atributos de
subjetividade e a prática de revisão por pares é relevante para a obtenção de
qualidade do processo de desenvolvimento de software, visto que a qualidade
obtida é refletida em todo o ciclo de desenvolvimento de software, contribuindo
para

um

melhor

entendimento

das

necessidades

dos

usuários

e

consequentemente menor nível de retrabalho.
Desta forma, outros autores poderão utilizar os critérios de revisão definidos
e aplicados neste trabalho, para que o processo de revisão por pares, durante o
desenvolvimento dos requisitos de seus respectivos projetos sejam aprimorados
e padronizados .

1.4 Método de Trabalho

A pesquisa de conteúdo bibliográfico é direcionada à área de requisitos de
software e qualidade, com ênfase no estudo dos atributos de subjetividade e a
revisão por pares.
O conceito de requisitos funcionais, não funcionais e os principais problemas
do processo de engenharia de requisitos são estudados com base nos autores
reconhecidos

como

referência

na

área

de

engenharia

de

software

(SOMMERVILLE, 2007), (WIEGERS,2003), (PRESSMAN,2006). Como também,
o artigo de Nuseibeh (2000) o qual indica o aspecto humano relacionado ao
principal propósito da engenharia de requisitos que é atender às necessidades
dos principais envolvidos.
Ao estudo dos requisitos, se adiciona o estudo da obtenção de qualidade da
fase de levantamento e a revisão por pares com base nas práticas indicadas pelo
CMMI(2006). Como também, um comparativo entre os modelos de qualidade de
Fabbrini (2001), de Davis (1993) e IEEE(1998) relacionados à subjetividade dos
requisitos.
O relacionamento entre a revisão de requisitos e a subjetividade são
estudados com base em Goergen (2003) e Wiebe (2002) e são utilizados como
apoio na definição dos critérios de revisão.
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Após as pesquisas bibliográficas e a definição do conceito de subjetividade
dos requisitos de software se propõe criar um checklist de revisão por pares
baseado nos modelos de qualidade e nos conceitos de subjetividade. Com esta
lista de verificação definida, se realiza o experimento e coleta de dados em uma
amostra de vinte projetos de desenvolvimento de software de uma consultoria, o
que resulta em um maior detalhamento dos requisitos, antecipação de problemas
e consequentemente a efetividade da redução de subjetividade e retrabalho
durante o desenvolvimento do software.

1.5 Organização do Trabalho

No capítulo 2, Engenharia de Requisitos, é apresentado o conceito e o
processo de engenharia de requisitos, o conceito dos requisitos funcionais e não
funcionais, como também o conceito de qualidade deste processo.
O capítulo 3, Qualidade na Especificação de Requisitos, define o conceito
de qualidade da especificação dos requisitos, técnicas de leitura, checklists,
subjetividade dos requisitos, alguns experimentos de verificação de defeitos nas
especificações dos requisitos, algumas normas, metodologias de qualidade
(CMMI,2006) e (IEEE,1998). Este capítulo aborda também as técnicas de revisão
mais utilizadas, sendo estas: revisão por pares, walkthrough, testes e inspeção,
estabelecendo um comparativo entre estes.
No capítulo 4, Proposta de Revisão por Pares, se define o conceito de
subjetividade na especificação de requisitos e se propõe identificar os atributos
de subjetividade dos requisitos por meio de revisões por pares. Estes critérios
tiveram como referência o (IEEE,1998) e os modelos de qualidade de
(DAVIS,1993) e (FABBRINI,2001), principalmente pela abordagem do conceito
de subjetividade que estes autores fazem referência.
No capítulo 5, Estudo de Caso, se aplica o experimento com base nos
atributos de qualidade e subjetividade identificados durante o estudo. Estes
atributos serão utilizados na definição dos critérios de revisão do checklist, sendo
possível coletar resultados da subjetividade nas especificações funcionais
utilizadas no experimento. A análise dos resultados é baseada no volume de
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atributos de subjetividade identificados durante as revisões por pares e é possível
estabelecer uma comparação das revisões sem critérios e das revisões com
critérios.
O capítulo 6, Conclusão, apresenta os resultados obtidos com o experimento
e o alcance do objetivo deste trabalho. Também se apresenta os benefícios
gerados pelo estudo e a contribuição dada pelo autor por meio da dissertação e
as sugestões de trabalhos futuros como continuidade deste estudo
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2 ENGENHARIA DE REQUISITOS

2.1 Conceito de Requisito de Software
O processo de descobrir, analisar, documentar e verificar os serviços e
restrições que um sistema computacional pode apresentar é conhecido como
Engenharia de Requisitos e seu elemento primordial são os requisitos de software.
(SOMMERVILLE,2007). Na literatura, é encontrada uma diversidade de definições
de requisitos.
Os requisitos de software são “as descrições dos serviços do sistema e de
suas restrições geradas.” (SOMMERVILLE,2007). Por sua vez, Lawrence (1997)
comenta que os requisitos são definições que direcionam as escolhas dos projetos
de software. Entretando para Robertson (2006), os requisitos representam o que o
sistema deve fazer ou alguma qualidade que ele deve ter.
Quanto ao conceito dos requisito o IEEE (1998) os define como: (1) uma
condição ou capacidade requerida para resolver um problema ou atingir um objetivo;
(2) uma condição ou capacidade que deve ser atendida ou possuída por um sistema
para que satisfaça um contrato, uma especificação, ou algum outro documento
formal; (3) uma representação documentada de uma condição ou capacidade como
descrita em (1) e (2).
Conforme ressalta Wiegers (2003) , ainda que não haja uma definição única
de requisitos, todos os autores concordam que os requisitos devem ser claro e bem
definfidos. A importância de conceituar e estabelecer requisitos claros e com o nível
de detalhamento adequado facilita o processo de desenvolvimento de software, uma
vez que, quanto mais bem detalhada for a necessidade mais facilmente será
entendida e consequentemente desenvolvida corretamente via sistema.
Conclui-se que o principal objetivo dos requisitos é conceituar as
necessidades e expectativas de todos os principais envolvidos para que estejam
com o mesmo entendimento, a fim de facilitar a comunicação e reduzir o seu
contexto subjetivo. Por isso, a relevância de que os usuários entendam o conceito
dos requisitos e não os considerem como uma lista de desejos que satisfaçam
apenas seus interesses ou necessidades pessoais.
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2.1.1 Requisitos Funcionais
Os requisitos podem ser agrupados conceitualmente em requisitos funcionais
e não funcionais. Quanto ao nível de detalhamento também podem ser agrupados
em requisitos de negócio, de usuários e de sistemas conforme mostra a Figura 1.
Nesta Figura 1, o fluxo dos requisitos é representado por estruturas ovais que
indicam os tipos de requisitos e demais atributos relacionadas. Os documentos e
artefatos responsáveis por armazenar as informações de cada tipo de requisito são
representados por estruturas retangulares.

Figura 1 - Relacionamentos de vários tipos de requisitos
Fonte: Wiegers (2003) e adaptado pelo autor

No primeiro nível apresentado na Figura 1, estão os requisitos de negócio que
representam as regras e procedimentos de negócio do usuário e que o sistema a ser
desenvolvido deve representar (SOMMERVILLE,2007). Descrevem o motivo
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organizacional pelo qual o sistema é implementado e os objetivos que a
organizações

esperam

alcançar

com

a

implementação

do

software

(WIEGERS,2003). São usualmente registrados no documento de visão e escopo do
projeto e servem como base de apoio para o detalhamento dos requisitos de
usuários.
No segundo nível, se apresenta os requisitos de usuário que descrevem os
objetivos e tarefas que os usuários devem ser capazes de executar no sistema
gerado. São geralmente descritos no documento de casos de uso do projeto, por
meio de representações gráficas das principais funcionalidades do sistema e suas
interações com os usuários. (SOMMERVILLE,2007) (WIEGERS,2003).
No terceiro e último nível, estão os requisitos de sistema. Esses indicam com
maior detalhe como os requisitos de usuário devem ser fornecidos, uma vez que,
servirão como base para a implementação do mesmo. (SOMMERVILLE,2007). Para
Wiegers (2003), requisitos de sistema descrevem os requisitos do produto que
podem englobar detalhes do software a ser desenvolvido, detalhes do hardware que
será utilizado para compor a estrutura da solução e as solicitações das pessoas
como base do sistema. São descritos na especificação de requisitos.
Desta maneira, os requisitos de sistema servem de base para descrever os
requisitos funcionais. Esses expressam funções ou serviços de um software para
permitir que os usuários cumpram suas tarefas, satisfazendo os requisitos de
negócio. (WIEGERS,2003). Indicam também, declarações de serviços que o sistema
deve fornecer, o que o sistema deve fazer e como deve reagir às interações dos
usuários conforme mostra a Figura 1. (ROBERTSON,2006), (SOMMERVILLE,2007).
O documento de requisitos, também conhecido como especificação funcional
de requisitos de software ou Software Requirements Specification (SRS) é
considerada

a

declaração

oficial do

que

deve

implementar

no

sistema.

(SOMMERVILLE,2007). Por sua vez, Leffingwell (2000) define que a especificação
funcional é adotada como fonte oficial e formal de análise e revisão de requisitos e
não incluem os detalhes de desenho, de implementação, de plano de projeto e nem
de plano de testes.
É importante destacar nem todos os tipos de requisitos estarão presentes ao
mesmo tempo em um sistema de software, uma vez que, depende do tipo de
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solicitação, se haverá interação com o usuário ou não, se haverá integração entre
sistemas ou se o desenvolvimento se restringe à uma solução técnica sem
intervenção do ser humano. Além da estrutura de níveis apresentada na Figura 1,
também se deve considerar as interações entre os macro grupos funcionais, não
funcionais, os respectivos níveis e os diferentes tipos de requisitos.
Os requisitos funcionais compõem parte fundamental nesta pesquisa, uma
vez que, são objetos de estudo e aplicação da técnica de revisão por pares. Por
meio da especificação de requisitos são aplicados critérios de revisão por pares.

2.1.2 Requisitos Não Funcionais
Os requisitos não funcionais são definidos como requisitos que declaram
restrições ou atributos de qualidade para um software. São requisitos que não estão
diretamente

relacionados

às

funções

específicas

fornecidas

pelo

sistema

(SOMMERVILLE,2007) (WIEGERS,2003).
Conforme mostra a Figura 1 (19p), no segundo nível, as regras de negócio e
os atributos de qualidade servem de apoio na definição dos requisitos de usuários e
consequentemente apóiam a definição dos requisitos funcionais. No terceiro nível do
grupo não funcional, existem as interfaces externas e as regras de validação que
servem de apoio no entendimento dos requisitos.
A especificação funcional contém os requisitos não funcionais além dos
requisitos funcionais. Principalmente requisitos de desempenho e atributos de
qualidade do sistema que descrevem as características do sistema em várias
dimensões de integridade, disponibilidade, portabilidade, usabilidade, eficiência e
robustez. Como também interfaces entre os sistemas e o meio externo.
(WIEGERS,2003).
Os requisitos não funcionais, na maioria das vezes, estão implícitos no
entendimento das necessidades dos usuários e por este motivo não são tão
explorados no momento do entendimento funcional. Por serem considerados muitas
vezes como premissas, os requisitos funcionais são priorizados em detrimento dos
não funcionais, principalmente porque o primeiro pode ser claramente percebido
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pelos usuários, enquanto o segundo nem sempre é percebido ou lembrado no
momento das definições funcionais ou de negócio.
Pela dificuldade de se verificar os requisitos não funcionais, geralmente, são
definidos como metas gerais no sistema, dificultando o entendimento do que se é
esperado, induzindo assim à interpretação dos desenvolvedores e usuários. O
indicado é que os requisitos não funcionais sejam escritos com base quantitativa de
modo que possam ser testados objetivamente.
É importante ressaltar que os requisitos não funcionais não estão
relacionados apenas com o sistema de software a ser desenvolvido, alguns deles
podem restringir o processo que deve ser usado para desenvolver o sistema. Para
Sommerville (2007) os requisitos não funcionais podem ser representados pelas
definições de requisitos de produtos, organizacionais e externos conforme mostra a
Figura 2 :

Figura 2 - Tipos de requisitos não funcionais
Fonte: Sommerville (2007)

Como se verifica na Figura 2,na primeira estrutura ramificada,os requisistos
de produto e o subconjunto de requisitos ramificados se apresentam pelos requisitos
de usabilidade, eficiência, portabilidade e confiabilidade que por sua vez se ramifica
em desempenho e espaço.
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Os requisitos de produto especificam o comportamento do sistema quanto ao
tempo de resposta ao usuário indicando-lhe o desempenho do sistema, facilidade de
uso, confiabilidade e portabilidade.
Os requisitos de usabilidade indicam o quanto o sistema é intuitivo para os
usuários. O quanto um sistema robusto e resistente à falhas é representado pelos
requisitos de confiabilidade. A facilidade de adaptação do sistema a novos
ambientes e tecnologias é representada pelos requisitos de portabilidade.
Na segunda estrutura ramificada como mostra a Figura 2, se apresenta os
requisitos organizacionais e estes se ramificam em requisitos de entrega,
implementação e padrões.
Os requisitos organizacionais são derivados de políticas e procedimentos de
negócio tanto de origem do cliente como do desenvolvedor. Também pelos
requisitos de implementação que indicam os métodos de desenvolvimento,
linguagem de programação e método de projeto serão utilizados; E finalmente pelos
requisitos de entrega que indicam quando o produto e a sua documentação serão
entregues.
Na terceira e última estrutura ramificada da Figura 2, os requisitos extermos
são apresentados e ramificados em requisitos de interoperabilidade, éticos e legais.
Os requisitos externos indicam todos os requisitos que influenciam o sistema,
porém

são

derivados

de

fatores

externos.

Estes

são

os

requisitos

de

interoperabilidade que indicam como o sistema interage com outros sistemas.
Também fazem parte dos requisitos externos, os requisitos legais, que indicam quais
são as determinações que o sistema deve cumprir para que satisfaça as codições da
lei vigente. E por final, os requisitos éticos que indicam quais requisitos devem ser
satisfeitos para assegurar que o sistema seja aceito por seus usuários.
Este trabalho considera a análise dos requisitos funcionais, bem como os não
funcionais, uma vez que, ambos são elementos base das especificações funcionais
e da prática de qualidade de revisões por pares indicadas pelo CMMI-DEV (2006).
Os requisitos não funcionais por induzirem à interpretação são de total importância
para o estudo da subjetividade e da dificuldade de entendimento dos requisitos.
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2.2 Processo na Engenharia de Requisito
Define-se a Engenharia de Requisitos de Software como uma disciplina que
engloba todas as atividades que contribuem para a produção de um documento de
requisitos e sua manutenção ao longo do tempo. (SOMMERVILLE,2007)
Os principais papéis encontrados neste processo são os dos usuários e dos
principais envolvidos que são os responsáveis pela definição de regras e utilização
do sistema. Os analistas e desenvolvedores do sistema são os responsáveis em
identificar as necessidades dos usuários e fazer com que as regras de negócio
sejam traduzidas em sistemas.
O objetivo final do processo de Engenharia de Requisitos é identificar o que o
usuário espera que o sistema deve fazer, suas principais funcionalidades e suas
restrições quanto ao processo de desenvolvimento do sistema. Este processo é
resultante da fase de comunicação e levantamento dos requisitos entre os usuários
e os desenvolvedores de software (SOARES,2005), (SOMMERVILLE,2007).
Por sua vez, Nuseibeh (2000) conclui que a principal medida de sucesso de
um sistema de software é o grau de satisfação do seu propósito pretendido. Define o
processo de Engenharia de Requisitos como um processo de descoberta do
propósito desejado pelos principais envolvidos e suas necessidades documentadas
em um formato que permita a análise resultante do processo de comunicação e
subsequentemente a implementação do sistema.
Alguns autores, como Pressman (2006), definem o processo de engenharia de
requisitos em sete fases distintas: concepção onde se define o escopo e a natureza
do problema a ser resolvido, coleta dos requisitos, elaboração onde os requisitos
são detalhados, negociação destes entre os principais envolvidos, especificação e
formalização de requisitos e por final a gestão destes a fim de rastrear e garantir que
as mudanças de requisitos sejam consideradas, sem afetar o processo de
desenvolvimento de sistemas.
Segundo Wiegers(2003), o processo de engenharia de requisitos é composto
pelos subprocessos de desenvolvimento e gestão dos requisitos. O desenvolvimento
dos requisitos é composto pelas fases de levantamento, onde os requisitos são
identificados depois pela fase de análise, a fase de especificação é responsável pela
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formalização dos requisitos e, por final, é realizada a validação dos mesmos
conforme mostra a Figura 3.

Figura 3 - Subcomponentes do domínio da engenharia de requisitos
Fonte: Wiegers (2003)

Conforme mostra a Figura 3, as atividades que compõe o processo de
desenvolvimento de requisitos são compostas pelo entendimento das necessidades
dos usuários, dos objetivos de negócio relacionados e dos atributos de qualidade.
Também se compõe pela tradução das necessidades apresentadas pelos usuários
em especificações de requisitos e pela revisão dos requisitos documentos a fim de
garantir o entendimento comum, ao longo do desenvolvimento do sistema.
A figura 3, também mostra, a fase de gestão dos requisitos. Esta fase
representa um processo importante dentro do contexto da engenharia de requisitos,
pois, alguns limitadores devem ser considerados para que a fase de entendimento
seja concluída e permita o início das atividades de desenvolvimento. As principais
atividades deste processo são representadas pela delimitação de escopo,
delimitação de requisitos, a negociação e a avaliação de mudanças de escopo,
controle do plano de projeto com os requisitos definidos, e por fim, o controle da
rastreabilidade dos requisitos do projeto.
Ao se estabelecer um processo comparativo entre as definições de
Engenharia de Requisitos propostas por Pressman (2006) e por Wiegers (2003)
percebe-se que são bem semelhantes, porém para Pressman (2006), a primeira
fase representa o estudo de viabilidade e da natureza do problema e a segunda fase
representa a coleta de requisitos. Enquanto que para Wiegers(2003) a primeira fase
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é representada pela coleta dos requisitos. As demais fases são idênticas para
ambos os autores.
Neste trabalho, a pesquisa é direcionada para a revisão por pares e a
subjetividade dos requisitos inerentes ao processo de Engenharia de Requisitos.

2.3 Qualidade no Processo Engenharia de Requisito
O conceito de qualidade no processo de Engenharia de Requisitos está
diretamente relacionado à satisfação do usuário, entrega de um produto adequado,
dentro do orçamento, dentro do cronograma esperado e o quanto o produto de
software representa um benefício para seus usuários finais. (PRESSMAN,2006),
(GLASS,1998).
A garantia de qualidade deste processo é atribuída às atividades de
verificação por meio de revisões por pares e de validação. A qualidade deste
processo propõe antecipar problemas, identificar requisitos mal definidos e
subjetivos. É esperado, como resultado de qualidade efetiva, que o sistema de
software esteja adequado ao seu propósito. (CMMI-DEV,2006).
O gerenciamento dos requisitos também tem papel fundamental na garantia da
qualidade, conforme é apresentado pela área de processo do CMMI (2006), cujo
objetivo principal é gerenciar requisitos dos produtos de software e seus
componentes, a fim de identificar inconsistências entre esses requisitos, planos e
artefatos do projeto. Indica-se também realizar o registro das mudanças nos
requisitos e suas justificativas, a fim de permitir a rastreabilidade bidirecional entre os
requisitos, mudanças e necessidades dos usuários.
Uma das recomendações de qualidade do processo de requisitos é que seja
tratado de uma maneira interativa entre as fases. A fase de análise deve clarificar o
que foi definido durante o levantamento dos requisitos. A fase de validação poderá
apresentar a necessidade de reescrever algo que não estava tão claro, ou sem o
detalhamento necessário na especificação funcional formal, ou então reavaliar a
análise realizada como apresentado na Figura 4.
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Figura 4 - Desenvolvimento de requisitos em um processo iterativo
Fonte: Wiegers (2003)

É importante considerar que o processo de engenharia de requisitos é cíclico
e não estático. Neste contexto, os requisitos podem mudar a qualquer momento
desde a primeira fase de entendimento do requisito até a fase de validação. A fim de
que se obtenha a qualidade desejada durante o processo de engenharia de
requisitos, independente das mudanças, é que se indica a execução de revisões por
pares a cada nova mudança de requisitos, de escopo e consequentemente a cada
nova versão das especificações funcionais.
A definição da engenharia de requisitos para Nuseibeh (2000) corresponde à
uma ciência cognitiva e de fatores humanos devido ao processo de comunicação e
de entendimento do mundo ao seu redor. A partir desta definição, destaca-se a
importância da fase de verificação dos requisitos após esta interação humana, uma
vez que, a engenharia de requisitos se preocupa em interpretar e entender a
terminologia, conceitos, pontos de vista e objetivos dos principais envolvidos.
Neste trabalho o processo de verificação é executado por meio de revisões
por pares.

28

3 QUALIDADE NA ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

3.1 Definição de Qualidade na especificação de requisito
Para Nuseibeh (2000), a qualidade da especificação de requisitos sob a visão
sistêmica, é centralizada no processo humano e é multidisciplinar, pois existe a
necessidade de associar o mundo informal dos usuários com o mundo formal do
comportamento do software para que se obtenha a qualidade desejada e as
necessidades dos usuários sejam satisfeitas.
Por sua vez, Davis (1993) apresenta um modelo de qualidade definido por
dezoito atributos e entre eles as características de não ambiguidade, precisão,
completeza e compreensibilidade. Estas são as mais relevantes para este trabalho
porque estão diretamente relacionadas à compreensão e clareza dos requisitos e
consequentemente relacionadas ao conceito de subjetividade e interpretação dos
requisitos.
As características de qualidade propostas por Davis (1993) definem que cada
especificação funcional deve ter uma única interpretação indicada pela não
ambiguidade. Também define que a os requisitos devem ser descritos de uma
maneira clara e objetiva por meio da característica da precisão. Ele indica descrever
na especificação funcional todas as necessidades de negócio e tudo o que o
software deve fazer, indicando assim a característica de completeza. Define a
característica de consistência em que os requisitos não podem conflitar entre si nem
com outros sistemas. Define a compreensibilidade por meio de que os requisitos
devem ser compreendidos por todos os envolvidos.
O modelo de qualidade de Fabbrini (2001), é definido com três atributos e
onze características de qualidade. Os atributos são representados pela testabilidade,
consistência e compreensibilidade. As características precisão, subjetividade,
opcionalidade e multiplicidade são as mais relevantes para este trabalho por
estarem diretamente relacionadas à compreensão e clareza dos requisitos e
consequentemente à subjetividade durante a fase de levantamento dos requisitos.
A definição das características de qualidade propostas por Fabbrini (2001)
indicam que a especificação funcional deve possuir precisão por meio de referências
específicas de quantificação. A opcionalidade, também é uma característica citada
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por Fabbrini (2001) e indica que a especificação funcional não deve possuir termos
de opção e nem assuntos genéricos, siglas sem explicação e conceitos indefinidos
que ocasionem falta de compreensibilidade. Também define a subjetividade ao que
se refere à presença de opiniões pessoais.
Também relacionada à qualidade nas especificações de requisitos, as
práticas recomendadas pelo IEEE (1998) propõe oito características de qualidade e
entre elas podemos destacar como relevantes para este trabalho a não
ambiguidade, a completeza e a consistência por estarem diretamente relacionadas
ao entendimento e clareza dos requisitos de software contribuindo para a redução
do aspecto subjetivo dos requisitos. Também foram priorizadas por serem
semelhantes às indicadas pelo modelo de qualidade de Davis (1993), principalmente
porque estão relacionadas à subjetividade e o entendimento dos requisitos.
A definição das características de qualidade propostas pelo IEEE (1998), são
representadas pela não ambiguidade na especificação funcional para que todos os
requisitos não apresentem seus conceitos com mais de uma interpretação. Outra
característica é a definição das respostas dos sistemas para todas as situações com
valores válidos e inválidos e o detalhamento de todas as figuras, gráficos e termos
contidos na especificação com o objetivo que se tenha completeza. Por fim a
consistência também é uma característica proposta pelo IEEE (1998) com o objetivo
de evitar que os requisitos não conflitem entre si.
Neste trabalho se utiliza os conceitos dos atributos de qualidade Davis, IEEE
e Fabbrini, uma vez que, direcionam à subjetividade dos requisitos de software
conforme mostra a Tabela 1.
Tabela 1 - Consolidação das características de qualidade

Fonte: Elaborado pelo autor
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Este trabalho se baseia em autores que definem a falta de clareza, a
ambigüidade, a imprecisão, a opcionalidade, a falta de compreensibilidade e a
inconsistência como atributos de qualidade que são resultantes de interpretação dos
requisitos e que estão relacionados

ao conceito de subjetividade. Como define

Fabbrini (2001), a subjetividade dos requisitos se refere à presença de opiniões
pessoais.
Conforme a tabela 1 mostra, conclui-se que os atributos de qualidade como a
imprecisão e a compreensibilidade são comuns aos Modelos de qualidade de
Fabbrini e Davis. Os atributos ambiguidade, falta de completeza e inconsistência são
comuns ao modelo de qualidade de Davis(1993) e o IEEE(1998). Utilizou-se como
base para a definição de um processo de revisão por pares e a análise da
subjetividade dos requisitos, a ação comparativa entre os modelos de qualidade e os
atributos relacionados à subjetividade.
Os atributos de qualidade utilizados neste estudo se referem à imprecisão, a
opcionalidade, a compreensibilidade, a ambiguidade, a falta de completeza e a
inconsistência, uma vez que, são descritos pelos modelos de qualidade de Fabbrini,
Davis e IEEE relacionados à subjetividade e entendimentos dos requisitos.

3.2 CMMI – Capability Maturity Model Integration
O CMMI é um modelo de referência que contém práticas (Genéricas ou
Específicas) necessárias à maturidade em disciplinas específicas como a
Engenharia de Software. Foi desenvolvido pelo SEI (Software Engineering Institute)
da Universidade Carnegie Mellon. (CMMI-DEV,2006)
O CMMI é uma evolução do CMM e procura estabelecer um modelo único
para o processo de melhoria corporativo, integrando diferentes modelos e
disciplinas. O principal objetivo é a melhoria contínua da qualidade dos processos de
engenharia de software (CMMI-DEV,2006)
A versão atual do CMMI (versão 1.2) é composta por três modelos principais
que são organizados conforme a finalidade de utilização. Para o desenvolvimento de
produtos e serviços é indicado o CMMI-DEV. Para processos de aquisição e
terceirização de bens e serviços é indicado o uso do CMMI-ACQ. E por fim, para
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processos de empresas prestadoras de serviços é utilizado o modelo CMMI-SVC.
(CMMI-DEV,2006)
O CMMI possui as representações por estágios ou contínua. Estas
representações permitem que se utilize diferentes processos conforme a
necessidade de melhoria da organização. A representação contínua baseia-se na
capacidade do processo e possibilita a organização uma maior flexibilidade para
escolher quais processos devem ser melhorados. É composta por 6 níveis do zero
ao cinco, representados por incompleto, executado, gerenciado, definido, gerenciado
quantitativamente e otimizado. A representação por estágios baseia-se na
maturidade organizacional e propõe um ordenamento de processos a fim de permitir
comparações por meio do nível de maturidade das organizações. É composta por 5
níveis do um ao cinco, representados por inicial, gerenciado, definido, gerenciado
quantitativamente e otimizado. (CMMI-DEV,2006) (HEINZ,2003)
A principal diferença entre as representações contínua e por estágios é que a
primeira é composta por mais práticas específicas enquanto a segunda é composta
por mais práticas genéricas. (CMMI-DEV,2006) (HEINZ,2003). Neste trabalho foi
utilizado o CMMI-DEV com representação por estágios.

3.2.1 Verificação
Segundo CMMI-DEV (2006), o processo de verificação deve ser completo do
ponto de vista dos requisitos de negócio, de produto, bem como dos requisitos
técnicos do produto. O processo de verificação de requisitos de software tem o
propósito de assegurar que o software está de acordo com as suas especificações.
Este processo deve ser incremental durante todo o ciclo de vida do desenvolvimento
do software e é composto pelas fases de preparação, revisão por pares e análise.
Conforme indica Sommerville (2007) a verificação deve garantir que o produto
de software está sendo construído corretamente enquanto que a validação deve
garantir que o produto de software está correto e atenda às expectativas do cliente.
Existem alguns tipos de verificação que devem ser utilizadas nas
especificações a fim de se verificar a validade, a consistência, a completeza, o
realismo e a rastreabilidade dos requisitos. A validação é responsável em analisar as
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funções propostas pelos usuários a fim de que se considere apenas os requisitos
que tratam diretamente a solução do problema (SOMMERVILLE,2007).
Os requisitos não devem ser conflitantes nem ambíguos. Não devem existir
restrições contraditórias ou descrições diferentes para uma mesma função do
sistema. Em outras palavras, dois requisitos são considerados inconsistentes se for
impossível satisfazer aos dois simultaneamente.
O documento de requisitos deve incluir requisitos que definam todas as
funções e restrições exigidas pelo usuário do sistema. Todos os estados possíveis,
mudança de estado, entradas, produtos e restrições devem ser descritos para um
requisito.
Utilizando o conhecimento da tecnologia existente, os requisitos devem ser
verificados, a fim de assegurar que eles realmente podem ser implementados. Essas
verificações devem também levar em conta o orçamento e os prazos para o
desenvolvimento do sistema.
Para reduzir as divergências entre usuários e desenvolvedores, os requisitos
do sistema devem sempre ser escritos de modo que possam ser verificados. Isso
significa que um conjunto de verificações podem ser projetadas para mostrar que o
sistema cumpre com esses requisitos. Principalmente quanto aos requisitos não
funcionais, estes devem ser escritos quantitativamente a fim de que sejam testados
objetivamente. Todas as funcionalidades do sistema devem ser rastreadas para os
requisitos que as originaram. Deve ser fácil achar o conjunto de requisitos que trata
com um aspecto específico do sistema. (SOMMERVILLE, 2007).

3.2.2 Validação
O processo de validação (CMMI-DEV,2006) consiste em demonstrar que um
produto de software atende seu uso pretendido. É composto pelas fases de
preparação da validação, execução e análise de resultados obtidos.
Para Sommerville (2007), a validação de requisitos sobrepõe à análise e está
relacionada à identificação de problemas com os requisitos, a fim de antecipar
problemas futuros junto aos principais envolvidos e na entrega do sistema. O autor
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destaca algumas técnicas de validação que podem ser utilizadas em conjunto ou
individualmente pelos analistas e principais envolvidos.
A prototipação representa um modelo executável do sistema que é mostrado
aos usuários finais, uma vez que, eles podem experimentar o modelo para verificar
se o sistema atende às suas necessidades.
Também é indicada a criação de casos de testes para validação dos
requisitos. Se um caso de teste é difícil ou impossível de ser projetado, isto pode
significar que os requisitos serão de difícil implementação e devem ser revistos.

3.3 Técnicas para verificação e validação de requisitos
3.3.1 Checklist e Técnicas de Leitura
Para Basili (1998) as técnicas de leitura são análises individuais de um
produto textual de software como por exemplo, as especificações de requisitos e são
consideradas como atividade chave para a verificação e validação dos produtos de
software. As técnicas de leitura indicam um conjunto de instruções de como o leitor
deve ler e o que olhar em determinado produto de software.
As técnicas existentes mais utilizadas são as técnicas de leitura em
perspectiva e os checklists;
Para Travassos (2005) o checklist é utilizado como uma ferramenta de
inspeção e baseia-se em técnicas de leitura com o objetivo de encontrar defeitos nas
especificações de requisitos ou algum outro documento de software.
Neste trabalho é utilizada a técnica de checklist para verificação da qualidade
da especificação funcional e os seus respectivos requisitos de software com o
objetivo de reduzir a subjetividade de entendimento dos requisitos.

3.3.2 Revisão e Inspeção
A terminologia proposta por Porter (1995) auxilia na conceituação e distinção
entre técnica e método. Ele propõe que o conceito de técnica se aplica a uma série
de passos que requerem aplicação especializada. Um método conceitua-se como
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um procedimento de gerenciamento para a aplicação de técnicas e em que
condições.
Os conceitos de erro, defeito, falha e equívoco são definidos pelo IEEE
(1998). Considera que o defeito é uma instrução incorreta no software que pode
gerar uma falha. Enquanto a falha é um resultado incorreto produzido por um
defeito. Um equívoco é um resultado incorreto resultante de uma ação humana. Um
erro pode ser considerado como o resultado incorreto produzido por uma falha.
Essas terminologias são importantes para entendimento dos conceitos
seguintes e também para auxiliar no entendimento da parte prática deste trabalho.
Considera-se um defeito quando um requisito não atende às necessidades dos
usuários.
Para Wiegers (2002) os métodos de revisão podem ser agrupados em seis
tipos conforme Figura 5 indica: inspeção, revisão de equipe, walkthrough, revisão
por pares, visão geral e revisões sob demanda. Também considera que na literatura
os métodos variam quanto à terminologia, mas são bem parecidos e que a principal
diferença é a rigidez da revisão e as métricas envolvidas.

Figura 5 - Lista de diferentes tipos de revisão
Fonte: Wiegers (2002)

Entende-se por inspeção uma revisão por pares sistemática que possui um
processo de condução definido. Os revisores recebem um treinamento e o material a
ser revisado com antecedência. Conforme estudo realizado em uma empresa de
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telecomunicações, como resultado das inspeções, foi identificado dezesseis a vinte
defeitos a cada duzentas linhas de código. Comparando-se a três defeitos a cada
duzentas linhas de código usando revisões informais. (WIEGERS,2002)
A revisão por time é um tipo de inspeção planejada porém não é tão formal. O
walkthrough corresponde a revisões informais e são conduzidos por meio da
descrição do autor sobre o produto gerado e por meio da solicitação de alguns
comentários dos demais revisores. Também define as revisões por pares como
processos de revisão em que apenas um revisor é envolvido e entende-se como
uma boa prática para implantar o processo cultural de revisão. A prática de visão
geral é similar à revisão por pares, porém existe o envolvimento de vários revisores.
Por fim a revisão sob demanda é a prática mais informal e é executada
pontualmente para resolver um problema imediato (WIEGERS,2002).
Conforme comenta Wiegers (2003), a revisão é o quarto componente do
desenvolvimento de requisitos que é composto por levantamento, análise,
especificação e revisão. O objetivo da revisão é assegurar que a especificação
funcional descreva as características pretendidas pelo sistema e pela necessidade
dos usuários, com requisitos entregues conforme as regras de negócio, com
qualidade, completos e com consistência para que sirvam como base para as fases
posteriores de desenho e codificação.
A inspeção é um método de revisão que realiza uma atividade é estática e se
baseia no exame visual dos produtos gerados durante o desenvolvimento de
software a fim de identificar os defeitos.(IEEE,1998).
Por sua vez, Sommerville (2007) define com um mesmo conceito, inspeções
de software ou revisões por pares, são verificações de sistema, de documento de
requisitos, diagramas de projetos e código-fonte.
A distinção entre os testes e as inspeções é que são aplicadas a documentos
e modelos estáticos, enquanto o teste pode avaliar o produto em execução
(GILB,1993). O teste é composto por uma atividade na qual um sistema ou
componente é executado sob determinadas condições e os resultados são
observados.(IEEE,1998)
Segundo Pressman (2006), as revisões de software são aplicadas em cada
uma das fases do ciclo de vida de desenvolvimento, a fim de auxiliar na identificação
antecipada dos defeitos e no gerenciamento da qualidade.
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Do mesmo modo, Sommerville (2007) indica que as inspeções e os testes
desempenham um processo complementar no processo de software.
Para Freedman (1990) as revisões do trabalho técnico são essenciais para a
qualidade do desenvolvimento do software, uma vez que os erros são mais
facilmente percebidos quando há um questionamento ou análise crítica de outros
revisores que não são os próprios autores.
Neste trabalho, a revisão por pares possui o mesmo conceito de inspeção e é
considerada uma atividade de verificação de software aplicada em verificações das
especificações funcionais.

3.3.3 Condução da revisão por pares
A antecipação da identificação de erros e problemas é um dos principais
objetivos das revisões por pares, como também a melhoria da qualidade dos
produtos de software (CMMI-DEV,2006). É composta por três representantes
principais: o revisor, o moderador e o autor da documentação de requisitos.
As

principais

responsabilidades

do

Revisor

incluem

a

identificação

e

documentação de erros e defeitos contidos na especificação funcional. Com a
revisão concluída é importante que o revisor também contribua de maneira
construtiva com sugestões de melhoria.
As principais responsabilidades do Moderador correspondem em facilitar a
condução do processo de revisão dos requisitos entre o revisor e autor e auxiliar na
decisão por consenso. Este papel geralmente é realizado pelo coordenador de
projetos.
As principais responsabilidades do autor incluem o esclarecimento de dúvidas
referente à especificação funcional, responder aos questionamentos do revisor e
moderador e alterar a especificação funcional com as sugestões de melhoria e
correções dos erros.
Conforme as práticas indicadas pelo CMMI-DEV (2006) as revisões por pares
podem se destacar em relação aos demais métodos de revisão pois podem ser
realizadas em versões completas ou incompletas dos sistemas. Também é um

37

diferencial a flexibilidade no escopo da revisão por contemplar além de defeitos e
erros, pode auxiliar na identificação de atributos de qualidade faltantes.
Uma das técnicas de condução da revisão por pares é a revisão facilitada, em
que o revisor realiza uma reunião prévia com o autor para entender o escopo do
projeto e a conduzem juntos, tanto da especificação funcional como do código fonte.
Todos os pontos que foram ressaltados durante a revisão são registrados em um
formulário padronizado a fim de permitir a extração de métricas.
Uma outra técnica de condução da revisão por pares é a revisão não
facilitada, em que o revisor realiza a revisão isoladamente tanto especificação
funcional como do código fonte. Após a revisão todos os problemas são registrados
e validados pelo autor.
Em ambas as técnicas, será definido um plano de ação a fim de corrigir ou
melhorar o entendimento e a qualidade do sistema a ser desenvolvido.
As revisões e os testes se complementam na identificação de problemas de
programas. Porém muitas vezes por costume ou hábito dos engenheiros de
software, os testes são mais valorizados e mais aplicáveis no dia-a-dia dos
processos de desenvolvimento. (SOMMERVILLE,2007)
Existe também um fator cultural e de custo na decisão em se realizar ou não
as revisões, mesmo mostrando-se que o custo do retrabalho é na maioria das vezes
maior que o custo da revisão. (WIEGERS,2003)
Neste trabalho o método de verificação utilizado é a revisão por pares não
facilitada de requisitos de software.
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4 PROPOSTA DE REVISÃO POR PARES
4.1 Subjetividade na especificação de requisito
Por não ser apenas um processo técnico, a engenharia de requisitos, é
influenciada pelas preferências, preconceitos e recusas dos usuários. As
especificações de requisitos de software são documentos textuais elaborados em
linguagem natural com o objetivo de descrever e definir as primeiras regras e
condições do desenvolvimento de software. Originando assim aspectos subjetivos
na fase de levantamento dos requisitos. (FOGARTY,2004)
Alguns autores definem a subjetividade na especificação de requisitos de
software e conforme destaca Nuseibeh (2000), o aspecto de subjetividade está
apoiado na multidisciplinaridade da Engenharia de Requisitos, uma vez que, é
centrada no processo humano, nos aspectos cognitivos, antropológicos, sociológicos
e linguísticos. Comenta que o objetivo principal não é apenas escrever os requisitos,
mas sim, fazer com que a comunicação com os usuários se torne efetiva a fim de
que se possa gerenciá-los e assim obter a qualidade deste processo.
Estudos sobre a subjetividade realizados por Wiebe (2004) conceituam a
subjetividade em linguagem natural, como aspectos usados para expressar opinião,
avaliação e emoção. Em um de seus trabalhos, indica como identificar possíveis
expressões subjetivas da linguística computacional por meio de um algoritmo
baseado em conceitos semânticos. Conclui-se que a subjetividade é proporcional à
quantidade de sentidos possíveis para uma mesma palavra.
Para Sommerville (2007), a diversidade de usuários em todas as fases do
ciclo de vida do desenvolvimento de software, a comunicação e seus diferentes
pontos de vista permitem que especificação funcional seja muito flexível e esses
detalhes levem à ambiguidade e subjetividade.
Segundo o dicionário Larousse Cultural (1999), subjetividade é o caráter do
que é subjetivo. A subjetividade engloba todas as peculiaridades iminentes à
condição de ser sujeito, envolvendo as capacidades sensoriais, afetivas,
imaginativas e racionais de uma determinada pessoa.
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Conforme Wiegers (2003) a subjetividade na especificação de requisitos, está
relacionada à terminologia utilizada e há algumas recomendações de como escrever
requisitos a fim de evitar ambiguidade conforme mostra a Figura 6.
T e rm o s A m b íg u o s

C o m o m e lh o ra r e s s e s te rm o s

A c e itá v e l.a d e q u a d o

D e fin a o c o nc e ito d e a c e itá ve l e c o m o o s is te m a
p o d e ju lg a r is s o .

T ã o lo g o q u e s e ja d e fin id o

N ã o d e ix e os d e s e n v o lve d o re s d e te rm in a r
q u a n d o s e rá d e fin id o ; E s ta b e le ç a u m a d a ta lim ite
p a ra a d e fin iç ã o .

P e lo m e n o s , n o m ín im o , n ã o
e x c ed a , n ã o m a is d o q u e

E s p e c ifiq u e va lo re s m á xim o s e m ín im o s

E n tre

D e fin a o q u e e s tá in c lu íd o n o e n tre

D epende de

D e s c re va a n a tu re za d a d e p e n d ê n c ia

E fic ie n te

D e fin a c o m o o s is te m a é e fic ie n te e m s u a s
fu n c io n a lid ad e s , o p e ra çõ e s e c o m os u s u á rio s

R á p id o

E s p e c ifiq u e o m ín im o a ce itá ve l d e velo c id a d e q u e
o s is te m a utiliza p a ra e xe c u ta r u m a de te rm in a d a
ação.

F le x ív e l

D e s c re va as a lte rn a tiv a s e m q u e o sis te m a p o d e
s e a d a p ta r à s m u d a n ç a s d e c o n d iç õ es e d e
n e c e s s id a de s d e n e g ó cio .

M e lho ra d o , m e lho r, s u p e rio r

Q u a n ifiq u e o q u a n to m elh o r o u m a is rá p id o n a
e s p e c ific a ç ão fu n c io n a l.

In c lu in d o , in c lu in do m a s n ã o lim ita d o
a , e as s im p o r d ian te , ta l c o m o

L is ta d e ite ns d e ve in c luir to d a s a s p o s s ib ilid a d e s.

M a x im iza r, m in im iza r, o tim izar

E s ta b e le ç a o m á x im o e m ín im o a c e itá ve l

N o rm a lm e n te

T am b ém d es c re va o c o m p o rta m e n to d o s is te m a
s o b s itu a ç õe s e c o n d iç õe s n ã o id e a is .

O p c io n a l

D e ix e c la ro s e a o p ç ã o é d o s is te m a , d o u s u á rio
o u d o d e s e nv o lve d o r.

A c e itá v e l q u a n d o n e c e s s á rio e
q u a n d o fo r a p ro pria d o

E x p liq u e c om o fa ze r e s te ju lg a m e n to

R o b us to

D e fin a c o m o o s is te m a lid a c o m s itu aç õ e s
in e s p e ra d a s e c o n d iç õ es d e e x c e ç ã o.

S e m s e n tid o o u atra tiv o

D e m o n s tre a s e x p e c ta tiva s d o u s u á rio e m
c a ra c te rís tica s d o p ro d u to .

V á rios

In d iq u e a q ua n tid a d e e os lim ite s m áx im o e
m ín im o

N ã o d e v e ría

U tilize s e n ten c e s p o s itiva s e n ã o b a se a d a s n o
q u e o s is te m a n ã o é o u n ã o e x e c u tará

E s tad o d a a rte

D e fin a o q u e s ig n ific a

S u ficie n te

E s p e c ifiq u e q u a l a q u a ntid a d e q u e in d ic a
s ific ie n te

S u p orte , d is p o n íve l

D e fin a e x a ta m e n te q u a nta s fu n c io n a lid a d e s o
s is te m a irá e x e c u ta r

A m igá ve l, s im p les , fá c il

D e s c re va ca ra c te rís tic a s d o s is te m a q u e e s ta rã o
d is p o n ív e is p a ra o s u s u ário s e s u s a e x p e c ta tiva s
d e u s a b ilid ad e .

Figura 6 - Lista de termos ambíguos
Fonte: Wiegers (2003)
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Para Wiegers (2003), conforme mostra a Figura 6, a conceituação do que se
quer representar por meio de requisitos é de suma importância, pois sem o conceito
definido não se pode comparar nem afirmar que todos envolvidos possuem o
mesmo entendimento. A conceituação é uma prática básica e irrelevante para o
entendimento dos requisitos.
Como resultado desta pesquisa, conclui-se que alguns autores indicam a
presença da subjetividade nos requisitos de software. Neste trabalho define-se
“subjetividade” como as experiências particulares dos principais envolvidos, o modo
que interpretam suas necessidades funcionais e sistêmicas representadas pelos
requisitos de software e seus atributos de qualidade.
Neste trabalho entende-se por subjetividade na especificação de requisitos,
as ambiguidades, redundâncias, omissões, ausência de clareza e a imprecisão nas
definições funcionais da aplicação a ser desenvolvida, como também a falta de
entendimento dos requisitos descritos. Estes atributos podem impactar diretamente
a qualidade do software a ser desenvolvido e estão relacionados aos atributos de
qualidade conforme citado anteriormente na Tabela 1 (29p)
Outro aspecto que também pode levar à subjetividade na especificação de
requisitos é a maneira de que se conduz a revisão afetando principalmente a
qualidade do produto de software a ser entregue.

4.2 Problemas gerados pela subjetividade na especificação de requisitos
Devido à fase de levantamento de requisitos ser baseada na comunicação e
no aspecto cognitivo, aspectos como a imprecisão e a ambiguidade, são motivos de
muitos problemas de entendimento que resultam na insatisfação do usuário
solicitante. Como por exemplo, os

problemas de escopo, indefinições, falta de

clareza e a volatibilidade de requisitos durante a fase de análise e levantamento.
(PRESSMAN,2006) (SOMMERVILLE,2007) (WIEGERS,2003) (WIEBE,2004)
Também se destaca como um problema, a confusão muitas vezes gerada no
momento de descrever os requisitos na especificação funcional e identificar quais
são os requisitos funcionais, requisitos não funcionais, metas de sistema e
informações do projeto de implantação. (SOMMERVILLE,2007).
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A linguagem natural também é utilizada para redigir as especificações de
requisito de sistema, e por serem mais detalhadas e flexíveis, geram vários tipos de
interpretação e mal-entendidos. (SOMMERVILLE,2007), (JACKSON,1995).
Alguns problemas de subjetividade também foram destacados por Wiebe
(2004) como por exemplo a necessidade de distinguir informação factível e não
factível para construção do software,uma vez que, algumas informações subjetivas
podem não auxiliar o contexto de desenvolvimento do software em questão.
Conforme Belgamo (2004) a aplicação das técnicas de leitura de casos de
uso auxiliou na identificação de defeitos em especificações de requisitos de software
de forma mais sistemática e padronizada, diminuindo a influência da subjetividade e
da experiência do projetista. Este experimento foi realizado com dezoito estudantes,
divididos em seis grupos de três, da disciplina de Engenharia de Software. Cada
grupo trabalhou com uma especificação funcional diferente, o qual tinha sido
elaborado por um dos outros grupos e tinha sido corrigido com base em um
processo de inspeção usando a técnica de checklist.
Outro experimento relevante, Basili (1998), executou a técnica de leitura
baseada em perspectivas a fim de identificar defeitos nas especificações de
requisitos. Este experimento foi replicado pela segunda vez devido alguns ajustes
necessários durante a sua execução.
A conclusão do primeiro experimento é que a técnica de leitura de casos de
uso teve mais êxito que a técnica de perspectivas. Para o segundo a técnica de
perspectivas, obteve mais êxito que as técnicas convencionais de testes. Assim, ao
estabelecer um único critério é mais fácil para comparar e medir cada uma das
técnicas de identificação de defeitos de software.
Um experimento realizado por Wiebe (2004), com uma amostra de sessenta e
quatro palavras e trezentos e cinquenta e quatro significados chegou à conclusão
que setenta e quatro por cento das palavras foram identificadas, confirmando a
questão se a subjetividade é uma propriedade que pode estar relacionada ao
sentido da palavra.
Com base nos experimentos estudados, conclui-se que ao adotar um
processo padrão de revisão ou testes, permite-se estabelecer uma base
comparativa e quantitativa na identificação de defeitos e requisitos indefinidos.
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Esta pesquisa baseia-se na proposta de estabelecer um processo padrão
para revisão por pares a fim de antecipar as ambiguidades, subjetividades e falta de
clareza dos requisitos descritos e consequentemente obter a qualidade esperada
evitando o alto esforço em retrabalho nas próximas fases do ciclo de
desenvolvimento de software.
4.3 Aplicando a técnica de revisão por pares para a redução da subjetividade
Sommerville (2007) indica algumas técnicas para auxiliar a obtenção de maior
efetividade durante a fase de levantamento dos requisitos, como a definição de um
padrão para a especificação funcional e o uso de uma linguagem natural
estruturada. Reforça a necessidade de comunicação dos projetistas com os
principais envolvidos, onde muitos problemas podem ser evitamos com uma simples
confirmação dos requisitos solicitados.
O CMMI também reforça a necessidade da prática de revisão por pares como
base para obtenção da qualidade de desenvolvimento de projetos e sistemas.
(CMMI-DEV,2006)
Neste trabalho definiu-se um checklist para condução da revisão por pares
baseado nos modelos de qualidade de Davis(1993), IEEE(1998) e Fabbrini(2001)
conforme mostra anteriormente a Tabela 1. O conceito de subjetividade foi baseado
nos experimentos de Wiebe (2004) e na lista de palavras ambíguas de Wiegers
(2003).
Baseado nos modelos de qualidade de Davis(1993), IEEE(1998) e
Fabbrini(2001), selecionou-se os atributos que possuem maior relação com a
subjetividade e que podem auxiliar na identificação antecipada de problemas de
entendimento dos requisitos. São eles, os atributos imprecisão, opcionalidade,
compreensibilidade, ambiguidade, falta de completeza e a inconsistência utilizados
na formulação de cada uma das questões do checklist.
Este checklist tem o papel principal de padronizar o procedimento de revisão
por pares permitindo que as informações subjetivas e importantes para o
desenvolvimento do sistema sejam identificadas e esclarecidas antecipadamente.
Outro papel importante do checklist é estabelecer um processo único de
revisão para que seja possível compará-lo independentemente de ter sido conduzido
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por um ou mais analistas com conhecimento nos mais diversos tipos de sistemas e
áreas de negócio.
As questões são agrupadas por seis tipos de atributo de qualidade que estão
diretamente relacionados à subjetividade: Imprecisão, Ambiguidade, Opcionalidade,
Compreensibilidade, Falta de Completeza e Inconsistência. Conforme exemplo da
Figura 7.

Figura 7 - Checklist de revisão por pares
Fonte : Elaborado pelo autor
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Na Figura 7, é apresentada cada questão do checklist e este tem o objetivo
de direcionar o revisor a fim de que os conceitos subjetivos sejam identificados
antecipadamente

com

base

nos

atributos

imprecisão,

opcionalidade,

compreensibilidade, ambiguidade, a falta de completeza e a inconsistência.
O conceito de imprecisão indica a presença de palavras sem quantificação e
que podem levar à inferência por parte do usuário e à subjetividade. A falta de
definição pode estar relacionada ao conceito de subjetividade, uma vez que,
direciona o entendimento textual para uma inferência por parte do usuário.
A questão relacionada à imprecisão se refere aos requisitos e sentenças que
fazem uso de palavras sem quantificação como fácil, claro, difícil. Sem o
detalhamento e conceituação necessários, estes requisitos podem induzir os
usuários a inferirem algo relacionado à falta de quantificação tendendo à
subjetividade.
Como a subjetividade está relacionada a características de interpretação
pessoal de cada indivíduo, a ambiguidade também pode ser atribuída ao conceito de
subjetividade, uma vez que, direciona o entendimento textual para uma avaliação
muito particular de cada indivíduo e com várias interpretações que podem ou não
ser corretas.
A questão relacionada à ambiguidade se refere à interpretação dos usuários
conforme lista de termos ambíguos indicada por Wiegers (2003) apresentada na
Figura 6 (39p), como exemplo faz referência ao uso de termos “maximizar”, “robusto”
ou “adequado”. Estes termos quando utilizados nas especificações funcionais sem
um conceito claro, conduzem à subjetividade pois o entendimento do que é um
sistema robusto ou adequado para um usuário pode não ser o mesmo entendimento
para o desenvolvedor caso este o conceito não esteja bem definido.
A opcionalidade pode conduzir à interpretação do usuário principalmente ao
que se refere à abrangência do escopo da atividade e consequentemente à
subjetividade. Como exemplo, o uso de termos “provavelmente”, “se necessário“
induzem à opção e neste caso podem levar à interpretação do usuário que
determinado requisito ou sistema “provavelmente” apresentará determinado tempo
de processamento conduzindo à subjetividade e expectativas irreais quanto ao
sistema a ser entregue.
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A compreensibilidade dos requisitos é imprescindível, a fim de que os
usuários tenham total clareza do que está sendo desenvolvido, para que se evite
inferências e consequentemente se conduza à subjetividade. Termos técnicos,
siglas e sentenças com mais de um verbo levam à interpretação dos usuários e que
muitas vezes não é a mais correta.
A falta de completeza pode direcionar os usuários e principais envolvidos a
realizar uma avaliação ou emitir uma opinião indevida caso os requisitos e todos os
demais objetos, telas, tabelas, figuras relacionados não estejam bem definidos
direcionando assim à subjetividade.
A inconsistência dos requisitos pode conduzir o solicitante a inferir, julgar ou
avaliar apenas um conceito do requisito conforme julgue mais adequado, gerando
uma interpretação subjetiva da realidade e dos requisitos envolvidos. Quando o
mesmo requisito possui mais de uma definição nas especificações funcionais, os
usuários podem considerar as duas definições como verdadeiras ou apenas uma
delas, o que os conduz à subjetividade e falta de entendimento do que é solicitado.
Esta pesquisa propõe o processo de utilização do checklist e a execução da
revisão por pares. A Figura 8 apresenta este processo de forma esquemática.
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Figura 8 - Processo de revisão por pares
Fonte: Elaborado pelo autor
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Conforme mostra a Figura 8, na primeira etapa do processo, o usuário tem o
papel de detectar as necessidades de desenvolvimento de software e registrá-las a
fim de formalizar a solicitação.
Na segunda etapa do processo o papel de coordenador de demandas deve
realizar a reunião de entendimento e análise do que está sendo solicitado. É
importante observar que esta reunião não tem o propósito de detalhamento técnico
de como a demanda é construída, o principal objetivo neste momento é entender o
que o usuário necessita funcionalmente e quais são as suas prioridades funcionais.
Caso algum risco seja identificado neste momento, o coordenador tem autonomia
para esclarecer as premissas e riscos que estará assumindo junto à solicitação do
usuário.
Na terceira etapa de análise, o papel do autor é envolvido a fim de entender o
que foi solicitado e discutido na primeira reunião de entendimento funcional dos
requisitos. Caso haja necessidade, faz-se uma nova reunião com cliente para
detalhamento dos pontos de dúvida, caso contrário a especificação funcional é
gerada.
Após a especificação funcional ser concluída e antes de ser enviada ao
cliente, se inicia a etapa de revisão por pares. Nesta etapa, cada revisor lê a
especificação funcional e identifica se algumas das características de subjetividade
citadas no checklist estão presentes. Caso positivo, o revisor preenche o cabeçalho
com a data da revisão, versão e identificação.
Os itens relacionados à subjetividade são preenchidos no campo Análise,
onde indica a existência da subjetividade ou não. Também é necessário descrever
qual o problema identificado, a quantidade de itens correspondentes, o tempo
utilizado durante a revisão e a referência do problema identificado dentro da
especificação funcional.
Na sequência, o autor da especificação funcional analisa os comentários do
checklist e informa qual ação deve ser tomada. Após a alteração da especificação
funcional, o checklist é preenchido referente às colunas que indicam se o problema
foi corrigido e o responsável. A localização do problema encontrado na
especificação deve ser indicado na coluna de referência a fim de facilitar
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posteriormente a localização e a correção do problema. Cada problema identificado
deve ser sucedido de um sistema de controle e gestão de erros.
Caso haja necessidade, o autor se reúne novamente com os principais
envolvidos a fim de detalhar ou corrigir os pontos identificados na revisão.
Não é pré-requisito que o revisor conheça com profundidade o sistema ou
área a de negócio. Deve-se considerar a capacidade de questionamento
principalmente, uma vez que, o entendimento dos requisitos deve se basear na
clareza das informações independente do conhecimento prévio.
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5 ESTUDO DE CASO
5.1 Metodologia
Apresenta-se nesta pesquisa, a seleção aleatória de vinte especificações
funcionais de projetos de desenvolvimento de software cuja estimativa de esforço
representa em média quatrocentos e cinquenta horas por projeto.
Uma das premissas para a seleção das especificações funcionais é que estas
fossem utilizadas no processo padrão de revisão por pares, sem critérios prédefinidos. Estes projetos se originaram das mais diversas áreas de negócio
compreendendo projetos de marketing, de finanças, de vendas, de segurança da
informação e do setor industrial. Os dados coletados para esta pesquisa, são reais e
foram mascarados por motivo de confidencialidade da origem da informação.
Os projetos selecionados representam oito projetos da área de vendas, três
da industrial, cinco de Marketing, três da área financeira e uma de segurança da
informação conforme mostra a Figura 9.

Figura 9 – Base de projetos para estudo
Fonte: Elaborado pelo autor

5.2 Experimento
O experimento foi estruturado pelas etapas de levantamento, a aplicação do
checklist e a comparação de informações de revisão por pares sem o uso e com o
uso do mesmo.
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Inicialmente realizou-se um levantamento de quantos problemas foram
identificados sem o uso do checklist para cada um dos 20 projetos envolvidos.
Obteve-se esta informação por meio da contagem de problemas de subjetividade
registrados pelos analistas em uma lista utilizada durante as revisões e que pertence
ao processo atual de revisão por pares.
Também nesta lista é informado pelos analistas quanto tempo foi utilizado
para essas revisões. Realizou-se a consolidação destas informações em uma matriz
composta por todos os vinte projetos do estudo. O resultado encontra-se na Tabela
2.
Tabela 2 – Consolidado de revisões por pares sem checklist

Fonte: Elaborado pelo autor

Nesta pesquisa o motivo da alteração de escopo e o indicador de retrabalho
servem de apoio na identificação de quais projetos apresentaram problemas de
entendimento dos requisitos e retrabalho.
Após a fase de levantamento, iniciou-se o processo de revisão por pares com
uso do checklist de atributos de subjetividade.
A cada projeto, o checklist foi preenchido em conjunto com a leitura da
especificação funcional. Cada questão do checklist indica um atributo de qualidade.
Uma vez identificado um determinado termo ou conceito subjetivo, o revisor
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registrou o problema identificado, quantas vezes o mesmo tipo de problema ocorreu
na especificação e o tempo utilizado para revisão de cada atributo de subjetividade.
A Figura 10 mostra um exemplo real de checklist preenchido que se refere ao
projeto de número dezoito de melhoria de desempenho do cálculo de
remanejamento conforme apresentado na Tabela 2.

Figura 10 – Checklist preenchido durante a revisão por pares
Fonte: Elaborado pelo autor

O apêndice A apresenta a consolidação de todos os checklists preenchidos
durante a revisão por pares para os vinte projetos desta pesquisa.
Realizou-se a leitura das vinte especificações funcionais dos projetos e a
condução das revisões por pares com auxílio do checklist proposto. Os resultados
foram consolidados na Tabela 3.
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Tabela 3 – Consolidado de revisões por pares com checklist

Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 3 apresenta duas colunas de consolidação de informação, onde a
primeira indica a consolidação quantitativa dos problemas identificados com o uso
do checklist e a segunda, a quantidade de horas utilizadas durante esta análise.
Uma vez concluídas as Tabelas 2 (50p) e Tabela 3, que representam
respectivamente as informações consolidadas das revisões sem o uso do checklist e
com o uso do checklist, realizou-se a análise de quais atributos de subjetividade
foram recorrentes entre estas análises conforme mostra a Tabela 4.
Como exemplo, no Projeto 3, foi possível identificar quantos problemas
relacionados

á

subjetividade,

foram

encontrados

adicionalmente

ou

eram

recorrentes. O atributo de subjetividade opcionalidade foi identificado 2 vezes sem o
uso do checklist conforme mostra a Tabela 2 (50p) e 3 vezes com o uso do checklist
na Tabela 3. Porém, como 2 destes atributos são recorrentes, foi totalizado apenas 1
erro adicional.
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Tabela 4 – Consolidação de atributos de subjetividade recorrentes
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O apêndice C mostra alguns checklists preenchidos durante a realização do
experimento a fim de que se permita analisar os atributos de subjetividade mais
recorrentes.
A Tabela 5 mostra o detalhamento dos problemas encontrados durante o
experimento com o uso do checklist, agrupados por atributo de subjetividade.
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Tabela

5

–

Detalhamento

Fonte: Elaborado pelo autor

dos

problemas

por

atributo

de

subjetividade
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Quanto ao atributo de subjetividade indicado pela imprecisão, é possível
verificar que os requisitos estudados relacionados a este atributo não possuem a
quantificação necessária, quanto ao tempo de processamento, ou tempo de lentidão
e nem desempenho do sistema. Também falta o detalhamento e conceituação da
situação que envolve a imprecisão, a fim de torná-la mensurável e não apenas uma
suposição. Como por exemplo, o projeto de número dezoito que indica a seguinte
afirmativa na especificação funcional : “as próprias aprovações tendem a ser lentas
e imprecisas. Neste momento não é possível mensurar os ganhos.” O usuário ao ler
este tipo de afirmativa fica em dúvida e não consegue validar se os requisitos estão
atendendo às suas expectativas. Caso não questione os pontos de dúvida, esta
definição só será clarificada no momento de homologação do sistema porém
tardiamente identificado.
Relacionado ao atributo de ambigüidade, identifica-se que os projetos
envolvidos não conceituam e não indicam a diferença entre uma nova funcionalidade
ou nova versão e a antiga existente. Neste sentido a ambiguidade se apresenta por
faltar a contextualização ou conceitos definidos. Como por exemplo, o projeto de
número quatro indica a seguinte afirmativa : “Os 3 processos de cancelamento são
descritos da mesma forma. Para definir qual a melhor estratégia a análise deve ser
feita pelo volume a ser cancelado.” Neste exemplo, não foi explicado os tipos e
diferenças de processos de cancelamento, também não foi explicado quais os
critérios de volume para que seja possível distingui-los.
O atributo de opcionalidade é representado, neste estudo, por requisitos cuja
opcionalidade apresentam dúvidas ou falta de detalhamento dos requisitos
relacionados e por isso a presença da opcionalidade. Como por exemplo, é possível
destacar o projeto de número quinze que indica : “o fechamento ocorre no dia do
início da vigência ou após a data de início da vigência” sem indicar a diferença da
execução da funcionalidade citada.
Quanto ao atributo de compreensibilidade, este se destaca pela quantidade
de problemas identificados neste estudo. Eles se referem à existência de siglas sem
definição, termos técnicos e variáveis técnicas nas especificações funcionais.
Adicionalmente identifica-se alguns problemas de aspecto linguístico, como a
construção de sentenças, redundâncias, problemas de estrutura e coesão das frases
relacionadas aos requisitos. Alguns exemplos a seguir ilustram os problemas dos
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requisitos citados no projeto dezoito: “O processo de Tunning e processamento
batch...”. Neste exemplo, foram encontrados termos técnicos nas especificação
funcional como Tunning, em que os usuários podem não ter o conhecimento técnico
para compreendê-los e serem capazes de validar se os requisitos estão
adequadamente descritos e com a clareza necessária para o entendimento dos
mesmos.
O atributo de falta de completeza é identificado em sua maioria neste estudo,
pela falta de detalhamento de layouts de arquivos e de telas. Como também a falta
de detalhamento sobre o que ocorre com os objetos de banco de dados e
funcionalidades antigas em detrimento das novas. Como por exemplo no projeto
vinte, o protótipo da nova tela de associação de matrícula não foi apresentado aos
usuários. Outro exemplo, no projeto dezenove, existe uma nova tabela de dados,
porém não indica se a antiga deixará de existir e se os dados históricos serão
migrados.
Outro atributo de subjetividade se refere à inconsistência. Os problemas
identificados neste estudo se referem aos conflitos de requisitos em um mesmo
documento de especificação. Como por exemplo, no projeto quatro em que o flag
da tela indica que estará sempre habilitado, porém na descrição dos mesmos indica
que estão sempre desabilitados. Outro exemplo identificado se refere ao projeto
sete, em que consta a afirmativa de que não há alteração de interfaces de sistema,
porém no mesmo documento mais abaixo indica que há alteração de interface.
Todos os exemplos citados mostram que a subjetividade está inerente aos
requisitos e quanto mais detalhado o conceito do que é desenvolvido menor o risco
de identificação dos problemas de entendimento e falhas de definição de escopo.

5.3 Métricas
Nesta pesquisa, se propõe cinco métricas com a finalidade de análise e
comparação dos resultados obtidos. A primeira métrica se refere a uma análise
qualitativa de quantos problemas foram identificados sem o checklist e depois com o
uso do checklist. Permitindo assim, uma comparação quanto ao volume de atributos
de subjetividade identificados. É obtida pela contagem de problemas obtidos
conforme apresentadas nas Tabelas 2 (50p) e 3 (52p).
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A segunda métrica se refere à eficácia do processo de revisão por pares
quanto ao tempo, ou seja, se compara quanto tempo em horas foi utilizado nas
revisões sem o uso do checklist e quanto tempo foi utilizado com o uso do checklist.
Demonstra uma tendência do percentual de eficiência deste processo. É obtida pela
contagem de tempo utilizado conforme apresentadas nas Tabelas 2 (50p) e 3 (52p).
A terceira se refere à eficiência do processo de revisão por pares, ao qual se
calcula o volume de problemas identificados durante a revisão sem o checklist
dividido pelo volume de horas de revisão.

Comparando-se assim, o volume de

problemas identificados durante a revisão com o checklist dividido pelo volume de
horas de revisão. O resultado desta métrica permite comparar a relação de
problemas identificados por tempo utilizado durante a condução da revisão. O
cálculo é baseado nos dados apresentados nas Tabelas 2 (50p) e 3 (52p).
A quarta métrica se refere à análise de qual atributo de subjetividade é mais
recorrente, por meio somatório de todos os problemas identificados nos vinte
projetos da amostra, dividido pelo total de problemas, se calcula qual é
percentualmente maior. Esta métrica é obtida por meio do quadro consolidado de
quantidade de problemas do Apêndice A.
A quinta métrica se refere à análise de qual atributo de subjetividade é mais
oneroso em relação ao tempo utilizado durante as revisões por pares com uso do
checklist. É obtido por meio do somatório do total de horas de revisão nos vinte
projetos da amostra dividido pelo total de horas por atributo de subjetividade, na qual
se calcula qual é percentualmente maior. Esta métrica é obtida por meio do quadro
consolidado de quantidade de horas do Apêndice A e aponta qual é o atributo mais
oneroso em relação ao tempo.

5.4 Análises dos resultados
Por meio da consolidação dos resultados obtidos durante a aplicação do
checklist de revisão por pares, permite-se realizar uma análise do experimento e a
extração de métricas conforme mostra o Gráfico 1 com o comparativo analítico
projeto a projeto de problemas identificados e o Gráfico 2 com o comparativo de
analítico de tempo utilizado durante a execução das revisões por pares sem e com o
uso do checklist.
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Conforme aponta o Gráfico 1, mais problemas de subjetividade foram
encontrados nos projetos estudados com o uso do checklist, como exemplo o
Projeto 5 em que se encontrou 8 problemas com o uso do checklist enquanto
apenas 2 sem o uso do checklist. Em alguns outros projetos estudados, foi
identificada a mesma quantidade de problemas de subjetividade, como exemplo o
Projeto 13 com 5 problemas encontrados com o uso e sem o uso do checklist. A
média de problemas encontrados sem o uso do checklist foi de 3,95 problemas e
com o uso do checklist foi de 6 problemas por projeto.
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Gráfico 1 – Comparativo analítico de problemas identificados
Fonte: Elaborado pelo autor

O Gráfico 2 apresenta que em sua maioria, os projetos utilizam mais tempo
de revisão com o uso do checklist, como o Projeto 12, em que foram utilizadas 3
horas com o uso do checklist e 2,5 horas sem o uso do mesmo. Porém existem
alguns projetos que utilizaram mais tempo sem o uso do checklist, como exemplo o
Projeto 5. A média de tempo utilizada na revisão por pares sem o uso do checklist é
de 1,38h por projeto e com o uso do checklist é de 1,51h por projeto.
Comparativo Tempo x Projetos
4,5

Tempo (h)

4
3,5
3

Revisão por pares
sem o uso do checklist

2,5

Revisão por pares
com o uso do checklist

2
1,5
1
0,5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Projetos

Gráfico 2 – Comparativo analítico de tempo de revisão por projeto
Fonte: Elaborado pelo autor
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Como resultado desta pesquisar é possível analisar que na amostra de 20
projetos de desenvolvimento de software, todos os projetos que fazem uso do
checklist durante a revisão por pares, apresentam maior volume de problemas
identificados do que as revisões conduzidas sem o uso do checklist. Também se
verifica que em média a revisão por pares demora um pouco mais de tempo que as
revisões sem o uso do checklist. Porém na análise isolada projeto a projeto alguns
deles, sem o uso do checklist demonstram uma tendência a demorarem mais que
os que o utilizam, se observa que por não serem conduzidas com base em um
processo ou de uma maneira estruturada as revisões sem o checklist

podem

apresentar mais tempo de execução.
O Gráfico 3 mostra a primeira análise realizada em que se obtém um aumento
de 41% no total de problemas adicionais encontrados durante a revisão por pares
com o uso de checklist em comparação à revisão sem o uso do mesmo.
Quantidade de Problemas Identificados
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Problemas

80

Revisão por pares
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com o uso do checklist

40
20
0
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Gráfico 3 – Comparativo de problemas identificados
Fonte: Elaborado pelo autor

Esta métrica é calculada com base nos 69 problemas encontrados durante a
revisão por pares sem o uso do checklist e os 120 encontrados durante a execução
da revisão por pares com o uso do checklist. Representa um ganho de 28 problemas
a mais identificados. Divide-se 28 problemas novos por 69 problemas antigos, e
então se obtém 41% de ganho na identificação de problemas.
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A segunda análise realizada conforme mostra o Gráfico 4 está relacionada ao
tempo utilizado durante as revisões por pares sem o uso e com o uso do checklist. É
identificado um aumento de 10% no tempo utilizado durante as revisões.
Quantidade de Horas utilizadas
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Revisão

Gráfico 4 – Comparativo de tempo de revisão por pares
Fonte: Elaborado pelo autor

Também é possível analisar que a prática de revisão por pares com o uso de
checklist foi mais eficiente que sem o uso do mesmo. Isso indica que com o uso do
checklist foi possível identificar 3,21 problemas por hora, ao passo que sem o
checklist foram identificados 2,51 problemas por hora conforme mostra o Gráfico 5.
Este cálculo é resultante da divisão da quantidade total de problemas pela
quantidade de horas utilizadas na revisão com e sem o uso do checklist.
Outro aspecto importante na análise dos resultados, é que o processo de
revisão estabelecido proporciona a condução da revisão por pares de uma forma
estruturada e que pode ser seguido pelo mesmo revisor ou por vários. Neste
trabalho as revisões são conduzidas por um único analista a fim de que o fator
procedimento de execução das revisões não seja considerado como um fator de
comprometimento do resultado ou subjetividade de entendimento do processo.
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Eficiência da Revisão por Pares x Tempo
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Gráfico 5 – Eficiência da Revisão por Pares x Tempo
Fonte: Elaborado pelo autor

Também é realizado um estudo referente ao atributo de qualidade mais
recorrente. Na pesquisa identifica-se o atributo de compreensibilidade com 35% de
representatividade. Na seqüência, os atributos de opcionalidade e inconsistência
foram analisados com 15% de representatividade conforme mostra o Gráfico 6.
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Gráfico 6 – Comparativo de atributos de subjetividade mais recorrentes
Fonte: Elaborado pelo autor
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Também é realizado um estudo referente ao atributo de qualidade que mais
demanda tempo de revisão com base nos vinte projetos de estudo. Na pesquisa
identifica-se o atributo de compreensibilidade com 24% de todo o tempo de revisão.
Na seqüência, os atributos de inconsistência e ambigüidade são analisados com
19% e 18% de tempo de revisão conforme mostra o Gráfico 7.
Comparativo dos Atributos de Subjetividade
que demandam mais tempo de análise
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Gráfico 7 – Comparativo de atributos de subjetividade que demandam mais tempo de
análise
Fonte: Elaborado pelo autor

Em síntese, é possível identificar que os problemas identificados se referem à
falta de detalhamento necessário para entendimento dos requisitos. A falta de
informação ou a omissão induz à inferência por parte dos principais envolvidos e
consequentemente à subjetividade. Muitas vezes o conceito do que esta sendo
descrito é tão claro para quem escreve que este infere que quem está lendo também
o conhece. Neste contexto se destaca a imprecisão, a compreensibilidade, a falta de
completeza e a inconsistência como atributos que representam à falta de
detalhamento.
Outro aspecto relevante do estudo indica que a falta de clareza também é um
aspecto recorrente do ponto de vista da subjetividade dos requisitos nos projetos
estudados. Por conseguinte, a maneira que os requisitos são descritos, detalhados e
o modo que a especificação funcional é construída, conduz à falta de clareza e
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consequentemente à ambiguidade, opcionalidade e compreensibilidade conforme
apresentado na Tabela 6.
Tabela 6 – Agrupamento de características comuns que conduzem à subjetividade

Fonte: Elaborado pelo autor

O resultado e a análise das métricas desta pesquisa, indicam que o fator
subjetividade é um fator relevante nos entendimento dos requisitos. Parece que por
mais que a fase de levantamento e análise de requisitos seja composta por um
processo técnico do ponto de vista arquitetural, de análise de viabilidade e de
requisitos técnicos, estes também se compõem por características subjetivas que
não se pode desconsiderar ou omitir. A falha na identificação das características
subjetivas dos requisitos afeta os resultados esperados do software, principalmente
ao que se refere à qualidade esperada na prática de revisão por pares, cujo objetivo
principal é antecipar problemas e defeitos de software ainda que esteja na fase de
levantamento e construção do projeto.
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6 CONCLUSÃO
Em projetos de desenvolvimento de software se verifica que a maioria dos
problemas e falhas relacionados ao retrabalho durante o seu ciclo de vida são
consequência da falta de entendimento dos requisitos envolvidos.
Ao pesquisar o motivo da falha de entendimento dos requisitos, se verifica
que uma das principais causas, é a existência de características subjetivas
identificadas no momento de análise das necessidades e expectativas dos usuários
e principais envolvidos. A presente pesquisa mostra que a subjetividade é um fator
existente nas especificações funcionais de requisitos de software. Também se
verifica que tanto os requisitos funcionais como não funcionais apresentam atributos
de subjetividade inerentes.
Este trabalho baseia-se nos atributos de subjetividade identificados nos
modelos de qualidade de Fabbrini (2001), de Davis (1993) e IEEE (1998). Conclui-se
que o atributo de subjetividade de compreensibilidade mesmo não sendo indicado
pelo modelo de qualidade do IEEE (1998) apresenta um dos maiores índices de
recorrência nesta pesquisa, o que indica 35% do total da amostra. Também se
observa que o atributo de subjetividade de opcionalidade é recorrente e representa
15% do total da amostra, porém não é representado nos modelos de qualidade de
Davis (1993) tampouco pelo IEEE (1998), apenas no modelo de Fabbrini (2001). O
mesmo se conclui em relação ao atributo de subjetividade de inconsistência que
representa 15% da amostra desta pesquisa, porém não é indicado no modelo de
qualidade de Fabbrini (2001).
O atributo de subjetividade de imprecisão também é identificado durante o
estudo, porém em menor escala de representatividade, pois aparecem em 9% do
total da amostra. O mesmo ocorre para os atributos de falta de completeza com 12%
de representatividade e a ambigüidade com 14% do total da amostra.
Para uma análise baseada nos critérios de subjetividade conclui-se que os
modelos de qualidade são complementares entre si e auxiliam na identificação e na
confirmação da existência dos atributos de subjetividade durante o entendimento
dos requisitos de software.
A amostra de vinte projetos de desenvolvimento do estudo indica a existência
dos atributos de subjetividade na qual, se verifica alguns requisitos indefinidos,
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outros com duplo significado nas especificações e que originam duplo entendimento
por parte dos analistas e desenvolvedores. Também se verifica alguns termos
genéricos sem conceituação e que fizeram os analistas interpretarem os requisitos
de uma maneira distinta. Conclui-se que a maioria dos problemas identificados se
refere à falta de detalhamento necessário e à falta de clareza para entendimento dos
requisitos.
O aspecto multidisciplinar da subjetividade relacionado ao seu caráter
filosófico, antropológico, cognitivo, sociológico e linguístico não pode ser totalmente
isolado da análise da subjetividade dos requisitos técnicos. A relação com o
interlocutor, a comunicação e a escrita são os meios utilizados na identificação dos
requisitos e também são premissas para o bom entendimento destes. Neste
contexto, o processo de revisão por pares e o checklist direcionam a condução da
pesquisa a fim de que o mesmo procedimento seja conduzido sem afetar a análise
dos resultados. Considera-se o mesmo processo a ser seguido para todos os
projetos do estudo com apoio no checklist a fim de evitar desvios de procedimento e
impacto na subjetividade, porém a maneira pessoal de escrever, interpretar,
argumentar e interagir durante o processo de comunicação é sugerido como
trabalho futuro e multidisciplinar.
As práticas de qualidade indicadas pelo CMMI, IEEE, PMI orientam o uso de
revisões por pares a fim de que se obtenha um produto de software que atenda as
necessidades e as expectativas dos usuários. A prática de revisão deve estimular o
questionamento e a análise crítica por parte do revisor a fim de que a revisão seja
efetiva e antecipe os problemas que poderiam ocorrer durante o ciclo de
desenvolvimento de software. O papel das práticas de qualidade do mercado é
orientar quais atividades devem ser conduzidas, porém para obtenção de ganho de
qualidade indicado pelo processo de revisão por pares, muitas vezes se faz
necessário obter um direcionamento de como conduzir a revisão, o que revisar e o
propósito inserido neste contexto. Logo, conclui-se que a condução das revisões por
pares com apoio dos checklists auxilia e direciona as revisões e a identificação dos
atributos que são mais recorrentes.
Outra conclusão se refere à importância aos papéis de autor e revisor. Para
uma revisão efetiva é importante que estejam bem claros e definidos os papéis e a
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importância de cada um deles antes de iniciar a revisão. Ao iniciar a condução da
revisão cada responsável deve compor o papel a que se destina.
É possível verificar que o uso do checklist contribui na identificação de
problemas que podem gerar subjetividade dos requisitos e problemas de retrabalho
futuros relacionadas as demais atividades do ciclo de desenvolvimento de software.
O estudo mostra um aumento de 41% na identificação de problemas de
subjetividade (vide Gráfico 3)

na condução da revisão por pares com o uso

checklist.
A pesquisa também parece demonstrar que não existe muita diferença no
tempo utilizado durante a revisão com ou sem o checklist, correspondendo a um
aumento de apenas dez por cento do tempo utilizado (vide Gráfico 4). Muitas vezes
a ausência do checklist pode fazer com que o revisor não tenha um processo ou um
fluxo de revisão e consequentemente demore mais tempo na execução da atividade.
Conclui-se também que o volume de problemas de subjetividade identificados
por hora durante as revisões é maior com o uso do checklist direcionado (vide
Gráfico 5).
Trabalhos futuros podem ser orientados para a multidisciplinaridade da
subjetividade e como seus diversos aspectos podem impactar o entendimento dos
requisitos. Indica-se como estudo futuro, que uma mesma amostra de projetos seja
estudada por diferentes revisores a fim de que se identifique maior acuracidade
quanto à análise de tempo independentemente de quem executa a revisão a fim de
se estabelecer uma análise comparativa menos centralizadora.
.
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Apêndice A. Consolidação de atributos de subjetividade por projeto
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Apêndice B. Artefato de checklist
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