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RESUMO

Uma das vulnerabilidades com que os engenheiros de requisitos têm de lidar
são as inconsistências que decorrem de expectativas distintas de múltiplas partes
interessadas em um produto de software. Frequentemente tais inconsistências
permanecem escondidas, manifestando-se apenas tardiamente no desenvolvimento.
Quando o desenvolvimento é apoiado no enfoque ágil, esse quadro tende a se
agravar, pois as histórias de usuário derivadas de uma visão do produto de software
carregam e mesmo amplificam as inconsistências nele latentes. Para tratar esse tipo
de vulnerabilidade, este trabalho propõe a transformação de um modelo das intenções
que as partes interessadas têm no desenvolvimento de um produto de software em
um conjunto inicial de histórias de usuário que expressam as principais características
deste produto. O modelo de intenções é elaborado segundo o framework i* e
analisado, conjunta e interativamente pelas partes interessadas, para se chegar a um
acordo pactuado entre elas sobre as principais características do produto, de modo a
obter seus benefícios pretendidos. Desse modo, procura-se obter um conjunto de
histórias de usuário coerentemente alinhado com as expectativas acordadas entre as
partes interessadas. Uma avaliação preliminar da viabilidade de uso do modelo de
intenções e de sua análise, apoiados pela ferramenta OpenOME, é realizada na forma
de uma prova de conceito em um domínio de negócio real de uma instituição financeira
brasileira.
Palavras-chave:

inconsistências

na

visão

do

produto

de

software,

inconsistências entre histórias de usuário, framework i*, metamodelo de histórias de
usuário.

ABSTRACT

Obtaining user stories from an i * model agreed between stakeholders

One of the vulnerabilities that requirements engineers have to deal with is the
inconsistencies that arise from distinct expectations of multiple stakeholders in a
software product. Often such inconsistencies remain hidden, manifesting only lately in
development. When development is supported by the agile approach, this situation
tends to worsen, because user stories derived from a software product vision carry and
amplify the latent inconsistencies in it. To address this type of vulnerability, this work
proposes the transformation of a model that the stakeholders' intentions during the
development of a software product in an initial set of user stories that express the main
characteristics of this product. The intention model is elaborated according to the
framework i* and analyzed, jointly and interactively by the stakeholders, in order to
reach an common agreement between them on the main characteristics of the product,
in order to obtain its desired benefits. In this way, it seek to obtain a set of user stories
coherently aligned with the expectations agreed upon among the stakeholders. A
preliminary assessment of the feasibility of using the intent model and its analysis,
supported by the OpenOME tool, is carried out in the form of a proof of concept in a
real business domain of a Brazilian financial institution.

Keywords: inconsistencies in the software product view, inconsistencies between user
stories, framework i*, user story metamodel.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
Segundo o Chaos Report (HASTIE; WOJEWODA, 2015), ao longo do período
de 2011 a 2015, o percentual de projetos classificados como tendo sucesso quanto
ao prazo, orçamento e com um resultado satisfatório, ainda se mantém relativamente
baixo, apresentando um volume médio de 29%, estando estes concentrados em
projetos de pequeno porte. Embora os métodos de desenvolvimento ágil, comparados
com os assim denominados informalmente de métodos tradicionais, apresentem um
maior volume de projetos bem-sucedidos, os resultados ainda se mantiveram em
39%.
Mesmo que sejam aplicadas técnicas de obtenção de requisitos mais
apropriadas aos perfis dos projetos (WIEGERS; BEATTY, 2013), há fatores que
poderão contribuir para a vulnerabilidade dos requisitos de software. Tal
vulnerabilidade poderá afetar a qualidade do software e elevar o seu custo de
produção, principalmente se detectada durante o desenvolvimento ou após a
implementação do software (SOMMERVILLE, 2011). Uma das fontes mais
importantes de vulnerabilidade, segundo Lamsweerde et al. (1998), é a ampla gama
de tipos de inconsistências (por exemplo, ambiguidades nos requisitos, conflitos sobre
as expectativas do que o software deve fazer), que ocorrem nos processos de
elicitação, de especificação, de evolução de metas e requisitos originados de múltiplas
fontes, tais como pessoas e respectivos pontos de vista ou documentos
independentes. Frequentemente tais inconsistências são latentes e não se
manifestam naqueles processos, surgindo bem tardiamente no desenvolvimento.
Conforme descrito por Kushiro e Shimizu (2015), conflitos, e de modo mais
geral vulnerabilidades, ocorrem devido à dificuldade das pessoas em compreender
uma imagem completa dos requisitos para o software almejado. Em um projeto
envolvendo muitas partes interessadas como fontes de elicitação de requisitos, cada
uma delas pode ter diferentes bases de conhecimento, prioridades e critérios de
decisão com relação aos requisitos discutidos.
Cohn (2004) relata que nos métodos ágeis não há especificações de requisitos
de software no estilo do padrão IEEE 830 (IEEE, 1998), com extensos requisitos e
jargões técnicos, que dificultam sua priorização pelas partes interessadas. Ao invés
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disso, os métodos ágeis utilizam histórias dos usuários, que são breves descrições
dos objetivos a serem satisfeitos pelo sistema e que servirão como um lembrete para
futuras

conversas,

realizadas

durante

o

desenvolvimento

dos

requisitos

representados pelas histórias. No entanto, mesmo que as histórias sejam avaliadas
pelo modelo INVEST - isto é, histórias escritas de forma Independente, Negociável,
Valiosa para usuários ou clientes, Estimável, Pequena e Testável -, conforme proposto
por Wake (2003), ainda não seria uma garantia de ausência de inconsistências. Isso
porque, o INVEST está focalizado nas histórias já elaboradas e não nas intenções
particulares das partes interessadas das quais elas originam.
Como os enfoques ágeis estão assentados na comunicação entre clientes e
desenvolvedores e não na materialização da documentação dos requisitos, para que
o desenvolvimento tenha sucesso é necessário que não só conte com a
disponibilidade das partes interessadas, mas sobretudo no consenso e na confiança
entre eles. No entanto, nem sempre o consenso sobre as alternativas de solução para
atender aos interesses comuns e particulares é alcançado, implicando normalmente
uma definição inconsistente do produto de software. Além disso, com a grande difusão
do framework Scrum, generaliza-se a figura do Dono do Produto (Product Owner)
atribuída, na maioria dos casos por razões contratuais, a uma única pessoa (às vezes
contando com um substituto). Diante disso, não há garantia de que essa figura
represente fielmente os diversos interesses das intenções em jogo, nem consiga
captar divergências de expectativas entre eles, comprometendo negativamente a
visão do produto de software, da qual originam as histórias de usuários que guiarão o
desenvolvimento do software.
Por outro lado, o framework i* (YU, 1995), uma solução de modelagem na linha
da Engenharia de Requisitos Orientada por Metas (Goal Oriented Requirements
Engineering - GORE), é uma tentativa de introduzir aspectos da modelagem e
argumentação sociais em métodos da engenharia de sistemas, em particular na
elicitação de requisitos de software. Diferentemente dos métodos usuais que
desconsideram os aspectos sociais do ambiente no qual um sistema está inserido –
por exemplo, no sentido de dependências interpessoais e da alteração destas
dependências com a introdução de um sistema de software -, o i* reconhece a
primazia de atores sociais. Tais atores são vistos como seres intencionais, com metas,
crenças, habilidades e comprometimentos variados, com critérios de decisão por
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vezes conflitantes e muitas vezes expressos de modo inconsistente. Mas são esses
atores as fontes dos requisitos de um sistema.
Como esse framework permite modelar e analisar as dependências entre as
intenções particulares de cada ator em um determinado domínio social e, em
particular, um domínio do negócio em que se pretende implantar um produto de
software, ele pode auxiliar a obtenção de uma solução consensual dos julgamentos
das partes interessadas sobre a visão do produto de software e, consequentemente,
a obtenção de um conjunto de histórias de usuário coerentes com esta visão do
produto de software.

1.2 Objetivo
O objetivo do presente trabalho é a transformação de um modelo das intenções
que as partes interessadas têm no desenvolvimento de um produto de software em
um conjunto inicial de histórias de usuário que expressam as principais características
deste produto. O modelo de intenções é elaborado segundo o framework i* (YU, 1995),
e analisado conjunta e interativamente pelas partes interessadas para se chegar a um
acordo pactuado entre elas sobre as alternativas das principais características do
produto, de modo a obter seus benefícios pretendidos. Desse modo, procura-se obter
um conjunto de histórias de usuário coerentemente alinhado com as expectativas
acordadas entre as partes interessadas.
A transformação do modelo de intenções em histórias de usuário está ancorada
em um conjunto de regras heurísticas especificadas de modo informal, que toma como
origem as definições sintáticas e semânticas do framework i* e como destino um
metamodelo de histórias de usuário. Este último permite um conjunto variado das
sentenças permitidas para as histórias de acordo com regras sintáticas e semânticas
definidas, as quais são estabelecidas de modo rigoroso, embora não formal. As
transformações mapeiam todos os elementos intencionais do framework i* em
histórias de usuário, permitindo que elas expressem o significado denotado pelos
elementos intencionais.
A obtenção do acordo entre as partes interessadas sobre o modelo de
intenções é apoiada por uma ferramenta semiautomática, a OpenOME (OPENOME,
2011), que analisa de modo qualitativo e interativo os efeitos colaterais do
atendimento das metas e critérios estabelecidos por alternativas de decisão
particulares das partes interessadas, permitindo ao mesmo tempo uma avaliação dos
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julgamentos destas partes sobre o modelo de intenções. Uma avaliação preliminar da
viabilidade de uso dessa análise, apoiada por essa ferramenta, é realizada na forma
de uma prova de conceito em um domínio de negócio de uma instituição financeira
brasileira real.

1.3 Trabalhos relacionados
Os dois principais trabalhos relacionados a transformações entre modelos do
framework i* (YU, 1995) e histórias de usuário, desenvolvidos por pesquisadores
brasileiros, que selecionaram o framework i* como modelo conceitual de referência
para as transformações. Esses trabalhos foram selecionados por apresentarem uma
elaboração com detalhes da transformação.
Jaqueira, Gurgel e Lucena (2013) elaboraram um estudo baseado no argumento
de que as histórias de usuário constituem artefatos muito restritos para contemplar
determinadas questões como o entendimento global do sistema e as relações de
dependências entre as funcionalidades. Algumas limitações desse artefato são: (i) as
dependências entre as histórias são geralmente “escondidas”; (ii) o entendimento do
contexto social no qual o sistema a ser desenvolvido não pode ser expresso numa
história de usuário; (iii) a interpretação de alguns detalhes e implicações do sistema
torna-se um processo difícil a partir somente das histórias de usuário. Essas limitações
sobrecarregam a equipe ao exigirem decisões baseadas em suposições implícitas.
A partir desses pontos, Jaqueira, Gurgel e Lucena (2013) propõem uma
abordagem que visa melhorar essas limitações. Busca-se dar suporte às partes
interessadas fornecendo-lhes uma visão gráfica e abrangente das histórias de usuário
e dos seus relacionamentos com o sistema utilizando modelos do framework i*. Os
autores justificam a escolha deste framework para representar as histórias de
usuários, pois tanto os métodos ágeis quanto o framework i* destacam as partes
interessadas no ambiente de desenvolvimento. O foco nas partes interessadas e seus
relacionamentos para a descrição de requisitos é uma característica do framework i*,
no qual os atores dependem uns dos outros para atingir suas metas. Os métodos
ágeis também se concentram em fatores humanos e reconhecem as pessoas como
peças fundamentais para o sucesso do projeto.
Em outras palavras, para reduzir a falta de documentação mais detalhada nos
enfoques ágeis, os autores propõem um conjunto de heurísticas para realizar o
mapeamento dos requisitos apresentados como histórias de usuário em modelos do
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framework i*. Estes modelos seriam então usados com uma forma de documentação
dos relacionamentos que deverão existir no ambiente de negócio ao qual pertence o
sistema em desenvolvimento.
Por outro lado, Agra et al. (2016) desenvolveram uma pesquisa mais elaborada,
detalhada na subseção 4.2, na qual apresentam um processo de transformação
inversa ao de Jaqueira, Gurgel e Lucena (2013), tendo como origem um modelo do
framework i* e como destino histórias de usuários. Para os autores, a documentação
ágil possui lacunas que precisam ser exploradas para garantir a completude das
informações, sem ferir, no entanto, os valores do manifesto ágil. Uma solução que
poderia suprir essas lacunas seria uma documentação que abrangesse um alto nível
de abstração dos requisitos, fornecesse as razões e as justificativas para as decisões
de projeto (design) e, assim, permitisse que as partes interessadas compreendessem
as intenções de cada ação do sistema.
Os documentos com as razões de projeto podem ser representados na forma de
modelos que seguem a Engenharia de Requisitos Orientada por Metas (Goal-Oriented
Requirement Engineering - GORE), que busca definir os objetivos do sistema de forma
clara e compreensível para as partes interessadas, e apresenta as metas
organizacionais, suas razões e intenções. Conforme os autores, o uso de uma
abordagem GORE como um documento de razões de projeto contribui para evitar que
requisitos desnecessários possam ser desenvolvidos, além de mitigar o impacto das
mudanças desses requisitos. Na pesquisa, os autores optaram pelo framework i*, por
possuir uma modelagem bem consolidada, ser adequado para representar os
objetivos organizacionais e as possíveis interações entre os atores.
Em relação à proposta de transformação do presente trabalho, o trabalho de
Jaqueira et al. (2013) diverge especialmente nos seguintes pontos: o mapeamento é
das histórias de usuário para modelos i* (o inverso do sentido da transformação aqui
elaborada), utiliza apenas histórias de usuário escritas em um único formato e as
regras heurísticas utilizadas não mapeiam todos os elementos intencionais do
framework i*, perdendo portanto em expressividade. Já o trabalho de Agra et al. (2016)
tem o mesmo sentido do mapeamento do presente trabalho, mas diverge deste em
dois aspectos principais: não contempla todos os elementos intencionais do
framework i*, também perdendo expressividade, e o resultado das transformações é
limitado ao nível de abstração de épicos (histórias de usuário de alto nível de
abstração), embora esta hierarquia de abstrações não seja sequer mencionada.
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1.4 Contribuições
As principais contribuições deste trabalho são duas:
•

A utilização do framework i* como modelo das intenções e razões das partes
interessadas para a definição de um produto de software, modelo que serve
de base para se chegar a um acordo pactuado entre as partes quanto à
definição coerente das principais características deste produto;

•

A transformação de um modelo i* em histórias de usuário – épicos e
histórias de usuário propriamente ditas – que tem como origem todos os
elementos intencionais do framework i* e como destino um metamodelo de
histórias de usuário que permite expressá-las com flexibilidade sintática.
Esta flexibilidade se deve ao número de variações sintáticas que o
metamodelo possibilita, através da combinação dos elementos do
framework i*, contidos nos caminhos de histórias de usuários a ser
detalhado nas seções 5 e 6. Flexibilidades esta, que não ocorre quando as
histórias possuem o formato estipulado por Cohn (2004), que corresponde
ao formato sintático fixo: “Como <ator>, eu quero <meta> de modo que
obtenha <benefício>”.

Embora não fizesse parte do escopo desta pesquisa uma revisão sistemática
sobre o emprego do framework i*, uma pesquisa inicial com razoável amplitude não
mostrou, até o presente, a utilização deste framework com o objetivo aqui adotado: a
obtenção de um acordo pactuado das partes interessadas para a definição das
características de um produto de software, guiado por uma base formal expressa em
diagramas capazes de denotar graficamente as razões que sustentam as decisões
destas partes.
Na perspectiva deste trabalho, esse objetivo deve ser realizado em ambientes
reais de desenvolvimento fora do âmbito acadêmico, lócus predominante de relatos
sobre seu emprego na literatura acadêmica. Isso parece possível, pois o suporte
ferramental por excelência do framework, a ferramenta OpenOME (OPENOME,
2011), conta atualmente com recursos que permitem a avaliação qualitativa de
modelos i* de modo semiautomático, apoiados em um modelo formal e um resolvente
SAT (HORKOFF; YU, 2016). Uma avaliação preliminar da factibilidade dessa
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perspectiva é feita em um ambiente real de desenvolvimento de uma instituição
financeira de grande porte na forma de uma prova de conceito.
A principal distinção da transformação de modelos i* em histórias de usuário
proposta neste trabalho, em relação aos trabalhos relacionados e pesquisados até o
momento, é a de que todos os elementos dos modelos i* são efetivamente mapeados
em elementos de histórias de usuário. As transformações pesquisadas até o momento
deixam de lado, por exemplo, o que na engenharia de software convencionou-se
chamar de “requisitos não funcionais”. As histórias de usuário que seguem o padrão
de Cohn (2004), o mais utilizado nos desenvolvimentos com enfoque ágil, assim como
formatos variantes deste padrão, também não consideram tais requisitos, deixandoos como anotações suplementares para serem convertidas posteriormente em testes
de aceitação. Neste trabalho, ao contrário, as histórias de usuário derivadas das
transformações têm expressividade suficiente para comportarem em suas sentenças
não só variantes daquele padrão (mais apropriados para várias situações), mas
também os “requisitos não funcionais”, segundo um metamodelo que estende o
metamodelo de histórias de usuário proposto por Wautelet et al. (2014), dentre outras
particularidades.

1.5 Método de trabalho
a)

Revisão bibliográfica e estudo dos conceitos de base

O presente trabalho apoia-se inicialmente em três temas normalmente não
considerados e mesmo desconhecidos por equipes profissionais de desenvolvimento
de software: (a) a Engenharia de Requisitos Orientada por Metas (Goal Oriented
Requirements Engineering - GORE) e, em particular, o framework i* com seus
modelos: Strategic Dependency (SD), ou Modelo Estratégico de Dependência, e
Strategic Rationale (SR) ou Modelo Estratégico de Razões1; (b) a avaliação rigorosa
da rede de intenções das partes interessadas em questão representada nos modelos
i*; e (c) transformação de modelos i*, idealmente desprovido de inconsistências, em
histórias de usuário (épicos e histórias de usuário propriamente ditas).
b)

1

Definição da proposta da pesquisa

Uma tradução literal poderia ser Modelo de Dependência Estratégica e Modelo de Razão
Estratégica. No entanto, os modelos é que são estratégicos, contendo várias dependências e
várias razões, respectivamente.
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A partir dos conceitos estudados na revisão bibliográfica, foram definidos: a
elaboração de modelos i* com detalhes necessários para sua avaliação pelas partes
interessadas; a transformação destes modelos em histórias de usuários, mas com
flexibilidade sintática e semântica, conforme explicado anteriormente; e o protocolo de
uma prova de conceito para se ter uma análise inicial da viabilidade de uso da
avaliação dos modelos i* pelas partes interessadas.
c)

Conclusão e trabalhos futuros

A conclusão deste trabalho discute brevemente: as dificuldades na modelagem
i*, os pontos fortes e fracos da prova de conceito e dificuldades na transformação de
modelo i* para história de usuário. Propõe-se também trabalhos futuros.

1.6 Organização do trabalho
Na seção 2, Engenharia de Requisitos Orientado por Metas (Goal Oriented
Requirement Engineering - GORE), são apresentados os conceitos do enfoque
GORE, focalizando com detalhe o framework i*, que constitui a referência geral deste
trabalho.
A seção 3, Histórias de Usuários e o Framework Scrum contém uma breve
descrição do artefato história de usuário, assim como também do framework Scrum.
Descreve também o papel Product Owner (dono do produto) e os artefatos por ele
produzidos, em especial para os fins da presente pesquisa, a visão do produto de
software e as histórias de usuário. Também apresenta sucintamente o Product
Backlog (pendências do produto). Esta seção é relevante, pois neste trabalho o
modelo i* de intenções das partes interessadas constitui o principal aspecto da visão
do produto e as histórias de usuário dele derivadas constituem o conjunto de itens
candidatos do Product Backlog Inicial.
A seção 4, Transformação do Framework i* em Histórias de Usuários, apresenta
pesquisas relacionadas às histórias de usuários. Apresenta-se um estudo referente à
definição semântica dos elementos sintáticos que compõem a história de usuário. Em
seguida, apresenta-se um estudo que propõe um método de transformação do modelo
SR do framework i* para um formato não rigoroso e limitado de história de usuário do
ponto de vista semântico.
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A seção 5, Avaliação de Modelo i* e Proposta de sua Transformação em Histórias
de Usuários, apresenta um modelo de avaliação qualitativa de modelos i*, cuja base
é formal e apoiada por um solvente SAT. Em seguida, contém a descrição detalhada
da transformação de modelos i* em histórias de usuário proposta neste trabalho,
levando em conta a avaliação qualitativa realizada.
Na seção 6, Prova de Conceito de um Modelo i* e sua Transformação em
Histórias de Usuário, apresenta a definição do protocolo de uma prova de conceito
realizada em uma instituição financeira de grande porte, cujo objeto de avaliação é
constituído pelos conceitos descritos na seção 5. Apresenta, com detalhes, a
execução da prova, bem como a análise dos resultados. Em seguida, o modelo i* final
pactuado entre os participantes da prova é transformado em histórias de usuário aptas
para constituírem itens de um Product Backlog Inicial.
Por fim, na seção 7, Conclusão e Trabalhos Futuros, são apresentadas as
conclusões da prova de conceito, da conversão do modelo de intenções em histórias
de usuários, da avaliação do atendimento ao objetivo deste trabalho e das limitações
identificadas. Apresentam-se também trabalhos futuros na continuidade desta
pesquisa.
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2 ENGENHARIA DE REQUISITOS ORIENTADA POR METAS
Esta seção apresenta os conceitos utilizados da Engenharia de Requisitos
Orientados por Metas (Goal-Oriented Requirement Engineering - GORE) para a
elaboração deste trabalho. Primeiramente, é apresentada uma introdução ao GORE.
Em seguida, é descrito o framework i*, que constitui a referência geral do GORE para
este trabalho.

2.1 Introdução ao Goal-Oriented Requirement Engineering (GORE)
A Engenharia de Requisitos, conforme descrito por Paetsch et al. (2003), tem por
objetivo ajudar a saber o que se irá construir antes do início do desenvolvimento do
software, sendo composta principalmente pelas atividades de elicitação, análise,
documentação e validação de requisitos.
A Engenharia de Requisitos Orientada por Metas (Goal-Oriented Requirement
Engineering GORE), segundo Lamsweerde (2001), está baseada na argumentação,
modelagem e especificação de metas, viabilizando maior confiabilidade na elaboração
de requisitos, verificação e gerenciamento de conflitos. Metas, para este mesmo autor,
é um propósito que o software em questão deve alcançar, podendo ser formulada a
partir de preocupações estratégicas de alto nível, por exemplo, aumento de receita
devido ao desenvolvimento de um software para um determinado produto de uma
empresa. Pode também formular técnicas de baixo nível, por exemplo, requisitos
técnicos específicos do software a ser desenvolvido. Metas também abrangem
diferentes tipos de interesses: funcionais, associados aos serviços a serem
fornecidos, e não funcional, associados à qualidade do serviço.
Os anos mais recentes são caracterizados por ambientes empresariais e
organizacionais mais dinâmicos, onde os sistemas são cada vez mais utilizados para
mudar os processos de negócios, em vez de automatizar práticas estabelecidas há
muito tempo. Para isso, faz-se necessário compreender e caracterizar a interação
entre o sistema pretendido e seu ambiente através de relações baseadas em metas
(YU; MYLOPOULOS, 1998). Por isso as metas são importantes, pois justificam a
presença

de

componentes

de

requisitos

que

não

são

necessariamente

compreensíveis para as partes interessadas, fornecendo a base para definir quais
agentes devem ser os melhores executores de ações, de acordo com suas
capacidades, confiabilidade, custo e motivação (DARDENNE et al, 1993). Desta
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forma, as partes interessadas se tornam mais conscientes de alternativas potenciais
para atingir seus objetivos e, portanto, são menos propensas a excessivas
especificações, comprometendo-se prematuramente com determinadas soluções
tecnológicas (YU; MYLOPOULOS, 1998).
As metas podem ser declaradas pelos envolvidos no projeto, constar em material
preliminar disponível para os engenheiros de requisitos, ou obtidas através da análise
preliminar do sistema atual. Uma vez que um conjunto preliminar de metas e requisitos
tenha sido obtido e validado com as partes interessadas, outras metas podem ser
identificadas

por

refinamento

e

por

abstração

das metas

já disponíveis

(LAMSWEERDE, 2001). O resultado será uma hierarquia de metas e requisitos,
também denominada de modelo de metas, representado por linguagens que incluem
o conceito de meta como um objeto de primeira classe, que normalmente são grafos
com uma sintaxe visual, por exemplo, os modelos do framework i* (YU, 1995) e, do
KAOS (DARDENNE et al., 1991; DARDENNE et al., 1993). Há também linguagens
textuais como Goal-Based Requirements Analysis Method (GBRAM) (HORKOFF et
al., 2016).
Franch et al. (2016) descrevem a genealogia dos métodos orientados a metas da
seguinte forma:
•

KAOS (DARDENNE et al., 1991; DARDENNE et al., 1993) foi a primeira
abordagem lançada no ano de 1991, tendo como ênfase o raciocínio formal
sobre metas comportamentais para obter refinamentos, operacionalizações,
gestão de conflitos e análise de risco. Vários de seus conceitos aparecem no
framework i* (YU, 1995), tais como, sistema de metas, redução de metas e a
noção de associação de uma meta a agentes, que têm a responsabilidade de
cumprir as metas;

•

Framework Non-Functional Requirements (NFR) (CHUNG et al., 2000;
MYLOPOULOS et al., 1992), proposto no ano de 2000, introduz o conceito de
requisito não-funcional como um sistema de metas que deve ser satisfeito,
expresso com a noção de meta flexível, conceitos estes lançados no ano de
1992. As metas flexíveis podem contribuir positivamente ou negativamente à
realização de outras metas flexíveis. Não há a notação de agente neste
framework;

•

No framework i* (YU, 1995), ao contrário do KAOS, em que os agentes estão
associados a metas, as metas e tarefas são vinculadas a agentes, conforme
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dependências entre os agentes do sistema. Este conceito torna o framework
orientado a agentes, no sentido de indivíduos, e orientado para o social (ou
orientado para o contexto) no sentido das dependências entre os agentes. Os
agentes são estendidos a papéis (e posições em algumas situações), tornandose atores. Estes conceitos iniciais foram lançados em 1993 e, em 1995 o
framework foi efetivamente nomeado como i*, composto por dois componentes
de modelagem: o Strategic Dependency (SD), ou modelo estratégico de
dependência, e o Strategic Rationale (SR), ou modelo de razão;
•

Goal-Oriented Requirements Language, GRL, divulgada em 2001, é uma
linguagem usada em modelagem orientada por metas, influenciada pelo
framework NFR. A GRL passou a fazer parte da URN (User Requirements
Notation) em 2002, sendo aceita como padrão da ITU-T (International
Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector) em
2008.

•

Tropos (CASTRO et al., 2001), proposta em 2001 e baseada no framework i*,
cujo objetivo principal é complementar este framework com orientação
metodológica que cobre todo o processo de desenvolvimento de software.

A seguir, descreve-se resumidamente Framework i*, uma vez que este tópico faz
parte do principal interesse deste trabalho.

2.2 Framework i*
Segundo Yu (1995), o objetivo para a pesquisa que o levou ao desenvolvimento
do framework i* era a necessidade de se obter uma estrutura conceitual para
processos de modelagem que envolvesse múltiplos participantes, com uma ontologia
mais rica que reconhecesse as motivações, intenções, e as razões sob as
características de superfície de um processo. Com este framework, conseguiu-se
suprir a necessidade de compreensão mais profunda sobre o domínio, que não podia
ser expresso em modelos convencionais, que na época, só permitiam descrições de
entidades, atividades em uma organização, e suas inter-relações.
Este framework divide-se em Strategic Dependency (SD), ou Modelo Estratégico
de Dependência, e o Strategic Rationale (SR) ou Modelo Estratégico de Razões).
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Neste trabalho será usado a GRL (Goal-Oriented Requirements Language) para
representar os elementos dos modelos do framework i*. Para a construção gráfica dos
modelos em framework i*, foi utilizado a ferramenta OpenOME (OPENOME, 2011).
A descrição dos modelos SD e SR é retirada de Yu (1995), sem menção
específica de outro autor.
a)

Modelo SD

O modelo SD é usado para expressar a rede de relacionamentos estratégicos
intencionais entre os atores, mas não descreve as razões subjacentes às suas
dependências. Os diagramas SD usam conjuntos de nós e elos, em que cada nó
representa um ator, e cada elo entre dois atores indica que um ator depende do outro
para algo, a fim de que o primeiro possa atingir alguma meta. O modelo utiliza as
terminologias abaixo:
•

Depender (dependente): ator que é dependente de um relacionamento de
dependência;

•

Dependum: elemento intencional em torno do qual estabelece-se uma relação
de dependência;

•

Dependee: ator que é o fornecedor de um relacionamento de dependência;

O ator é definido como uma entidade ativa que executa ações para alcançar metas
pela realização de seu conhecimento. Por depender de outro ator por um dependum,
um ator (o depender) poderá alcançar metas que não seria capaz, ou não alcançaria
tão facilmente, sem esta dependência do segundo ator, o dependee.
As dependências no modelo SD serão representados pelo símbolo “D” sobre os
elos, com o sentido do depender para o dependee.
Classificar o tipo de elemento que constituirá o dependum será importante porque
definirá o tipo de dependência, o qual determinará como o elemento intencional será
atingido. Os tipos dependência existentes no modelo SD são:
•

Dependência por meta (hardgoal): o dependum é uma meta que se faz
necessária pelo depender para produzir um certo estado que está sendo
modelado no mundo, sendo expresso como uma declaração afirmativa. O
dependee é livre para tomar as decisões necessárias para atingir a meta. Já o
depender assume que um certo estado a ser modelado no mundo será
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mantido, mas torna-se vulnerável a partir do momento que a dependência
venha a falhar no fornecimento da meta (dependum).
•

Dependência por tarefa: o depender depende do dependee para realizar uma
tarefa. O dependum é uma tarefa que especifica como será a sua execução,
mas não a razão de sua existência. A decisão de como será a execução fica a
encargo do depender. As especificações de uma tarefa tratam-se de uma
restrição imposta pelo depender ao dependee, mas este último ainda tem
liberdade de ação dentro dessas restrições. Por isso o depender é vulnerável
a esta dependência, pois a execução da tarefa (dependum) pode vir a ser falha
ou não ser executada.

•

Dependência por recurso: o depender depende do dependee para a
disponibilidade de uma entidade (física ou informativa). Ao estabelecer essa
dependência, o depender ganha a capacidade de usar essa entidade como um
recurso, que é o produto de algum processo de deliberação-ação. Neste tipo
de dependência, questões sobre decisões a serem tomadas sobre a realização
da entidade de recurso não são trazidas à tona.

•

Dependência por meta flexível (softgoal): um depender depende do dependee
para executar alguma tarefa que atenda uma meta flexível. Uma meta flexível
é semelhante a uma meta, exceto que seus critérios de sucesso não são
claramente definidos a priori. Neste tipo de dependência, questões sobre
decisões a serem tomadas sobre a realização da entidade de recurso não são
trazidas à tona.

Em resumo, os quatro tipos das dependências descritos acima indicam quem
tratará os problemas quando eles ocorrerem, e estão representados na notação GRL
na Figura 1. Somente esses tipos de dependência são permitidos no modelo SD,
portanto, qualquer relacionamento entre os atores que não seja através de dependum
será considerado incorreto.
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Figura 1. Tipos de dependências.

Fonte: YU, 1995.

No modelo SD, os atores, em contextos sociais realistas, têm várias
dependências entre eles. Agrupar e categorizar as dependências como pertencentes
a subunidades de um ator social, pode servir como modelagem de estrutura interna
de um ator, enquanto ainda preserva sua abstração intencional fornecida pelo modelo.
As subunidades estão definidas abaixo, em que cada uma delas corresponde a um
ator em um sentido mais especializado:
•

Papel: é uma caracterização abstrata do comportamento de um ator social,
dentro de algum contexto ou domínio de atuação. Suas características são
facilmente transferíveis para outros atores sociais. As dependências
associadas a um papel se aplicam independentemente do agente que o
desempenha.

•

Agente: é um ator com manifestações concretas e físicas, como um indivíduo
humano. Usa-se o termo agente em vez de pessoa por uma questão de
generalidade, para que possa ser usado para se referir a humanos e artefatos
artificiais (agentes de hardware/software). Um agente possui dependências
que se aplicam independentemente de quais papéis ele venha a desempenhar.
Essas características normalmente não são facilmente transferíveis para outros
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indivíduos, por exemplo, suas habilidades, experiências e limitações físicas. Os
agentes podem usar nomes de definições gerais como “Empregado” ou nomes
específicos como “João”.
•

Posição: abstração intermediária que pode ser usada entre um papel e um
agente. É um conjunto de funções normalmente desempenhadas por um
agente. Um agente ocupa uma posição e uma posição cobre um papel.

Quando os atores se relacionam entre si, há categorias que expressam a razão
para o relacionamento, podendo ser de quatro tipos descritos:
•

É-parte-de (Is-part-of): o relacionamento é caracterizado por papéis, posições,
agentes e suas subpartes;

•

ISA: representa uma generalização de um ator;

•

Desempenha (plays): o relacionamento representa um agente desempenhando
um papel;

•

Cobre (covers): é usada para descrever o relacionamento entre uma posição e
os papéis que ela cobre;

•

Ocupa (occupies): relação entre um agente ocupa uma posição, o que significa
que ele desempenha todos os papéis que são cobertos por esta posição;

•

INS relacionamento: usada para representar uma instância específica de uma
entidade mais geral.

A Figura 2 exibe a representação das subunidades do ator e seus
relacionamentos.
O modelo SD descreve e analisa as relações entre os atores do ambiente
organizacional. No caso de o ambiente analisado ser o existente (“as-is”), as relações
expressas de seu modelo podem ser analisadas em termos de vulnerabilidades, cujo
resultado poderá então ser comparado com uma nova configuração do ambiente que
conterá o sistema proposto.
O elo de dependência entre o depender e o dependee faz com que o depender se
torne vulnerável às intenções do dependee, pois este poderia deixar de realizar o
dependum. Há três graus de força para a dependência conforme o nível de
vulnerabilidade, os quais se aplicam de modo independente dos lados. Eles são
descritos a seguir:
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Figura 2. Agentes, Papéis, Posições e seus relacionamentos.

Fonte: YU, 1995.

•

Dependência aberta: não obter o dependum afetaria o depender em certa
medida, mas suas consequências não seriam sérias. Sua existência é expressa
com o símbolo “O” sobre o elo, no lado apropriado da dependência;

•

Dependência comprometida: não obter o dependum iria causar a falha de
algumas das ações que o depender planejava para alcançar uma meta. Devido
a este motivo, o depender comprometido deveria preocupar-se com a
viabilidade desta dependência. Não há representação de nenhum símbolo para
a dependência;

•

Dependência crítica: não obter o dependum iria causar a falha de todas as
ações que o depender planejava para alcançar uma meta. Neste caso, assumese que o depender estaria preocupado não somente com a viabilidade desta
dependência, como também com as dependências dos dependees e das
dependências dos dependees dos dependees.

Esta vulnerabilidade de

dependência é representada com o símbolo “X” sobre o elo, no lado apropriado
da dependência.
O tipo de dependência revela quais metas podem ser afetadas por um problema e
indica qual lado lidará com a contingência. Por esse motivo, o símbolo da

31

vulnerabilidade deverá estar no lado apropriado da dependência, como exibido na
Figura 3.
Figura 3. Tipos de vulnerabilidades.

Fonte: YU, 1995.

O modelo SD possui mecanismos para fortalecer e mitigar a vulnerabilidade de
uma dependência. Estes mecanismos são:
•

Um compromisso torna-se executável se a dependência entre depender e
dependee for recíproca, por exemplo, a dependência de um paciente para um
médico para ter seu problema de saúde tratado é executável, na medida em
que o médico é dependente do paciente para consultas futuras.

•

Garantia significa que existe alguma evidência de que o dependee irá entregar
o dependum, independentemente da reinvindicação do dependee.

•

Mecanismos de segurança reduzem a vulnerabilidade de um depender ao
diminuir o grau de dependência de um determinado dependee. Um depender
pode melhorar as chances de alcançar um dependum tendo mais de um
dependee para o mesmo dependum (ou parte dele).

A Figura 4 exibe um modelo SD, em que um comprador procura um vendedor que
forneça o serviço a um baixo custo. A expectativa do comprador é que o fornecedor
seja de boa qualidade e, se assim for, o comprador irá se fidelizar ao vendedor. Uma
vez contatado pelo cliente, o vendedor atribuirá um preço pelo serviço solicitado e

32

espera que o cliente pague por ele. Para se chegar a este preço, antes o vendedor
fez um acordo com o seu fornecedor para que este consiga atrair mais clientes. Mas
o fornecedor entende que, para manter esta boa relação de vendas, dependerá que
os compradores achem seus preços aceitáveis.
Figura 4. Exemplo de modelo SD – E-Commerce de comprador.

Fonte: i* Wiki, 2008.

b)

Modelo SR

Enquanto o modelo SD mantém um nível de abstração modelando apenas as
relações externas entre os atores, o modelo SR renuncia a esta abstração para
permitir uma compreensão mais profunda sobre as razões estratégicas dos atores
sobre os processos.
O modelo SR descreve os relacionamentos intencionais que são "internos" aos
atores, como os elos meios-fins que relacionam elementos do processo, fornecendo
representações explícitas de "porquê", "como" e suas alternativas. Usando o
conhecimento representado e organizado por esses conceitos de modelagem, as
alternativas de processo podem ser geradas e exploradas de forma sistemática, de
modo a ajudar os atores a encontrar novos designs de processo que melhor atendam
aos seus interesses.
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A modelagem das razões pode levar a uma compreensão mais profunda sobre por
que os sistemas são (ou estão planejados para ser) inseridos em uma organização de
uma determinada maneira. Essa compreensão também será refletida em uma
descrição precisa da estrutura do processo da organização, além das descrições
oficiais dos procedimentos de trabalho.
Nesse modelo, as relações são analisadas no contexto de um único ator. Cada
ator tem um limite intencional próprio, representado por um círculo pontilhado, e todos
os elementos dentro desse limite são considerados por este ator. Para alcançar esses
elementos, o ator do contexto poderá depender de outros atores, o que será
representado por elos de dependência entre os limites destes atores. Os elementos
poderão variar conforme as descrições abaixo:
•

Meta (rígidas ou hardgoals): é uma condição ou estado que está sendo
modelado no mundo que o ator gostaria de alcançar. É expresso como uma
afirmação, mas não possui a especificação de como a meta será alcançada,
permitindo assim que alternativas sejam consideradas.

•

Meta flexíveis (softgoals): são semelhantes às metas (rígidas ou hardgoals),
como foi dito na seção 2.2, exceto que os critérios para sua satisfação não são
nitidamente claros a priori, sendo sujeitos à interpretação do ator. Quando uma
meta flexível for um componente de uma decomposição de tarefas, ela servirá
como uma meta de qualidade para a tarefa e, portanto, orientará (ou restringirá)
a seleção de alternativas na decomposição da tarefa.

•

Tarefa: especifica uma maneira particular de se fazer algo. Quando uma tarefa
é especificada como um subcomponente de outra tarefa, sua execução está
restrita à especificação da tarefa “pai”.

•

Recurso: é uma entidade (física ou informativa) não considerada como
problemática pelo ator. A principal preocupação é com sua disponibilidade
(vindo de quem e se é uma dependência externa).

Os elos meio-fins indicam uma relação entre um meio para alcançar um fim. O
"meio" é expresso na forma de uma tarefa, uma vez que a noção de tarefa encarna
como algo a se fazer. O “fim” pode ser representado como meta, tarefa, recurso ou
meta flexível.
Através dos elos meios fins, o modelo SR fornece uma visão do que é o processo
orientado por metas. A meta será satisfeita se qualquer uma de suas tarefas
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alternativas for satisfeita, configurando em uma expressão disjuntiva. Na linguagem
gráfica, a ponta da seta aponta dos meios para o fim. Na ferramenta OpenOME
(OPENOME, 2011) utilizada neste trabalho, os elos em que o “fim” é uma meta, a
ponta da seta é preenchida. Por exemplo, Comprar [Serviço] contido na Figura 5. Já
os elos em que as metas flexíveis são o “fim”, as setas são vazadas. Por exemplo,
Preço Baixo, também apresentado na Figura 5.
Figura 5. Elos meios-fins.

Fonte: Modelo SR E-Commerce de comprador - i* wiki (2008).

Uma tarefa é modelada em termos da decomposição de seus sub-elementos:
metas, tarefas, recursos e/ou metas flexíveis, sendo denominada como elo de
decomposição de tarefa. A tarefa pode ser decomposta em um desses muitos
elementos, que também podem ser parte dos elos de dependência no modelo SD
quando a argumentação sobre as intenções ultrapassa o limite de um ator. Todos os
elementos de uma tarefa precisam ser satisfeitos para que a tarefa também seja. Na
linguagem gráfica, a decomposição de uma tarefa é representada por um traço
horizontal, por exemplo, a tarefa Vender em estilo voltado ao comprador, como
apresentado na Figura 6.
No modelo SR há também o elo de contribuição. Esse elo envolve metas flexíveis
e requer um atributo extra para indicar como o elo contribuirá para a satisfação dessa
meta flexível. As contribuições podem ser valores positivos – indicando que o elo
contribui positivamente para outro, cuja extensão não é conhecida – ou negativos – o
elo representa uma contribuição negativa de extensão desconhecida.
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Figura 6. Elo decomposição de tarefa. Modelo SR E-Commerce de comprador.

Fonte i* wiki (2008).

Na ferramenta OpenOME, as contribuições refletem os valores pesquisados
primeiramente por Chung et al. (2000) e adotados por Yu e Liu (2000) no framework
i*, por considerarem que estes valores permitem valorações em melhor escala do que
os valores “positivo” e “negativo” existentes em Yu (1995). Dessa forma, o modelo SR
apresentado na Figura 7 pode apresentar as valorações abaixo (I* WIKI, 2008):
•

Faz (make): uma contribuição positiva forte o suficiente para satisfazer uma
meta flexível.

•

Algum+ (some+): uma contribuição positiva cuja força é desconhecida.

•

Ajuda (help): uma contribuição positiva parcial, não suficiente por si só para
satisfazer a meta flexível.

•

Desconhecido (unknown): uma contribuição para uma meta flexível cuja
polaridade é desconhecida.

•

Quebra (break): uma contribuição negativa suficiente para negar uma meta
flexível.

•

Algum- (some-): uma contribuição negativa cuja força é desconhecida.

•

Fere (hurt): Uma contribuição negativa parcial, não suficiente por si só para
negar a meta flexível.

A Figura 7 apresenta uma argumentação das intenções dos atores (relações
internas dos atores) do modelo SD apresentado na Figura 4. Os dependums do
modelo SD são apresentados no modelo SR como elementos conectados dentro dos
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limites de atores, ou aos próprios atores, através de elos de dependência, podendo
assim responder “o como” e “o porquê” das metas.
Além das capacidades analíticas que o modelo SR proporciona durante a
elaboração das etapas descritas acima, o modelo pode fornecer tipos de análise de
nível superior. Na análise estratégica, para determinar se um processo (existente ou
proposto) aborda os interesses de cada ator estratégico, definiu-se conceitos
adicionais para aumentar o poder analítico do modelo SR, com o objetivo de responder
às seguintes questões:
•

Habilidade - O ator tem uma rotina para atingir a meta? Quando um agente tem
uma rotina que pode servir para algum propósito, por exemplo, para atingir uma
meta, considera-se que o agente tem a capacidade de alcança-la. Ter
capacidade não implica necessariamente que alguém possa alcançar algo por
si mesmo. Vários graus de delegação e dependência externa podem estar
envolvidos.

•

Funcionalidade - A rotina irá funcionar? Uma vez que um ator tem uma rotina,
pode-se analisar se esta rotina é efetivamente funcional. A noção de
funcionalidade indica que um agente acredita que alguma rotina funcionaria em
tempo de execução, ou que seria capaz de realizar o raciocínio e as ações
necessárias para alcançar o resultado. Uma rotina é julgada como funcional se
cada um dos seus elementos também for e se todas as restrições da rotina
forem mantidas.
Assim, um elemento torna-se funcional, reduzindo a rotina a elementos
executáveis, ou por delegação de alguns dos elementos para outros agentes.
Em um limite de ator, um elemento é funcional se houver algum ator que
ofereça esse elemento.

•

Viabilidade - O quão bem a rotina funcionará? A noção de "viabilidade" referese ao nível de evidência que indica se a rotina funcionará ou não. Dizemos que
uma rotina é viável se as metas flexíveis do modelo estiverem suficientemente
satisfeitas. Os efeitos de uma opção de rotina ou design em metas flexíveis são
mostrados através de elos de contribuição. Uma rotina pode ser viável para um
ator e não para outro, dependendo dos níveis de satisfação das metas flexíveis
de cada ator. Usamos a viabilidade de cada opção de rotina ou design para
selecionar alternativas.
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•

Credibilidade - Quais evidências existem para confirmar ou não que o processo
irá funcionar?

O processo de modelagem deve terminar quando o modelo for confiável e uma ou
mais soluções viáveis forem encontradas. Muitas vezes, a análise leva a uma
modificação do modelo. Todo o processo é iterativo, com ciclos de avaliação e
modificação do modelo até se obter uma alternativa de projeto viável, ou rotinas para
todas as metas sejam encontradas e o modelo seja crível.
Figura 7. Exemplo de modelo SR - E-Commerce de comprador.

Fonte i* wiki (2008).
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3 HISTÓRIAS DE USUÁRIO E FRAMEWORK SCRUM
Esta seção apresenta a contextualização do framework Scrum. Apresenta-se as
histórias de usuários, artefato foco deste trabalho, seguida de uma introdução ao
Scrum, e a visão do produto.

3.1 Histórias de usuários
Requisitos são trabalhados no Scrum de modo diferente dos tradicionais modelos
de desenvolvimento de sistema. Uma história de usuário contém as funcionalidades
que serão valiosas para um usuário interno ou externo, e que irão compor o Product
Backlog (PB). As histórias de usuários devem conter (RUBIN, 2012):
•

Metas a serem satisfeitas pelo sistema;

•

Notas de lembrete para retomar uma conversa (inseridas pelo time de
desenvolvimento);

•

Restrições expressas como anotações nas histórias, cartões de restrição ou
como critérios de aceitação. Requisitos não funcionais podem ser considerados
como restrições ao comportamento do sistema;

•

Critérios de aceitação. Para este item, Cohn (2004) o descreve como um
processo de duas etapas, sendo elas:
o

Em um primeiro momento, as notas sobre testes futuros seriam escritas na
parte traseira dos cartões de histórias. Essas notas podem ser feitas a
qualquer momento que alguém pensar em um novo teste de aceitação de
história.

o

Posteriormente, estas notas serão transformadas em testes com a
finalidade de evidenciar que as histórias foram codificadas corretamente e
em sua totalidade.

A Figura 8 ilustra o modelo para histórias de usuários proposto inicialmente por
Cohn (2004) para elaboração de histórias (RUBIN, 2012). A intenção desse formato é
que as histórias sejam escritas em um artefato físico, tal como um cartão de papel, ou
digital, mas com um espaço delimitado para que seja propositadamente breve. No
entanto, para uma história de usuário, é imprescindível que ela seja compreensível
tanto para pessoas do negócio e pessoas técnicas. O modelo indica uma classe de
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usuários (o papel do usuário), o que esta classe de usuários quer alcançar (a meta),
e por que os usuários querem alcançar o objetivo (o benefício).
Figura 8. Exemplo de cartão de história do usuário.

Título da história de usuário

Encontrar atualização de novos
endereços

Como <papel> eu quero <meta> de modo
que obtenha <benefício>

Como típico usuário eu quero ver
avaliações de restaurantes próximos de
modo que eu possa decidir onde ir jantar

Fonte: traduzido de Rubin (2012).

As histórias de usuários podem ser obtidas através de entrevistas com os
usuários, observação de suas atividades, questionários ou oficinas de escrita de
histórias. Os melhores resultados são obtidos usando uma combinação desses
métodos (COHN, 2004).
Segundo Rubin (2012), as histórias de usuários podem ser escritas de modo a
capturar as necessidades do cliente e do usuário em vários níveis de abstração. Estes
níveis de abstração facilitam a obtenção de histórias em projetos com muitos papéis
de usuários, em que a recomendação é se iniciar por uma história contendo uma meta
de alto nível, para depois se obter suas metas de níveis mais baixos através de
conversas com os usuários. Os possíveis níveis de abstração para a escrita das
histórias de usuários são assim denominados:
•

Épico: é o maior nível de abstração de história e contém uma visão geral de
alto nível do que é desejado para ser desenvolvido. Seu desenvolvimento pode
durar alguns meses, podendo ser entregue em uma ou múltiplas sprints. Os
épicos podem ser usados nas seguintes situações:
o Como excelentes espaços reservados para uma grande coleção de
histórias mais detalhadas a serem criadas em um futuro apropriado, não
sendo apropriados para serem movidos para uma sprint e serem
desenvolvidos como tal, por serem muito genéricas;
o Combinação de histórias dependentes em uma história maior (conceito
história composta), o que dificulta a priorização;
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A Figura 9 expressa um exemplo de épico, seguindo o formato mostrado na
Figura 8.
Figura 9. Exemplo de épico.

Épico de treino de preferência
Como típico usuário eu quero treinar o
sistema sobre tipos de comentários de
produtos e serviços eu prefiro de modo
que ele saiba quais características usar ao
filtrar as revisões em meu nome
Fonte: traduzido de Rubin (2012).

•

Características (features): são histórias que se enquadram no segundo nível
de

abstração,

podendo

durar

semanas

em

termos

de

tempo

de

desenvolvimento. Por este motivo, também costumam ser muito grandes para
serem desenvolvidas em uma sprint.
•

Histórias: é o terceiro nível de abstração de histórias, e refere-se às histórias
de usuários, em que Rubin (2012) também as chamam de histórias
implementáveis, para evitar confundi-las com características (features) ou
épicos, que também são histórias, só que em maiores níveis de abstração.
Essas histórias duram alguns dias, em termos de desenvolvimento, podendo
ser alocadas em uma sprint.

•

Tarefa: é nível mais baixo de abstração, geralmente trabalhadas por apenas
uma ou duas pessoas e exigindo algumas horas para serem implementadas.
As tarefas apresentam a especificação de como construir algo em vez do que
construir (representado pelos épicos, caracteristicas (features) e histórias). Por
não serem consideradas como histórias, deve-se evitá-las nas escritas das
histórias.

O Product Backlog (PB) poderá ter histórias, caracteristicas (features) e épicos.
Lá as histórias serão priorizadas pelas partes interessadas. Porém, para viabilizar esta
priorização, é necessário que a escrita seja feita pelas as partes interessadas, de
modo que elas tenham total compreensão de seu conteúdo (COHN, 2004; RUBIN,
2012).
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Outro critério desenvolvido para garantir a qualidade da escrita das histórias de
usuários, é conhecido pelo acrônimo INVEST (WAKE, 2003), cujo significado referese a:
•

Independente (independent): as histórias são mais fáceis de trabalhar se forem
independentes.

•

Negociável (negotiable): uma boa história tem que ser negociável. Histórias não
podem ser consideradas como um contrato explícito, em vez disso, os detalhes
serão criados cooperativamente pelas partes interessadas e pela equipe Scrum
durante o seu desenvolvimento. Uma história bem elaborada capta a essência,
não os detalhes. Ao longo do tempo, o cartão da história pode adquirir notas
de ideias de teste, e assim por diante, mas este detalhamento não será
necessário para priorizar as histórias.

•

Valiosa (valuable): uma história precisa ter valor agregado para as partes
interessadas.

•

Estimável (estimable): uma história precisa ser estimada. Não necessário se
ter uma estimativa exata, mas apenas o suficiente para ajudar as partes
interessadas a priorizar a implementação da história. Ser estimável é em parte
uma função de negociação, pois é difícil estimar uma história que não se
entende. É também uma função do tamanho: histórias maiores são mais
difíceis de estimar. Finalmente, é uma função da equipe: a precisão da
estimativa variará de acordo com a experiência da equipe.

•

Pequena (small): as boas histórias precisam ser pequenas. As histórias
normalmente representam no máximo algumas semanas de trabalho.
Pequenas histórias tendem a obter estimativas mais precisas. As descrições
das histórias também devem ser pequenas (e escrevê-las em um cartão de
papel ajuda para que isso aconteça).

•

Testável (testable): as histórias também precisam ser testáveis e, escrever os
testes

anteriormente

ao

desenvolvimento,

ajudará

a

validar

se

o

desenvolvimento das histórias cumprirá seus objetivos. Se um usuário não
souber como elaborar um teste para a história, isso pode indicar que a história
não é suficientemente clara, que não reflete algo valioso para ele, ou que o
usuário apenas precisa de ajuda para essa elaboração.
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Para caracteristicas (features) e épicos, devido ao nível de detalhamento não ser
muito aprofundado, o INVEST não é aplicável. Após as histórias de usuário
“passarem” pelos critérios do INVEST, estas estarão aptas a compor o PB, que será
detalhado juntamente com o Scrum a seguir.

3.2 Scrum
Rubin (2004) descreve que o Scrum tem sua origem na publicação pela Harvard
Business Review, em 1986, do artigo “The New New Product Development Game”,
dos autores Takeuchi e Nonaka. Este artigo descrevia como companhias tais como
Honda, Canon, Fuji-Xerox produziram elevados resultados no processo de
desenvolvimento de produtos, usando uma abordagem escalável, em que a equipe
faz todos os tipos de trabalho, sendo autogerenciável. Em 1993, Jeff Sutherland e sua
equipe na Easel Corporation criaram o processo Scrum para uso em um esforço de
desenvolvimento de software, combinando conceitos do artigo de 1986 com conceitos
de desenvolvimento orientado a objetos, de processo empírico de controle,
desenvolvimento iterativo e incremental, e outras pesquisas referentes à
produtividade, controle e sistemas adaptativos complexos. Em 1995, Ken Schwaber
publicou o primeiro artigo sobre Scrum na OOPSLA 1995 (Schwaber, 1995). A partir
deste momento, Schwaber e Sutherland, passaram a produzir diversos trabalhos
referentes ao Scrum.
Segundo Schwaber e Sutherland (2017), o Scrum é um framework em que
pessoas podem tratar e resolver problemas complexos e adaptativos, enquanto
produtiva e criativamente entregam produtos com o mais alto valor possível.
Conforme Schwaber (2004), o Scrum mantém todas as suas práticas em um
esqueleto de processo incremental e iterativo, mostrado na Figura 10. O círculo
inferior representa uma iteração de atividades de desenvolvimento que ocorrem uma
após a outra. A saída de cada iteração é um incremento de produto. O círculo superior
representa a inspeção diária que ocorre durante a iteração, na qual os membros da
equipe se reúnem para inspecionar as atividades dos outros e fazer as adaptações
necessárias. Este ciclo se repete até o projeto já não seja financiado.
Projetos em Scrum progridem através de uma série de iterações de, em média,
trinta dias chamadas sprints. No início de cada sprint, a equipe determina o valor de
trabalho que pode realizar durante sua vigência. O trabalho é selecionado a partir de
uma lista priorizada chamada Product Backlog (PB). Durante a reunião de
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planejamento de sprint (Sprint Planning Meeting), o Product Owner (PO) e a equipe
discutem os itens de prioridade máxima no PB, em que estes itens serão selecionados
para serem trabalhados na próxima sprint, compondo assim o Sprint Backlog.
Figura 10. Esqueleto Scrum.

Fonte: Schwaber (2004).

Uma breve reunião diária, o Daily Scrum Meeting, é realizada para permitir que a
equipe inspecione seu progresso e se adapte conforme necessário. Ao término da
sprint, é realizada uma reunião de revisão de sprint (Sprint Review Meeting), que não
deve durar mais de duas horas. O objetivo desta reunião é apresentar o resultado da
sprint, previamente determinado durante a reunião de planejamento, para obtenção
de feedback das partes interessadas (COHN, 2004).
Além dos eventos, artefatos e regras mencionados acima, o Scrum consiste de
times associados a três papéis: a equipe de desenvolvimento, o Scrum Master e o
PO. Todas as responsabilidades de gerenciamento em um projeto são divididas entre
esses três papéis (SCHWABER, 2004).
As equipes de desenvolvimento têm por característica serem auto gerenciadas,
auto organizadas, multifuncionais, sendo responsáveis por projetar, construir e testar
o produto desejado. Ninguém (nem mesmo o Scrum Master) diz à equipe de
desenvolvimento como transformar o PB em incrementos de funcionalidades
potencialmente

liberáveis,

que

correspondem

às

sprints

(SCHWABER;

SUTHERLAND, 2017). Seu tamanho ideal é de cinco a nove pessoas e seus membros
devem coletivamente ter todas as habilidades necessárias para produzir um sistema
de boa qualidade de trabalho (RUBIN, 2012). Equipes ágeis trabalham em sprints
curtas e sincronizadas que fornecem um produto funcional no final de cada sprint. Os
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recursos desenvolvidos nas sprints são selecionados com base na prioridade para o
negócio. Isso garante que as funcionalidades mais importantes sejam desenvolvidas
primeiro. Histórias de usuários são uma maneira comum em que as equipes ágeis
expressam as necessidades do usuário. Equipes ágeis entendem que um plano pode
se tornar rapidamente desatualizado, por isso, adaptam seus planos conforme
apropriado (COHN, 2005).
O Scrum Master é responsável por promover e dar suporte ao Scrum como
definido no Guia Scrum (SCHWABER; SUTHERLAND, 2017), ajudando a todos a
entenderem sua teoria, práticas, regras e valores. Seus objetivos são: garantir que o
escopo e domínio do produto sejam entendidos o melhor possível por todos da equipe
Scrum, compreender o planejamento do produto em um ambiente empírico, facilitar
os eventos Scrum conforme exigidos ou necessários, remover impedimentos para o
progresso do time de desenvolvimento, e implementar o Scrum de modo que ele se
encaixe na cultura de uma organização oferecendo os benefícios esperados
(SCHWABER, 2004). O Scrum Master funciona como líder, não como gerente, pois
ele não contrata ou demite, e não pode ditar para a equipe quais tarefas devem fazer
ou como fazê-las. O Scrum Master não é responsável por garantir que o trabalho seja
feito, em vez disso, ele ajuda a equipe a definir e aderir ao seu próprio processo para
garantir que o trabalho seja feito. Também protege a equipe de desenvolvimento
contra interferências externas para que possam permanecer focalizados em entregar
valor de negócio a cada sprint (RUBIN, 2012).
No Scrum, segundo Schwaber e Sutherland (2017), o PO é a única pessoa
responsável por gerenciar o PB. Os autores complementam que, o PO é uma pessoa
e não um comitê, podendo representar o desejo de um comitê referente ao PB, desde
que as alterações desejadas nas prioridades dos itens do PB sejam solicitadas ao PO.
Leffingwell (2011) descreve como responsabilidade do papel do PO, definir os
objetivos das sprints, participar das reuniões de planejamento delas, elaborar histórias
com a equipe, validar as funcionalidades entregues nas sprints e conduzir a reunião
de planejamento da iteração (release). Também é responsável por definir a visão e os
objetivos do produto, administrar o ROI, determinar políticas de preços e
licenciamento que podem impactar a implementação e trabalhar com marketing para
posicionar o produto no mercado.
O PB define os requisitos funcionais e não funcionais que o sistema deve atender
para fornecer a visão do produto (SCHWABER, 2004). Os requisitos não funcionais
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representam restrições ao nível do sistema. Desta forma, os requisitos não funcionais
são importantes porque eles afetam a concepção e o teste da maioria ou de todas as
histórias no PB (RUBIN, 2012).
O PB lista todas as características, funções, requisitos, melhorias e correções que
formam as mudanças que devem ser feitas no produto nas futuras versões. Uma vez
que as histórias sejam inseridas no PB, essas passarão a se chamar Item do PB
(Product Backlog Item - PBI). Os PBIs possuem os atributos de descrição, ordem,
estimativa, valor e critérios de aceitação que comprovarão sua completude quando
“prontos”. Os PBIs de ordem mais alta (primeiros elementos da lista) devem ser mais
claros e mais detalhados que os itens de ordem mais baixa. Estimativas mais precisas
são feitas baseadas em maior clareza e maior detalhamento. Quanto menor a ordem
na lista, menos detalhes, conforme exibido na Figura 11 (SCHWABER;
SUTHERLAND, 2017).
Rubin (2012) descreve que Roman Pichler e Mike Cohn criaram o acrônimo DEEP
para resumir várias características importantes para os PBIs constituírem um PB de
qualidade:
•

Detalhamento apropriado (detailed appropriately): nem todos os itens do PB
precisam estar no mesmo nível de detalhe no mesmo período. Como
mencionado nos níveis de abstração das histórias de usuários, as histórias
planejadas para serem trabalhadas em breve precisam estar alocadas como
prioritárias no PB, serem pequenas e detalhadas para que sejam trabalhadas
em sprints de curto prazo;

•

Emergente (emergent): a estrutura do PB é emergente, enquanto houver um
produto sendo desenvolvido, o PB será constantemente atualizado e priorizado
baseado na geração de valor para o cliente, à medida que novas histórias
sejam adicionadas ou refinadas;

•

Estimado (estimated): cada PBI terá sua estimativa baseada no esforço
requerido em seu desenvolvimento e esta estimativa será uma das variáveis a
serem usadas na priorização dos PBIs. Quanto menor e mais detalhado for o
PBI, mais precisa será sua estimativa;

•

Priorizado (prioritized): os PBIs com perspectiva de serem inseridos em sprints
no curto prazo recebem uma estimativa.

•
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Figura 11. Product Backlog Itens (PBI) com níveis de detalhamento e priorização.
Itens de maior
prioridade

Release 1

Release 2

Release 3

Item

Itens nesta área estão (na
maior parte) priorizados

Poderia se priorizar funcionalidades
nesta profundidade baseado no
planejamento das próximas releases

Pequeno ou nenhum esforço de
priorização
para
épicos
não
detalhados

Itens de menor
prioridade

Fonte: traduzido de Rubin (2012).

O planejamento mínimo necessário para iniciar um projeto no Scrum consiste em
um Product Backlog e uma visão do produto (SCHWABER, 2004), que será descrito
a seguir.
3.3 Visão do produto
Os requisitos de negócio definem o contexto e permitem a medição dos benefícios
que a empresa espera obter ao realizar um projeto. As organizações não devem iniciar
nenhum projeto sem um claro entendimento do valor que ele agregará ao negócio,
tais como questões de aumento de receita e redução de custos (WIERGERS, 2013).
O documento de visão do produto descreve o sistema em termos gerais, incluindo
descrições do mercado-alvo, usuários do sistema e funcionalidades da aplicação
(LEFFINGWELL, WIDRIG; 1999). Para um sistema utilizado internamente em uma
organização, a visão pode descrever como a operação comercial será diferente
quando o sistema estiver instalado. Para um sistema que for desenvolvido para venda
externa, a visão pode descrever seus principais recursos e funções, como eles irão
beneficiar os clientes e qual o impacto antecipado no mercado (SCHWABER, 2004).
Wiegers (2013) define a visão do produto como um documento para descrever
sucintamente o produto que atingirá as metas de negócios, podendo o produto servir
como uma solução completa para os requisitos de negócio ou apenas como parte da
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solução. O documento também fornecerá o contexto para tomadas de decisões ao
longo da vida do produto, visando alinhar todas as partes interessadas em uma
direção comum. A atualização do documento de visão ocorrerá conforme o
posicionamento estratégico de um produto ou das metas de negócio de uma empresa.
A elaboração da visão geralmente é de responsabilidade do executivo e do
gerente do produto, uma vez que ela é resultado da estratégia de negócio e do
portfólio de investimento da empresa. A visão comunica a intenção estratégica para o
sistema e responde algumas das grandes questões, como (LEFFINGWELL, 2011):
•

Por que é necessária a construção do produto, sistema ou aplicação?

•

Qual o problema que resolverá?

•

Quais características e benefícios serão fornecidos?

•

Para quem fornecerá esses recursos e benefícios?

•

Qual desempenho, confiabilidade e escalabilidade serão fornecidos?

•

Quais plataformas, padrões, aplicativos, e assim por diante, terão
suporte?

Wiegers (2013) sugere um modelo completo para um documento de visão,
conforme descrito a seguir. Cabe às partes interessadas decidir quais itens e o
conteúdo que irá compor o documento.
1. Requisitos de negócio: descrever os principais benefícios que o novo

sistema fornecerá aos seus patrocinadores, compradores e usuários.
2. Escopo e limitações: o escopo descreve o conceito e o alcance da solução

proposta. As limitações especificam alguns recursos que o produto não
incluirá e que algumas pessoas supõem que lá estarão.
3. Contexto do negócio: essa seção apresenta perfis das principais categorias

de partes interessadas, prioridades da gerência para o projeto e um resumo
de alguns fatores a serem considerados ao planejar a implantação da
solução.
Rubin (2012) descreve que, no Scrum não é esperado conhecer todos os detalhes
sobre um produto antes do início do projeto. No entanto, entende-se que o
financiamento do produto geralmente não pode avançar sem primeiro ter uma visão,
contendo detalhes suficientes para entender os clientes do produto, suas
funcionalidades e uma solução de alto nível de abstração, para se ter uma ideia de
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quanto o produto poderá custar. Deve-se, portanto, gerar uma compreensão suficiente
do produto desejado para se ter um PB inicial, e assim, definir qual deverá ser o
primeiro release mínimo, de modo a oferecer alto valor antecipadamente. Como
participantes elegíveis para a elaboração da visão inicial, pode-se contar com o PO, o
Scrum Master, o time de desenvolvimento, mas pode-se também incluir uma ou mais
partes interessadas, especialistas em áreas como pesquisa de mercado, experiência
do usuário, e arquitetura de sistemas. As visões, mesmo de produtos complexos,
devem ser simples e fornecer direção coerente, mas contendo o suficiente para um
planejamento preditivo e trabalho de aquisição de conhecimento com base na
natureza do produto, tamanho e nível de risco.
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4 TRANSFORMAÇÃO DO FRAMEWORK I* EM HISTÓRIAS DE USUÁRIOS
Esta seção apresenta pesquisas relacionadas a histórias de usuários. Apresentase um estudo referente à definição semântica dos elementos sintáticos que compõem
a história de usuário. Em seguida, apresenta-se um estudo que propõe um método de
transformação do modelo SR do framework i* para um formato não rigoroso de história
de usuário do ponto de vista semântico.
4.1 Modelo unificado para histórias de usuários
Wautelet et al. (2014) elaboraram um estudo, em que concluem que apesar de
existir um formato de referência para a escrita de histórias de usuários, sobretudo a
partir do de Cohn (2004), - “Como um <papel>, eu quero <meta>, de modo que
obtenha um <benefício>” -, praticamente não há a definição de uma semântica
associada aos elementos, cercados por chevrons (nome definido para os símbolos
“<>”), que constituem este formato. Analisando um conjunto bastante representativo
de gabaritos de histórias de usuários e suas interpretações, resultante de uma revisão
sistemática da literatura pertinente, os autores propuseram um modelo unificado para
associar aqueles elementos sintáticos das histórias de usuários a uma semântica
definida2, tomando como referência os frameworks GORE.
Para viabilizar esse modelo unificado, primeiramente os autores fizeram uma
correlação dos elementos das histórias de usuário <papel>, <meta> e <beneficio>,
com o que eles definiram de dimensões. Desse modo, essa correlação resultou no
formato de história: “como [o “QUEM”], eu quero / preciso / posso / gostaria [o “O
QUE/QUAL”], de modo que obtenha um [o “PORQUÊ”]”. Com isso, as dimensões
existentes entre os colchetes se referem a: QUEM quer a funcionalidade, O
QUE/QUAL funcionalidade os usuários finais ou partes interessadas querem que o
sistema forneça e PORQUE razão os usuários finais ou partes interessadas precisam
do sistema.
Após a definição das dimensões, os autores pesquisaram em fontes acadêmicas
(denominados como fontes formais), websites e blogs (denominados como fontes

2

A rigor, o que se tem é a associação dos elementos sintáticos cercados por chevrons a certo
significado considerado razoável em ambientes ágeis de desenvolvimento. De todo modo,
conserva-se neste trabalho a posição dos autores ao fazerem referência a uma associação à
semântica dos elementos.
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informais) resultantes da pesquisa sistemática de literatura, os elementos sintáticos
chaves das histórias de usuário. Ao todo, os autores obtiverem uma amostra de 237
variações sintáticas nas fontes pesquisadas.
A etapa seguinte do estudo relaciona os elementos sintáticos identificados nas
fontes formais e informais com as dimensões. Para cada dimensão, foi criada uma
tabela com os elementos sintáticos associados a uma semântica e a quantidade de
referências formais e informais identificadas. Em seguida, cada elemento sintático foi
associado a um elemento conceitual dos seguintes modelos de referência: os
frameworks i* (YU et al., 2011) e KAOS (LAMSWEERDE, 2009), a modelagem de
negócio utilizando o framework BPMN (OMG, 2011) e/ou a um glossário de
terminologia de engenharia de requisitos, considerados nesta ordem. Considere,
como exemplo, uma história de usuário que contenha na sua sintaxe o elemento
<papel>. Como o conceito de papel existe no framework i*, ele será considerado.
Caso não existisse, seria pesquisado se este conceito existe no framework KAOS e
assim por diante. Caso não seja encontrada nenhum elemento conceitual nos
modelos de referência, a semântica associada será excluída da análise. A Tabela 1
contém a distribuição das semânticas associadas às dimensões que representam os
elementos sintáticos chaves, e a quantidade de fontes formais e informais (nesta
respectiva ordem) em que foram identificadas entre parênteses. As entradas em
negrito significam que há uma associação explicita de semântica ao elemento sintático
na fonte pesquisada.
Após esta etapa, foi realizada uma comparação entre as semânticas da mesma
dimensão com o objetivo de eliminar redundâncias. Havendo similaridade entre as
semânticas, haverá a exclusão de modo que permaneça somente uma delas. As
semânticas remanescentes foram avaliadas para os autores avaliarem sua
importância relativa.
Detalha-se, em seguida, os resultados a que os autores chegaram para cada
dimensão.
•

QUEM: as semânticas associadas aos elementos sintáticos Papel, Usuário e
Ator foram comparadas umas com as outras, porém, somente as semânticas
associadas a Papel e Ator existem no framework i* (YU et al., 2011), ambas já
definidas no presente trabalho, na seção 2.2.
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Tabela 1. Distribuição das semânticas associadas às dimensões.
QUEM
Papel (13 + 21)
Tipo de usuário (8 + 5)
Usuário (0 + 10)
Ator (0 + 6)
Papel do sistema (0 + 1)
Persona (0 + 1)
"x" (0 + 1)

O QUE/QUAL
Meta (4 + 18)
Alguma coisa (3 + 10)
Ação (4 + 7)
Característica (4 + 7)
Função (1 + 7)
Desejo (0 + 6)
Funcionalidade (1 + 4)
Capacidade (3 + 1)
Tarefa (1 + 2)
Atividade (1 + 2)
Efeito (0 + 2)
Comportamento (0 + 1)
Descrição (0 + 1)
O que (0 + 1)
"y" (0 + 1)

PORQUÊ
Valor de Negócio (7 + 18)
Benefício (7 + 18)
Razão (4 + 14)
Meta (3 + 6)
Obtenção (0 + 4)
Base Lógica (0, 2)
Desejo (0 + 2)
Efeito (0 + 1)
Resultado (0 + 1)
"z" (0 + 1)

Fonte: Wautelet et al. (2014)

o Papel: é uma caracterização abstrata do comportamento de um ator
social, dentro de algum contexto ou domínio de atuação;
o Ator: entidade ativa que executa ações para alcançar metas pela
realização de seu conhecimento;
No entanto, os autores apontaram que Ator corresponde a uma definição de
abstração de alto nível, enquanto Papel é usado em um contexto específico.
Como os exemplos de histórias de usuário estudados pelos autores se
referiam a um contexto específico, optaram por Papel, sendo os elementos
sintáticos Ator, assim como Usuário (pois pode ser uma instância de Papel),
eliminadas do modelo unificado.
•

O QUE/QUAL: as semânticas associadas aos elementos sintáticos foram:
o Meta: os autores decidiram incluir as semânticas de “meta rígida”
(hardgoal ou simplesmente goal) e “meta flexível” (softgoal) para avaliar
a oportunidade de incluir ambas no modelo unificado de histórias de
usuários. As semânticas associadas foram (YU et al., 2011):
§

Meta rígida: é uma condição ou estado de coisas no mundo que
as partes interessadas gostariam de alcançar;

§

Meta flexível: é uma condição ou estado de coisas no mundo que
o ator gostaria de alcançar. Mas ao contrário de uma meta rígida,
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não há nenhum critério claro para determinar se a meta foi
efetivamente alcançada, ou satisfeita. Cabe ao desenvolvedor
julgar se um determinado estado de coisas de fato atingira
suficientemente a meta flexível declarada.
o Característica: é uma característica delimitável de um sistema que
fornece valor para as partes interessadas;
o Funcionalidade: são as capacidades de um sistema conforme declarado
pelos requisitos funcionais;
o Capacidade: representa a habilidade de um ator definir, escolher e
executar um plano para o cumprimento de uma meta, dando certas
condições do mundo e na presença de um evento específico (YU et al.,
2011);
o Tarefa: Uma tarefa especifica um modo particular de atingir uma meta
(YU et al., 2011);
o Atividade: representa o trabalho de uma empresa ou organização para
executar um processo de negócio. Uma atividade pode ser atômica ou
não atômica (composta). Os tipos de atividades que fazem parte de um
Modelo de Processo são: processo, subprocesso e tarefa.
Primeiramente foram comparadas as semânticas associadas a Característica
e Funcionalidade, pois ambas se referem a propriedades de um sistema. Os
autores optaram por manter apenas a semântica associada a Característica,
pois este termo está presente no formato geral de história de usuário, assim
como é comum no contexto geral de desenvolvimento ágil e na maioria das
interpretações das fontes formais pesquisadas.
Em seguida, foram comparadas as semânticas associadas à Capacidade e
Tarefa, uma vez que ambas existem no framework i* e terem como função o
atingimento de metas. Apesar da diferença conceitual entre ambas, optou-se
por permanecer a associada à Capacidade, devido à sua relevância nas
histórias de usuários, em que os elementos são frequentemente expressos na
fronteira entre a análise e o design.
Finalmente foram comparadas as semânticas associadas a Tarefa e Atividade,
pois ambas são conflitantes. Ambas se referem ao atingimento de um
elemento de nível de abstração mais alto, conhecido como “processo de
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negócio” em BPMN e como “meta” no framework i*. Os autores consideraram
que esses elementos se sobrepõem com terminologias diferentes, uma vez
que pertencem a diferentes paradigmas de modelagem. Dado que o
framework i* tem a maior prioridade, optou-se por manter a Tarefa como
candidata.
Ao comparar as semânticas mantidas na dimensão O QUE/QUAL, a
semântica associada a Tarefa é expressada como uma intenção que restringe
o grau de liberdade do sistema, enquanto que a Capacidade é expressada
como uma oferta direta do sistema. Deste modo, a Tarefa foi mantida para
poder especificar um modo de agir para alcançar uma meta.
Instâncias de meta rígida e de meta flexível, no contexto da dimensão O
QUE/QUAL, foram consideradas pelos autores como características de um
épico, requerendo um maior refinamento da história de usuário para torná-la
apta para uso.
Retornando à semântica de Característica, o exemplo da história de usuário
“Como um vendedor, eu quero um carro que seja equipado com GPS, de modo
que eu possa facilmente me direcionar”, pode ser usado para questionar se
Característica deve integrar a dimensão O QUE/QUAL. No entanto, os autores
optaram por interpretá-la como um elemento que pode ser usado em um nível
superior de abstração para agrupar as histórias de usuários em torno de um
tema central.
•

O PORQUÊ: os autores só conseguiram encontrar alinhamento com as
semânticas de meta rígida e meta flexível para 53% dos casos, deixando os
demais elementos sintáticos sem associação. Desta forma, os autores
precisaram da inclusão de outros elementos sintáticos para cobrir essa
dimensão.
Com isso, foi preciso relaxar os critérios, de modo que o elemento sintático
Tarefa pudesse ser inserido nesta dimensão, por sua semântica caber na
maioria dos exemplos de histórias encontrados nesta dimensão.

O resultado ao qual os autores chegaram para o modelo unificado para histórias
de usuários corresponde ao formato “Como um <Papel>, eu quero / preciso / posso /
iria / gostaria de uma <Tarefa> de modo que obtenha <Meta>”. A Meta poderá ser
representada por uma meta rígida ou meta flexível e ambas poderão ser relacionadas
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às dimensões O QUE/QUAL e O PORQUÊ. Assim como também, se uma meta rígida
for relacionada à dimensão O QUE/QUAL, uma meta flexível poderá ser relacionada
à dimensão O PORQUÊ, o mesmo não podendo ocorrer na dimensão O QUE/QUAL.
O modelo unificado foi testado em 2 projetos, ambos tendo ao todo 123 histórias
de usuários. Todas as histórias de usuários dos estudos de casos foram abrangidas
utilizando o conjunto de elementos considerados neste modelo, mostrando que ele
tem ampla cobertura, ou um bom índice de completude.
Com o resultado da análise, os autores elaboraram um metamodelo unificado para
os conceitos discutidos das histórias de usuários, apresentado na Figura 12.
Figura 12. Modelo unificado para histórias de usuário.
quero / preciso / posso / gostaria

Papel

Tarefa

quero / preciso / posso / gostaria
QUEM

{O QUE / PORQUÊ}

de modo que obtenha

de modo
que
obtenha

Meta

de modo
que
obtenha

quero / preciso / posso / gostaria
de modo que obtenha
Capacidade
Meta rígida
O QUE

{O QUE / PORQUÊ}

de modo
que
obtenha

Meta
MetaFlexível
flexível
{O QUE / PORQUÊ}

Fonte: Wautelet et al. (2014).

4.2 Transformação dos modelos i* em histórias de usuários
Agra et al. (2016) propuseram uma forma de facilitar a documentação no modelo
ágil. Uma vez elaborada, a documentação precisa ser mantida e atualizada sempre
que houver atualização no Product Backlog. Por outro lado, os autores afirmam que
os documentos gerados nem sempre correspondem às necessidades dos projetos,
por não terem uma visão clara das razões, intenções, arquitetura, requisitos funcionais
e não funcionais, para o sistema proposto.
Como as documentações ágeis são bastante sucintas, pode haver dificuldade na
análise de informações complexas e na compreensão das diferenças de interpretação
das razões que levam as partes interessadas a proporem determinadas soluções,
além de fornecerem uma base limitada para avaliar o impacto das mudanças nos
requisitos.

Esses pontos requerem não só a análise mais detalhada dos requisitos

do sistema a ser construído, ou modificado, mas as razões e as perspectivas para tais
requisitos que devem estar alinhados às metas organizacionais. Em suma, eles

55

devem resultar da rede de relações das intenções das partes interessadas no
ambiente organizacional. O enfoque GORE e, particularmente, o framework i* é
bastante apropriado para modelar esse comportamento de noções.
Desse modo, os autores propõem a transformação de modelos do framework i*
em histórias de usuários para suprir as necessidades encontradas na documentação
ágil. O objetivo seria evitar que requisitos desnecessários pudessem ser
desenvolvidos, além de mitigar o impacto das mudanças destes requisitos. A proposta
consiste em partir da análise de um modelo SR do framework i*, aplicar sobre ele um
método para convertê-lo em histórias de usuários realizado em seis etapas. A Figura
13 apresenta um exemplo de modelo SR usado para ilustrar a aplicação do método.
O método de transformação proposto tem 6 passos, descritos como segue. Nesta
subseção não serão discutidos detalhes dos passos 2, 3 e 4. Eles serão analisados e
comentados na proposta de transformação deste trabalho descrita na seção 5.
•

Passo 1. Separar as ligações do modelo SD em caminhos de requisitos
(requirements paths). Tomam-se as dependências entre os atores do
modelo SD e identificam-se os dependums deste modelo. Em seguida,
identificam-se

os

elementos

do

modelo

SR

correspondentes

às

dependências que contem os dependums. No modelo SR os elementos são
agrupados em caminhos de requisitos (requirements paths), compostos por
um dependum e os elementos internos associados aos atores depender e
dependee, incluindo elos internos como meio-fins, contribuições e
decomposição. Os autores consideraram apenas o primeiro nível de cada
relacionamento para que resultem em histórias de usuários simples.

56
Figura 13. Exemplo de modelo SR do framework i* usado na transformação.

Fonte: Agra et al. (2016).
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A Figura 14 contém o exemplo de um agrupamento de caminhos de
requisitos extraído do modelo SR da Figura 13.

Figura 14. Caminhos de requisitos.

Fonte: Agra et al. (2016)

•

Passo

2.

O

elo

de

dependência

do

dependum

(caracterizados

conceitualmente por elo do modelo SD) é substituído por um elo do modelo
SR, conforme regras definidas pelos autores (discutidas adiante na
subseção 5.2.), para facilitar a compreensão dos requisitos gerados pelo
framework i* e a construção das histórias de usuários, conforme Figura 15.
Neste processo, atribui-se uma ordem numérica sequencial aos elementos,
preparando-os para a próxima etapa.

Figura 15. Aplicação do passo 2 da transformação.

Fonte: Agra et al. (2016).
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•

Passo 3. Os elementos são reorganizados verticalmente, conforme sua
ordem numérica sequencial, para identificar o início de cada caminho de
requisitos e como ele deverá afetar os demais elementos.

•

Passo 4. Cada caminho de requisitos deverá ser subdividido em
agrupamentos menores, em que cada agrupamento deverá gerar uma
história de usuário, conforme a Figura 16. Os demais elementos serão
designados a uma nova história de usuário e uma relação de dependência
com uma história de usuário existente.

Figura 16. Aplicação do passo 4 da transformação.

Fonte: Agra et al. (2016)

•

Passo 5. Analisar os elementos que estiverem vinculados a outros caminhos
de requisitos (conforme o elemento de numero 7, existente na Figura 16, e
contidos nos elementos elegíveis a ambas as histórias), implica que as
histórias de usuários contendo este elemento em comum possuem
dependências entre elas.

•

Passo 6. Esta última etapa refere-se à transformação do modelo i* em
história de usuário.
A estrutura de história de usuário adotada pelos autores, corresponde a:
o ID: identificador da história do usuário;
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o Descrição: os autores adotaram o formato “Como <papel>, eu quero
<ação> para <meta>”;
o Critérios de aceitação: realiza a validação da história de usuário.
Estando todos os testes de aceitação de acordo com o que foi
solicitado, então a história de usuário também deveria estar de
acordo (campo opcional).
o Dependência: apresenta dependências entre as histórias de
usuários (campo opcional);
o Requisitos não funcionais: apresenta informações sobre as metas
flexíveis ou requisitos não funcionais (campo opcional);
Desta forma, os autores converteram o modelo i* na estrutura da história
de usuários, conforme segue, utilizando como exemplo a História de
Usuário 1 e 2 da Figura 16:
ID: US01;
Descrição: Como um “criador de reunião” (ator), eu quero “permitir
organizador agendar a reunião” (tarefa 6), para obter uma “reunião
marcada” (meta 3);
Critério de aceitação: precisa ter uma “reunião marcada” (meta 3);
Dependência: depende da US02, para alcançar a meta “reunião
marcada” (meta 7);
Requisitos não funcionais:
§

Contribui para que a reunião seja marcada rapidamente (meta
flexível 2);

§

Contribui para que haja certo esforço neste agendamento
(meta flexível 4);

ID: US02;
Descrição: Como um “organizador” (ator), eu quero “agendar
reunião” (tarefa 9), para obter uma “reunião marcada" (meta 7);
Critério de aceitação:
§

Alcançar o objetivo “Encontrar uma lacuna agradável" (meta
10);
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§

Realizar a atividade “obter acordo“ (tarefa 11);

§

Realizar a atividade “obter datas disponíveis” (tarefa 12);
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5 AVALIAÇÃO DE MODELO I* E PROPOSTA DE SUA TRANSFORMAÇÃO EM
HISTÓRIAS DE USUÁRIO
Esta seção contém os elementos conceituais necessários para a elaboração da
prova de conceito, da qual resultará um protocolo que direcione a aplicação do
framework i* em uma reunião com as partes interessadas, para auxiliar nas
discussões de avaliação e tomadas de decisão necessárias para que todos os
participantes cheguem a um consenso sobre o escopo. Primeiramente, são
apresentados os elementos essenciais do procedimento de avaliação do modelo,
proposto por Horkoff e Yu (2016). Aqui será avaliado somente o modelo SR do
framework i*, pois este é o modelo adotado por este trabalho como origem da
transformação em histórias de usuários.
Em seguida, apresenta-se o procedimento de análise de modelos i* apoiado na
ferramenta OpenOME (OPENOME, 2011).
Ao final desta seção, é apresentada a transformação do modelo SR em histórias
de usuários proposta por este trabalho, baseada na semântica das histórias descrita
na seção 4 e no metamodelo de histórias de usuário adotado no presente trabalho.

5.1 Avaliação dos modelos
Um complemento à pesquisa de Yu (1995) referente à avaliação analítica de
modelos i* pelas partes interessadas, foi realizado em uma série de publicações a
partir de 2001 por Jeniffer Horkoff e o próprio Eric Yu. A síntese dos avanços dessa
pesquisa foi publicada em Horkoff e Yu (2016), que propõe um framework qualitativo,
iterativo e interativo para a análise de modelos de metas baseadas no framework i*,
utilizando a ferramenta OpenOME (OPENOME, 2011), conforme Figura 17. Esta
ferramenta, inicialmente concebida para auxiliar a modelagem i* segundo Yu (1995),
foi estabelecida para dar suporte à análise interativa dos modelos intencionais de
atores baseada em seus julgamentos.
Os autores usaram para exemplificar a análise qualitativa o caso de uma
organização de aconselhamento de jovens, estudado como parte de um projeto de
análise de requisitos estratégicos. A organização, sem fins lucrativos, concentra-se no
aconselhamento de jovens por telefone, mas pretende expandir sua capacidade de
fornecer aconselhamento através da internet. A Figura 17 mostra o modelo SR desse
exemplo modelado na ferramenta OpenOME.
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Figura 17. Janela de trabalho da ferramenta OpenOME.

Fonte: ferramenta OpenOME.

O aconselhamento online pode ser visto por vários indivíduos e pode fornecer um
distanciamento reconfortante que encorajaria os mais jovens a pedir ajuda. No
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entanto, ao fornecer o aconselhamento online, os conselheiros perdem indicações que
poderiam perceber durante uma conversa ao vivo, como linguagem corporal, entre
outros. Além disso, há preocupações com a confidencialidade, proteção contra
invasores externos, escrutínio público referente aos aconselhamentos e a
responsabilidade de má interpretação das orientações. A organização deve escolher
opções técnicas para expandir seu serviço de aconselhamento na internet, incluindo
modificações de seu sistema de perguntas e respostas anônimas, quadros de
discussão, wikis, mensagens de texto e salas de chat. Para as tomadas de decisões
estratégicas, que governariam os requisitos do sistema, seria necessário obter-se uma
convergência para o entendimento comum entre as diversas partes interessadas, pois
suas intenções e expectativas diversas resultarão na visão do produto, da qual
originará os itens que irão compor o Product Backlog.
O caso descrito no artigo, focaliza apenas a análise das compensações (tradeoffs) entre alternativas técnicas, conforme o modelo SR de razões das intenções dos
atores envolvidos na Figura 18.
Ao examinar este modelo, surgem várias questões: "Qual alternativa de
aconselhamento é a mais eficaz, e para quem?", "Existem alternativas que poderiam
alcançar todas as metas dos atores?", "Se não, por quê?", "Quais informações
importantes estão faltando no modelo?", "O modelo está suficientemente correto?",
"Como essa organização pode explorar e avaliar opções para aconselhamento online,
equilibrando as necessidades de múltiplas partes, enquanto lida com a complexidade
do modelo e do domínio?", etc.
Embora algumas questões possam ser respondidas pelo estudo do modelo, um
rastreamento consistente e rápido torna-se muito complexo para ser feito
manualmente. Por este motivo os autores apontaram a necessidade de um
procedimento de análise sistemática, apoiado por uma ferramenta computacional de
suporte com o máximo de automatização possível, com o objetivo de ajudar o
modelador a rastrear os efeitos colaterais (impacto) de decisões às questões de
domínio, de avaliação de requisitos alternativos e de exploração de modelos.
Tais procedimentos devem considerar a natureza inicial, de alto nível de abstração
e exploratória dos modelos, pois devem ser elaborados antes da definição dos
requisitos do produto de software, de modo que eles, idealmente, sejam discutidos e
validados entre as partes interessadas, para a resolução de eventuais inconsistências
ou conflitos entre as partes e na própria modelagem das suas intenções.
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Figura 18. Modelo de aconselhamento online.

Fonte: Horkoff e Yu (2016).
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Para a finalidade deste trabalho, descreve-se apenas de modo resumido e
informal a base conceitual da análise, a qual foi incorporada como extensão da
ferramenta OpenOME. As definições formais encontram-se em (HORKOFF; YU,
2016). Inicialmente, a sintaxe da linguagem dos modelos do framework i* foi
formalizada para facilitar a automatização da análise. Em seguida, foram definidos os
tipos da linguagem, como por exemplo, o tipo intenção, o tipo elo (um mapeamento
em conceitos do i* como meios-fins, dependência, etc.). A análise interativa do modelo
é uma avaliação qualitativa realizada por procedimentos de avaliação também
formalizados, que utiliza um resolvente SAT (resolvente de satisfatibilidade), invisível
ao usuário. Tais procedimentos são assentados em rótulos que permitem a
comparação de alternativas no domínio em questão, fazendo perguntas para frente
(forward) do gênero “e se?” (“what if?”), e procurando soluções que permitam a
satisfatibilidade de metas, fazendo perguntas para trás (backward) do gênero “estas
metas são alcançáveis?”.
A análise qualitativa é uma variação da avaliação de satisfatibilidade do framework
NFR (CHUNG et al., 2000), um framework para a análise qualitativa de requisitos não
funcionais (NFR – Non-functional Requirements), que esteve na origem histórica do
framework i*. Ele foi proposto originalmente em 1993 e sua descrição formalizada
mais completa apareceu na obra dos anos 2000 citada anteriormente. Aqui, basta
mencionar seus elementos essenciais que foram incorporados com interpretação
aproximada no framework i* e posteriormente enriquecidos. No primeiro caso tem-se
a meta flexível (softgoal), que no framework NFR representa um requisito não
funcional. No segundo caso têm-se as contribuições: faz (make), ajuda (help),
desconhecido (unknown), fere (hurt) e quebra (break). Os elementos similares do
framework i* foram apresentadas na seção 2 deste trabalho.
O objetivo geral da análise do framework NFR é o de obter a satisfatibilidade3
suficiente dos requisitos não funcionais, isto é, um grau de satisfatibilidade julgado

3

“Na terminologia da solução de problemas na Inteligência Artificial, satisfazível refere-se a
problemas “solúveis”, enquanto que negável refere-se a problemas “insolúveis”. Nesse
sentido, suficientemente satisfazível (satisficeable) refere-se a problemas potencialmente
solúveis e negável a problemas potencialmente insolúveis.” (CHUNG et al., 2000, p. 64). O
termo satisficing e suas flexões como satisficeable (traduzido aqui por suficientemente
satisfazível), foi cunhado por Herbert A. Simon em 1956 (Rational Choice and the Structure of
the Environment, in Psychological Review, 63 (2): p. 129-138), para denotar uma heurística
cognitiva que implica uma busca de alternativas disponíveis até que seja atingido um limiar
de aceitabilidade.

66

aceitável em certo domínio de interesse, e não uma satisfatibilidade de gênero
booleano, uma vez que se está em um domínio cujo conhecimento é qualitativo e
eventualmente incerto, pois em tempo de análise de intenções das partes
interessadas, anterior à formulação dos requisitos, os julgamentos destas partes sobre
as características de qualidade do sistema em análise - frequentemente denominadas
“não funcionais” - são também baseados em interpretações e suposições variadas do
ambiente no qual o sistema será construído. Esse grau de satisfatibilidade é denotado
por rótulos associados às metas flexíveis.
Resumidamente, os rótulos das metas flexíveis são: negado (denied ou
levemente negado (weakly denied ou
ou

),

ou

levemente

) indeciso (undecided ou

suficientemente

satisfazível

) e suficientemente satisfazível (satisficed ou

),

) , conflito (conflict
(weakly

satisficed

). Não cabe aqui definir

precisamente o significado desses rótulos no framework NFR, bastando por ora dizer
que eles são adaptados na análise qualitativa do framework i* descritos mais adiante.
Há um procedimento de avaliação que determina o grau com que os requisitos não
funcionais (as metas flexíveis) são atingidos por um conjunto de decisões
representadas no modelo destes requisitos. Esse procedimento, ao avaliar as
contribuições e outras relações dos elementos do modelo, atribui um daqueles rótulos
aos requisitos não funcionais.
No caso da análise de modelos i*, tem-se dois tipos de análise: a análise para
frente (forward) e a análise para trás (backward).
•

Análise para frente (forward). A Figura 19 ilustra a rotulação do exemplo
decorrente desta análise. Para analisar a pergunta feita no exemplo em
questão: "Qual alternativa de aconselhamento é mais eficaz?”, pode-se iniciar
pela alternativa “Mensagem de Texto” e “Cyber Café/Chat”, ambas são tarefas
do ator “Crianças e Jovens”.
A tarefa “Mensagem de Texto” irá ajudar (help) ambas as metas flexíveis
“Conforto com o serviço” e “Ter ajuda efetiva”. Por outro lado, “Mensagem de
Texto” iria ferir (hurt) “Imediato [Serviço]”, que por sua vez ajuda (help) “Ter
ajuda efetiva”.
Já a tarefa “Cyber Café/Chat”, ajuda (help) “Conforto com o serviço”, que, por
sua vez, ajuda (help) “Ter ajuda efetiva”.
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Figura 19. Ferramenta OpenOME: resultado da análise para frente (forward).

Fonte: ferramenta OpenOME.
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No exemplo, a tarefa “Cyber Café/Chat” foi considerada por algum julgamento
como mais eficaz que a tarefa “Mensagem de Texto”, conforme Figuras 19 e o
ator “Crianças e jovens” ampliada na Figura 20.

Figura 20. Ator “Criança e jovens” após a análise para frente (forward) e ampliada na
ferramenta OpenOME.

Fonte: ferramenta OpenOME.

•

Análise para trás (backward). A Figura 21 ilustra a rotulação do exemplo
decorrente desta análise. Como um modelo pode conter muitas alternativas,
é preciso encontrar alternativas promissoras, fazendo perguntas no sentido
das metas de nível superior, tais como: "As metas podem ser atingidas?", "Se
sim, como?", e " Se não, por quê?".
No exemplo, poder-se-ia perguntar: “Existe uma alternativa que poderia
resultar na satisfação parcial de ‘Ter ajuda efetiva’ em ‘Crianças e Jovens’?”.
Para responder a essa pergunta manualmente, deve-se rastrear os elos da
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meta flexível “Ter ajuda efetiva” para baixo até encontrar potenciais soluções,
conforme análise realizada na ferramenta OpenOME na Figura 21 e sua
imagem ampliada na Figura 22.

Figura 21. Ferramenta OpenOME e conclusão da análise para trás (backward).

Fonte: ferramenta OpenOME.
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Figura 22. Ator “Criança e jovens” após a análise para trás (backward) e ampliada na
Ferramenta OpenOME.

Fonte: ferramenta OpenOME.

O procedimento de análise começa com uma questão (metas-chave): "Quão
efetiva é uma alternativa em relação ao modelo de metas?’’ ou "Certa meta é
alcançável?". O procedimento faz uso de um conjunto de rótulos de avaliação
qualitativa, de modo similar ao framework NFR, atribuídos às intenções para
expressar seu grau de satisfação ou negação. O processo começa atribuindo rótulos
às intenções relacionadas à questão de análise. Esses rótulos são propagados
através dos elos do modelo, seja para frente ou para trás, usando heurísticas
definidas. O procedimento é interativo quando as partes envolvidas devem fazer
julgamentos sobre conflitos ou evidência parcial de entrada ou saída de contribuições
para metas flexíveis, e mesmo eventuais inconsistências do modelo de intenções em
relação às interpretações das partes. A satisfação final e rótulos de negação para as
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intenções de cada ator são analisados à luz da questão original. No sentido para
frente, é feita uma avaliação se a alternativa de análise conseguiu a satisfação
suficiente (satisficed) de metas-chave. No sentido para trás, a solução que alcançou
as metas-chave (se encontrada) é examinada. Estes resultados podem estimular mais
discussões analíticas e refinamento do modelo, procurando resolver suas eventuais
inconsistências.
Adota-se, na análise, os rótulos qualitativos usados na avaliação do framework
NFR, substituindo levemente ou fracamente (weakly) por parcialmente (partially). A
Figura 23 apresenta a ilustração dos símbolos que representam cada um destes
rótulos e suas escalas de valores, e a Tabela 2 apresenta as suas definições.
Figura 23. Rótulos em escala de valores: dos mais altos para os mais baixos.
Satisfeito

Parcialmente
Parcialmente
Satisfeito
Conflito Desconhecido Negado

Negado

Rótulos
Valores mais altos:
Metas alcançáveis

Valores mais baixos:
Metas não alcançáveis

Fonte: (HORKOFF; YU, 2016).
Tabela 2. Definição dos rótulos existentes na Figura 18.
Rótulo do nó ou elemento
Satisfeito
Parcialmente satisfeito
Conflito
Desconhecio
Parcialmente negado

Definição
Quando o desenvolvedor considera que o atingimento da meta-flexível é
satisfatória, a meta-flexível será "Satisfeito"
Representa inconclusivo positivo para dar suporte aos pais
Se o nó/elemento for ambos, safistatório e negado
Se o nó/elemento não atender aos critérios de safistatório e negado
Representa inconclusivo negativo para dar suporte aos pais
Quando uma meta-flexível é alcançada de maneira insatisfatória, a meta-flexível
será "Negada"

Negado

Fonte: (HORKOFF; YU, 2016).

Os rótulos são propagados aos demais elementos do modelo através de regras
que consistem em:
•

Elos de dependência:
o O Dependum adquire valor de dependee;
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o O Depender adquire valor do dependum;
•

Elos de decomposição de tarefas:
o Como este elo é interpretado como o conectivo “E” (AND), a tarefa de
nível mais alto receberá o rótulo de valor mais baixo dado aos seus
elementos filhos. Para determinar o rótulo de valor mais baixo,
considerar a Figura 24. O rótulo “negado” é considerado o de menor
valor.
o Um nó envolvido na decomposição, bem como uma dependência,
também receberá o menor valor atribuído a estas duas relações.

Figura 24. Rótulos ordenados pelos menores valores de escala.

Fonte: (HORKOFF; YU, 2016).

•

Elo meio-fins:Por se tratar de um elo com lógica “OU” (OR) inclusivo entre os
meios, o elemento fim receberá o rótulo de valor máximo dado aos elementos
meios, segundo a ordem exibida na Figura 24.

•

Elo de contribuição:
o Regras de propagação através de outros elos de contribuição são
derivadas dos significados dos elos de contribuição associados aos
rótulos da meta flexível a ser propagado por esta contribuição. Exemplo:
Ajuda (help) representa contribuição parcialmente positiva, mas se um
rótulo Satisfeito for propagado por esta contribuição, o resultado da
meta flexível em análise será Parcialmente Satisfeito. A Tabela 3
contém esta definição para todos os rótulos e contribuições. Note que
Algum+ (some+) e Algum- (some-) são similares a Ajuda (help) e Fere
(hurt), respectivamente, e por este motivo foram omitidos da tabela.

•

Quando uma meta flexível receber uma contribuição de mais de um elemento,
então para cada um desses elementos deve-se aplicar a regra de propagação
de rótulos, conforme seus elos de contribuição. Para consolidar todos os
rótulos e determinar o rótulo para a meta flexível do contexto, aplicam-se a
regras padrões da Tabela 4.
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•

Quando a Tabela 4 não for aplicável, o julgamento humano, com base no
domínio de conhecimento, se faz necessário para determinar o rótulo geral
para a meta flexível.
Tabela 3. Regras de propagação e os rótulos resultantes para elos de contribuição.

Rótulo
Nome

Elo de contribuição - tipos
Faz

Ajuda

Quebra

Fere

Descon.

Satisfeito
Parcialmente
Satisfeito
Desconhecido

Conflito
Parcialmente
Negado
Negado

Fonte: Horkoff e Yu (2016).

Tabela 4. Casos que as metas flexíveis podem ser automaticamente determinadas.
Saco (bag) de rótulos - conteúdo
1.

O saco tem só um rótulo, ex.

Rótulo resultante
ou

O rótulo será:
ou

2. Todos os rótulos no saco são da mesma polaridade,
e o rótulo “completo” está presente, ex.
ou

O rótulo “completo”
será:
ou
ou

3.

A situação de julgamento humano realmente ocorreu
por esta intenção e a resposta é conhecida

A Resposta
conhecida

4.

Uma situação de julgamento anterior para esta
O rótulo “completo”
intenção produziu
ou
, e a nova contribuição é será:
ou
da mesma polaridade

Fonte: Horkoff e Yu (2016).

Uma vez que os rótulos tenham sido propagados por todo o modelo, é possível
interpretar a resposta à pergunta de análise colocada no início do procedimento de
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avaliação qualitativa. A resposta para essa pergunta aparece no resultado da
avaliação. Os autores recomendam praticar a iteração, repetindo o procedimento para
explorar outras perguntas de análise com atribuição de novos conjuntos de rótulos,
até se chegar a um resultado consensual entre os usuários. Durante este processo,
se o resultado de avaliação parecer contrário à realidade, poderá indicar que:
•

Pode ter havido uma interpretação distorcida do domínio;

•

Resultados incoerentes podem indicar inconsistências no modelo,
elementos faltantes, tipos de elos errados ou outras mudanças. Estes
problemas nos levam de volta às questões de credibilidade e confiança na
construção do modelo e nos pressupostos subjacentes. Decidir se os
resultados são críveis também é uma questão de julgamento humano.

5.2 Proposta de transformação de modelos i* em histórias de usuários
Uma consequência da subseção anterior é que os modelos SD e SR, elaborados
e avaliados conjunta e interativamente pelas partes interessadas em um produto de
software, representam as principais metas e características deste produto. No caso
de ele ser desenvolvido segundo um enfoque ágil, por exemplo, o Scrum, tais modelos
podem ser considerados como uma visão do produto de software, como exposto na
subseção 3.3. O Scrum requer que essa visão do produto possa originar os itens de
um Product Backlog Inicial, constituído de histórias de usuário usualmente com alto
nível de granulação: épicos e características (features), mas também algumas
histórias de usuário propriamente ditas mais importantes para o Product Owner.
Desse modo, a visão do produto constituída pelos modelos SD e SR resultantes de
um acordo pactuado entre as partes interessadas deve ser transformada em histórias
de usuário. Ainda no caso do Scrum, o refinamento dessas histórias permite a
definição de itens do Product Backlog que conduzirão o desenvolvimento de software.
O refinamento das histórias de usuário e demais ritos realizados em conjunto com
o Product Owner para melhorar a qualidade destas histórias (por exemplo, com a
aplicação da técnica INVEST exposta na subseção 3.1) não farão parte deste
trabalho, como ilustrado na Figura 25.
Figura 25. Escopo da proposta de transformação de modelo i* em histórias de usuário.
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Visão do Produto
Parte envolvida 2
Parte envolvida 1
Parte envolvida 3
Domínio de Interesse

Modelo SR do
domínio de
interesse

Transformação do
modelo SR em
histórias de usuário

Historia do Usuário 1
Historia do Usuário 2

...

Historia do Usuário n

Análise do
modelo SR entre
as partes
envolvidas
Product Owner
INVEST

Legenda:
Escopo do trabalho

Product Backlog
Inicial

Fonte: a Autora.

I.

Análise do método de transformação de Agra et al. (2016)

O ponto de partida para a elaboração do modelo de transformação do presente
trabalho é a pesquisa de Agra et al. (2016), descrito na subseção Erro! Fonte de
referência não encontrada., que mapeia os elementos de um modelo SR em
histórias de usuário seguindo o formato de Cohn (2004) – “Como <papel> eu quero
<meta> de modo que obtenha <benefício>” – descrito na subseção 3.1. No entanto,
conforme mencionado na subseção 4.1, um dos problemas dessa transformação é
que as histórias de usuário (do modelo de destino) podem não ter uma semântica
clara associada à estrutura sintática de suas sentenças (WAUTELET et al., 2014).
Consequentemente, as sentenças das histórias podem ter uma interpretação ambígua
em certas situações. Além disso, alguns pontos da transformação proposta por Agra
et al. (2016), merecem ser comentados.
O passo 2 do método dos autores utiliza a análise cross-impact (YU, 1995), para
substituir os elos dos relacionamentos de dependência do modelo SD por elos e
elementos do modelo SR. O objetivo seria o de facilitar a “compreensão dos requisitos
gerados pelo i*”. A análise cross-impact é definida em (YU, 1995) e (YU et al., 2011)
como a análise dos impactos cruzados induzidos por considerações de alternativas
de um modelo i*. Por exemplo, as metas flexíveis usualmente têm contribuições sobre
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outras metas flexíveis, como no caso de uma aprovação prévia de um tratamento de
saúde poder reduzir custos médicos, mas que pode incorrer em custos administrativos
adicionais e desaceleração do tratamento de pacientes. Tais questões, no caso de
não terem sido originalmente consideradas, devem ser então levantadas, pois sofrem
impactos cruzados por questões que devem ser explicitamente levantadas na busca
e na avaliação de alternativas. Em outras palavras, a análise cross-impact não se
restringe às ligações de dependência do modelo i*.
Para ilustrar essa análise, em vez de se utilizar o texto dos autores, que contém
algumas imprecisões, recorre-se diretamente ao texto original de Yu. A Figura 26
extraída de Yu et al. (2011) e utilizada em Agra et al. (2016), ilustra a identificação dos
impactos cruzados. Os argumentos de elementos intencionais da figura são
parafraseados em nomes, seguindo a notação atual.
Considerando apenas a meta flexível Rápido pagamento, ela tem uma contribuição
some+ (positiva, mas de grau desconhecido, anotada na figura com um simples “+”)4
de Pagar quando item for recebido e some- (negativa, mas de grau desconhecido,
anotada na figura com um simples “-”) de Pagar quando faturado. A meta flexível Item
pago prontamente depende de Pagamento rápido de modo positivo (de grau
desconhecido) e Bom fluxo de caixa também depende de Pagamento rápido, mas de
modo negativo (de grau desconhecido).
Cabe observar que a notação adotada na figura não é a notação padrão do
framework i*, pois a ligação de dependência não é uma aresta direcionada, nem
tampouco há contribuição que atravessa a fronteira do ator. Provavelmente, Yu
utilizou um “ornamento sintático” adicional para expressar tais impactos. A solução
canônica para representar essa notação não usual e outras variações de notação foi
objeto de estudo de Horkoff et al. (2006). Este ponto será retomado mais adiante.
O que os autores parecem utilizar não é uma análise de cross-impact propriamente
dita, mas a interpretação da semântica que os elos de dependência possuem no
modelo SR. Segundo Yu (1995) e Yu et al. (2011), na fronteira de um ator, uma
dependência de entrada, isto é um dependum que depende de um elemento
(dependee) do ator é equivalente a um elo implícito meio-fim, tendo o dependum como
fim.

4

Na notação original do i*, os elos de contribuição tinham como atributos apenas “+” e “-“. Na
notação canônica atual, eles correspondem às contribuições some+ e some-, respectivamente.
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Figura 26. Identificando impactos cruzados usando metas flexíveis.
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Fonte: Yu et al. (2011).

No caso de uma dependência de saída, isto é, um elemento do ator que depende
(depender) de um elemento externo ao ator (dependum), é equivalente a um elo
também implícito de decomposição de tarefa, tendo o dependum como um dos
componentes da tarefa. A Figura 27 mostra um exemplo dos dois casos, tendo como
elementos externos ao ator um recurso (dependência de entrada) e uma meta
(dependência de saída).
Figura 27. Exemplo de dependências de entrada e de saída.

Fonte: a Autora.
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Os elos implícitos equivalentes são mostrados na Figura 28, em que a
dependência de entrada se caracteriza como um elo meio-fim, e a dependência de
saída como um elo de decomposição de tarefa.
Figura 28. Elos implícitos equivalentes às dependências da Figura 27.

Fonte: a Autora.

Na Figura 28, o elo Tarefa1-Recurso é denominado RTLink e Tarefa2-Meta
atualmente não tem uma denominação específica, sendo simplesmente uma
decomposição de tarefa (originalmente seria uma submeta). Como os elos meio-fim
têm vários tipos de vínculos com elementos do modelo SR, Agra et al. (2016) afirmam
que existem 64 combinações de elos (4 elementos possíveis, respectivamente, para
o depender, o dependum e o dependee). Potencialmente isso é verdade, mas Yu
(2015) e Yu et al. (2011) não recomendam esse grau de liberdade no modelo canônico
do i*. Recomenda-se que na decomposição meio-fim os elos do modelo canônico do
i*, anotados aqui como <tipo do elo>(<fim>, <meio>) devem ser preferencialmente dos
seguintes tipos: GTLink(meta, tarefa), RTLink(recurso, tarefa), STLink(meta flexível,
tarefa), GGLink(meta, meta) e SSLink(meta flexível, meta flexível). A decomposição
TTLink(tarefa, tarefa) não é usual, mas aceitável. Na decomposição de tarefa, a tarefapai pode ter como subtarefas os quatro tipos de elementos do modelo SR: meta
(rígida), tarefa, recurso e meta flexível. A Figura 29, retirada de YU et al. (2011),
mostra os elos válidos mais comuns do modelo canônico.
Esses elos implícitos equivalentes explicam a identificação, no passo 3 do método
dos autores Agra et al. (2016), dos elos meio-fim contendo os elementos (9) e (7) e
de decomposição de tarefa com os elementos (6) e (7) da Figura 30 (que replica a
Figura 15 da seção 4.2), contendo uma notação fora do padrão canônico.
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Figura 29. Elos mais comuns do modelo canônico.
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Fonte: Yu et al. (2011).

Figura 30. Equivalente a Figura 15 deste trabalho.

Fonte: Agra et al. (2016).

Como se pode ver, não há qualquer contribuição qualitativa entre os elementos
equivalentes às dependências, mostrando que o objetivo dos autores Agra et al.
(2016) não é propriamente a realização de uma análise cross-impact no sentido
original, mas a incorporação no modelo de “caminho de requisito” (requirement path)
dos elementos externos às fronteiras dos atores, segundo seus elos equivalentes
implícitos.
Consequentemente, a transformação de um modelo SR em histórias de usuários
fica limitada, pois somente são consideradas as dependências de entrada e de saída
derivadas do modelo SD, partindo dos dependums conforme mencionado no passo 1
de Agra et al. (2016), não sendo então analisado, e consequentemente convertido,
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todo o modelo SR de intenções de um determinado ator. Um ponto que evidencia essa
limitação encontra-se no passo 4 do método, que define as histórias de usuário
baseadas nos “caminhos de requisitos”, conforme exposto na seção 4.2. Em suma,
os “caminhos de requisitos” estão limitados aos elos implícitos das dependências de
entrada e de saída de um ator, e as histórias de usuário estão limitadas ao padrão
sintático adotado pelos autores: “Como <papel>, eu quero <ação> para <meta>”. Há,
portanto, uma significativa restrição do conjunto de histórias de usuário derivadas de
modelos SD e SR, mesmo que os modelos SR sejam semanticamente ricos. Os
autores justificam esse ponto com o argumento geral de “manterem as histórias de
usuário simples”, o que não parece satisfatório.
A interpretação dos autores em elementos do modelo SR para os elementos
sintáticos da estrutura adotada para histórias de usuário é então:
•

Papel => Ator

•

Ação => Tarefa

•

Meta => Meta rígida

A identificação dos elementos do modelo SR entre “[ ]” nos exemplos por eles
apresentados (conferir a subseção 4.2) mostram essa interpretação:
•

US01: Como um “criador da reunião” [Ator], eu quero “permitir o
organizador agendar a reunião” [Tarefa (6)], para obter uma “reunião
marcada” [Meta (7)].

•

US02: Como um “organizador” [Ator], eu quero “agendar reunião” [Tarefa
(9)], para obter uma “reunião marcada” [Meta (7)].

Um ponto importante aqui é que as sentenças das histórias de usuário consideram
apenas as metas rígidas (goals), deixando de fora as metas flexíveis (soft goals), que
inclusive participam dos “caminhos de requisitos”. Em vez de serem consideradas
como elementos dos caminhos, as metas flexíveis figuram textualmente como uma
extensão na documentação das histórias de usuário em um campo denominado
“requisitos não funcionais”, não fazendo parte das sentenças das histórias de usuário.
Ora, o metamodelo de Wautelet et al. (2014) mostra que, além da flexibilidade
relativa (sujeita às regras do metamodelo, que resultam em variações sintáticas
devido à combinação dos elementos do framework i* contidos nos caminhos,
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conforme detalhado nas seções 5 e 6) na interpretação dos elementos sintáticos da
história de usuário, as metas flexíveis têm a mesma expressividade das metas rígidas.
Decerto que é conveniente para uma equipe de desenvolvimento ágil adotar um
padrão para a sintaxe das sentenças das histórias de usuário, mas ele não pode deixar
de ter uma definição da semântica que deve ser atribuída aos elementos sintáticos. O
que Wautelet et al. (2014) mostram é que cada elemento da estrutura sintática da
história de usuário pode comportar a semântica de mais de um elemento do modelo
i*. Consequentemente, o padrão sintático para histórias de usuário deve ser, na
realidade, uma família de padrões, certamente limitada, em que a escolha de uma
estrutura sintática deve estar de acordo com a variedade de situações do domínio de
interesse descrito pelas histórias, mas contemplando, em particular, tanto metas
rígidas como flexíveis. Caso contrário, qual seria a razão de se ter uma variedade de
padrões de histórias de usuários levantados na pesquisa empírica conduzida por
Wautelet et al. (2014), e não apenas o padrão sugerido por Cohn (2004)?

II.

Critérios adotados na transformação

Como consequência da análise anterior, os critérios que norteiam a definição da
transformação proposta no presente trabalho são:
i.

O metamodelo de destino da transformação, isto é, o metamodelo de
história de usuário, segue o metamodelo de Wautelet et al. (2014) com
duas modificações: a exclusão do conceito de Capacidade, por ele não
pertencer ao framework i*, e a inclusão do conceito de Recurso,
elemento primitivo deste framework.

ii.

O modelo de transformação em histórias de usuário não constitui uma
extensão da proposta de transformação de Agra et al. (2016), embora
tome-a como ponto de partida incorporando os elos implícitos das
dependências entre atores.

Quanto ao primeiro critério, a inclusão requer uma análise mais detida do
mapeamento entre os elementos sintáticos da história de usuário e o modelo canônico
do i*, particularmente o modelo SR. Esta análise é feita mais adiante. De imediato, a
exclusão não provoca efeitos colaterais no metamodelo de Wautelet et al. (2014),
contido na Figura 12 deste trabalho, pois: a associação Papel-Capacidade tem
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multiplicidade 0..n (ou 0..*) em Capacidade; a associação Capacidade-Tarefa tem
multiplicidade 0..* em Tarefa; e a associação Capacidade-(interface)Meta tem
multiplicidade 0..* em Meta. Desse modo, esse metamodelo modificado apenas com
a exclusão de Capacidade é apresentado na Figura 31.
O segundo critério modifica significativamente a proposta de Agra et al. (2016) em
dois aspectos principais. O primeiro diz respeito ao mapeamento dos elementos do
modelo SR na estrutura sintática mais variada das histórias de usuário, requerendo
um modelo de transformação apropriado, elaborado mais adiante. O segundo diz
respeito à modificação da noção de “caminhos de requisitos”, incorporando todo o
modelo de intenções do ator. A justificativa deste segundo aspecto é que os cenários
alternativos do modelo SR, ao serem considerados na análise deste modelo tal como
descrito na seção 4.2, formam a base para a análise interativa e iterativa das
alternativas de solução entre as partes interessadas, cujo modelo de intenções
resultante é transformado em histórias de usuário.
Figura 31. Metamodelo de histórias de usuário de Wautelet et al. (2014) modificado.

Fonte: a Autora.

Em um trabalho posterior, Wautelet et al. (2016) utilizam o modelo SR como um
quadro de referência apenas gráfico para a representação dos elementos de histórias
de usuário, de modo a permitir uma análise visual de seus refinamentos, composições
e decomposições, para fins da análise de consistência e do nível de granulação dos
conjuntos de histórias. Para isso, os autores elaboram um modelo de mapeamento da
estrutura sintática das histórias de usuário em elementos do modelo SR, ilustrado na
Figura 32.
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No presente trabalho, o elemento Capacidade deve ser excluído, pelas razões já
expostas. As Figuras 32 e 33 ilustram graficamente o mapeamento das três
dimensões da história de usuário.
Na dimensão QUEM tem-se nos elementos do modelo SR somente o conceito de
Papel. No presente trabalho, em vez de se utilizar o tipo Papel, considera-se o tipo
Ator por simplicidade de modelagem, evitando a necessidade de modelar as
especializações de um Ator em um contexto organizacional. Nas dimensões O QUÊ
e O PORQUÊ tem-se mapeamentos para os conceitos de Tarefa, Meta e Meta Flexível
(desconsiderando-se a Capacidade).
Figura 32. Mapeamento dos elementos de história de usuário em conceitos do modelo SR.

Fonte: Wautelet et al. (2016).

Quanto aos elos de ligação entre os elementos das dimensões O QUÊ e O
PORQUÊ tem-se todos os elos do modelo SR: Meio-Fim, Decomposição (de Tarefas)
e Contribuição. Observe-se que a dimensão O QUÊ pode ser composta por mais de
um elemento do modelo SR vinculados por elos de ligação, modelando a flexibilidade
da estrutura de histórias de usuário permitida pelo metamodelo de histórias de
usuário.
Um ponto importante a destacar é a ausência no mapeamento do conceito de
Recurso. Wautelet et al. (2016) apenas mencionam que este conceito aparece na
decomposição de tarefa, que, como foi visto, pode apresentar quatro tipos de
elementos: meta, tarefa, recurso e meta flexível. Além disso, também mencionam que
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estes elementos podem fazer parte dos elos de dependência do modelo SD. Os
autores, no entanto, não vão mais além dessas observações, apontando que apenas
consideram as decomposições sem considerar as associações de dependência entre
atores (ou papéis). Pode-se arguir que o conceito de Recurso está implícito como
elemento da decomposição de Tarefa no metamodelo original dos autores, mas este
argumento não é suficiente para o presente trabalho, que requer o conceito de
Recurso, bem como das associações de dependência entre atores, como conceito
primitivo do framework i*.
Desse modo, propõe-se aqui uma extensão do metamodelo de Wautelet et al.
(2014) e no mapeamento das dimensões de histórias de usuário no modelo i* (SD e
SR). Para tanto, recorre-se às definições dos construtos de representação do modelo
i* (YU, 1995) e (Yu et al., 2011), definidos em termos de metaclasses dos vários elos
de ligação e de regras das ligações válidas para modelos canônicos do i*. O esquema
dos construtos não será aqui reproduzido. Apresentam-se apenas as regras relativas
ao conceito de Recurso, sendo que outras ligações de interesse já foram introduzidas
informalmente na seção 2.2.
A Figura 33 mostra parte do esquema dos construtos de representação
convertidos para um modelo UML5, contemplando apenas os elos meio-fim e
decomposição entre tarefa e recurso, pois estes elos são suficientes para modelar
tanto o modelo de intenção de um ator, como os elos implícitos equivalentes às
dependências de entrada e de saída entre atores.
Na figura, um elo meio-fim entre recurso e tarefa é denominado RTLink, como já
visto anteriormente, tendo a tarefa como meio (associação como) e o recurso como
fim (associação finalidade). A associação decomposição representa o recurso como
elemento da decomposição de uma tarefa. O recurso pode ser também um dependum
em um elo de dependência entre atores (não representado na figura).

5

Originalmente o esquema de construtos é especificado formalmente e também representado
em um grafo direcionado. Para os fins do presente trabalho basta a representação em UML.
Maiores detalhes podem ser consultados em Yu et al. (2011), capítulo 2.
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Figura 33. Fragmento dos construtos de representação relativos ao conceito de Recurso.
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Fonte: Yu et al. (2011) transposto para a UML.

A Figura 34 mostra o metamodelo de história de usuário proposto neste trabalho,
que estende o metamodelo de Wautelet et al. (2014) considerando o que foi exposto
até aqui, acrescido dos seguintes elementos adicionais: a associação entre Meta
Rígida e Meta Flexível pode ser generalizada (pode haver encadeamento delas em
qualquer ordem em um modelo SR); e um Ator pode precisar diretamente de um
Recurso (do mesmo modo que no metamodelo original em relação à Capacidade).
Figura 34. Metamodelo de histórias de usuário proposto.

Fonte: a Autora.

Quanto ao mapeamento dos elementos de histórias de usuário em conceitos do
modelo SR, as dimensões O QUÊ e O PORQUÊ devem contemplar o conceito de
recurso segundo as restrições modeladas na Figura 33. O diagrama da Figura 32 deve
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então ser estendido, como mostra a Figura 35. No diagrama utiliza-se a seguinte
convenção para os elos de ligação: quando houver a indicação de elos específicos
entre elementos, somente podem ocorrer estes tipos de elos.
Figura 35. Mapeamento modificado dos elementos de histórias de usuário em conceitos do
modelo SR.
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Fonte: Wautelet et al. (2014) e a Autora.

Com essas diretivas, o conjunto de sentenças de histórias de usuário que pode
ser derivado não somente é mais rico do que o adotado por Agra et al. (2016), como
mantém – e isto é importante – uma interpretação semântica mais acurada, por ser
baseada nas dimensões essenciais de histórias de usuário: QUEM, O QUÊ e
PORQUÊ, nesta ordem. Seguem alguns exemplos de estruturas sintáticas de histórias
de usuário derivadas deste mapeamento em elementos do modelo SR e do
metamodelo de histórias de usuário, desconsiderando “ornamentos sintáticos” e
recursos de paráfrase para uma redação apropriada das sentenças.
•

Como um <Ator> eu quero/preciso/posso/gostaria <Tarefa>.

•

Como um <Ator> eu quero/preciso/posso/gostaria <Tarefa> de modo a
obter <Tarefa>.

•

Como um <Ator> eu quero/preciso/posso/gostaria <Tarefa> de modo a
obter <Meta>.

•

Como um <Ator> eu quero/preciso/posso/gostaria <Tarefa> de modo a
obter <Meta Flexível>.
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•

Como um <Ator> eu quero/preciso/posso/gostaria <Tarefa> de modo a
obter <Recurso>.

•

Como um <Ator> eu quero/preciso/posso/gostaria <Recurso>.

•

Como um <Ator> eu quero/preciso/posso/gostaria <Tarefa> de modo a
obter <Meta Flexível>, de modo a obter <Tarefa>.

•

Como um <Ator> eu quero/preciso/posso/gostaria <Meta> de modo a obter
<Meta Flexível>.

Cabe reforçar que as metas flexíveis fazem parte integrante das sentenças de
histórias de usuário e, portanto, não são descartadas como uma informação
suplementar opcional, como na proposta de Agra et al. (2016)6. Isso permite, ao lado
da ampliação do escopo das sentenças possíveis de histórias de usuário derivadas
de um modelo i*, enriquecer o significado das histórias resultantes.

III.

Procedimento para a obtenção de histórias de usuário

Descreve-se, a seguir, um procedimento para a obtenção de histórias de usuário
derivadas de um modelo i*. O modelo de intenções de atores – o modelo origem da
transformação – deve resultar de um acordo pactuado entre as partes interessadas
sobre seus julgamentos particulares das alternativas de solução para um sistema de
software no domínio do negócio em questão.
Como definido no objetivo deste trabalho, a transformação em histórias de
usuário está restrita a modelos i* de origem em que um dos atores representa um
sistema de informação participante da rede de dependências intencionais entre os
atores do domínio de interesse.
O procedimento é dividido em três etapas. A primeira compreende a elaboração
dos modelos SD e SR, constituindo uma visão do produto de software que é analisada
pelas partes interessadas. Na segunda etapa os modelos SD e SR resultantes da
análise geram caminhos de história de usuário, conceito definido adiante na descrição
do procedimento, os quais são transformados em épicos. Na última etapa, criam-se
6

Denominar as metas flexíveis de “requisitos não funcionais” reduz a semântica de um critério
qualitativo que conta como um elemento do modelo de intenções de atores a um requisito de
software. O presente trabalho procura reforçar a ideia de que tais metas não são elementos
externos às sentenças das histórias de usuário, as quais, como já foi visto, não são
especificações de requisitos de software no sentido estrito.
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caminhos de histórias de usuário propriamente ditas, que são transformadas em
histórias de usuário. No caso do framework Scrum, os épicos e as histórias de usuário
são incluídos como itens do Product Backlog Inicial. Como estabelecido, o escopo do
procedimento não abrange essa inclusão.
A transformação dos modelos i* em histórias de usuário compreende, portanto, a
segunda e a terceira etapas. O detalhamento da transformação, assim como a
definição de conceitos que ainda não foram apresentados, são feitos durante a
exposição das etapas. Estas, por sua vez, são decompostas em passos.
•

Etapa 1: Obter um acordo pactuado entre as partes interessadas no modelo de
intenções.
- Passo 1: Elaborar os modelos SD e SR do domínio do problema.
- Passo 2: Analisar os modelos SD e SR com as partes interessadas.
- Passo 3: Revisar os modelos SD e SR com os resultados da análise.

•

Etapa 2: Gerar os caminhos de histórias de usuário que identificam épicos e
derivar os épicos.

•

Etapa 3: Gerar os caminhos de histórias de usuário propriamente ditas e derivar
as histórias de usuário.

a) Etapa 1: Obter um acordo pactuado entre as partes interessadas no modelo de
intenções
A exposição dos detalhes desta etapa é feita na seção 6 que descreve uma prova
de conceito para avaliar alguns aspectos dos passos desta etapa, considerando o fato
de que o modelo i* de intenções das partes interessadas é praticamente desconhecido
de profissionais que atuam como analistas de negócio ou de requisitos, ou como
desenvolvedores de software.
Passo 1: Elaborar os modelos SD e SR do domínio do problema.
A elaboração dos modelos SD e SR que constituem uma visão inicial do produto
de software é feita segundo as diretivas apresentadas na seção 2. A ferramenta
OpenOME, descrita na subseção 5.1, oferece um bom suporte para tal.
Passo 2: Analisar os modelos SD e SR com as partes interessadas.
A análise é realizada com o auxílio da ferramenta OpenOME, como descrito na
subseção 5.2. No presente trabalho a análise é restrita à análise para frente (forward
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analysis). A análise para trás (backward analysis) complementar é deixada para um
trabalho futuro.
Passo 3: Revisar os modelos SD e SR com os resultados da análise.

b) Etapa 2: Gerar os caminhos de histórias de usuário que identificam épicos e
derivar os épicos.
A solução aqui adotada é inspirada em Wautelet et al. (2016), que estuda a
transformação inversa do presente trabalho - o mapeamento de um conjunto de
histórias de usuário em partes do modelo SR – e que tem finalidade distinta: a
identificação de dependências entre histórias de usuário para fins do planejamento
das iterações de um projeto ágil (por exemplo, no Scrum, planejamento realizado
sobre os itens do Product Backlog). A solução dos autores não será discutida com
detalhes, devendo ser ressaltado que a finalidade de seu trabalho impõe várias
restrições no mapeamento, em virtude de não considerarem as dependências entre
atores e de definirem várias propriedades de planejamento na transformação, dentre
outros detalhes.
A questão de fundo de Wautelet et al. (2016) é a mesma deste trabalho, estando
também implícita em Agra et al. (2016): como agrupar as histórias de usuário? Os
primeiros autores preocupam-se em obter um agrupamento de histórias de usuário na
base de suas interdependências, considerando o objetivo de sua pesquisa. O ponto
principal a ser retido aqui é o reconhecimento da variedade de granulações das
histórias de usuário (conferir a subseção 3.1): épico, característica (features) e história
de usuário propriamente dita. Além desses tipos, há outro menos recorrente, mas útil
para a questão em jogo: o tema, que remete a uma coleção de histórias relacionadas.
Em outros termos, o tema fornece um modo conveniente de avaliar se uma coleção
de histórias tem algo em comum, por exemplo, pertencendo a uma mesma área
funcional (RUBIN, 2012).
Wautelet et al. (2016) apresentam um metamodelo dessa hierarquia de
granulações que permite definir os agrupamentos das histórias de usuário. A Figura
36 mostra-o modificado em uma representação em UML. A modificação resume-se à
exclusão das propriedades das metaclasses, uma vez que a finalidade do metamodelo
original é a de especificar as informações relevantes para as estimativas de
planejamento de um projeto ágil, representadas em atributos das metaclasses.
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Figura 36. Hierarquia de granulações de histórias de usuário.

Fonte: Wautelet et al. (2016).

Esse metamodelo tem uma definição da Característica (Feature) que, embora
interessante, não será contemplada, pois não está alinhada com a definição mais
usual de Cohn (2004) e Rubin (2012), dentre outros autores de referência na
comunidade de desenvolvimento ágil. Propõe-se, então, o metamodelo para o
agrupamento de histórias de usuário mostrado na Figura 37, que altera o metamodelo
da Figura 36 de modo a ficar em conformidade com as definições enunciadas na
subseção 3.1. Ressalte-se que não há uma métrica acurada para definir os tipos de
granulação. O balizamento é feito pela identificação de histórias de usuário que
atendem aos critérios estabelecidos originalmente por Cohn (2004), descritos
resumidamente na subseção 3.1. Nessa calibração, o Épico não apresenta dificuldade
para identificação. A Característica (Feature) pode causar alguma dificuldade, porque
se posiciona em um nível intermediário entre o Épico e a História de Usuário,
propriamente dita. Conforme descrito na subseção 3.1, todas essas noções são
representadas no formato de história de usuário, e são suficientes para explicar o
metamodelo.
Por sua vez, a metaclasse História de Usuário é definida em termos de suas
dimensões (QUEM, O QUÊ, O PORQUÊ), mapeadas nos elementos do modelo SR
como descrito no item II da presente subseção (5.2).
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Figura 37. Hierarquia de granulações de histórias de usuário proposta.

Fonte: a Autora.

No presente trabalho não são considerados: o teste de aceitação, a característica
(feature) e o tema. O primeiro porque é empregado na definição dos itens do Product
Backlog, estando portanto fora do escopo do presente trabalho. A segunda porque
não há um critério acurado para distingui-la da história de usuário propriamente dita,
o que coloca uma dificuldade adicional para definir as heurísticas de transformação.
O terceiro porque introduz um julgamento humano para defini-lo, colocando outra
dificuldade adicional à transformação.
Na diretiva proposta por Wautelet et al. (2016) para mapear histórias de usuário
em elementos do modelo SR, inicialmente deve-se identificar os épicos.
Independentemente do fato de que esse mapeamento é o inverso do mapeamento do
presente trabalho, preserva-se aqui a noção de que o épico é o elemento que
estabelece o agrupamento principal das histórias de usuário. Esses agrupamentos
são denominados aqui de caminhos de história de usuário.
Para aqueles autores, o épico é a história de usuário que contém os elementos
do mais alto nível hierárquico de uma decomposição do modelo SR, alvo do
mapeamento, tanto a decomposição de tarefa como a de elos meio-fim. Neste
trabalho, em que o modelo de origem é o modelo SR, torna-se, portanto, necessário
definir qual é o seu mais alto nível hierárquico. Ora, no modelo SR esse nível é
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formado pelo conjunto de raízes de um ator, sendo a raiz definida como em Horkoff e
Yu (2016):
Definição A: Intenção raiz. Uma intenção i ∈ I é uma raiz se não existir nenhuma
relação r ∈ R, tal que r: i → I ou r: i × ... I → I.
Para a descoberta dos caminhos de história de usuário que serão transformados
em histórias de usuário, realiza-se nesta etapa a seguinte sequência de passos:
•

Passo 1: Substituir as dependências do ator que representa o sistema de
informação com os demais atores pelos seus elos implícitos equivalentes.

•

Passo 2: Identificar as raízes do modelo intencional do ator que representa o
sistema de informação.

•

Passo 3: Definir os caminhos de histórias de usuário que constituem épicos e
transformá-los em épicos.

A descrição desses passos é ilustrada com um exemplo: o modelo SR de Yu
(2011) reproduzido na Figura 26. No modelo, utiliza-se a notação padrão do i*. Supõese que o sistema de informação em questão esteja representado pelo ator Contas a
Pagar. Nos exemplos de histórias de usuário, as sentenças em conformidade com o
metamodelo de histórias de usuário estão parafraseadas para melhor legibilidade.
Passo 1: Substituir as dependências do ator que representa o sistema de
informação com os demais atores pelos seus elos implícitos equivalentes.
No ator que representa o sistema de informação substituem-se todas as relações
de dependência com os demais atores do modelo SR pelos seus elos implícitos,
conforme exposto em 5.2. Como apontado nessa subseção, o exemplo utiliza uma
notação não canônica: dependências de entrada ou de saída sobrepostas por
contribuições valoradas aplicadas ao dependum. Horkoff et al. (2008) analisaram uma
amostra de modelos i* para avaliar as variações sintáticas existentes na prática da
modelagem em relação à sintaxe canônica do framework i*.
A análise dos padrões de variações permitiu que esses autores sugerissem
padrões de modelagem com equivalência semântica em conformidade com a sintaxe
canônica. Um dos padrões identificados foi o de contribuições que atravessam a
fronteira de um ator. Nos casos analisados, a contribuição de um elemento de um ator
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(tipicamente uma tarefa) tem uma contribuição sobre um elemento de outro ator. A
Figura 38 mostra o padrão analisado e a solução canônica.
Figura 38. Exemplo de variação e sua representação canônica.
Cenário original
Titular
do
direito

Vender
direito para
ser publico

Cenário modificado

Musico

Lucrativo

Titular
do
direito

Lucrativo

Vender
direito para
ser publico

Musico

Vender
direito para
ser publico
Vender
direito para
ser publico

Fonte: (HORKOFF et al., 2008).

A representação canônica evidencia que a lucratividade do negócio do músico
depende da venda pública dos direitos (autorais) por parte do detentor dos direitos
autorais. Considerando o ator músico, se substituirmos a dependência de saída –
Vender direito para ser público (dependum) – pelo seu elo implícito equivalente, ele
se torna uma subtarefa da tarefa Vender direito para ser público, que se reduz à tarefapai Vender direito para ser público com uma contribuição some+ em lucratividade.
Transfere-se assim o elo de contribuição não canônico para o modelo canônico de
intenções do ator músico.
No presente trabalho somente são considerados modelos de intenção canônicos.
Embora o exemplo examinado não siga essa diretiva, ele foi escolhido por ter sido
usado por Agra et al. (2016) e outros autores, e também para mostrar que ele pode
ser transformado em um modelo canônico. No caso, a solução é intuitivamente
simples, quando se substitui a dependência por seu elo implícito equivalente.
Tanto no caso da dependência de entrada – que resulta em um elo implícito meiofim –, como de saída – que resulta em uma decomposição implícita de tarefa –, não
tem sentido ter-se elos de contribuição em paralelo com elos implícitos, pois os
primeiros não modificarão o resultado da propagação da satisfatibilidade nos últimos7.
Pode-se então adotar intuitivamente a seguinte diretiva: se na análise do modelo de
7

Essa afirmação pode ser demonstrada formalmente, algo que não será feito aqui, ou
informalmente explorando-se casos com elos meio-fim e de decomposição de tarefa e
utilizando a análise para frente (forward) na ferramenta OpenOME.
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intenções a contribuição for considerada importante pelas partes interessadas, ela
será mantida como elo implícito, descartando-se o elo implícito meio-fim ou
decomposição de tarefa envolvendo o dependum.
Os elos implícitos equivalentes do exemplo da Figura 26, são:
•

Dependência de entrada com Cliente: elo TTLink(Pagar pelo item, Pagar
item).

•

Dependências de entrada com Vendedor: elo GTLink(Item pago, Pagar
pelo item), elo SSLink(Item pago prontamente, Pagamento rápido).

•

Dependência de saída com Vendedor: elo RTLink(Fatura, Pagar quando
faturado).

•

Dependência de entrada com Tesoureiro: elo SSLink(Bom fluxo de
caixa, Pagamento rápido).

•

Dependências de entrada com Auditor: elo STLink(Controle contábil,
Pagar quando item for recebido), elo STLink(Controle contábil, Pagar
quando faturado).

Esses elos estão representados na Figura 39. As dependências de entrada Pagar
item (tarefa V), Item pago (meta W), Item pago prontamente (meta flexível X), Bom
fluxo de caixa (meta flexível Y) e Controle contábil (meta flexível Z) têm elos meio-fim
implícitos equivalentes com Pagar pelo item (tarefa A), Pagamento rápido (meta
flexível B), Pagar quando faturado (tarefa E) e Pagar quando item for recebido (tarefa
G). A dependência de saída Fatura (recurso H), tem um elo de decomposição implícito
equivalente com Pagar quando faturado (tarefa E).
Supondo que as contribuições anotadas de modo não canônico sobre os elos com
Item pago prontamente (X), Bom fluxo de caixa (Y) e Controle contábil (Z) sejam
consideradas importantes, estes elos são então substituídos pelas contribuições. A
Figura 39 mostra a substituição final de todas as dependências de Contas a Pagar
com Cliente, Vendedor, Tesoureiro e Auditor da Figura 26.
Passo 2: Identificar as raízes do modelo intencional do ator que representa o
sistema de informação.
Com a Definição A, marcam-se as raízes do ator que representa o sistema de
informação. No exemplo, os elementos intencionais Pagar pelo item (V), Item pago
(W), Item pago prontamente (X), Bom fluxo de caixa (Y) e Controle contábil (Z) são as
raízes procuradas. A ferramenta OpenOME identifica automaticamente as raízes de
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um modelo de intenções de ator (ao pressionar o botão “Roots”, identificando os
elementos com outra cor, como exibido na Figura 21), conforme a Definição A.
Figura 39. Dependências substituídas por seus elos implícitos e contribuições.

Fonte: a Autora.

Um ponto importante é que as histórias de usuário (épicos ou histórias de usuário
propriamente ditas) devem ser sempre positivas, isto é, suas dimensões não podem
derivar de elementos intencionais cujo resultado da análise de satisfatibilidade tenha
sido negativo, pois, por definição, o benefício pretendido deve ter sempre um valor
positivo para o usuário da história. Isso significa que as raízes consideradas neste
passo devem ter rótulos no sentido positivo no modelo de intenções resultante da
análise da Etapa 1: Satisfeito ou Parcialmente Satisfeito. As raízes que apresentam
outros rótulos não devem ser consideradas na transformação. Deixa-se para um
trabalho futuro, o tratamento dos rótulos no sentido negativo, pois embora não devam
ser transformados em épicos, eles constituem advertências importantes para o projeto
que não devem ser descartadas.
Passo 3: Definir os caminhos de histórias de usuário que constituem épicos e
transformá-los em épicos.
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Caminhos de histórias de usuário.
Todas as definições deste item que permitem identificar caminhos de histórias de
usuário aplicam-se tanto aos caminhos que dão origem a épicos, como aos que dão
origem a histórias de usuário propriamente ditas, sendo aplicáveis tanto neste passo
como na próxima etapa. A principal distinção é que os épicos originam-se de caminhos
iniciados pelas raízes e as histórias de usuário derivadas de um épico originam-se em
elementos mais internos ligados ao épico que assumem um papel similar ao da raiz,
como exposto na Etapa 3. As particularidades da derivação dos épicos serão descritas
neste passo, as das histórias na próxima etapa.
Para a identificação desses caminhos, a solução proposta inspira-se na ideia geral
de Wautelet et al. (2016), modificando-a em dois pontos. O primeiro diz respeito ao
sentido da transformação, que no presente trabalho é do modelo de elementos
intencionais para histórias de usuário, o sentido inverso da pesquisa dos autores. O
segundo amplia a gama dos tipos dos elementos intencionais que ocupam o nível
mais alto da hierarquia dos agrupamentos, pois parte-se de um modelo intencional
independente das histórias de usuário que venham a ser derivadas, sejam épicos ou
histórias de usuário propriamente ditas dele derivadas. Propõe-se, então, um conjunto
de regras heurísticas para a transformação em épicos e histórias de usuário, visando
obter e formalizar algoritmos de transformação em um trabalho futuro para uma
transformação possivelmente automática, mas com um mínimo de intervenção do
usuário.
No caso de Wautelet et al. (2016), como o ponto de partida são as histórias de
usuário já existentes, após a análise das várias possibilidades baseadas em uma
pesquisa empírica de histórias de usuário típicas, eles concluem que os elementos do
nível mais alto da hierarquia que identificam os épicos podem ser metas ou tarefas. A
constatação de que as histórias de usuários tratam de realizações concretas tem
como consequência que as metas são abstratas e necessitam ser concretamente
operacionalizadas. Assim, as metas são descartadas como elementos identificadores
de épicos. Do mesmo modo, as metas flexíveis devem ser descartadas, restando
apenas o conceito de Tarefa como o do nível mais alto da decomposição.
No presente trabalho, como a transformação é feita no sentido inverso, a restrição
de se ter somente tarefas como raízes para identificar um épico não é aplicável, pois
não há essa restrição em um modelo SR. Conforme o mapeamento dos elementos de
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histórias de usuário em conceitos do modelo SR (Figura 35), a dimensão QUEM é
derivada do ator. A dimensão O PORQUÊ é derivada naturalmente da raiz, pois deve
ser satisfeita pelos demais elementos do caminho de história de usuário. A análise da
transformação que define essa dimensão implica o exame dos elos de ligação
canônicos da decomposição meio-fim (GTLink, RTLink, etc.) e da decomposição de
tarefa. Além disso, não se pode descartar o fato de que uma raiz pode ter uma ou
mais contribuições de entrada. Têm-se então os seguintes relacionamentos possíveis
entre raízes e elementos intencionais:
•

Elos GTLink, STLink, GGLink e SSLink têm metas (rígidas e flexíveis) como
raízes, as quais são, portanto, abstratas.

•

Elos RTLink e TTLink têm recurso e tarefa como raízes, as quais são, portanto,
concretas.

•

Decomposições de tarefas têm as tarefas-pai como raízes, as quais são,
portanto, concretas.

•

Raízes que têm contribuições de entrada originadas de um elemento
intencional são metas flexíveis, sendo, portanto, abstratas.

Resta analisar os elementos intencionais participantes da ligação entre as
dimensões O QUÊ e O PORQUÊ. De acordo com o mapeamento da Figura 35, a
dimensão O QUÊ pode ser constituída por uma sequência de elementos intencionais.
Entretanto, nessa sequência deve haver pelo menos um elemento operacionalizável,
concreto,

para

permitir

o

atingimento

de

sua

finalidade

(O

PORQUÊ).

Consequentemente, na dimensão O QUÊ deve haver pelo menos um Recurso ou uma
Tarefa.
Por outro lado, o modelo de intenções de um ator, já incluindo os elos implícitos
equivalentes às dependências com outros atores, pode ser interpretado como um
grafo, cujos vértices são elementos intencionais, sendo alguns deles definidos como
raízes, e cujas arestas são elos de ligação meio-fim, de decomposição ou
contribuições. Horkoff e Yu (2016) apresentam a especificação formal do modelo de
intenções do framework i*. Pode-se então induzir, por analogia aos caminhos de um
grafo, que um caminho de história de usuário resulta de uma travessia no grafo de
elementos intencionais.
No caso do épico, a travessia começa no vértice que denota uma raiz. Como deve
existir uma travessia para cada raiz, cada travessia é feita em profundidade (depth
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first) partindo da raiz que atende à restrição descrita no Passo 2. Cada travessia é
transformada em um épico.
Considerando que:
•

a semântica da raiz – a dimensão O PORQUÊ - e dos elos de ligação com
a raiz representam o vínculo entre esta dimensão e a dimensão O QUÊ;

•

a dimensão O QUÊ pode ter uma sequência de elementos intencionais, mas
deve ter pelo menos um elemento concreto (tarefa ou recurso);

•

uma história de usuário – épico ou história de usuário propriamente dita deve ser a mais curta possível (COHN, 2004);

pode-se definir que a busca em profundidade partindo da raiz deve terminar no
primeiro vértice que denota um elemento intencional concreto. A travessia completa
no grafo termina quando todas as raízes forem visitadas.
Em vez de enunciar antecipadamente as regras heurísticas que definem os
caminhos de histórias de usuário, elas são apresentadas ao longo da elaboração do
exemplo da Figura 39. Os caminhos são representados na seguinte notação: para
representar o elo meio-fim, a notação é a mesma já utilizada anteriormente, isto é,
<tipo do elo meio-fim>(<fim>, <meio>); para o elo de decomposição utiliza-se:
decomp(<tarefa-pai>, <elemento-filho>); para o elo de composição (o inverso da
decomposição) utiliza-se comp(<elemento-filho>, <tarefa-pai>); e para o elo de
contribuição: <tipo da contribuição>(<elemento>, <elemento>), com os elementos
ordenados no sentido da contribuição. Quando houver encadeamento entre os elos
utiliza-se a notação [elo1, ..., elon].
Um ponto importante a ser destacado é que um caminho contendo contribuições
que não tenham um atributo positivo (break / quebra, some- / algum- ou hurt / fere) não
necessariamente resulta em uma raiz com rótulo no sentido negativo (denied /
negado, partially denied / parcialmente negado, conflict / conflito), segundo as regras
de avaliação de Horkoff e Yu (2016) expostas na subseção 5.1. Supõe-se neste
exemplo que todas as raízes foram rotuladas no sentido positivo na Etapa 1. Desse
modo, todas podem ser consideradas.
Na descrição, as letras em maiúsculo correspondem aos identificadores dos
elementos intencionais da Figura 39. Os caminhos que originam épicos são
chamados, por conveniência, de caminhos de épicos, sendo identificados na notação:
CE<sequencial>. A raiz é denotada por uma letra (correspondente ao elemento) em
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negrito. Como ilustração, os quatro primeiros caminhos são também apresentados
substituindo-se as letras pelos nomes dos elementos intencionais e acompanhados
de uma nota explicativa. Os demais caminhos são apresentados somente na notação
adotada.
Raiz: V
CE1: TTLink(V, A)
CE1: TTLink(Pagar pelo item, Pagar pelo item)
Nota. A busca iniciada em V percorre o TTLink que tem V como fim e A
como meio. Como A denota a tarefa Pagar pelo item, a busca termina. O
caminho tem um elo TTLink, em que a satisfação da raiz V depende da
satisfação da tarefa A.
Raiz: W
CE2: GTLink(W, A)
CE2: GTLink(Item pago, Pagar pelo item)
Nota. A busca iniciada em W percorre o GTLink que tem W como fim e A
como meio. Como A denota a tarefa Pagar pelo item, a busca termina. O
caminho tem um elo GTLink, em que a satisfação da raiz W depende da
satisfação da tarefa A.
Raiz: X
CE3: [some+(B, X), some-(B, Y)]
CE3: [some+(Pagamento rápido, Item pago prontamente),
some-(Pagamento rápido, Bom fluxo de caixa)]
Nota. A busca iniciada em X percorre a contribuição some+ de B para X, e a
contribuição some- de B para Y. Como Y é uma raiz a busca termina, pois não
há mais elementos nesta travessia.
Tem-se aqui um caminho que contém contribuições com direções contrárias,
no caso uma direcionada para a raiz X e outra para a raiz Y. Ora, os elementos
do caminho iniciado em X devem permitir a satisfação desta raiz. Isso significa
que os elos de ligação entre estes elementos devem seguir as regras de
propagação da satisfatibilidade apresentadas na subseção 5.1, neste caso a
propagação para frente (forward): do elemento-filho para a tarefa-pai, no caso
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da decomposição de tarefa; o inverso para o caso da composição de tarefa; do
elemento-meio para o elemento-fim, no caso do elo meio-fim; e do elemento
que é origem de uma contribuição para o seu elemento final. Uma sequência
desses elos deve atender igualmente a essas regras.
No caso em questão, há uma violação da regra referente aos elos de
contribuição, pois ocorrem duas direções opostas de propagação: uma na
direção X e outra na direção Y. Consequentemente, o caminho em questão
deve ser excluído. Pode-se então enunciar a seguinte regra heurística:
R1.

Quando um caminho de história de usuário apresentar elos entre

elementos intencionais que originam direções de propagação de
satisfatibilidade divergentes, na propagação para frente (forward), o
caminho é excluído.
CE3 é, portanto, excluído, pois some+(B, X) e some-(B, Y) têm propagações de
satisfatibilidade divergentes.
CE4: [some+(B, X), some-(E, B)]
CE4: [some+(Pagamento rápido, Item pago prontamente),
some-(Pagar quando faturado, Pagamento rápido)]
Nota. A busca iniciada em X percorre a contribuição some+ de B para X, e a
contribuição some- de B para E. Como E denota uma tarefa, a busca termina8.
CE5: [some+(B, X), some+(G, B)]
CE6: [some+(B, X), comp(B, A)]
Raiz: Y
CE7: [some-(B, Y), some-(E, B)]
CE8: [some+(B, Y), some-(G, B)]
CE9: [some+(B, Y), comp(B, A)]
CE10: [some+(B, Y), some+(B, X)]

Nota: excluído pela regra R1.

Raiz: Z.
8

Somente para conferência: a propagação da satisfatibilidade é de B para X e de E para B,
não sendo aplicável a regra R1.
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CE11: some+(E, Z)
CE12: some+(G, Z)
Transformação dos caminhos em épicos.
Considerando o que já foi exposto sobre o mapeamento das dimensões das
histórias de usuário em elementos intencionais, pode-se resumir o mapeamento na
regra enunciada em seguida, aplicável a cada caminho de história de usuário, seja ela
um épico ou uma história de usuário propriamente dita. Como foi dito, o que distingue
um caso do outro é que os épicos originam-se de caminhos iniciados pelas raízes e
as histórias de usuário derivadas de um épico originam-se em elementos mais
internos ligados ao épico que assumem um papel similar ao da raiz, como definido na
próxima etapa.
R2.

Para cada caminho de história do usuário, o mapeamento das

dimensões QUEM, O QUÊ e O PORQUÊ em elementos intencionais é:
QUEM: Ator em análise.
O QUÊ: Sequência de elementos intencionais do caminho iniciando no
elemento concreto e ordenados no sentido da raiz, segundo
as

regras

de

propagação

para

frente

(forward)

da

satisfatibilidade dos elementos intencionais do caminho para a
satisfatibilidade da raiz.
O PORQUÊ: Raiz do caminho.
Como ilustração, a Tabela 5 apresenta as dimensões de alguns épicos derivados
dos caminhos identificados. Cada linha da tabela contém o identificador do épico (no
formato E<sequencial>), o identificador do caminho e as dimensões do épico. A
dimensão O QUÊ apresenta os elementos da sequência separados por vírgula. A
dimensão QUEM, no caso, é sempre o ator Contas a pagar e, portanto, não figura na
tabela.
Os exemplos a seguir mostram sentenças dos épicos da Tabela 5, parafraseados
para fins de legibilidade e em conformidade com o metamodelo de histórias de usuário
adotado. Pode-se observar que o fato de o metamodelo de histórias de usuário e o
mapeamento das dimensões das histórias em elementos intencionais, propostos
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neste trabalho, permitirem o encadeamento de elementos intencionais da dimensão
O QUÊ, assim como não imporem restrições ao elemento intencional mapeado na
dimensão O PORQUÊ, os épicos resultantes da transformação são mais numerosos
do que os que seriam obtidos pela transformação de Agra et al. (2016). Além disso,
eles também são mais ricos de significado do que os épicos que resultariam da
transformação desses autores, assim como dos épicos que seguem o gabarito
sintático rígido seguido por grande parte das equipes ágeis. Por exemplo, no presente
trabalho as metas flexíveis (tipicamente denominadas de “requisitos não funcionais”)
fazem parte das sentenças possíveis das histórias de usuário (épicos E4, E8 e E11
da Tabela 5), ao contrário do gabarito sintático mais difundido.
Tabela 5. Definição das dimensões de alguns épicos do exemplo.

Épico Caminho
O QUÊ
E2
CE2
Pagar pelo item
E4
CE4
Pagar quando faturado,
Pagamento rápido
E8
CE8
Pagar quando item for
recebido,
Pagamento rápido
E11
CE11
Pagar quando faturado

O PORQUÊ
Item pago
Item pago prontamente
Bom fluxo de caixa
Controle contábil

Fonte: a Autora.

Assume-se aqui, como já foi dito, que as raízes foram rotuladas no sentido positivo
na Etapa 1.
•

E2: “Como Contas a pagar, quero pagar pelo item de modo a obter o item
pago.”

•

E4: “Como Contas a pagar, quero pagar o item quando for faturado, com
pagamento rápido, de modo a obter o item pago prontamente.”

•

E8: “Como Contas a pagar, quero pagar o item quando for recebido, com
pagamento rápido, de modo a obter bom fluxo de caixa.”

•

E11: “Como Contas a pagar, quero pagar o item quando for faturado de
modo a obter controle contábil. “

Se, por exemplo, na Etapa 1 as partes interessadas resolvessem analisar um
cenário no qual escolhessem a alternativa E: Pagar quando faturado em vez de G:
Pagar quando item for recebido, um resultado possível na análise para frente é Y:
Bom fluxo de caixa ter o rótulo parcialmente negado, pela contribuição some- de B:
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Pagamento rápido. Essa avaliação poderia ser interpretada como: um pagamento feito
rapidamente quando o item for recebido afeta negativamente um bom fluxo de caixa.
Sendo assim, os épicos derivados dessa situação não seriam desejáveis para o
produto de software que implementa Contas a pagar.
c) Etapa 3: Gerar os caminhos de histórias de usuário propriamente ditas e derivar
as histórias de usuário.
Não se pode esperar que o modelo SR seja tão detalhado de modo a permitir a
derivação de grande parte das histórias de usuário dos épicos gerados na etapa
anterior. O fundamental para o presente trabalho é obter épicos que permitam
refinamentos de histórias de usuário coerentes com a visão do produto pactuada entre
as partes interessadas. O conjunto de histórias produzidas nesta etapa tende,
portanto, a ser pequeno, mas são histórias que indicam propriedades julgadas
essenciais para o produto de software, devendo constituir um Product Backlog Inicial
(SCHWABER, 2004) como exposto na subseção 3.1. Esse conjunto de épicos e
histórias de usuário deverá dar maior confiança ao Product Owner (no caso do Scrum)
de que o Product Backlog Inicial seja considerado um ponto de partida consistente9
para a obtenção do Product Backlog que efetivamente dirigirá o desenvolvimento do
produto de software.
Um ponto a ser relembrado é que, neste trabalho, não é feita a distinção entre
histórias de usuário como características (features) e histórias de usuário
propriamente ditas, apesar de estarem previstas no metamodelo da Figura 37. Em
termos práticos, fica a critério do Product Owner e dos demais participantes da equipe
Scrum classificá-las para depois refiná-las como itens do Product Backlog.
Os caminhos de histórias de usuário propriamente ditas são definidos para cada
épico, derivados dos caminhos de histórias de usuário dos épicos (caminhos de
épicos). A descoberta dos caminhos utiliza as mesmas regras heurísticas empregadas
para o caso dos épicos, exceto no que diz respeito ao conceito de raiz que define um
épico. Aqui, o elemento intencional que está no topo da hierarquia do caminho
derivado do épico tem a função análoga à da raiz. Este elemento será denominado de

9

O termo consistente é aqui utilizado informalmente, significando que os itens do Product
Backlog Inicial têm pouca, ou possivelmente nenhuma, ambiguidade em relação ao universo
de discurso das partes interessadas (incluindo a equipe Scrum), sendo também idealmente
desprovidos de inconsistências e conflitos entre estas partes interessadas.
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fonte. Intuitivamente, a fonte deve ser o elemento intencional de um épico mapeado
na dimensão O QUÊ. Como a dimensão O QUÊ pode conter mais de um elemento, a
fonte deve corresponder então ao elemento intencional de término do caminho do
épico, que deve ser satisfeita para que a raiz do épico seja satisfeita. Como visto na
etapa anterior, esse elemento é sempre concreto: tarefa ou recurso.
Pode-se então definir informalmente a fonte, ou melhor, a intenção fonte.
Definição B: Intenção fonte. Um elemento intencional é uma fonte se for o
elemento de término de um caminho de história de usuário de um épico e se
este elemento tiver relacionamentos de tipo meio-fim, decomposição
(composição) ou elo de contribuição com pelo menos um elemento intencional
adjacente. A fonte é sempre uma tarefa ou recurso, por definição.
Adotando a notação: <identificador do caminho do épico>: <elemento de término
do caminho>(<tipo do elemento de término>), tem-se os seguintes elementos de
término dos caminhos dos épicos identificados na etapa anterior, lembrando que CE3
e CE10 foram excluídos:
CE1: A(tarefa); CE2: A(tarefa); CE4: E(tarefa); CE5: G(tarefa);
CE6: A(tarefa); CE7: E(tarefa); CE8: G(tarefa); CE9: A(tarefa);
CE11: E(tarefa); CE12: G(tarefa).
Há então três fontes comuns aos caminhos dos épicos: A, E e G. Aplicando as
regras heurísticas da etapa anterior, com as fontes fazendo o papel de raízes,
definem-se então os caminhos de histórias de usuário. Neste ponto surge a
oportunidade para definir o agrupamento de histórias de usuário de acordo com
temas. Isso porque há um compartilhamento dos elementos intencionais com papel
de fonte entre os épicos. Como já foi dito, a elaboração desse agrupamento é deixada
para um trabalho futuro.
Há também aqui a necessidade da definição de uma regra adicional, pois pode
ocorrer que um caminho de história de usuário coincida com um caminho de épico.
Isso ocorre quando o caminho termina em uma raiz, pois a fonte é o elemento terminal
do caminho de épico. Neste caso ele será excluído.
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R3.

No caso de um caminho de história de usuário terminar em uma raiz, ele

é excluído, pois coincide com um caminho de história de usuário do qual
pode ser derivado um épico.
De modo análogo à definição dos épicos, definem-se em seguida os caminhos de
história de usuário organizados pelas fontes e a transformação destes caminhos em
histórias de usuário, com alguns exemplos de sentenças. Os quatro primeiros
caminhos são também apresentados substituindo-se as letras pelos nomes dos
elementos intencionais e acompanhados de uma nota explicativa. Os demais
caminhos são apresentados somente na notação adotada. Os caminhos são
identificados como CH<sequencial>. As fontes são destacadas em negrito.
Caminhos de história de usuário
Fonte: A
CH1: TTLink(V, A)
CH1: TTLink(Pagar pelo item, Pagar item)
Nota. Este caminho coincide com o caminho de épico CE1, sendo portanto
excluído pela regra R3.
CH2: GTLink(W, A)
CH2: GTLink(Item pago, Pagar item)
Nota. Este caminho coincide com o caminho de épico CE2, sendo portanto
excluído pela regra R3.
CH3: [decomp(A, B), some-(B, Y)]
CH3: [decomp(Pagar item, Pagamento rápido),
some-(Pagamento rápido, Pagar pelo item)
Nota. Este caminho coincide com o caminho de épico CE3, sendo portanto
excluído pela regra R3.
CH4: [decomp(A, B), some-(E, B)]
CH4: [decomp(Pagar item, Pagamento rápido),
some-(Pagar quando faturado, Pagamento rápido)]
Nota. O caminho CH4 termina na tarefa E (Pagar quando faturado)10.

10

Somente para conferência: a propagação de satisfatibilidade é de E para B e de B
(elemento-filho) para A (tarefa-pai), na decomposição de A. A regra R1 não é, portanto,
aplicável.
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CH5: [decomp(A, B), some+(G, B)]
CH6: [decomp(A, C), GTLink(C, E)]
CH7: [decomp(A, C), GTLink(C, G)]
CH8: [decomp(A, D), some+(F, D), some-(E, F)]
CH9: [decomp(A, D), some+(F, D), some+(G, F)]
Fonte: E
CH10: decomp(E, H)
CH11: [some-(E, B), some+(B, X)]

Nota: excluído pela regra R3.

CH12: [some-(E, B), comp(B, A)]
CH13: [some-(E, B), some+(G, B)]

Nota: excluído pela regra R1.

CH14: [GTLink(C, E), comp(C, A)]
CH15: [some-(E, F), some+(G, F)]

Nota: excluído pela regra R1.

CH16: [some-(E, F), some+(F, D), comp(D, A)]
CH17: some+(E, Z)

Nota: excluído pela regra R3.

Fonte: G
CH18: some+(G, Z)

Nota: excluído pela regra R3.

CH19: [some+(G, F), some+(F, D), comp(D, A)]
CH20: [some+(G, F), some-(E, F)]

Nota: excluído pela regra R1.

CH21: [GTLink(C, G), comp(C, A)]
CH22: [some+(G, B), comp(B, A)]
CH23: [some+(G, B), some+(B, X)]

Nota: excluído pela regra R3.

CH24: [some+(G, B), some-(B, Y)]

Nota: excluído pela regra R3.

CH25: [some+(G, B), some-(E, B)]

Nota: excluído pela regra R1.

Os caminhos: CH4 e CH12, CH5 e CH22, CH6 e CH14, CH7 e CH21, CH8 e
CH16, CH9 e CH19, são caminhos em que um é o inverso do outro. Nestes caminhos,
a dimensão O PORQUÊ de um corresponde ao elemento concreto da dimensão O
QUÊ do outro (o elemento de término do caminho). Em termos práticos, como há certa
redundância nas histórias derivadas desses pares, deixa-se para o analista decidir
qual dos caminhos de cada par será excluído. Consequentemente, o número de
histórias de usuário derivadas desses caminhos é reduzido à metade.
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De modo similar à Tabela 5, a Tabela 6 apresenta as dimensões de algumas
histórias de usuário derivadas dos caminhos identificados, supondo que um analista
tenha selecionado os caminhos CH4, CH7 e CH8, em vez de CH12, CH21 e CH16,
respectivamente.
Tabela 6. Definição das dimensões de algumas histórias de usuário.

História Caminho
O QUÊ
H4
CH4
Pagar quando faturado,
Pagamento rápido
H7
CH7
Pagar quando item recebido,
Pagamento feito
H8
CH8
Pagar quando faturado,
Poucos erros,
Custo indireto baixo
H10
CH10
Fatura

O PORQUÊ
Pagar item
Pagar item
Pagar item
Pagar quando faturado

Fonte: a Autora.

Sentenças parafraseadas de histórias de usuário correspondentes aos caminhos
da Tabela 6 e seguindo o metamodelo de histórias de usuário:
•

H4: “Como Contas a pagar, quero pagar o item quando for faturado, com
pagamento rápido, para pagar o item.”

•

H7: “Como Contas a pagar, quero pagar quando o item for recebido, e feito
o pagamento para pagar o item.”

•

H8: “Como Contas a pagar, quero pagar quando for faturado, com poucos
erros e custo indireto baixo, para pagar o item.”

•

H10: “Como Contas a pagar, preciso da fatura para pagar quando for
faturado.
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6 PROVA DE CONCEITO DE UM MODELO I* E SUA TRANSFORMAÇÃO EM
HISTÓRIAS DE USUÁRIO
Nesta seção é apresentada a prova de conceito aplicada, contendo sua definição,
preparativos, participantes, etapas de execução e o seu resultado com os feedbacks
das partes interessadas.
6.1 A noção de prova de conceito
A prova de conceito (POC – do inglês Proof of Concept), tem sido usada em várias
disciplinas do conhecimento para o lançamento de processos, modelos, métodos,
produtos ou conceitos específicos para avaliar, de modo geralmente informal, suas
viabilidades no sentido mais amplo: técnico, social, custo, utilidade, dentre outros
aspectos. Ao contrário dos métodos de pesquisa mais sedimentados e difundidos da
pesquisa quantitativa e qualitativa, como estudo de caso, experimento, pesquisaação, e outros, a prova de conceito não dispõe de um quadro de referência comum
para estabelecer um protocolo estruturado para seu planejamento e realização.
Frequentemente, ela é realizada em um protótipo daquilo que se pretende lançar.
Na área da engenharia de software, uma amostra de artigos acadêmicos
pesquisados contêm somente relatos de provas de conceito. É bem verdade que as
buscas realizadas sobre o assunto não podem ser classificadas como sistemáticas.
No entanto, com o mesmo critério de busca, foram encontrados vários artigos em
blogs/sites de profissionais respeitados na área, que procuram definir a POC e uma
linha metodológica para realizá-la. A maior parte desses artigos considera a POC
como uma ajuda importante no início do desenvolvimento de produtos de software
com alto custo e complexidade, sobretudo em startups quando colocadas diante de
uma ideia original que foi escassamente trabalhada do ponto de vista do produto.
Um ponto comum desses artigos é a finalidade da POC: a prova é uma completa
satisfação das funções do produto que necessitam ser prioritariamente realizadas. O
outro ponto em comum diz respeito ao protocolo essencial que deve ser considerado
no seu planejamento e execução:
•

A identificação das metas e dos métodos para a implementação do produto de
software baseados na ideia original;

•

A avaliação do retorno (feedback) dos potenciais usuários do produto;

•

A correção da ideia original e do planejamento do desenvolvimento do produto.
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Por outro lado, quando não se qualifica o termo “prova de conceito”, procurando
por sua definição, encontram-se referências acadêmicas de outras áreas do
conhecimento que não a engenharia de software: biologia, medicina, saúde pública,
programas sociais, etc. Há um artigo interessante que procura responder a uma
questão epistemológica: qual é o tipo de conhecimento fornecido pela prova de
conceito? (KENDIG, 2016). Sua discussão não está no escopo do presente trabalho,
mas vale a pena referenciar dois pontos de interesse. Inicialmente, uma ampla
pesquisa sobre a definição do termo mostra-o associado a uma curta definição
informal (como, por exemplo, a do início desta subseção), ou a nenhuma definição (o
caso que parece ser mais comum), remetendo-o a uma noção de “senso comum”
(algo certamente discutível). Outro ponto diz respeito às consequências desse
tratamento, uma vez que a POC requer recursos humanos e materiais para seu
planejamento e execução, e, mais importante, avalia o conhecimento expresso pelas
partes interessadas na forma de conceitos, métodos, funções, utilidade, custos, etc.
Desse modo, a POC implica “a pesquisa ou práticas experimentais dela decorrentes,
descritas de tal modo que fornece uma fundação ética e epistemológica para
experimentação futura e prática científica.”
Neste trabalho adota-se uma visão pragmática para a POC, que toma a visão em
comum dos artigos informais, mas pautada pela importância de seu planejamento e
execução para obter o conhecimento das intenções das partes interessadas a respeito
de um produto de software, conhecimento modelado no framework i* do domínio de
interesse. Pretende-se que o resultado da prova oriente um futuro estudo de caso
sobre a questão.
6.2 Protocolo e execução da prova de conceito
Levando-se em consideração o protocolo essencial exposto anteriormente, foram
estipuladas as seguintes interpretações para os termos do primeiro passo: as metas
correspondem aos objetivos e a descrição do ambiente de negócio e do produto de
software; os métodos correspondem aos passos da POC; e a ideia original é a
utilização do modelo de intenções do i* para se obter um acordo pactuado entre as
partes interessadas sobre a visão do produto de software em questão. Segue o
protocolo estipulado:
1. Objetivo da prova de conceito.
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2. Definição do ambiente da prova de conceito, compreendendo o código de
ética, o perfil dos participantes e a descrição do produto de software
analisado.
3. Execução da prova de conceito.
4. Retorno (feedback) dos participantes.
5. Revisão do modelo SR realizado no item 3.
As subseções que seguem apresentam a descrição desses itens.

6.2.1 Objetivo da prova de conceito
A prova de conceito tem como objetivo avaliar os seguintes aspectos:
•

A dificuldade da elaboração de um modelo i* de um domínio de negócio real
no qual será implantado um produto de software com várias partes
interessadas;

•

O entendimento dos participantes da representação do modelo i*;

•

A interação destes participantes na análise do modelo, especialmente nos
julgamentos para a resolução dos rótulos de seus elementos intencionais;

•

O uso da ferramenta OpenOME como suporte à análise interativa do
modelo.

Esses aspectos são avaliados na análise de um modelo i* do domínio de negócio
apoiado por um sistema de software existente que será estendido para dar suporte a
várias melhorias que visam aumentar a fidelidade dos clientes da instituição na área
de crédito.
6.2.2 Ambiente da prova de conceito
a) Código de ética
Para que a prova de conceito pudesse contar com a participação de um
subconjunto das partes interessadas no produto de software e ter seu relato
apresentado neste trabalho, foram seguidas as diretrizes do Código de Ética da
instituição financeira. Esse código diz que a utilização de dados da instituição em
publicações externas, deve ser precedida pela aprovação do diretor da área
responsável pelo assunto/dados em questão. O contexto do trabalho e da prova de
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conceito, juntamente com o respectivo objetivo, foi apresentado ao diretor da área,
assim como também a garantia de preservação da identidade da instituição financeira,
dos participantes da prova de conceito e dos detalhes do negócio a serem
representados nos modelos i*. Para que os detalhes do negócio fossem preservados,
foram atribuídos nomes genéricos aos elementos dos modelos. O diretor da área
concedeu formalmente (via e-mail) a sua aprovação.
Em seguida, foram convidadas para a participação na prova de conceito
potenciais partes interessadas. Após a aceitação do convite, foi marcada uma data
para a sua realização, estipulando o tempo máximo de 1 hora para a realização da
prova de conceito.
b)

Participantes

Contou-se com a participação de 2 integrantes, sendo eles representantes das
áreas de:
•

Políticas de Crédito: com cargo de Coordenador, possui mais de 5 anos
de experiência na área, com conhecimento de Crédito para Pessoa
Física e Jurídica. Atualmente é responsável pelo desenvolvimento e
manutenção das politicas de limites com garantia de recebíveis (títulos
de duplicatas e cheques) para clientes Pessoa Jurídica. A política
implementada no sistema de software a ser melhorado está sob sua
responsabilidade. Ele é o principal demandante do projeto a ser
conduzido.

•

Projetos de Crédito: com cargo de analista de projetos, possui
experiência de 4 anos nas áreas de Crédito Pessoa Jurídica. É o analista
responsável pelo projeto de melhoria em pauta. Ele também é o
responsável pela elaboração dos requisitos do produto de software em
questão.

O terceiro integrante da prova de conceito é a autora deste trabalho, sendo a
responsável pela organização e realização da prova de conceito no ambiente do
negócio, assim como pela elaboração dos modelos i* analisados interativamente pelos
participantes, dada a contextualização conceitual feita ao participantes no inicio da
prova, conforme descrito na subseção 6.2.3.
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c)

Ambiente de negócio e produto de software analisado

A prova de conceito foi aplicada na fase inicial de um projeto em andamento, que
visa melhorar um sistema de software existente da instituição financeira na área de
crédito. Para a definição do objetivo da prova de conceito e a modelagem inicial das
intenções dos participantes, foram realizadas com eles entrevistas informais e
observações. O foco das entrevistas era o de obter indicações dos modos como os
participantes julgavam alternativas para a definição das melhorias que deverão
compor a visão da nova versão do produto de software. Por comodidade, esta versão
recebe doravante simplesmente o nome de visão do produto de software. Da coleta
das informações – não reproduzidas aqui por restrições do Código de Ética – foram
selecionados elementos intencionais para a elaboração dos modelos i*.

6.2.3 Execução da Prova de Conceito
A execução da POC compreende as seguintes etapas:
•

Elaboração do modelo i* para a prova de conceito;

•

Apresentação dos passos da POC aos participantes

•

Análise interativa do modelo SR
6.2.3.1 Elaboração do modelo i* para a prova de conceito

O escopo do projeto consiste em desenvolver melhorias no sistema de avaliação
automática de títulos, para que estes possam ser usados pelo cliente para a
contratação de crédito com garantia de recebíveis. Neste contexto, a declaração das
intenções entre atores e suas dependências, dos quais os modelos i* foram
construídos, referem-se à situação do negócio em que o cliente procura o gerente
para ter a concessão de crédito com garantia de títulos aprovados. A expectativa do
cliente é que seus títulos sejam avaliados e seu crédito liberado em conta o quanto
antes. Desse modo, espera-se que o cliente possa se fidelizar ainda mais com os
serviços da instituição financeira.
Uma vez contatado pelo cliente, o gerente necessitará que os títulos sejam
avaliados, primeiramente por meio de avaliação automática, em seguida por uma
avaliação manual, caso o primeiro método de avaliação resulte em uma decisão não
aprovada. Dependendo do modo que a avaliação dos títulos ocorre, há a preocupação
da instituição financeira do quanto isso poderá afetar a satisfação do cliente que
refletirá, ou não, na sua maior fidelidade ao produto de crédito.

113

A decisão automática resulta nas sinalizações: verde quando a decisão for
aprovada (qualificação verde), vermelho quando negada (qualificação vermelha), e
cinza (qualificação cinza) quando a decisão for indefinida. Para que os títulos sejam
usados como garantia na contratação de crédito, é obrigatório que os títulos sejam
aprovados. Quando isso não ocorre, o gerente poderá solicitar à Mesa de Análise de
Recebíveis uma reavaliação manual dos títulos, tendo fluxos e SLA de atendimento
diferentes para títulos com decisões cinza e vermelho. Essa reavaliação tem potencial
impacto negativo na satisfação do cliente.
As Figuras 40 e 41 mostram os modelos SD e SR resultantes da análise das
informações coletadas nas entrevistas e observações feitas com os participantes. A
elaboração desses modelos exigiu sete versões, por razões que vão desde a falta de
experiência na modelagem i* até a compreensão dos impactos dos elementos de
decisão de alternativas de solução de melhorias por parte dos participantes, passando
pela dificuldade de unificação dos critérios de decisão.
Apesar de a versão do modelo SD levada para a prova de conceito ser
relativamente simples, sua versão inicial sofreu várias modificações profundas. A
primeira versão estava fortemente polarizada por uma visão de fluxograma de
atividades e informações, resultando em um diagrama bastante complexo. Isso
significava a falta de compreensão do tipo de conhecimento que o framework i*
pretende representar: ele não expressa um fluxograma de dados e controle. O
reestudo detalhado de Yu et al., (2011), especialmente de seus exemplos relativos a
intenções quanto a processos de negócio, permitiu compreender melhor o significado
da representação.
A segunda versão, que modificara profundamente o enfoque adotado na primeira
versão, simplificou bastante o modelo SD, embora ainda contivesse algumas
interações entre atores decorrentes da permanência de traços do enfoque
procedimental característico de fluxogramas. Finalmente, a terceira versão foi
considerada aderente às características da modelagem intencional do framework i*.
Esta versão é a representada na Figura 40. Os três atores do modelo dependem de
recursos para satisfazer suas intenções particulares. O Cliente espera ter o Crédito
aprovado; o Gerente depende do resultado das Avaliações, sejam elas aprovadas ou
não aprovadas dos títulos (verde, cinza/vermelho) e, caso seja não aprovado, será
necessário uma reavaliação, que ocorrerá através do Resultado da avaliação manual.

114
Figura 40. Modelo SD do projeto Melhorias no Avaliador Automático.

Fonte: a Autora.

A evolução do modelo SR foi mais complexa. A primeira dificuldade foi obter o
isolamento dos elementos intencionais particulares a cada ator. O modelo de Yu
(1995) está fundamentado, como foi visto, na suposição do livre arbítrio de decisões.
A rede de dependência entre os atores mostra, no fundamental, que essas decisões
devem chegar a um acordo para que se obtenha um modelo que mostre o impacto
dos elementos intencionais de decisão de cada ator na satisfação dos dependums.
Não é tarefa trivial para um profissional da área de computação raciocinar com esse
enfoque que envolve, sobretudo, modelar interdependências sociais. Para se chegar
ao modelo SR ilustrado na Figura 41 foram elaboradas mais cinco versões. Os
detalhes desse modelo SR são comentados adiante na análise interativa realizada
com os participantes.

6.2.3.2 Apresentação dos passos da POC aos participantes
Aos participantes, foi feita uma apresentação em Power Point abordando os itens
abaixo para esclarecer a motivação e o objetivo da prova de conceito, bem como uma
breve explanação dos conceitos utilizados. Nenhum dos participantes tinha
conhecimento da existência do framework i*. Para evitar uma provável dispersão que
poderia ocorrer no caso de se apresentar conceitualmente a perspectiva intencional
do framework i*, os elementos intencionais foram referenciados genericamente como
“requisitos”.
Figura 41. Modelo SR do projeto Melhorias no Avaliador Automático.
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Fonte: ferramenta OpenOME.

A apresentação tratou esses itens da seguinte forma:
•

Motivação: mitigar riscos de falhas e insucessos em projetos ágeis;

•

Objetivo:
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o Usar como case o projeto de Melhorias no Avaliador Automático de
Títulos;
o Testar e relatar a efetividade do uso da modelagem de requisitos, em
uma reunião de definição e alinhamento de escopo do produto de
software;
o Auxiliar as tomadas de decisão, com a análise dos impactos que os
requisitos terão sobre os contextos nos quais estarão envolvidos e
os critérios de satisfação definidos para o projeto.
•

Breve explicação dos conceitos do framework i*;

•

O escopo do projeto, com as melhorias previamente identificadas;

•

Discussão dos requisitos que compuseram os modelos i*, e respectivos
critérios de satisfação (metas flexíveis); discussão e avaliação de impactos
de acordo com as decisões dos participantes da prova de conceito;

•

Validar se requisitos, critérios de satisfação e contribuições foram retratados
nos modelos de forma coerente. Na prova de conceito os requisitos foram
restritos aos apresentados na Tabela 7;

Tabela 7. Requisitos, critérios de aceitação e contribuições a serem discutidos na
prova de conceito.
Requisitos
C3 - Não ter restricao de nr de variaveis e regras
C2 - Cadastrar N politicas pilotos
C4 - Otimizar tempo de processamento online
C5 - Parametrizar inclusão de novas garantias

Baixo custo desenv
Hurt
Help
Break
Hurt

Critérios de satisfação
Maior valution
Escalabilidade
Make
Some +
Unknown
Unknown
Make
Make
Some +
Some +

Baixo processamento
Hurt
Help
Some Some -

Fonte: a Autora.

•

Apresentar a construção dos modelos SD (Figura 40) e SR (Figura 41), os
critérios da avaliação e a semântica dos rótulos que representam a
propagação dos impactos das decisões resultantes da discussão entre os
participantes.
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6.2.3.3 Análise interativa do modelo SR
Concluída a apresentação acima descrita, foi iniciada a avaliação do modelo SR
simulando o atendimento dos requisitos “C3: não ter restrição de nro (número) de
variáveis e regras”, “C2: possibilitar politicas piloto”, que receberam o rótulo Satisfeito,
e o parcial não atendimento do requisito “C4: otimizar procedimento de avaliação
online”, que recebeu o rótulo Parcialmente Negado. Para esta simulação, algumas
condições foram consideradas como premissas e serão detalhadas a seguir. Na prova
de conceito, foi detalhada somente a hipótese de atendimento dos requisitos
considerando o cenário “Avaliar títulos aprovados”, que contempla a aprovação
automática dos títulos do Cliente, implicando suas classificações como Verde. Foi
decidido que o cenário de solicitação de reanálise manual dos títulos (qualificações
cinza e vermelho), não fariam parte da prova de conceito.
Como a ferramenta OpenOME registra somente as decisões finais de cada
avaliação, foi definido no planejamento desta prova de conceito que em todas as
etapas seria gerada uma imagem da tela, sendo as decisões intermediárias anotadas
em papel para manter o registro e a possibilidade de rastreamento das decisões, caso
fosse necessário retomá-las.
Detalha-se, a seguir, as decisões de julgamento humano solicitadas pela
ferramenta OpenOME.
Avaliação “Avaliar títulos aprovados”
No modelo SR elaborado, é necessário que o Cliente forneça à instituição
financeira os dados dos títulos de recebíveis e que também estes títulos sejam
aprovados pelo sistema Avaliador Automático, para que se possa avaliar a viabilidade
dos requisitos e quais seus impactos na meta flexível final “Fidelidade” do ator Cliente.
Seguem as decisões tomadas pelos participantes.
•

Tarefa “Avaliar títulos aprovados” do ator Avaliador Automático: atribuição do
rótulo Satisfeito;

•

Tarefa “Fornecer dados sobre os títulos” do ator Cliente: atribuição do rótulo
Satisfeito;

Feito isso, avaliou-se o impacto do atendimento do requisito “C3: não ter restrição
de nro de variáveis e regras”, do ator Avaliador Automático. A ele foi então atribuído o
rótulo Satisfeito, significando que o sistema implementa-o como esperado. Recorde-

118

se que foi estipulado que a análise da satisfatibilidade na prova de conceito seria feita
sempre considerando a propagação para frente (forward).
Na execução das regras de propagação de rótulos, como descrito na subseção
5.1., a ferramenta OpenOME abriu uma janela para decisão das partes interessadas
indicando a necessidade de decisão manual, pois uma meta flexível no caminho da
propagação recebia mais de uma contribuição. Neste ponto, foram anotadas as
decisões dos participantes resultantes de um acordo pactuado entre eles. Observe-se
que nem sempre os julgamentos eram coincidentes.
•

Avaliação 1:
Tarefa “C3: não ter restrição de nro de variáveis e regras” do ator
Avaliador Automático – atribuição do rótulo Satisfeito para expressar
a hipótese de atendimento no projeto;
o Ator “Avaliador Automático”: a meta flexível “Eficácia do
Qualificador” recebeu os rótulos dos seguintes elementos
(Figura 42):
§

Meta flexível “Maior valuation” – Satisfeito;

§

Meta flexível “Escalabilidade” – Satisfeito;

§

Meta flexível “Baixo custo de desenvolvimento” –
Parcialmente Negado;

§

Meta flexível “Baixo processamento” – Parcialmente
Negado;

Decisão interativa do grupo: Parcialmente Satisfeito;
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Figura 42. Tela do OpenOME solicitando decisão para a Avaliação 1.

Fonte: ferramenta OpenOME.

Resultado final: Ator “Cliente”: a meta flexível “Fidelidade” (raiz) teve
como resultado da propagação o rótulo Parcialmente Satisfeito,
conforme Figura 43.

•

Avaliação 2:
Tarefa

“C2:

possibilitar

políticas

piloto”

do

ator

“Avaliador

Automático”: a atribuição do rótulo Satisfeito para expressar a
hipótese de atendimento no projeto;
o Cenário 1 - Ator “Cliente”: a meta flexível “Fidelidade” recebeu
os rótulos dos seguintes elementos (Figura 44):
§

Meta flexível “Fidelidade” – Parcialmente Satisfeito;

§

Meta

flexível

“Crédito

liberado”

–

Parcialmente

Satisfeito;
Decisão interativa do grupo: Parcialmente Satisfeito;
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Figura 43. Resultado final da propagação de rótulos da Avaliação 1.

Fonte: ferramenta OpenOME.
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Figura 44. Tela do OpenOME solicitando decisão para a Avaliação 2, cenário 1.

Fonte: ferramenta OpenOME.

o Cenário 2 - Ator “Gerente”: a meta flexível “Avaliador eficaz”
recebeu os rótulos dos seguintes elementos (Figura 45):
§

Meta

flexível

“Avaliador

eficaz”

–

Parcialmente

Satisfeito;
§

Meta flexível “Contratar crédito sem pendencia”Parcialmente Satisfeito;

Decisão interativa do grupo: Parcialmente Satisfeito;
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Figura 45. Tela do OpenOME solicitando decisão para a Avaliação 2, cenário 2.

Fonte: ferramenta OpenOME.
•

Cenário 3 - Ator “Avaliador Automático”: a meta flexível
“Eficácia do avaliador” recebeu os rótulos dos seguintes
elementos (Figura 46):
o Meta flexível “Eficácia do avaliador” – Parcialmente
Satisfeito;
o Meta flexível “Escalabilidade”- Satisfeito;
o Meta flexível “Baixo Processamento”- Parcialmente
Negado;
o Meta flexível “Baixo custo de desenvolvimento”Parcialmente Negado;
o Meta flexível “Maior valuation”- Satisfeito;
Decisão interativa do grupo: Parcialmente Satisfeito;
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Figura 46. Tela do OpenOME solicitando decisão para a Avaliação 2, cenário 3.

Fonte: ferramenta OpenOME.

o Cenário 4 - Ator “Avaliador Automático”: a meta flexível “Maior
valuation” recebeu os rótulos dos seguintes elementos (Figura
47):
§

Meta flexível “Maior valuation” – Satisfeito;

§

Meta flexível “C3: não ter restrição de nro de variáveis
e regras”- Satisfeito;

§

Meta

flexível

“C2:

possibilitar

Desconhecido;
Decisão interativa do grupo: Satisfeito;

politicas

piloto”-
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Figura 47. Tela do OpenOME solicitando decisão para a Avaliação 2, cenário 4.

Fonte: ferramenta OpenOME.

o Cenário 5 - Ator “Avaliador Automático”: a meta flexível
“Escalabilidade” recebeu os rótulos dos seguintes elementos
(Figura 48):
§

Meta flexível “Escalabilidade” – Satisfeito;

§

Meta flexível “C3: não ter restrição de nro de variáveis
e regras”- Satisfeito;

§

Meta

flexível

“C2:

possibilitar

Desconhecido;
Decisão interativa do grupo: Satisfeito;

politicas

piloto”-

125
Figura 48. Tela do OpenOME solicitando decisão para a Avaliação 2, cenário 5.

Fonte: ferramenta OpenOME.

o Cenário 6 - Ator “Avaliador Automático”: a meta flexível “Baixo
custo de desenvolvimento” recebeu os rótulos dos seguintes
elementos (Figura 49):
§

Meta flexível “Baixo custo de desenvolvimento” –
Parcialmente Negado;

§

Meta flexível “C3: não ter restrição de nro de variáveis
e regras”- Parcialmente Negado;

§

Meta

flexível

“C2:

possibilitar

politicas

piloto”-

Parcialmente Satisfeito;
Decisão interativa do grupo: Desconhecido, pois os
participantes não tinham informações suficientes para
decidir. Este ponto será retomado mais adiante.

126
Figura 49. Tela do OpenOME solicitando decisão para a Avaliação 2, cenário 6.

Fonte: ferramenta OpenOME.

o Cenário 7 - Ator “Avaliador” Automático: a meta flexível “Baixo
processamento” recebeu os rótulos dos seguintes elementos
(Figura 50):
§

Meta flexível “Baixo processamento” – Parcialmente
Negado;

§

Meta flexível “C3: não ter restrição de nro de variáveis
e regras”- Parcialmente Negado;

§

Meta

flexível

“C2:

possibilitar

politicas

piloto”-

Parcialmente Satisfeito;
Decisão

interativa

do

grupo:

mesma situação do cenário 6 anterior.

Desconhecido.

A
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Figura 50. Tela do OpenOME solicitando decisão para a Avaliação 2, cenário 7.

Fonte: ferramenta OpenOME.

o Cenário 8 - Ator “Avaliador Automático”: a meta flexível
“Eficácia do avaliador” recebeu os rótulos dos seguintes
elementos (Figura 51):
§

Meta flexível “Eficácia do avaliador” – Parcialmente
Satisfeito;

§

Meta flexível “Escalabilidade”- Satisfeito;

§

Meta flexível “Baixo Processamento”- Desconhecido;

§

Meta flexível “Baixo custo de desenvolvimento”Desconhecido;

§

Meta flexível “Maior valuation”- Satisfeito;

Decisão interativa do grupo: Parcialmente Satisfeito;
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Figura 51. Tela do OpenOME solicitando decisão para a Avaliação 2, cenário 8.

Fonte: ferramenta OpenOME.

Resultado final: Ator “Cliente”: a meta flexível “Fidelidade” (raiz) teve
como resultado da propagação o rótulo Parcialmente Satisfeito
(Figura 52).
•

Avaliação 3:
Tarefa “C3: otimizar processamento de avaliação online” do ator
Avaliador Automático – atribuição do rótulo Parcialmente Negado
para expressar a hipótese de parcial não atendimento no projeto;
•

Cenário 1 - Ator “Cliente”: a meta flexível “Fidelidade” recebeu os
rótulos dos seguintes elementos (Figura 53):
o Meta flexível “Fidelidade” – Parcialmente Satisfeito;
o Meta flexível “Crédito liberado”- Parcialmente Satisfeito;
Decisão interativa do grupo: Parcialmente Satisfeito;
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Figura 52. Resultado final da propagação de rótulos da Avaliação 2.

Fonte: ferramenta OpenOME.
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Figura 53. Tela do OpenOME solicitando decisão para a Avaliação 3, cenário 1.

Fonte: ferramenta OpenOME.

o Cenário 2 - Ator “Avaliador Automático”: a meta flexível
“Avaliador eficaz” recebeu os rótulos dos seguintes elementos
(Figura 54):
§

Meta

flexível

“Avaliador

eficaz”

–

Parcialmente

Satisfeito;
§

Meta flexível “Contratar crédito sem pendência”Parcialmente Satisfeito;

Decisão interativa do grupo: Parcialmente Satisfeito;
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Figura 54. Tela do OpenOME solicitando decisão para a Avaliação 3, cenário 2.

Fonte: ferramenta OpenOME.

o Cenário 3 - Ator “Avaliador Automático”: a meta flexível
“Eficácia do avaliador” recebeu os rótulos dos seguintes
elementos (Figura 55):
§

Meta flexível “Eficácia do avaliador” – Parcialmente
Satisfeito;

§

Meta flexível “Escalabilidade”- Satisfeito;

§

Meta flexível “Baixo Processamento”- Desconhecido;

§

Meta flexível “Baixo custo de desenvolvimento”Desconhecido;

§

Meta flexível “Maior valuation”- Satisfeito;

Decisão interativa do grupo: Parcialmente Satisfeito;
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Figura 55. Tela do OpenOME solicitando decisão para a Avaliação 3, cenário 3.

Fonte: ferramenta OpenOME.

o Cenário 4 - Ator “Avaliador Automático”: a meta flexível “Maior
valuation” recebeu os rótulos dos seguintes elementos (Figura
56):
§

Meta flexível “Maior valuation” – Satisfeito;

§

Meta flexível “C3: não ter restrição de nro de variáveis
e regras”- Satisfeito;

§

Meta flexível “C4: otimizar processamento de avaliação
online – Parcialmente Negado;

§

Meta

flexível

“C2:

possibilitar

politicas

piloto”-

Desconhecido;
Decisão interativa do grupo: Desconhecido. Mesma
situação do cenário 6 da Avaliação 2.
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Figura 56. Tela do OpenOME solicitando decisão para a Avaliação 3, cenário 4.

Fonte: ferramenta OpenOME.

o Cenário 5 - Ator “Avaliador Automático”: a meta flexível
“Escalabilidade” recebeu os rótulos dos seguintes elementos
(Figura 57):
§

Meta flexível “Escalabilidade” – Satisfeito;

§

Meta flexível “C3: não ter restrição de nro de variáveis
e regras”- Satisfeito;

§

Meta flexível “C4: otimizar processamento de avaliação
online – Parcialmente Negado;

§

Meta

flexível

“C2:

possibilitar

politicas

Desconhecido;
Decisão interativa do grupo: Parcialmente Negado;

piloto”-
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Figura 57. Tela do OpenOME solicitando decisão para a Avaliação 3, cenário 5.

Fonte: ferramenta OpenOME.

o Cenário 6 - Ator “Avaliador Automático”: a meta flexível “Baixo
custo de desenvolvimento” recebeu os rótulos dos seguintes
elementos (Figura 58):
§

Meta flexível “Baixo custo de desenvolvimento” –
Desconhecido;

§

Meta flexível “C3: não ter restrição de nro de variáveis
e regras”- Parcialmente Negado;

§

Meta flexível “C4: otimizar processamento de avaliação
online – Parcialmente Satisfeito;

§

Meta

flexível

“C2:

possibilitar

politicas

piloto”-

Parcialmente Satisfeito;
Decisão interativa do grupo: como o requisito em análise
“C3: otimizar processamento de avaliação online“, por ser
Parcialmente Satisfeito, os participantes inferiram que o custo de
desenvolvimento de sua otimização seria inferior ao custo exigido
caso o requisito fosse Satisfeito. Desta forma, a meta flexível
“Baixo custo de desenvolvimento”, foi consensual entre os
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participantes como sendo Satisfeito, pois este rótulo afirma que a
exigência da meta flexível (“Baixo custo de desenvolvimento”),
será atendida.
Figura 58. Tela do OpenOME solicitando decisão para a Avaliação 3, cenário 6.

Fonte: ferramenta OpenOME.

o Cenário 7 - Ator “Avaliador Automático”: a meta flexível “Baixo
processamento” recebeu os rótulos dos seguintes elementos
(Figura 59):
§

Meta flexível “Baixo processamento” – Desconhecido;

§

Meta flexível “C3: não ter restrição de nro de variáveis
e regras”- Parcialmente Negado;

§

Meta flexível “C4: otimizar processamento de avaliação
online – Parcialmente Negado;

§

Meta

flexível

“C2:

possibilitar

politicas

piloto”-

Parcialmente Satisfeito;
Decisão interativa do grupo: como o requisito em análise
“C3: otimizar processamento de avaliação online“, por ser
Parcialmente Satisfeito, os participantes inferiram que o esforço
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de processamento do servidor seria inferior ao esforço de
processamento exigido caso o requisito fosse Satisfeito. Desta
forma, a meta flexível “Baixo processamento”, foi consensual
entre os participantes como sendo Satisfeito, pois este rótulo
afirma que a exigência da meta flexível (“Baixo processamento”),
será atendida.
Figura 59. Tela do OpenOME solicitando decisão para a Avaliação 3, cenário 7.

Fonte: ferramenta OpenOME.

o Cenário 8 - Ator “Avaliador Automático”: a meta flexível
“Eficácia do avaliador” recebeu os rótulos dos seguintes
elementos (Figura 60):
§

Meta flexível “Eficácia do avaliador” – Parcialmente
Satisfeito;

§

Meta flexível “Escalabilidade”- Parcialmente Satisfeito;

§

Meta flexível “Baixo Processamento”- Parcialmente
Negado;

§

Meta flexível “Baixo custo de desenvolvimento”Satisfeito;

§

Meta flexível “Maior valuation”- Negado;

137

Decisão interativa do grupo: Parcialmente Negado;
Figura 60 Tela do OpenOME solicitando decisão para a Avaliação 3, cenário 8.

Fonte: ferramenta OpenOME.

Resultado final: Ator “Cliente”: a meta flexível “Fidelidade” (raiz) teve
como resultado da propagação o rótulo Parcialmente Satisfeito
(Figura 61).
Na prova de conceito, não foi possível efetuar a avaliação do requisito “C5 –
parametrizar novas garantias” devido fatores externos, o que não anulou o objetivo
proposto. Ao término da avaliação, a conclusão geral foi:
•

Os requisitos “C3: não ter restrição de variáveis e regras” e “C2: possibilitar
politicas piloto”, sendo ambos atendidos de forma satisfatória, implicarão em
relativo custo de desenvolvimento e alto processamento. O resultado dessa
avaliação implicou uma satisfação parcial da meta flexível “Eficácia do
avaliador”, no ator Avaliador Automático, que se propagou no modelo afetando
a meta flexível “Fidelidade”, tornando-a Parcialmente Satisfeita. Este resultado
deverá ser analisado mais detalhadamente e discutido com os órgãos de nível
hierárquico mais alto da instituição, que esperam um grande aumento da
fidelidade do Cliente em relação a situação atual, isto é, um rótulo Satisfeito.
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Figura 61. Resultado final da propagação dos rótulos da Avaliação 3.

Fonte: ferramenta OpenOME.
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•

Já o requisito “C4: otimizar procedimento de avaliação online”, tendo sua
satisfação parcialmente negada, implicará em satisfação parcialmente negada
da meta flexível “Baixo processamento” e não satisfação da meta flexível “Maior
valuation”, que parece ser um argumento decisivo para justificar o investimento
financeiro na execução do projeto. Os rótulos de ambas as metas flexíveis do
ator Avaliador Automático, atribuídas pelas partes interessadas, contribuíram
para que a meta flexível “Eficácia do Avaliador” recebesse o rótulo
Parcialmente Satisfeito. A continuação da propagação pelo modelo resultou
este mesmo rótulo na meta flexível “Fidelidade” do ator Cliente. Isso tende a
indicar que esses elementos intencionais, no contexto dos cenários avaliados,
não constituem um forte critério para reforçar a fidelidade do cliente. Este ponto
causou certa surpresa nos participantes, portanto, deve ser analisado mais
detidamente e ter o mesmo encaminhamento gerencial anterior.

6.2.3.4 Comparativo das avaliações em grupo e individual
Vale ressaltar, para garantir a integridade do processo, que a autora deste
trabalho isentou-se de comentar/influenciar as decisões dos participantes durante
suas discussões na prova de conceito. No entanto, para enfatizar a importância da
avaliação em conjunto com as partes interessadas, foi realizado um comparativo das
decisões das avaliações em grupo, realizada durante a prova de conceito, e uma
avaliação individual tendo somente as decisões da autora deste trabalho.
Ao analisar a Tabela 8 contendo os resultados de ambas as avaliações, observamse as seguintes diferenças:
•

Requisito (tarefa) “C2: possibilitar políticas piloto” do ator “Avaliador
Automático”, tendo seu rótulo inicial Satisfeito. Cenários 6 e 7: Os participantes
da prova de conceito optaram pelos rótulos “Desconhecido”, por não
conseguirem precisar os impactos do atendimento satisfatório do requisito
sobre as metas flexíveis “Baixo custo de desenvolvimento” e “Baixo
Processamento”. Já a avalição individual analisou estas metas flexíveis como
metas de alto nível de abstração. Desse modo, ao considerar a experiência da
autora em desenvolvimento de software e gestão de projetos, a decisão seria
a de rotular como “Parcialmente Negado”. Este resultado decorre da avaliação
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de que a solução para a implementação do requisito C2 requer um custo
relativamente elevado e alto processamento.
•

Requisito (tarefa) “C4: otimizar processamento de avaliação online” do ator
Avaliador Automático, tendo o seu rótulo Parcialmente Negado para expressar
a hipótese de parcial não atendimento no projeto;
o Cenários 2 a 4: a avaliação em grupo julgou os impactos do requisito
“C4: otimizar processamento de avaliação online” como Satisfeito
perante as metas flexíveis “Avaliador eficaz” e “Eficácia do Avaliador”,
pois consideraram que este requisito já não existe atualmente e que o
Avaliador Automático é funcionalmente eficaz. Já para a meta flexível
“Maior valuation”, o grupo não conseguiu julgar sem uma simulação
prévia de cálculo quantitativo, optando pelo rótulo “Desconhecido”. A
avaliação individual julgou estes 3 cenários como “Parcialmente
Negado”, devido à implementação da avaliação online ser o principal
motivador do projeto, julgando-o assim como um atendimento
parcialmente insatisfatório para os critérios estabelecidos pelas metas
flexíveis.
o Cenário 5: o grupo julgou a meta flexível “Escalabilidade” como
“Parcialmente Negado”, devido ao entendimento de impossibilidade de
aumento de carteira, seja de títulos ou de clientes, caso não fosse
satisfatoriamente atendido a funcionalidade de avaliação online de
títulos. Na avaliação individual o julgamento foi o oposto, pois o não
atendimento do requisito pouparia processamento do servidor,
possibilitando assim um provável maior volume de avaliações, mesmo
que em batch.
o Cenários 6 e 7: o grupo avaliou os impactos do requisito sobre as metas
flexíveis “Baixo custo de desenvolvimento” e “Baixo processamento”
como satisfatórios, uma vez que não há exigência de muito esforço de
projeto para o atendimento deste requisito, pelo fato de que seu
atendimento ser parcialmente insatisfeito. Já a avaliação individual
julgou-os como “Parcialmente Negado”, pois tudo indica que seus
esforços de projeto ainda serão altos, mesmo atendendo o requisito de
forma parcialmente insatisfeito;
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•

Já os cenários 8 (requisito C2) e 9 (requisito C4) apareceram em
somente 1 das 2 avaliações devido às diferenças de decisões em suas
análises.

A Tabela 8 resume a comparação das decisões de grupo e individual feitas em
todos os cenários dos requisitos considerados na prova de conceito.
Tabela 8. Comparativo entre avaliações do modelo SR do projeto Melhorias no Avaliador.
Requisito Cenário
C3

C2

-

Decisão

Ator e meta flexível avaliados

Ator “Avaliador”, meta flexível “Eficácia do
Qualificador”
1 Ator “Cliente”, meta flexível “Fidelidade”
2 Ator “Gerente”, meta flexível “Avaliador eficaz”

Individual
Parcialmente Satisfeito

Parcialmente Satisfeito

Parcialmente Satisfeito Parcialmente Satisfeito
Parcialmente Satisfeito Parcialmente Satisfeito

3

Ator “Avaliador”, meta flexível “Eficácia do
avaliador”

Parcialmente Satisfeito Parcialmente Satisfeito

4

Ator “Avaliador”: a meta flexível “Maior
valuation”

Satisfeito

Satisfeito

5 Ator “Avaliador”: a meta flexível “Escalabilidade” Satisfeito

Satisfeito

6

Ator “Avaliador”: a meta flexível “Baixo custo de
desenvolvimento”

Parcialmente Negado

Desconhecido

7

Ator “Avaliador”: a meta flexível “Baixo
processamento”

Parcialmente Negado

Desconhecido

-

Parcialmente Satisfeito

Ator “Avaliador”: a meta flexível “Eficácia do
avaliador”
1 Ator “Cliente”: a meta flexível “Fidelidade”
8

Ator “Avaliador”: a meta flexível “Avaliador
2
eficaz”
3

Ator “Avaliador”: a meta flexível “Eficácia do
avaliador”

Parcialmente Satisfeito Parcialmente Satisfeito
Parcialmente Negado

Parcialmente Satisfeito

Parcialmente Negado

Parcialmente Satisfeito

4 Ator “Avaliador”: a meta flexível “Maior valuation Parcialmente Negado
C4

Grupo

Desconhecido

5 Ator “Avaliador”: a meta flexível “Escalabilidade” Parcialmente Satisfeito Parcialmente Negado
6

Ator “Avaliador”: a meta flexível “Baixo custo de
desenvolvimento”

Parcialmente Negado

Satisfeito

7

Ator “Avaliador”: a meta flexível “Baixo
processamento”

Parcialmente Negado

Satisfeito

Parcialmente Negado

Parcialmente Negado

Parcialmente Negado

-

Ator “Avaliador”: a meta flexível “Eficácia do
avaliador”
Ator “Avaliador”: a meta flexível “Avaliador
9
eficaz”
8

Fonte: a Autora.

Dessa forma, a conclusão a que se chega após o exercício da prova de conceito
é que a avaliação em grupo faz sentido, devido à riqueza das discussões e a
necessidade do alinhamento entre todos os envolvidos. Outra conclusão é que os
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envolvidos sejam diversificados em suas áreas de atuação e experiência, para que
possam contribuir com diferentes pontos de vista perante o grupo.
6.2.4 Retorno (feedback) dos participantes
Após a aplicação da prova de conceito, foi solicitado às partes interessadas
participantes que fornecessem feedbacks sobre o roteiro aplicado. Os feedbacks
foram:
•

O método de análise é coerente em suas decisões finais.

•

As análises são extensas e podem contribuir para que os usuários se percam
durante o procedimento.

•

Apesar disso, os modelos i* e a realização do procedimento de análise, ambos
apoiados pela ferramenta OpenOME, foram considerados como pontos
positivos, pois ajudam a organizar e estruturar a discussão sobre requisitos,
seus efeitos colaterais nas expectativas das partes interessadas e, sobretudo,
visualizar os caminhos que levam a uma decisão final sobre os requisitos.

•

Apesar de ser possível alcançar as mesmas decisões sem a ferramenta e seu
procedimento de análise, uma avaliação sem estes recursos demandaria muito
mais tempo de reunião do que foi exigido na prova de conceito (1 hora de
duração).

Referente aos modelos i*, os feedbacks foram:
•

O primeiro diz respeito à expressividade do framework i*, pois mesmo diante
de conhecimento incerto, ou mesmo ausente, a avaliação semiautomática não
foi interrompida, continuando a computar a propagação dos rótulos por todo o
modelo.

• O segundo mostrou que essas propriedades do produto de software,
desejadas pela instituição, não estavam suficientemente definidas ou
compreendidas por toda a equipe para constituírem requisitos do projeto.
Como este está em andamento e em fase inicial, os participantes pensam em
analisá-los em um próximo estágio, de tal modo que sejam estipuladas
métricas para eles. Para tanto, sugeriram que doravante fosse acrescentado a
meta flexível “Acurácia”, e a retirada das metas flexíveis “Baixo custo de
desenvolvimento” e “Maior valuation”, sendo estas inseridas novamente no
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modelo em uma etapa posterior do projeto em que suas quantificações fossem
possíveis.
Divisão do tempo na prova de conceito:
•

Com a estimativa de duração de 1 hora de realização da prova de conceito,
foram gastos 10 minutos para a apresentação descrita anteriormente, 5
minutos para a explicação do escopo transcrito nos modelos SD e SR, e 45
minutos restantes para a avaliação do modelo SR. Os 45 minutos não foram
suficientes para analisar o último requisito.

•

Um ponto considerado bastante positivo foi que o desafio de se analisar um
problema com alto grau de abstração (nível gerencial) e não trivial, com
conhecimento ainda contendo certo grau de incerteza e, sobretudo, com partes
interessadas com perspectivas distintas para a visão do produto de software,
pode ser resolvido a contento em um período de tempo muito curto, quando
comparado ao tempo exigido para decidir alternativas de decisão similares.

Comentário geral:
•

A execução da prova de conceito ocorreu de modo satisfatório, pois as partes
interessadas entenderam bem os conceitos dos modelos e da ferramenta. O
fato de imprimir as telas e anotar as decisões das avaliações dos cenários
intermediários ajudou as análises e a documentação das decisões.
Recomenda-se que essa prática seja mantida em uso semelhante da
ferramenta OpenOME, tal como ela ainda está hoje.

6.2.5 Revisão do modelo SR
Após a realização da prova de conceito, o modelo SR foi revisado levando em
consideração os feedbacks das partes interessadas, conforme a Figura 62.
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Figura 62. Modelo alterado após a prova de conceito.

Fonte: a Autora.
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6.2.6 Problemas ocorridos na prova de conceito
Durante a execução das três avaliações e seus cenários, foi identificado um
problema na propagação de rótulos quando uma ou mais tarefas como meios de um
elo meio-fim recebe um rótulo Parcialmente Negado (identificado como PN na Figura
63). De acordo com a regra de propagação desse tipo de elo, o correto é que o
elemento-fim deve ser rotulado com o maior valor de rótulo atribuído aos elementosmeio, segundo a ordem total dos rótulos exposta na subseção 5.1., Figura 24. No
entanto, o elemento-fim em nenhuma circunstância foi automaticamente rotulado.
Para contornar o problema durante a análise na prova de conceito, atribuiu-se
manualmente o rótulo ao elemento-fim, conforme a regra de propagação, e iniciou-se
nova avaliação para frente (forward), recuperando as rotulações efetuadas até a
ocorrência do problema. Essa solução ocasionou uma perda de tempo inesperada.
A análise posterior do problema indicou uma possível causa. Como já exposto na
subseção 5.2., Horkoff e Yu (2016) definem que os elos meio-fim significam meios
alternativos para atingir um fim, indicando um relacionamento OU inclusivo. A Figura
63 mostra a formalização das regras desses elos. Na figura, têm-se as regras formais
para a propagação de rótulos dos elementos-meio. Quando há combinação de
elementos-meio não definidos na figura, como já exposto em 5.1., o elemento-fim
toma o rótulo máximo segundo a ordem total estipulada para os rótulos.
Sem entrar em detalhes formais de todas as regras, pode-se notar que a
conjunção generalizada de elementos-meio rotulados como Parcialmente Negados
(PD) implica a rotulação Parcialmente Negado do elemento-fim. Regra similar é
aplicável quando os elementos-meio são Negados (D), implicando a rotulação Negado
ao elemento-fim. Nestes casos simples, em que não há combinações, a regra correta
deveria ser uma disjunção generalizada.
De fato, quando são realizadas simulações na ferramenta OpenOME, observa-se
que se um ou mais elementos-meio forem rotulados como PD, o elemento-fim não
recebe nenhuma rotulação, indicando um possível erro na implementação da regra na
ferramenta. Ou seja, nem mesmo está implementada a conjunção generalizada. Por
outro lado, por exemplo, se houver um elemento-meio como PD e outro como PS
(Parcialmente Satisfeito), o elemento-fim é corretamente rotulado como PS (rótulo de
maior valor). No entanto, se um ou mais elementos-meio têm rótulos D (Negado), o
elemento-fim é Negado, de modo correto. Esse problema será analisado mais
detidamente e deverá ser relatado aos autores (Horkoff e Yu) para verificação.
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Figura 63. Regra de propagação para elo meio-fim, devendo o maior rótulo ser propagado
para a meta.

Fonte: Horkoff (2016).

Outro problema bastante frequente, tanto em simulações quanto na prova de
conceito, foi um travamento da ferramenta quando durante a análise passa-se o
mouse sobre o elemento avaliado, impedindo que seja atribuído na ferramenta o rótulo
decidido pelas partes interessadas. Para contornar este erro, é necessário fechar a
ferramenta e abri-la novamente, reiniciando a análise interrompida. Apesar de os
feedbacks dos participantes terem sido na maioria positivos, a aplicação mais efetiva
da ferramenta OpenOME requer que os problemas aqui relatados sejam corrigidos.
6.3 Transformação do modelo resultante da POC em histórias de usuários
Na aplicação do procedimento para a obtenção de histórias de usuário, a prova
de conceito corresponde, como foi dito, à sua Etapa 1. O modelo SR da Figura 62
(subseção 6.3.5.) corresponde ao Passo 3 dessa Etapa e serve, portanto, de base
para a geração das histórias de usuário. Seguem as aplicações das Etapas 2 e 3 para
a transformação do modelo SR em questão.
Cabe ressaltar que as histórias de usuário resultantes acabaram não fazendo parte
da prova de conceito. Essa etapa deverá, portanto, fazer parte de uma avaliação
empírica futura.
Etapa 2: Gerar os caminhos de histórias de usuário que identificam épicos e derivar
os épicos.
Passo 1: Substituir as dependências do ator que representa o sistema de
informação com os demais atores pelos seus elos implícitos equivalentes.
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A Figura 64 mostra o modelo SR do ator Avaliador Automático com todos os elos
implícitos das dependências deste ator com os demais atores do modelo SR completo.
Na figura, os elementos intencionais estão identificados por letras entre parênteses e
seus rótulos representam a rotulação resultante do cenário pactuado entre os
participantes. No texto que segue, as identificações são escritas sem os parênteses.
Recorde-se que, na Figura 64, os elementos B: Avaliar títulos aprovados e M:
Avaliar títulos não aprovados são somente elementos seletores dos cenários de
avaliação de títulos aprovados e avaliação de títulos não aprovados, respectivamente,
conforme descrito em 6.2. Eles, portanto, não compõem caminhos de histórias de
usuário, sejam de épicos ou de histórias de usuário propriamente ditas.
•

Passo 2: Identificar as raízes do modelo intencional do ator que representa o
sistema de informação.
As raízes estão representadas pelos recursos X: Avaliação aprovada e Y:

Avaliação não aprovada.
•

Passo 3: Definir os caminhos de histórias de usuário que constituem épicos e
transformá-los em épicos.

Como foi definido na prova de conceito, analisou-se somente o cenário de
avaliação automática de títulos aprovados. Neste caso, a tarefa B: Avaliar títulos
aprovados foi rotulada como Satisfeita. Como a raiz X foi Parcialmente satisfeita, ela
é considerada.
Raiz: X
CE1: RTLink(X, A)
Como A: Comunicar avaliação aprovada é uma tarefa e só existe, no caso, uma
única raiz, não há mais caminhos de épico neste cenário.
O caminho CE1 tem o seguinte mapeamento:
Dimensão O QUÊ: A – Comunicar avaliação aprovada;
Dimensão O PORQUÊ: X - Avaliação aprovada
Deriva-se, portanto, o seguinte épico (parafraseado convenientemente): “Como
avaliador automático, quero comunicar a avaliação automática de uma avaliação
aprovada.”
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Figura 64 – Modelo SR pactuado entre os participantes da POC.

Fonte: a Autora.

Etapa 3: Gerar os caminhos de histórias de usuário propriamente ditas e derivar
as histórias de usuário.
O caminho CE1 termina na tarefa A. Como ele é único, tem-se então uma única
fonte: a tarefa A, que na análise foi Parcialmente satisfeita, sendo, portanto,
considerada. Pode-se, então, derivar os caminhos de histórias de usuário
propriamente ditas.
O modelo SR resultante da avaliação dos participantes apresenta uma
particularidade que precisa ser analisada. Para facilitar a análise, os caminhos serão
agrupados em quatro grupos identificados pelas metas flexíveis D: Acurácia, E: Maior
benefício financeiro, F: Escalabilidade e G: Baixo processamento. As metas flexíveis
D e F foram Satisfeitas, mesmo com a tarefa J: Otimizar processamento de avaliação
online sendo Parcialmente negada. No entanto, na análise, E e G resultaram na
rotulação Desconhecido, pois, como visto na prova de conceito, os participantes não
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tinham conhecimento dos requisitos – de negócio e do projeto – para avaliar estas
metas flexíveis. A razão para esse resultado resultou das contribuições de tipo
unknown originadas nas tarefas I: Possibilitar políticas piloto e K: Parametrizar novas
garantias, que implicaram julgamento humano. De fato, a resolução do rótulo do
elemento E requer um julgamento para o seguinte saco (bag) de contribuições que
não resultam em avaliação automática, conforme as regras da Tabela 5 da subseção
5.2:
{Satisfeito por H, Parcialmente negado por J, Desconhecido por I}
Os participantes selecionaram o rótulo Desconhecido, pela razão apontada.
Desse modo, não é razoável incluir em uma história de usuário um elemento da
dimensão O QUÊ sobre o qual não se tem nenhuma informação. Essa situação implica
uma nova regra não vislumbrada anteriormente:
R4.

Um caminho de história de usuário – épico ou história de usuário

propriamente dita – que contenha um elemento intencional rotulado como
Desconhecido deve ser excluído.
Recorde-se que a tarefa K: Parametrizar novas garantias não foi considerada na
prova de conceitos por motivos externos. Desse modo, os caminhos que a incluem
devem ser excluídos.
Fonte: A
CH1: RTLink(X, A)

Excluído pela regra R3 (coincide com CE1)

CH2: [decomp(A, C), make(D, C), hurt(H, D)]
CH3: [decomp(A, C), make(D, C), help(I, D)]
CH4: [decomp(A, C), make(D, C), help(J, D)]
CH5: [decomp(A, C), make(D, C), unknown(K, D)]

Excluído: tarefa K

CH6: [decomp(A, C), make(E, C), make(H, E)]

Excluído

pela

4 (elemento E com rótulo Desconhecido)
CH7: [decomp(A, C), make(F, C), some+(H, F)]
CH8: [decomp(A, C), make(F, C), unknown(I, F)]
CH9: [decomp(A, C), make(F, C), make(J, F)]
CH10: [decomp(A, C), make(F, C), some+(K, F)]

Excluído: tarefa K

regra
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CH11: [decomp(A, C), make(G, C), hurt(H, G)]

Excluído

pela

regra

4 (elemento G com rótulo Desconhecido)
Os caminhos que geram histórias de usuário são, portanto: CH2, CH3, CH4,
CH7, CH8 e CH9.
A Tabela 9 define as dimensões das histórias de usuário.
Tabela 9. Definição das dimensões das histórias de usuário.

História Caminho
O QUÊ
H1
CH2
Acurácia, Não ter restrição de
número de variáveis e regras
H2
CH3
Acurácia,
Possibilitar
políticas piloto
H3
CH4
Acurácia, Otimizar
processamento de avaliação
online
H4
CH7
Escalabilidade,
Não
ter
restrição de número de
variáveis e regras
H5
CH8
Escalabilidade, Possibilitar
políticas piloto
H6
CH9
Escalabilidade, Otimizar
processamento de avaliação
online

O PORQUÊ
Eficácia do avaliador
Eficácia do avaliador
Eficácia do avaliador
Eficácia do avaliador
Eficácia do avaliador
Eficácia do avaliador

Fonte: a Autora.

Derivam-se

então

as

seguintes

histórias

de

usuário,

parafraseadas

convenientemente e evitando-se redundâncias:
•

H1: “Como Avaliador automático, preciso ter acurácia sem restrição de número
de variáveis e regras de modo a obter eficácia.”

•

H2: “Como Avaliador automático, preciso ter acurácia com possibilidade de
políticas piloto de modo a obter eficácia.”

•

H3: “Como Avaliador automático, preciso ter acurácia com otimização de
processamento online de modo a obter eficácia.”

•

H4: “Como Avaliador automático, preciso ter escalabilidade sem restrição de
número de variáveis e regras de modo a obter eficácia.”

•

H5: “Como Avaliador automático, preciso ter escalabilidade com possibilidade
de políticas piloto de modo a obter eficácia.”
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•

H6: “Como Avaliador automático, preciso ter escalabilidade com otimização de
processamento online de modo a obter eficácia.”

Decorre daí, por exemplo, que se a instituição considerar que é aceitável a
implantação do software do Avaliador Automático com uma eficácia razoável – algo
menor do esperado (ou Parcialmente Satisfeita) -, pode-se mesmo aceitar uma
otimização do processamento da avaliação online com um grau bem abaixo do
esperado (ou Parcialmente Negado). Uma conclusão não trivial e mesmo não levada
em consideração em um projeto de desenvolvimento típico (com o enfoque ágil ou
não), pois os critérios de sucesso pressupõem no início do projeto a plena satisfação
de todos os requisitos e restrições. Neste caso, por exemplo, o critério utilizado pela
instituição poderia ser de que é aceitável que o cliente tenha um grau de fidelidade
um pouco abaixo do esperado (parcialmente satisfeito). Evidentemente, esse grau
deve maior do que o grau atual. Essa comparação pode ser efetuada, por exemplo,
estipulando-se previamente que Parcialmente Negado significaria um grau de
fidelidade igual ao atual.
Como se pode ver, a rotulação dos elementos intencionais fornece indicações
importantes para a avaliação do sucesso da implementação, constituindo critérios
qualitativos deste sucesso. Em outras palavras, essas indicações qualitativas podem
ser convertidas em faixas de valores para testes de aceitação dos elementos de
software que implementam as histórias de usuário. Como foi dito anteriormente, o
modo como essas indicações qualitativas podem ser derivadas dos caminhos de
histórias de usuário é deixado para um trabalho futuro.
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7

CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

7.1 Conclusão
A responsabilidade de responder pela visão de um produto de software
atribuída ao Dono do Produto (Product Owner), normalmente representada por uma
única pessoa, em um projeto realizado segundo as diretivas do framework Scrum,
nem sempre é feita de modo satisfatório. Esse fato não decorre necessariamente de
limitações do profissional que representa esse papel, mas da dificuldade de se dispor
de uma visão de produto consistente quando se tem várias partes interessadas, com
intenções distintas sobre o uso deste produto, em um domínio de negócio
compartilhadas por estas partes. Consequentemente, ainda no âmbito do Scrum, as
histórias de usuário – épicos, características (features) e histórias de usuário
propriamente ditas – que compõem a Lista de Pendências (Product Backlog) Inicial,
que reúne as propriedades essenciais do produto de software e servirá de base para
a elaboração do Product Backlog do projeto, podem apresentar vulnerabilidades que
comprometem o sucesso do projeto. Essas vulnerabilidades podem se apresentar
como inconsistências entre características desejadas por distintas partes interessadas
(por exemplo, interpretações parcialmente distintas de metas do negócio que farão
parte do produto de software), ou como características conflitantes que permanecem
escondidas antes da execução do projeto, dentre outras vulnerabilidades.
Para auxiliar a obtenção desse Product Backlog Inicial e, portanto, apoiar o
trabalho do Product Owner, esse trabalho propõe que, antes da definição do conjunto
inicial das histórias de usuário, seja elaborado e analisado um modelo das intenções
das partes interessadas no produto de software, como ponto de apoio principal para
a obtenção de um acordo pactuado entre as partes quanto à visão deste produto.
Desta forma, as histórias de usuários estarão aptas para comporem um Product
Backlog Inicial, já idealmente isentas de inconsistências e conflitos entre as partes
interessadas e suas intenções.
O modelo de intenções

é elaborado de acordo com o framework i* (YU,

1995) (YU et al., 2011) e analisado de acordo com os procedimentos sintetizados em
Horkoff e Yu (2016), apoiando-se na ferramenta OpenOME (OPENOME, 2011). O
acordo resultante é representado em um modelo i* derivado, o qual é então
transformado no conjunto inicial de histórias de usuário (épicos e histórias de usuário
propriamente ditas), por meio de regras heurísticas.
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Este trabalho apresentou uma solução para esses dois aspectos, sendo que o
primeiro foi submetido a uma prova de conceito realizada no ambiente de um projeto
real, ainda em fase de definição dos requisitos do produto de software, de uma
instituição financeira de grande porte. Esse projeto tem efeitos colaterais importantes
em várias áreas da instituição. As histórias de usuário derivadas do modelo pactuado
de intenções não foram avaliadas na prova de conceito.
O objetivo da prova de conceito foi o de avaliar os seguintes aspectos: a
dificuldade da elaboração de um modelo i* de um domínio de negócio real; o
entendimento dos participantes da representação do modelo i*, mediante uma breve
explanação; a interação destes participantes na análise do modelo, especialmente nos
julgamentos para a resolução dos rótulos de seus elementos intencionais; e o uso da
ferramenta OpenOME como suporte à análise interativa do modelo.
Da descrição dos detalhes dessa prova e dos retornos fornecidos pelos
participantes da instituição, apresentadas na seção 6, pode-se dizer que os resultados
da prova foram considerados satisfatórios. Houve boa aceitação das partes envolvidas
com relação aos conceitos representados na modelagem das intenções no framework
i*, do qual nenhum dos participantes tinha ouvido falar, e à análise das alternativas
intencionais apoiadas pela ferramenta OpenOME. Um ponto bastante significativo
apontado foi a grande economia de tempo para a identificação e a resolução de
inconsistências de interpretação dos efeitos colaterais das decisões tomadas pelos
participantes, permitindo que se chegasse com rapidez a um acordo pactuado para a
visão do produto de software.
Na prova de conceito, não houve a participação do Product Owner do projeto,
No entanto, sua participação é considerada obrigatória na obtenção de um modelo do
produto resultante de um acordo pactuado entre partes interessadas.
Outro ponto também significativo foi a identificação de algumas características
do produto que mostraram não estarem definidas, embora houvesse a crença de que
assim estavam. Não obstante, a análise semiautomática de propagação dos rótulos
do modelo incorporou o conhecimento incerto, não sendo, portanto, interrompida.
Por outro lado, a prova de conceito também revelou dificuldades. Em primeiro
lugar, a complexidade na construção dos modelos i* para representar as
necessidades de um produto de software em um modelo de intenções, em ambiente
real de negócio com múltiplas partes interessadas. O desafio aqui foi chegar a um
modelo desprovido de qualquer traço de um modelo de fluxo de informações,
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referência principal dos profissionais de informática para expressarem necessidades
e características de um produto de software. Outro desafio foi o de captar os critérios
essenciais de decisão das partes interessadas, para minimizar a complexidade do
modelo de intenções.
Outra dificuldade diz respeito à ferramenta OpenOME. Apesar de os problemas
relatados na seção 6 terem sido contornados, a resolução deles é imprescindível para
que a ferramenta seja utilizada de modo eficaz em situações similares. Esses
problemas serão relatados aos autores do procedimento de análise do framework i*
apoiados na ferramenta (Horkoff e Yu).
Quanto à transformação de um modelo i* em histórias de usuário, a solução
proposta é mais rica sintática e semanticamente do que as soluções similares
pesquisadas até o momento, especialmente a de Agra et al. (2016). Nesta, a
transformação restringe-se somente ao nível da dependência entre atores, não dando
conta da rede de elementos intencionais que atende a esta dependência. Além disso,
os modelos estudados não consideram as metas flexíveis – interpretadas por eles
como requisitos não funcionais – como sendo um elemento pertencente às sentenças
das histórias de usuário. Na transformação proposta, todos os elementos intencionais
podem ser transformados em elementos de sentenças de histórias de usuário, as
quais, por sua vez, não estão restritas ao único arranjo sintático preconizado por Cohn
(2004). Para tanto, foi proposta uma extensão do metamodelo de Wautelet et al.
(2014) como referência de destino das transformações. Para a transformação, foi
também proposta uma extensão do mapeamento das dimensões QUEM, O QUÊ e O
PORQUÊ das histórias de usuário em elementos do framework i* de Wautelet et al.
(2016).
A transformação descrita foi capaz de gerar épicos e histórias de usuário do
modelo de intenções pactuado entre os participantes da prova de conceito sem
dificuldades, embora não tenha sido apresentado a eles para uma avaliação mesmo
que informal. Um ponto a ser relevado é que as regras heurísticas da transformação
podem ser formalizadas e integradas ao modelo formal do framework i*. Desse modo,
elas podem constituir a especificação de requisitos do motor de regras de
transformação de uma ferramenta suplementar à ferramenta OpenOME. Neste
trabalho elas foram apresentadas de modo informal, embora rigoroso.
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7.2 Trabalhos futuros
Seguem alguns trabalhos futuros que se espera realizar.
•

Um estudo de caso, cujo protocolo deve estender o protocolo da prova
de conceito e partir dos resultados obtidos nesta prova. Nesse estudo, a
análise deve ser complementada com a análise para trás (backward
analysis), para avaliar não somente quais seriam as alternativas mais
eficazes (objetivo da forward analysis), como também fazendo
perguntas partindo das metas de nível superior, para verificar quais
alternativas são factíveis de serem atingidas.

•

Aprimorar o protocolo com a adição de uma diretriz de como empregar
procedimento, incluindo construção dos modelos i*.

•

A ampliação da complexidade dos modelos intencionais para se avaliar
informalmente a completude das regras heurísticas de transformação
em histórias de usuário. Em seguida, a formalização da transformação
de modo compatível com o modelo formal do framework i*, de modo a
se ter a especificação formal de um motor de regras de transformação
de uma ferramenta suplementar à OpenOME.

•

O estudo e a transformação da rotulação dos elementos intencionais
como critérios qualitativos para o projeto de testes de aceitação dos
elementos de software que implementam as histórias de usuário.
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ANEXO A
Figura 65. Especificação do procedimento de análise para frente (forward analysis) da
ferramenta OpenOME.

Fonte: Horkoff e Yu (2016).

