
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

INSTITUTO DE INFORMÁTICA

MARIANA CRISOSTOMO MARTINS

Construção e Avaliação Empírica de um
Catálogo de Padrões de Requisitos para

Sistemas de Registro Eletrônico em
Saúde

Goiânia
2022



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO (TECA) PARA DISPONIBILIZAR
VERSÕES ELETRÔNICAS DE TESES

E DISSERTAÇÕES NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG

Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás
(UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
(BDTD/UFG), regulamentada pela Resolução CEPEC nº 832/2007, sem ressarcimento dos direitos
autorais, de acordo com a Lei 9.610/98, o documento conforme permissões assinaladas abaixo, para
fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a
partir desta data.

O conteúdo das Teses e Dissertações disponibilizado na BDTD/UFG é de
responsabilidade exclusiva do autor. Ao encaminhar o produto final, o autor(a) e o(a) orientador(a)
firmam o compromisso de que o trabalho não contém nenhuma violação de quaisquer direitos autorais
ou outro direito de terceiros.

1. Identificação do material bibliográfico

[ X ] Dissertação         [  ] Tese

 

2. Nome completo do autor

Mariana Crisostomo Martins

3. Título do trabalho

Construção e Avaliação Empírica de um Catálogo de Padrões de Requisitos para Sistemas de Registro
Eletrônico em Saúde

4. Informações de acesso ao documento (este campo deve ser preenchido pelo orientador)

Concorda com a liberação total do documento [ X ] SIM           [     ] NÃO¹

[1] Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. Após esse período,
a possível disponibilização ocorrerá apenas mediante:
a) consulta ao(à) autor(a) e ao(à) orientador(a);
b) novo Termo de Ciência e de Autorização (TECA) assinado e inserido no arquivo da tese ou dissertação.
O documento não será disponibilizado durante o período de embargo.
Casos de embargo:
- Solicitação de registro de patente;
- Submissão de artigo em revista científica;
- Publicação como capítulo de livro;
- Publicação da dissertação/tese em livro.



Obs. Este termo deverá ser assinado no SEI pelo orientador e pelo autor.

Documento assinado eletronicamente por Renato De Freitas Bulcão Neto, Professor do
Magistério Superior, em 13/04/2022, às 15:00, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA CRISOSTOMO MARTINS, Discente,
em 13/04/2022, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
2833539 e o código CRC 3710E62E.

Referência: Processo nº 23070.012598/2022-75 SEI nº 2833539



MARIANA CRISOSTOMO MARTINS

Construção e Avaliação Empírica de um
Catálogo de Padrões de Requisitos para

Sistemas de Registro Eletrônico em
Saúde

Dissertação apresentada ao Programa de Pós–Graduação do
Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás,
como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em
Ciência da Computação.

Área de concentração: Ciência da Computação, Linha de
pesquisa: Metodologias e Técnicas de Computação.
Orientador: Prof. Dr. Renato de Freitas Bulcão Neto

Co-Orientadora: Profa. Dra. Taciana Novo Kudo

Goiânia
2022



Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do
Programa de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da UFG.

CDU 004

Martins, Mariana Crisostomo
      Construção e Avaliação Empírica de um Catálogo de Padrões de
Requisitos para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde
[manuscrito]  / Mariana Crisostomo Martins. - 2022.
      CVII, 107 f.: il.

      Orientador: Prof. Dr. Renato de Freitas Bulcão Neto; co
orientadora Dra. Taciana Novo Kudo.
      Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás, Instituto
de Informática (INF), Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Computação, Goiânia, 2022.
     Bibliografia. Apêndice.
      Inclui siglas, gráfico, tabelas.

      1. Reúso. 2. Catálogo. 3. Padrão de requisito de software. 4. S
RES. I. de Freitas Bulcão Neto, Renato, orient. II. Título.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

INSTITUTO DE INFORMÁTICA

ATA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO

Ata nº 05/2022 da sessão de Defesa de Dissertação de Mariana Crisostomo Martins, que confere o título
de Mestra em Ciência da Computação, na área de concentração em Ciência da Computação.

 

Aos trinta e um  dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, a partir das catorze horas, na sala 150 do
Instituto de Informática, realizou-se a sessão pública de Defesa de Dissertação intitulada “Construção e
Avaliação Empírica de um Catálogo de Padrões de Requisitos para Sistemas de Registro Eletrônico
em Saúde”. Os trabalhos foram instalados pelo Orientador, Professor Doutor Renato de Freitas Bulcão
Neto (INF/UFG) com a participação dos demais membros da Banca Examinadora: Professora Doutora
Taciana Novo Kudo (INF/UFG), coorientadora; Professor Doutor Juliano Lopes de Oliveira (INF/UFG),
membro titular externo; e Professor Doutor Auri Marcelo Rizzo Vincenzi (DC/UFSCAR), membro titular
externo, cuja participação ocorreu por meio de videoconferência. Durante a arguição os membros da
banca não fizeram sugestão de alteração do título do trabalho. A Banca Examinadora reuniu-se em sessão
secreta a fim de concluir o julgamento da Dissertação, tendo sido a candidata aprovada pelos seus
membros. Proclamados os resultados pelo Professor Doutor Renato de Freitas Bulcão Neto, Presidente da
Banca Examinadora, foram encerrados os trabalhos e, para constar, lavrou-se a presente ata que é assinada
pelos Membros da Banca Examinadora, aos  trinta e um  dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

TÍTULO SUGERIDO PELA BANCA

 

Documento assinado eletronicamente por Taciana Novo Kudo, Professor do Magistério
Superior, em 31/03/2022, às 17:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §
3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Auri Marcelo Rizzo Vincenzi, Usuário Externo, em
31/03/2022, às 18:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Renato De Freitas Bulcão Neto, Professor do
Magistério Superior, em 31/03/2022, às 19:33, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA CRISOSTOMO MARTINS, Discente,





MARIANA CRISOSTOMO MARTINS

Construção e Avaliação Empírica de um
Catálogo de Padrões de Requisitos para

Sistemas de Registro Eletrônico em
Saúde

Dissertação apresentada ao Programa de Pós–Graduação do Instituto
de Informática da Universidade Federal de Goiás como requisito parcial
para obtenção do título de Mestre em Ciência da Computação, aprovada
em 31 de Março de 2022, pela Banca Examinadora constituída pelos
professores:

Prof. Dr. Renato de Freitas Bulcão Neto
Instituto de Informática – UFG

Presidente da Banca

Profa. Dra. Taciana Novo Kudo
Instituto de Informática – UFG

Prof. Dr. Auri Marcelo Rizzo Vicenzi
Departamento de Computação – UFSCar

Prof. Dr. Juliano Lopes de Oliveira
Instituto de Informática – UFG



Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial do
trabalho sem autorização da universidade, do autor e do orientador(a).

Mariana Crisostomo Martins

Graduou–se em Ciência da Computação na UFG - Universidade Federal
de Goiás. Durante sua graduação, foi monitora no Instituto de Informática
para a disciplina de Engenharia de Software e pesquisadora do CNPq em
um trabalho de iniciação científica ainda na área de Engenharia de Software
voltada para a área da saúde. Também durante a graduação participou de
projetos de extensão, como: organização do CBIS 2016 e desenvolvimento
de atividades no Observatório de Dinâmica Humana - “Redes Sociais Online
- Você sabia?”. Desenvolveu um catálogo de padrões de requisitos baseado
no Manual de Certificação de Sistemas de Registro de Saúde da Sociedade
Brasileira de Informática em Saúde.



Dedico esse trabalho a minha mãe, primeira pessoa que acreditou e me incenti-
vou na vida acadêmica.



Agradecimentos

À Deus pela oportunidade de realizar esse trabalho, sem Ele nada disso seria
possível. Em diversos momentos em que tudo parecia sem saída Ele me sustentou.

Às tias Luzia e Socorro e a vó Deusina por terem me acompanhado nessa
trajetória e cuidado de mim em cada momento. Ainda agradeço ao meu pai por sonhar
com o mestrado comigo e por me lembrar que era o melhor caminho. Obrigada aos meus
irmãos que sempre confiaram em mim e no meu trabalho. E agradeço ao Lucas pelo
apoio incondicional, pelas conversas, comemorações e por todo incentivo, sem você essa
trajetória teria sido bem mais difícil.

Ao professor Dr. Renato de Freitas Bulcão Neto e a professora Dra. Taciana
Novo Kudo pela dedicação, orientação, paciência e auxílio em todo o processo de
desenvolvimento dessa pesquisa. Como pais têm me orientado, sido presentes e me
ensinado sobre a pesquisa e vida profissional com o melhor dos exemplos e com muito
carinho.

Aos meus amigos Luiz, Ana Paula, Giovanna e Adriana que me motivaram e
apoiaram todo meu trabalho. Ao Altino que foi um grande amigo presente do laboratório.
Ainda agradeço às minhas amigas Maria, Ana, Leticia, Amanda e Izabella por sempre se
fazerem presentes e me encorajarem.

Aos meus colegas do grupo de pesquisa Ernesto, Thalia, Pollyana e Cinara que
têm colaborado com meu trabalho e tornado as reuniões mais leves. E aos professores
da pós graduação que sempre se mostraram disponíveis para compartilhar todo amor ao
conhecimento e à pesquisa.

A CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e
ao CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pelo apoio e
financiamento desta pesquisa. Ao INF - Instituto de Informática e à UFG - Universidade
Federal de Goias pela infraestrutura que sempre foi casa. E por fim, mas não menos
importante à banca pela disponibilidade e pelas contribuições para o desenvolvimento
deste trabalho.



Like all other arts, the Science of Deduction and Analysis is one which
can only be acquired by long and patient study, nor is life long enough to
allow any mortal to attain the highest possible perfection in it.

Arthur Conan Doyle,
Sherlock Holmes: A Study in Scarlet.



Resumo

Martins, Mariana. Construção e Avaliação Empírica de um Catálogo de Pa-
drões de Requisitos para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde. Goiânia,
2022. 108p. Dissertação de Mestrado. Instituto de Informática, Universidade Fe-
deral de Goiás.

[Contexto] Catálogos de padrões de requisitos (CPR) são uma abordagem de reúso útil
para lidar com requisitos incompletos, incorretos e omitidos. Os principais benefícios do
uso de catálogos são: economia de tempo e requisitos com maior qualidade. [Problema]
Apesar dessas vantagens, há uma escassez de domínios apoiados e de estudos empíricos
de avaliação de uso desses catálogos. [Objetivo] - Desenvolver um CPR para Sistemas
de Registro Eletrônico em saúde (S-RES) e avaliá-lo empiricamente considerando: (a)
o apoio a elicitação e especificação de requisitos e (b) a percepção de sua utilidade e
facilidade de uso. [Métodos] - Os requisitos modelados no CPR são baseados em um
Manual de Certificação para S-RES comercializados no Brasil. A estrutura e gramática
do CPR baseia-se em um metamodelo chamado Software Pattern Metamodel (SoPaMM),
e a construção do CPR deu-se por meio da ferramenta Terminal Model Editor (TMed).
Em dois estudos de caso, avaliou-se a qualidade de documentos de requisitos construídos
com e sem uso do CPR por estudantes de graduação. Um survey também foi aplicado
para coletar a percepção dos estudantes quanto à utilidade e facilidade de uso do CPR.
[Resultados] - Sobre aspectos de completude e escopo, o catálogo auxiliou no aumento
de aproximadamente 50% da qualidade do Documento de Especificação de Requisitos
(DER). O catálogo permitiu ainda zerar inconsistências em caso de reúso. Na análise de
percepção, 98% dos estudantes afirmaram que o uso do catálogo possibilitou uma elicita-
ção e especificação mais rápida. [Conclusões] - Identificou-se que a abordagem auxilia a
melhorar a qualidade do DER e permite uma percepção de elicitação e especificação mais
rápidas.

Palavras–chave

<Reúso, catálogo, padrão de requisito de software, S-RES.>



Abstract

Martins, Mariana. Construção e Avaliação Empírica de um Catálogo de
Padrões de Requisitos para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde.
Goiânia, 2022. 108p. MSc. Dissertation. Instituto de Informática, Universidade
Federal de Goiás.

[Context] Requirements pattern catalogs (CPR) are a useful reuse approach for dealing
with incomplete, incorrect, and omitted requirements. The main benefits of using catalogs
are: time savings and higher quality requirements. [Problem] Despite these advantages,
there is a scarcity of supported domains and of empirical studies evaluating the use of
these catalogs. [Objective] - Develop a CPR for Electronic Health Record Systems (S-
EHR) and evaluate it empirically considering: (a) support for requirements elicitation
and specification and (b) the perception of its usefulness and ease of use. [Methods] -
The requirements modeled in the CPR are based on a Certification Manual for S-RES
marketed in Brazil. The structure and grammar of the CPR is based on a metamodel
called Software Pattern Metamodel (SoPaMM), and the construction of the CPR took
place using the Terminal Model Editor (TMed) tool. In two case studies, the quality of
requirements documents built with and without the use of CPR by undergraduate students
was evaluated. A survey was also applied to collect students perception of the usefulness
and ease of use of CPR. [Results] - In terms of completeness and scope, the catalog
helped to increase the quality of the Requirements especification document (DER) by
approximately 50%. The catalog also made it possible to eliminate inconsistencies in
case of reuse. In the perception analysis, 98% of the students stated that the use of the
catalog enabled faster elicitation and specification. [Conclusions] - It was identified that
the approach helps to improve the quality of the DER and allows a perception of faster
elicitation and specification.

Keywords

<Reuse, catalog, software requirement pattern, S-EHR>
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CAPÍTULO 1
Introdução

Este capítulo inicia com a apresentação do tema principal desta pesquisa e
das justificativas para o estudo do mesmo. Em seguida, descrevem-se a motivação e o
problema a ser investigado e os objetivos geral e específicos desta pesquisa, além de um
resumo da metodologia utilizada. Por fim, apresenta-se a estrutura em capítulos deste
documento.

1.1 Contextualização

O processo de desenvolvimento de software é complexo e está dividido nas
seguintes partes: engenharia de requisitos, design, construção e teste .

A fase de engenharia de requisitos trata da obtenção dos requisitos necessários
em um software para atender as necessidades dos clientes. O projeto de software refere-
se à fase na qual serão modelados os conhecimentos que facilitam o entendimento do
programador a respeito das necessidades dos clientes. Construção de software é a fase em
que o código-fonte é de fato implementado, são consideradas as atividades: codificação
e depuração. Mas também pode envolver atividades como: planejamento da construção,
projeto detalhado, teste unitário e teste de integração. Na fase de testes é verificado se
o que foi construído está de acordo com as expectativas dos interessados. E a fase de
manutenção é definida por todas as atividades de suporte econômico ao software, tais
como: pré-entrega e pós-entrega. A pré-entrega é caracterizada pelo planejamento das
atividades de pós-entrega. E a pós-entrega é formada pelas atividades de modificação,
treinamento, operação e interface de suporte ao cliente [Bourque, Fairley e Society 2014].

Uma etapa fundamental no desenvolvimento de software é a engenharia de
requisitos. Como citado anteriormente, por meio dela há o entendimento das necessidades
dos clientes. Segundo Pressman [Pressman 2011], a fase de engenharia de requisitos está
dividida em: elicitação de requisitos, análise de requisitos, especificação de requisitos,
validação e gerenciamento de requisitos.

Na fase de elicitação são identificados os atores e a origem dos requisitos medi-
ante o entendimento do problema. Por meio de técnicas como: questionários, entrevistas,
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e protótipos aplicadas às fontes, tais como: resoluções, leis e os principais interessados no
desenvolvimento do software. Essa etapa é marcada pela aquisição, descoberta ou captura
dos requisitos.

Na análise, os requisitos são classificados (como requisitos funcionais ou não
funcionais; derivados de alto nível ou de propriedade emergente; de produto ou processo;
classificados quanto à: prioridade, escopo ou volatilidade). Ainda nessa fase, modelos
conceituais são construídos com o propósito de elucidar onde e como o problema ocorre.
É feito o design arquitetural e a alocação de requisitos para atribuir aos componentes da
arquitetura a fim de satisfazer requisitos. Ainda há a detecção e resolução de conflitos
quanto aos requisitos elicitados.

A etapa de especificação é comumente referida como a fase em que é produzido
um documento que pode ser sistematicamente revisado, avaliado e aprovado. Esse docu-
mento é o documento de especificação de requisitos (DER) que contém especificações de
requisitos funcionais e não funcionais que descrevem o sistema a ser desenvolvido.

Os documentos produzidos na engenharia de requisitos estão sujeitos à validação
e verificação. A primeira refere-se a avaliar se as expectativas dos clientes foram atendidas
e a segunda refere-se a avaliar se a construção está de acordo com os requisitos especi-
ficados. Os requisitos podem ser validados para garantir que o engenheiro de software
compreendeu os requisitos; é importante verificar se o documento de requisitos está em
conformidade com a padronização adotada e se é compreensível, consistente e completo.

Ainda pode ser citada a fase de gerenciamento. Nesta fase trata-se a preocupação
com gestão de mudanças e manutenção do software a fim de obter sucesso no processo
de engenharia de requisitos.

A engenharia de requisitos impacta em todo o ciclo de vida de desenvolvimento
de software. Isto porque essa fase se liga à fase de design para a construção de modelos
que representam o problema tratado. A fase de requisitos procura especificar o que vai
ser de fato implementado. Atividades da fase de requisitos também impactam a etapa de
testes, desde teste unitário [Rook 1986] até testes de sistema. E a manutenção de software
é prevista desde a fase de requisitos, quando há o acompanhamento das mudanças de
software.

Dada a importância da fase de engenharia de requisitos, há uma preocupação
com a execução da mesma. Com a especificação realizada comumente de forma descri-
tiva e informal, podem ser apresentados riscos de falhas que impactam todo o desenvol-
vimento do software, tornando projetos vulneráveis quando as atividades de requisitos
são mal executadas [Palomares, Quer e Franch 2016, Tockey 2015]. [Tockey 2015] ainda
aponta que cerca de 56% dos defeitos encontrados em um software são advindos de do-
cumentações incompletas, com requisitos errados, omitidos, conflitantes e ambíguos.

Uma abordagem para solucionar problemas com requisitos é o reúso
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[Chernak 2012, Irshad, Petersen e Poulding 2018]. À medida que uma empresa pro-
duz software, alguns requisitos podem se repetir ao longo do tempo. Diversos requisitos
não são específicos de um software, alguns nem são específicos de um domínio. Por isso,
reusar requisitos pode ser uma estratégia para melhorar o desenvolvimento do software
e a qualidade dos requisitos comuns [Palomares, Franch e Quer 2014]. A abordagem
de reúso pode ser implementada quando há semelhança entre os requisitos de projetos
[Palomares et al. 2013].

[Irshad, Petersen e Poulding 2018] apresentam em seu trabalho onze abordagens
que permitem reúso, são elas: estruturação, correspondência, combinação de abordagens,
analogia, baseado em modelo, baseado em ontologia, parametrização, rastreabilidade de
requisitos, análise de domínio, gerenciamento de interação de recursos e assistente de
aprendizado de máquina. Dentre as possibilidades de reúso de requisitos há a alternativa
de padrões de requisitos de software (PRS) proposto por Withall [Withall 2007]. Trata-
se de uma abstração que agrega comportamentos e serviços comuns a vários sistemas,
e podem ser reutilizados em software semelhantes. [Irshad, Petersen e Poulding 2018]
citam a proposta de [Franch et al. 2010] em que o trabalho que propõe reúso baseado
em padrões de requisitos é classificado em uma abordagem estruturada.

1.2 Motivação

Padrão de Requisito de Software (PRS) é uma abordagem que descreve como
cada requisito deveria ser escrito conforme um template. O uso de PRS apresenta
vantagens como: o aumento da consistência e qualidade do documento de especificação,
melhor gerenciamento de requisitos e menos tempo necessário na elicitação, apontadas
por Withall e Palmoares et al. [Withall 2007, Palomares, Quer e Franch 2014].

[Withall 2007] descreve os benefícios de usar padrões de requisitos. Em um
padrão é possível perceber orientações sobre a escrita dos requisitos, como indicação
de conselhos e armadilhas; a economia de tempo é obtida uma vez que os requisitos não
precisam ser escritos do zero; a consistência é aumentada com o tratamento dos requisitos
de mesmo tipo, que são descritos de forma semelhante. Apesar desses benefícios, padrões
de requisitos de software são uma abordagem mais interessante para domínios que:
reúnem vários requisitos comuns a diversos sistemas ou domínios que são certificados ou
regulamentados, como é o caso de: domínios de emissão de cupom fiscal, lei de licitações
e contratos administrativos regulamentado pela lei 14.133/2021 [Brasil 2021], aviação, lei
geral de proteção de dados (LGPD) regulamentado pela lei 13.709/2018 [Brasil 2018].

A elicitação realizada com apoio de um ou mais padrões de requisitos permite
maior agilidade no processo, uma vez que os padrões limitam as preocupações do
analista de requisitos [Palomares, Quer e Franch 2014], como consistência e corretude.
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Os padrões permitem orientação em vários níveis de detalhes e seu uso oportunizam:
rastreabilidade – obtida com o melhor gerenciamento de requisitos – e manutenibilidade.

O catálogo de padrões de requisitos é uma maneira estruturada de agrupar
padrões de requisitos segundo alguma categoria. Assim, para o analista de requisitos que
for consultar os padrões a fim de reusar o conhecimento, o obterá de forma organizada e
estruturada que facilita e agiliza no processo de elicitação de requisitos.

A iniciativa de propor um catálogo de padrões de requisitos para o domínio de
registro eletrônico em saúde considera a existência de três utilitários: um metamodelo que
orienta a criação de padrões, uma ferramenta que facilita a criação de PRS e o conjunto
de requisitos definidos no Manual de Certificação de Sistemas de Registro Eletrônico em
Saúde (S-RES) proposto pela Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS) e
pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

A ferramenta em questão [Kudo, Bulcao-Neto e Vincenzi 2020] está fundamen-
tada em dois pilares: a metodologia ágil (BDD) Behavior-Driven Development e o meta-
modelo (SoPaMM) Software Pattern Metamodel [Kudo, Bulcão-Neto e Vincenzi 2019].
A ferramenta (TMed) Terminal Model Editor permite que catálogos de padrões de requi-
sitos sejam especificados conforme o metamodelo SoPaMM. O conhecimento do catálogo
gerado a partir dessa ferramenta está estruturado para proporcionar maior entendimento e
facilidade de uso dos catálogos.

Um catálogo avaliado pode contribuir como uma abordagem mais interessante
para a experimentação e adesão do uso industrial. Essa contribuição se dá pela apresen-
tação de resultados que comprovem os benefícios com o uso do catálogo, como: menor
tempo de elicitação e especificação e maior qualidade no DER.

1.3 Problema

[Kudo, Bulcão-Neto e Vincenzi 2020] realizaram um estudo terciário sobre pa-
drões de requisitos e apresentam uma agenda de pesquisa sobre o tema. Nela, eles apon-
tam que, é importante disseminar catálogos de padrões de requisitos de forma sistemati-
zada, como com a classificação por domínios.

Em um catálogo de padrões sistematizado há uma divisão discriminável do
domínio aos quais ele pode ser aplicado e os tipos de requisitos são definidos de
forma explícita. Assim, o analista de requisitos pode aproveitar o máximo dos be-
nefícios do uso de padrões, ainda que a abordagem de padrões possa ser adequada
ao tipo de requisito: requisito funcional, requisito não funcional e requisito não téc-
nico [Palomares et al. 2013] como também pode ser adequada ao tipo de domínio, al-
guns exemplos são: sistemas de gestão de conteúdo [Palomares et al. 2013], direito
[Engiel, Cappelli e Leite 2014], computação em nuvem [Beckers, Côté e Goeke 2014],
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sistemas de informação [Barcelos e Penteado 2016], sistemas COTS - Commercial off-

the-shelf [Mendez-Bonilla, Franch e Quer 2008], etc.
Existem alguns catálogos na literatura, como por exemplo: [Palomares et al. 2012,

Palomares et al. 2013, Beckers, Côté e Goeke 2014]. Esses catálogos são classificados
por: domínio, tipo de requisito ou outra organização. Apesar da existência de alguns
catálogos, [Kudo, Bulcão-Neto e Vincenzi 2020] apresentam na agenda de pesquisa a
importância de catálogos que possam ser disseminados de forma sistematizada.

[Martins, Kudo e Bulcão-Neto 2021] apresentam um mapeamento sistemático
sobre o estado da arte e da prática sobre catálogos de padrões de requisitos. Os autores
investigam catálogos, métodos de construção, validação, avaliação, disponibilização,
manutenção e uso industrial desses catálogos. O principal achado do estudo é que, mesmo
tendo encontrado alguns catálogos de padrões de requisitos ainda há carência de estudos
que apresentem validação, avaliação, manutenção e disponibilização. Por conseguinte, o
uso industrial também é afetado. A construção de um catálogo de padrões então deve ir
ao encontro desta lacuna.

Para construir um catálogo de padrões de requisitos é importante escolher um
domínio de aplicação no qual existam vários requisitos comuns aos diversos sistemas.
Neste sentido, o domínio de S-RES reserva a característica de apresentar várias funcio-
nalidades comuns a diversos sistemas. Como: identificação de pacientes, profissionais e
estabelecimentos de saúde, certificação digital, identificação de dados demográficos, entre
outros.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho é a experimentação do uso de um catálogo de
padrões de requisitos de software baseado no metamodelo SoPaMM.

1.4.2 Objetivos Específicos

Como objetivos específicos desta pesquisa, têm-se:

• mapear o estado da arte e da prática de catálogos de padrões de requisitos;
• construir um catálogo de padrões de requisitos baseado no Manual de Certificação

de Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde desenvolvido pelo CFM e pela SBIS.
• avaliar empiricamente o uso do catálogo no apoio à elicitação e especificação de

requisitos.
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1.5 Metodologia Utilizada

A metodologia adotada para a construção do catálogo de padrões segue
um metamodelo de padrões de software que é descrito conforme a metodologia do
BDD. A construção deu-se por meio da ferramenta Terminal Model Editor (TMed)
[Kudo, Bulcao-Neto e Vincenzi 2020] que utiliza os conceitos do metamodelo Software
Pattern Metamodel (SoPaMM) [Kudo, Bulcão-Neto e Vincenzi 2019] para descrever a es-
trutura e gramática de catálogos de padrões de requisitos.

O conteúdo do catálogo construído é formado com a modelagem de requisitos
para certificação de S-RES de acordo com o Manual de Certificação elaborado pela SBIS
e pelo CFM. Um requisito desse manual é lido, por vezes, dividido e reescrito como um
requisito de software segundo os conceitos de BDD conforme a gramática do SoPaMM.

Para a avaliação foi realizado um estudo de caso, com estudantes de disciplinas
de requisitos dos cursos de Ciência da Computação e Engenharia de Software. Buscou-
se avaliar os aspectos de qualidade de um documento de especificação de requisitos
(consistência, escopo e completude) conforme a ISO/IEC 24766 [Standardization 2009].
Ainda foi aplicado um survey aos estudantes participantes do estudo para medir a
percepção de facilidade de uso e utilidade do CPR usando o Modelo de Aceitação de
Tecnologia (TAM) [Davis 1989].

1.6 Estrutura do Documento

Este documento está organizado como se segue: o Capítulo 2 apresenta o
referencial teórico de pesquisa, seguido pelo Capítulo 3, onde são discutidos os trabalhos
relacionados. O Capítulo 4 detalha materiais e métodos e o Capítulo 5 apresenta os
resultados obtidos na avaliação. Finalmente no Capítulo 6 contém a conclusão e os
trabalhos futuros.



CAPÍTULO 2
Fundamentação Teórica e Prática

Este capítulo apresenta uma discussão de conceitos principais importantes para
o entendimento do trabalho. É apresentada a ideia de padrão de requisito. Posteriormente
é discutido o desenvolvimento dirigido por comportamento que direciona o método de
construção da proposta.

A seguir são apresentados o metamodelo e a ferramenta que orienta o desenvol-
vimento do trabalho. Também é exposto o Manual de Certificação de S-RES no qual estão
os requisitos que constituirão o catálogo desta proposta. Ainda é indicado o TAM que di-
reciona parte da avaliação da proposta. Por fim, apresentamos a DREAM, ferramenta que
permite instanciação de padrões de requisitos e de testes que foram utilizados na geração
de DER para a avaliação.

2.1 Padrão de Requisito

[Withall 2007] apresenta padrões de requisito de software como uma abstração
que reúne comportamentos e serviços de aplicações com características semelhantes, que
podem ser replicados em documentos futuros. O padrão de requisito é uma abordagem
para especificar um tipo específico de requisito [Withall 2007].

Os padrões de requisitos possibilitam o reúso de conhecimento e orientam a
escrita de documentos de especificação por meio de formulários pré-definidos, usando
linguagem natural. Os padrões de requisitos podem ser de uso geral ou direcionado a um
domínio específico como: cloud computing [Beckers, Côté e Goeke 2014], cms - content

management system [Palomares et al. 2013] e outros.
Um exemplo de padrão de requisito é o apresentado por [Barcelos e Penteado 2016]

como é possível observar na Figura 2.1. A estrutura adotada por eles contém: nome, do-
mínio, propósito, problema, consequência, tipo, solução, e padrões relacionados. O nome
especifica o nome do padrão, que deve ser único e refletir a aplicabilidade do padrão. O
domínio apresenta o domínio de uso do padrão. Propósito expõe o objetivo da aplicação
do padrão. Problema descreve a situação em que o padrão pode ser utilizado. As con-
sequências de um padrão de requisito de software (PRS) apresentam os efeitos do uso do
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padrão. O tipo especifica o tipo de requisito: funcional, não funcional. A solução expõe
um template para a especificação da parte fixa e variável do requisito que o padrão deve
representar. A parte fixa apresenta o texto padrão do requisito e a parte variável denota o
que pode ser substituído por dados pertinentes. E a seção de padrões relacionados exibe
os padrões relacionados que são complementares ao padrão tratado.

Figura 2.1: Exemplo de Padrão de Requisito Funcional para Processar Operação em
Domínio de Sistemas de Informação. [Barcelos e Penteado 2016]

[Palomares et al. 2013] também apresenta um exemplo de padrão de requisito
como é apresentado na Figura 2.2. O padrão é formado pelos aspectos gerais e pela so-
lução detalhada. Os aspectos gerais apresentam informações de: nome, autores, contexto,
problema, forças, solução, aplicação, usos conhecidos e catálogos. Na solução detalhada
temos as seções: objetivo, descrição, palavras-chave, e formulário. O formulário apre-
senta: descrição, restrições, e as partes fixas e estendidas. As partes estendidas são for-
madas por parâmetro e métrica. As partes fixas representam a definição do requisito. As
partes estendidas apresentam informações mais precisas que podem ser usadas na especi-
ficação. Os parâmetros são itens da parte estendida que indicam o que pode ser instanciado
na especificação e incluem métricas que indicam os valores válidos para a instanciação.
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Figura 2.2: Resumo do Padrão de Gerenciamento de Versão de Conteúdo no Domínio de
Sistemas de Gerenciamento de Conteúdo. Palomares [Palomares et al. 2013]

Os benefícios do uso de padrões apontados por Withall [Withall 2007] são:
orientação, economia de tempo e consistência. Os padrões sugerem as informações
a serem incluídas, dando conselhos, alertando sobre problemas comuns e apontando
outros tópicos que devem ser considerados; auxilia na economia de tempo uma vez
que parte dos requisitos está pronta; e finalmente padrões promovem consistência entre
requisitos do mesmo tipo. Withall ainda aponta que a orientação é de maior valor
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porque leva a requisitos muito melhores capaz de evitar problemas e retrabalho. Os
benefícios apontados por [Palomares et al. 2013] são: elicitação mais efetiva com um
processo que orienta o engenheiro dando recomendações e informações; melhor qualidade
e consistência de documentos de requisitos com a indicação da formatação; melhoria no
gerenciamento de requisitos com o rastreamento.

2.2 Desenvolvimento Dirigido por Comportamento

O desenvolvimento dirigido por comportamento também conhecido como BDD
- Behaviour Driven Development - é um processo de desenvolvimento de software e é uma
forma das equipes trabalharem juntas e fecharem a lacuna de colaboração e entendimento
entre executivos e técnicos. Foi desenvolvido por Daniel Terhorst-North no ínicio dos
anos 2000 e publicado em seu artigo intitulado Introducing BDD de 2006 [North 2006].

O BDD surgiu em resposta ao TDD - desenvolvimento dirigido por testes. O
TDD é uma ferramenta para ajudar programadores em novas equipes ágeis a tratar teste e
codificação. [North 2006] encontrou dificuldades em usar e ensinar práticas ágeis como o
TDD, resolveu modificá-lo aproveitando o que considerava bom. O BDD então se tornou
uma abordagem para análise ágil e teste de aceitação automatizado.

O BDD auxilia na construção de uma compreensão compartilhada do problema.
O objetivo desse processo é permitir o desenvolvimento de entregas rápidas e pequenas
para aumentar o feedback e o fluxo de trabalho. A comunicação é feita por meio da
linguagem Gherkin que descreve comportamentos usando a sintaxe Given-When-Then

[Wynne, Hellessoy e Tooke 2017].
A linguagem Gherkin é uma linguagem de domínio específico e permite a

descriçaõ de comportamentos do software. Gherkin possibilita a documentação e a
automação de testes. E permite que os testes possam ser compreendidos pelos envolvidos
sem a necessidade de conhecimento técnico. Na linguagem há a descrição de histórias de
usuário e cenários. O primeiro descreve funcionalidade e pode ser composta por vários
cenários. Os cenários expressam comportamento e são independentes.

Segundo [Cucumber 2019] o processo do BDD é composto por 3 práticas:
descoberta, formulação e automação. A descoberta decide o que será construído com
conversas com os interessados, os objetivos são transformados em features. A formulação
apresenta o que deve ser feito, aqui são obtidos os feedbacks. E na automação é definido
o que é feito, apresentando uma especificação executável.

A descrição do processo do uso do BDD é dada a seguir complementando a
Figura 2.3. No passo 1 é realizado o processo de descoberta, quando há uma conversa
com os interessados a fim de descobrir as necessidades dos clientes. No passo 2 o que
foi descoberto é passado para a equipe de desenvolvimento e testes e há a descrição
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das features e identificação dos cenários. Essas descobertas permitem a geração de
documentos de requisitos estruturados nas quais são descritos as features e cenários que
representam a fase de formulação que seguem a estrutura do BDD conforme a linguagem
Gherkin apresentada na Figura 2.4. Esses documentos permitem o desenvolvimento de
código apresentado no passo 3 e automação de testes definido por [North 2006] como
automação. Os cenários ainda permitem a base para testes como é apresentado no passo
4. A automação de testes permite feedback que pode ser validado e a documentação do
desenvolvimento apresentado no passo 5. E enfim o produto é entregue.

Figura 2.3: Processo de BDD

Figura 2.4: Exemplo de história de usuário

Em [Cucumber 2019] encontra-se algumas vantagens do uso do BDD: aprimora-
mento do processo ágil existente, lançamentos oportunos e confiáveis do software, auxilio
na manutenibilidade e disciplina no processo de desenvolvimento, iterações rápidas que
permitem entregas rápidas, e o problema pode ser dividido em partes menores.
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2.3 Metamodelo SoPaMM

Um metamodelo ajuda a fixar os conceitos na proposta de padrão de requisitos,
melhorando a qualidade do catálogo [Franch et al. 2010]. Diante disso, foi criado o
SoPaMM - Software Pattern Metamodel - que descreve como padrões de requisitos
e padrões de teste podem ser especificados, relatados, armazenados e classificados. O
metamodelo SoPaMM foi descrito na estrutura MOF - Meta-Object Facility que é uma
arquitetura de metamodelagem. Na estrutura são definidas quatro camadas. Cada camada
representa uma instanciação da camada superior como mostra a Figura 2.5.

Figura 2.5: Relacionamento entre MOF, SoPaMM, padrões e modelos terminais.
[Kudo, Bulcao-Neto e Vincenzi 2020]

A definição de MOF na camada M3 serve para a descrição da camada M2 em
que está o SoPaMM que é uma instância do MOF. Na camada M1 temos a descrição de
um padrão segundo o SoPaMM assim temos em M1 uma instância de M2. E finalmente,
na camada M0 temos uma instância da camada M1 na qual são descritos os modelos
terminais conforme os padrões descritos na camada superior conforme está representado
na Figura 2.5.
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Figura 2.6: Metamodelo Software Pattern Metamodel

A Figura 2.6 mostra como é a estrutura do SoPaMM representado na camada M2.
Seus componentes e os relacionamentos são descritos conforme o diagrama de classes
UML. Apresentaremos alguns conceitos importantes do SoPaMM descritos no diagrama
que são importantes para o entendimento deste trabalho.

Pode-se analisar a descrição de cima para baixo. Em um catálogo temos o
conceito de Software Pattern Bag (SPB). Uma bag é a composição de um ou mais padrões.
Uma bag permite a composição de padrões de tipos diferentes como uma padrão de
requisito e um padrão de teste. Uma bag apresenta alguns atributos: nome, problema,
contexto e palavra-chave.

A classe de padrão de software representa o conjunto de padrões de software
que podem ser representados no SoPaMM. Até o momento os padrões que podem ser
representados são de requisitos e de testes. Os atributos dessa classe são: nome, autor,
versão, objetivo e fonte.
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Em um padrão de requisitos descrito no SoPaMM podemos ter: padrão de
requisito funcional e padrão de requisito não funcional. O SoPaMM é construído com base
nos conceitos do BDD e isso fica evidente quando descrevemos os padrões existentes.
A classe de padrão de requisito funcional descreve um comportamento. Como vimos
anteriormente esse comportamento contém a descrição de uma feature com os atributos:
label, As a, I can, So that. Em uma feature há a descrição de cenários que apresentam os
seguintes atributos: label, Given, When, Then. O SoPaMM permite a descrição de regras
de negócio que impactam o comportamento de um padrão. Além disso, existe a descrição
de exemplos de um comportamento.

Em um padrão de requisitos não funcional temos a descrição de propriedades do
sistema. Essas propriedades apresentam os atributos: nome e descrição.

Tratando de padrão de teste temos a especialização de padrão de teste de aceita-
ção que contém casos de teste que usam valores dos exemplos citados anteriormente. Os
casos de teste são uma composição de passos e interfaces de usuário. Os passos são abs-
trações dos cenários de forma que podem ser testados e interfaces de usuário representam
os elementos de interface relacionados aos comportamentos. Em um caso de teste podem
ser especificados os dados de entrada e dados de saída esperados para o teste.

Os benefícios apontados por [Kudo, Bulcão-Neto e Vincenzi 2019] para uso do
SoPaMM são: verificabilidade - um padrão de requisito é uma especificação executável
capaz de gerar testes automatizados; facilidade de comunicação - a especificação de um
padrão de requisito faz uso de linguagens conhecidas e fáceis de usar (história do usuário
e sintaxe do Gherkin) para várias partes interessadas; extensibilidade - o metamodelo
tem pontos extensíveis para o definição de novos tipos de relacionamento entre padrões
de requisitos e padrões de teste; a extensibilidade também se aplica ao suporte para
outros tipos de padrões de software como padrões de teste de unidade; separação de
interesses - casos de teste e elementos de interface do usuário são separados para facilitar
a reutilização e manutenção de casos de teste de interface de usuário.

2.4 Ferramenta TMEd

A TMed - Terminal Model Editor - é, até o presente momento, a única a
permitir a criação de catálogos de padrões de requisitos baseados em comportamento
[Kudo, Bulcao-Neto e Vincenzi 2020]. É uma ferramenta para auxiliar especialistas de
domínio e especialistas em padrões de requisitos a construírem catálogos que podem
auxiliar em especificações futuras. A TMed apoia a construção de modelos terminais do
metamodelo SoPaMM.

O metamodelo SoPaMM relaciona padrão de requisitos e de teste, e representa
um padrão de requisito com comportamentos como descritos na metodologia BDD e
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possibilita transformar esse padrão em uma especificação executável capaz de gerar testes
automatizados.

As principais funções da ferramenta descritas por Kudo et al.
[Kudo, Bulcao-Neto e Vincenzi 2020] são:

1. gerenciar metadados de catálogos de padrões de software;
2. gerenciar tipos de relacionamentos;
3. gerenciar bags de padrões em um catálogo;
4. definir relacionamentos entre bags de padrões;
5. definir relacionamentos entre padrões de software;
6. gerenciar padrões de requisitos não-funcionais de uma bag (e as propriedades de

sistema);
7. gerenciar padrões de requisitos funcionais de uma bag (e as features, scenarios e

examples);
8. gerenciar padrões de testes de aceitação de uma bag (composto de casos de teste e

elementos de interface com usuário); e
9. validar a estrutura do catálogo de acordo com a gramática do metamodelo So-

PaMM.

Figura 2.7: Tela da TMed com o Catálogo de padrões de requisitos em desenvolvimento.
[Kudo, Bulcão-Neto e Vincenzi 2019]

A ferramenta TMed permite a instanciação de aspectos do catálogo segundo os
requisitos. Assim, para cada catálogo são considerados os itens: nome e versão. E dentro
de um catálogo é permitido a instanciação de bags que são agrupamentos de padrões de
requisitos, com os itens: nome, intenção, também conhecido como, e palavras-chave. Em
uma bag pode haver um ou mais padrões de requisitos com os itens: nome, problema,
contexto, forças, solução, autor, versão, e fonte. Em padrões de requisitos funcionais há a
descrição de features, com os itens: label, como, eu posso, de modo a. E em uma feature
pode haver a exposição de um cenário com os itens: label, dado, quando, então. E ainda
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podem haver a descrição de regras de negócio e exemplos. Em um padrão de requisito não
funcional há a apresentação de propriedades do sistema com os itens: nome e descrição.

Na Figura 2.7 apresentamos a tela da TMed com um catálogo em desenvolvi-
mento. É possível observar a existência de bags com padrões de requisitos funcionais e
não funcionais e de teste. Um benefício do uso da TMed é que ela apoia os papéis de
analistas de requisitos e de testes, uma vez que a versão atual do SoPaMM permite espe-
cificar padrões de requisitos com comportamentos e ainda relacioná-los a padrões de teste
e elementos de interface para fins de teste de aceitação.

2.5 Manual de Certificação de S-RES

O Manual de Certificação de S-RES da SBIS [Kiatake et al. 2020] é um docu-
mento construído para possibilitar a certificação de S-RES. O Processo de Certificação
visa, por meio de uma lista de requisitos, avaliar e atestar aspectos de qualidade de S-
RES. Funcionalidades, estrutura, conteúdo, segurança da informação, aderência a legisla-
ções são aspectos considerados nesses requisitos. A lista foi criada com base em diversos
padrões, normas e boas práticas de qualidade de S-RES, e amplamente discutida e apro-
vada por especialistas na área de informática em saúde. Os requisitos constantes neste
Processo de Certificação ainda foram submetidos à consulta pública, onde a comunidade
pôde colaborar para seu aperfeiçoamento.

Foi lançada em março de 2021 a versão 5.1 do processo de Certificação de S-RES
contemplando as categorias de Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) que se refere a
sistemas voltados ao registro de informações de assistência do paciente para construir
um prontuário e Telessaúde que refere-se ao registro de informações da assistência de
pacientes e oferecem recursos para assistência remota. A categoria Prescrição Eletrônica
e Segurança da Informação são novas nesta versão do manual. A primeira refere-se a
sistemas voltados à emissão de prescrições medicamentosas e não medicamentosas por
profissionais para os pacientes, a segunda trata da avaliação específica de segurança
de informação voltada para sistemas que não se enquadram nas demais categorias e
modalidades.

Na categoria PEP, temos a modalidade de consultório individual na qual os
sistemas oferecidos são para uso de um único profissional para registro de prontuário. Na
modalidade de clínica/ambulatório temos sistemas para uso de mais de um profissional
mas não contempla rotinas hospitalares ou de pronto atendimento. A modalidade de
Internação ocupa-se de sistemas oferecidos para unidades que realizam atendimentos
de internação de pacientes, tais como hospitais. E a modalidade de Pronto Atendimento
aborda sistemas oferecidos para unidades de pronto atendimento, tais como UPA e pronto
atendimento e pronto-socorro de hospitais.
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Na categoria de Telessaúde, temos a modalidade de teleconsulta com sistemas
voltados à realização de consultas remotas. A modalidade de teleinterconsulta permite
sistemas voltados para troca de informações e opiniões entre dois ou mais profissionais
de saúde situados em locais físicos distintos, com ou sem a presença do paciente, para
auxílio diagnóstico ou terapêutico, clínico ou cirúrgico. E a modalidade de teletriagem é
voltada para sistema de avaliação à distância dos sintomas para definição da assistência
adequada. Categorias e modalidades voltadas a unidades de pronto-atendimento ou am-
bientes hospitalares, serão publicadas em um futuro próximo, não sendo ainda alvo da
Certificação de S-RES na versão 5.1.

Na categoria de Prescrição Eletrônica, temos a modalidade de Receita Digital
que aborda sistemas voltados à emissão de prescrições medicamentosas e não medica-
mentosas por profissionais diretamente aos pacientes para administração ou realização
externa.

Figura 2.8: Requisitos do Manual de Certificação de S-RES.

Os requisitos para obtenção do Certificado SBIS estão agrupados em três con-
juntos: Requisitos de Estrutura, Conteúdo e Funcionalidades (ECF): referentes ao fluxo
operacional e assistencial, tais como identificação de pacientes, identificação de profissio-
nais, documentação clínica, etc. Requisitos do Nível de Garantia de Segurança 1 (NGS1):
padrão mínimo de segurança da informação, que estabelece todos os elementos essenciais
para uma operação segura e com garantia do sigilo dos dados registrados no sistema. E
os Requisitos do Nível de Garantia de Segurança 2 (NGS2): com os requisitos do NGS1,
e recursos de Certificação Digital necessários para que o sistema opere sem a geração de
registros em papel[Kiatake et al. 2020].

Como pode ser observado na Figura 2.8 os requisitos ainda são organizados me-
diante o estágio de maturidade que representam o nível de amadurecimento do software.
Essa organização permite o acompanhamento da evolução de maturidade de um sistema.
Os níveis de maturidade apontados são: Estágio 1 é o nível inicial e refere-se aos con-
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teúdos e funcionalidades mínimas necessárias para o registro e uso adequado das infor-
mações de saúde dos pacientes. O Estágio 2 aborda os requisitos presentes no Estágio 1
e agrega recursos complementares que oferecem maior eficiência operacional e assisten-
cial. O Estágio 3 contempla os requisitos presentes nos estágios 1 e 2 e incorpora recursos
e funcionalidades avançados para o registro e uso das informações de saúde dos pacientes.

2.6 Technology Acceptance Model

O Technology Acceptance Model (TAM) é o modelo mais aplicado para per-
ceber a aceitação e uso de uma tecnologia. Foi desenvolvido por Fred Davis e Richard
Bagozzi [Davis, Bagozzi e Warshaw 1989, Davis 1989]. É uma dentre diversas aborda-
gens para analisar aceitação de uma tecnologia. Seu diferencial é utilizar duas métricas
para perceber a aceitação e uso: facilidade de uso e utilidade.

O TAM permite variações, mas basicamente é um conjunto padronizado de
questões para coletar a percepção dos usuários sobre o uso de uma tecnologia. Essa
tecnologia pode ser: uma ferramenta, um framework, um catálogo de padrões, entre
outros.

[Al-Emran, Mezhuyev e Kamaludin 2018] realizou um estudo sistemático que
reúne exemplos do uso do TAM no contexto educacional. Os autores destacam que o TAM
é um dos modelos mais usados devido a adaptabilidade, simplicidade e solidez. Auxilia
a compreender a aceitação, permite o sucesso na entrega do ensino acadêmico e reduz
resistência da adoção da tecnologia. No estudo, os autores ainda apontam que dentre os
trabalhos analisados percebeu-se que pesquisa com questionário foi o método de pesquisa
mais confiável para coleta de dados; ciências humanas e tecnologia da informação lideram
com o uso dessa abordagem; e o TAM é a ferramenta mais utilizada no ensino superior.

2.7 DREAM - behaviour DRiven Application Model gene-
rator

A ferramenta desenvolvida no contexto do trabalho de mestrado de
[Ribeiro 2020] tem como objetivo apoiar a construção de modelos de aplicação usando
catálogos de Padrões de Requisitos de Software como referência. A DREAM foi de-
senvolvida baseada no metamodelo SoPaMM que descreve cenários de acordo com a
metodologia BDD.

A DREAM apoia as atividades de elicitação, especificação e escrita do docu-
mentação de requisitos de software a partir de um catálogo de padrões de requisitos de
software. Possibilita que um especialista escolha padrões de requisitos (por meio de um
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catálogo) que se aplicam ao domínio da aplicação a ser desenvolvida e produza um docu-
mento de especificação de requisitos.

Ainda é possível na ferramenta DREAM realizar atividades de especificação e
documentação de casos de teste a partir do mesmo catálogo de padrões de requisitos.
Pode-se observar uma tela da DREAM na Figura 2.9, em que é possível ver informações
de um projeto e de um catálogo, bem como, associar catálogos, visualizar padrões,
atualizar projeto, e gerar especificações de requisitos e de casos de teste.

Figura 2.9: Tela da ferramenta DREAM

2.8 Considerações Finais

O desenvolvimento de um catálogo de padrões de requisitos de acordo com essa
proposta foi definido de acordo com o metamodelo SoPaMM que segue a metodologia
de BDD. A TMed tornou a implementação desses padrões facilitada. O manual serviu
como fonte de requisitos candidatos a se tornarem padrões. A DREAM auxiliou a gerar
os catálogos para a avaliação que foi desenhada com o TAM.

Os requisitos descritos no manual de certificação de S-RES apresentam uma
estruturação que não é tão simples de lidar e identificar para a especificação de requisitos
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do sistema, além dos requisitos aparecerem duplicados por causa da organização do
documento. A informação por vezes aparece agrupada, no entanto não é trivial identificar
a hierarquia do conhecimento.

Ocasionalmente os requisitos descritos no manual apresentam uma estrutura
de difícil entendimento. O conteúdo também presente nos requisitos está distante dos
requisitos que podem ser aproveitados para a especificação. onadas à Computação?



CAPÍTULO 3
Trabalhos Relacionados

Este capítulo apresenta estudos relacionados a abordagem de desenvolvimento.
O foco deste capítulo é mostrar semelhanças e diferenças das abordagens encontradas na
literatura comparadas à proposta deste trabalho. A compreensão desses estudos ajuda
a conceber abordagens e resultados encontrados nesses estudos bem como lacunas e
desafios. Os estudos tratam de catálogos de padrões de requisitos de software.

O meio para recuperar esses estudos de maneira sistemática e repetível é um
mapeamento sistemático. A seção 3.1 de mapeamento sistemático apresenta a subseção
3.1.1 detalhes das atividades para encontrar os estudos; a subseção 3.1.2 de análise
possibilita a apresentação da síntese dos principais resultados dos estudos encontrados
e por fim na subseção 3.1.3 discute-se a respeito do que foi encontrado.

3.1 Mapeamento Sistemático

O mapeamento sistemático é uma forma de síntese de evidências que segue
a estrutura de um protocolo que define questões de pesquisa, estratégias de pesquisa
e critérios de seleção e outros. O mapeamento permite a identificação de grupos de
evidência e de lacunas de pesquisa que direcionam o foco para pesquisa de outros estudos
[Kitchenham e Charters 2007].

[Martins, Kudo e Bulcão-Neto 2021] Realizaram um mapeamento sistemático
no ano de 2020 com o rígido seguimento de um protocolo1. Um caminho para encontrar
estudos de forma repetível e sistemática é o mapeamento sistemático. E descreveremos
alguns aspectos a respeito do desenvolvimento do mapeamento nesta seção.

O objetivo deste mapeamento é caracterizar o estado da arte e da prá-
tica sobre catálogos de padrões de requisitos. Para isso, buscamos elaborar
um protocolo seguindo as diretrizes propostas por [Kitchenham e Charters 2007,
Petersen, Vakkalanka e Kuzniarz 2015].

1https://bit.ly/3gBLPPj
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3.1.1 Protocolo do Mapeamento

a - Questões de Pesquisa

O protocolo do mapeamento permitiu a definição das questões de pesquisa, string

de busca, palavras-chave e fontes de pesquisa. Para atingir o objetivo descrito, as questões
de pesquisa que se deseja responder são:

1. Quais os principais métodos para construção de catálogos de padrões de requisitos?
2. Como são validados os catálogos de padrões de requisitos?
3. Como são avaliados os catálogos de padrões de requisitos?
4. Como são mantidos os catálogos de padrões de requisitos?
5. Como são disponibilizados os catálogos de padrões de requisitos para reúso?
6. Existe evidência do uso prático de catálogos de padrões de requisitos na indústria?

De forma a responder às questões de pesquisa adequadamente, o primeiro passo
foi identificar as palavras-chave que podem fazer parte da string de busca. As palavras
chave identificadas foram:

em português:

• catálogo,
• catálogos,
• padrão de requisito,
• padrão de requisitos,
• padrões de requisito,
• padrões de requisitos,

e em inglês:

• catalog,
• catalogue,
• requirement template,
• requirements templates,
• requirement templates,
• requirements template,
• NFR pattern,
• FR pattern,
• requirement pattern,
• requirement patterns,
• requirements pattern,
• requirements patterns.
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b - Estratégia de Busca

A definição da string de busca se deu a partir das palavras chave e a realização
de um teste piloto em busca de equilíbrio entre abrangência e relevância dos estudos. Para
atender aos idiomas inglês e português delimitamos as strings de busca a seguir:

Versão em inglês:

("requirement pattern"OR "requirement patterns"OR "requirements pattern"OR
"requirements patterns"OR "NFR pattern"OR "FR pattern"OR "requirement

template"OR "requirements template"OR "requirements templates"OR "requirement

templates") AND (“catalog” OR “catalogue”)

Versão em português:

(“catálogo”) AND (“padrão de requisito” OR “padrão de requisitos” OR “padrões de
requisito” OR “padrões de requisitos”)

Foi definida a estratégia de busca automática para obter um maior número de
estudos de maneira mais rápida, a busca manual a fim de minimizar lacunas da estratégia
automática, e a estratégia do snowballing forward (bola de neve para frente) a fim
de obter outros artigos relevantes através da citação dos artigos relevantes encontrados
anteriormente.

Para a busca automática foram escolhidas 4 fontes de pesquisa baseada na
experiência de pesquisadores e em testes piloto: Scopus, Engineerging Village, ACM DL
e IEEE Xplore. Para a busca manual foram definidos: WER - Workshop de Engenharia
de Requisitos; e JSERD - Journal of Software Engineering Research and Development.

c - Critérios de Seleção

Para a seleção dos trabalhos foram definidos seis critérios de exclusão e apenas
um critério de inclusão. De forma que, se o estudo se encaixar em ao menos um critério de
exclusão é excluído. E caso não se encaixe nos critérios de exclusão, precisa ser adequado
ao critério de inclusão para ser incluído.

O critério de inclusão é:

• É um estudo que propõe, relata ou avalia um ou mais catálogos de padrões de
requisitos de software.

Os critérios de exclusão definidos são:

1. Estudo duplicado;
2. Texto completo indisponível gratuitamente na web ou Plataforma Periódicos CA-

PES;
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3. Não foi publicados nos idiomas Português ou Inglês;
4. Não foi publicado em periódicos ou anais de eventos científicos;
5. Não aborda catálogos de PRS;
6. É uma versão preliminar ou resumida de outro estudo já incluso.

Figura 3.1: Processo de obtenção dos estudos do mapeamento.

Os estudos identificados são apresentados abaixo:

E1 Uma ferramenta para construção de catálogos de padrões de requisitos com comportamento
[Kudo, Bulcao-Neto e Vincenzi 2020].

E2 Non-functional requirement patterns for agile software development [Amorndettawin e Senivongse 2019].
E3 A template for writing security requirements [Kamalrudin, Mustafa e Sidek 2018].
E4 An empirical study on catalog of non-functional requirement templates: Usefulness and maintenance

issues [Kopczynska, Nawrocki e Ochodek 2018].
E5 Formal, model - and scenario-based requirement patterns [Fockel et al. 2018].
E6 Systematically developing prevention, detection, and response patterns for security requirements

[Riaz, Elder e Williams 2016].
E7 Cataloguing provenance-awareness with patterns [de Castro Leal, Braga e Serra da Cruz 2015].
E8 Specification of requirements in the information systems domain with the use of patterns

[Barcelos e Penteado 2016].
E9 Using correctness, consistency, and completeness patterns for automated scenarios verification

[Sarmiento, Sampaio do Prado Leite e Almentero 2015].
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E10 Enhancing provenance representation with knowledge based on NFR conceptual modeling: A softgoal
catalog approach [Cruz e Leal 2014].

E11 Reusing non-functional patterns in i[ast] modeling [Cunha e Sampaio do Prado Leite 2014].
E12 A catalog of security requirements patterns for the domain of cloud computing systems

[Beckers, Côté e Goeke 2014].
E13 Eliciting concepts from the brazilian access law using a combined approach

[Engiel, Cappelli e Leite 2014].
E14 Using non-functional requirements templates for elicitation: A case study [Kopczyńska e Nawrocki 2014].
E15 The challenges of representing transparency as patterns [Cunha et al. 2013].
E16 Software requirement patterns [Franch 2013].
E17 A catalogue of functional software requirement patterns for the domain of content management

systems [Palomares et al. 2013].
E18 Evaluation of a systematic approach to requirements reuse [Silva e Benitti 2013].
E19 A catalogue of non-technical requirement patterns [Palomares et al. 2012].
E20 PABRE-Man: Management of a requirement patterns catalogue [Palomares, Quer e Franch 2011].
E21 Capturing transparency-related requirements patterns through argumentation [Serrano e Leite 2011].
E22 Towards a generalised framework for classifying and retrieving requirements patterns

[Naish e Zhao 2011].
E23 A Pattern-Based method for building requirements documents in call-for-tender processes

[Renault et al. 2009].
E24 Requirements Patterns for COTS Systems [Mendez-Bonilla, Franch e Quer 2008].
E25 Extensible requirements patterns of web application for efficient web application development

[Wahono e Jingde Cheng 2002].

3.1.2 Análise Comparativa

a - Quais são os principais métodos para construção de catálogos de padrões de
requisitos?

Após extrair e analisar os métodos para construção de catálogos de PRS des-
critos nos 25 estudos, concluiu-se que dois métodos se destacam: as propostas de
Withall [Withall 2007] e Supakkul [Supakkul et al. 2010], respectivamente. Os estudos
que abordam esses métodos de construção estão especificados na Tabela 3.1.

Os padrões de [Supakkul et al. 2010] capturam regras de refinamento de um
modelo baseado no softgoal a ser satisfeito. O processo é realizado quando um enge-
nheiro refina um modelo adicionando incrementalmente um novo elemento de modelo
e vinculando-o a um existente. Os requisitos são representados como softgoals a serem
satisfeitos. Para determinar a satisfatibilidade, as decisões são registradas e, à medida que
um tópico é satisfeito, outros tópicos podem ser adicionados. A junção desses elementos
forma o grafo SIG.

O método de construção de [Withall 2007] apresenta a etapa de filtragem de re-
quisitos em especificações disponíveis. Requisitos são classificados, outros descartados.
Durante a etapa de alinhamento, os requisitos são agrupados, e também é realizada a de-
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Tabela 3.1: Método de construção de catálogo de padrões de requisitos.
Método de Construção Estudos
Baseado no método de Withall E1, E2, E5, E6, E12, E14, E16, E17-19, E23, E24
Baseado no método de Supakkul E7, E9-11, E13, E15, E21
Não identificado E3, E4, E8, E20, E22, E25

composição de requisitos complexos. Na fase de análise, é verificada a adequação daquele
requisito mediante a frequência do mesmo nas especificações. Nesta etapa, é importante
a avaliação de especialistas para restringir padrões candidatos. Ainda podem ser realiza-
das a análise de consistência e a melhoria gramatical. Durante a fase de formulação, os
padrões candidatos são convertidos em padrões e pode ser feito o agrupamento desses
padrões. Finalmente, na etapa de construção, os padrões evoluem e são classificados de
acordo com os esquemas e têm seus relacionamentos estabelecidos.

De forma complementar, apenas cinco (E1, E8, E12, E18 e E20) dos 25 estudos
reportam uma ferramenta de apoio à construção do catálogo. Além disso, dentre os
domínios de aplicação para os quais os catálogos foram construídos, é possível identificar:
sistemas de registro eletrônico em Saúde (S-RES) (E1), sistemas distribuídos (E5),
sistemas de informação (E8), computação em nuvem (E12), Direito (E13), gerenciamento
de conteúdo (E16 e E17), processos de licitação (E23), COTS (E24) e aplicações web
(E25). Observa-se também que 17 dos 25 estudos tratam requisitos não funcionais, com
destaque para os requisitos de segurança e transparência. Por outro lado, apenas dois
trabalhos abordam requisitos funcionais em seus catálogos, e três tratam de requisitos não
técnicos.

Portanto, como resposta à QP1, tem-se a predominância dos métodos de Withall

e Supakkul, o baixo suporte ferramental para construção de catálogos de PRS, uma

diversidade de domínios de aplicação e maior número de estudos dedicados a padrões de

requisitos não funcionais.

b - Como são validados catálogos de padrões de requisitos?

Apenas sete estudos descrevem a abordagem adotada na validação de seus catá-
logos de PRS, como mostra a Tabela 3.2. Observou-se uma diversidade de mecanismos
de validação, que seguem o esquema de classificação de estudos discutido em Petersen et
al. [Petersen, Vakkalanka e Kuzniarz 2015].
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Tabela 3.2: Método de validação de catálogo de padrões de requisitos.
Método de Validação Estudos
Estudo de caso com estudantes E4, E7, E8 e E18

Experimento em laboratório E21

Simulação E6

Prova de propriedades E17

Dentre esses sete estudos, quatro realizam validação com estudantes. No estudo
E4, a validação deu-se com grupos de estudantes utilizando os catálogos para elicitação
de requisitos, enquanto outros grupos efetuaram a elicitação sem o apoio de catálogos. No
estudo E7, um estudante aplica o catálogo para proveniência de dados científicos em um
sistema. Em E18, dois grupos de estudantes são utilizados (sendo um grupo de controle)
e efetuaram a especificação de um sistema de livraria e de aluguel de automóveis com o
auxílio de um catálogo.

O estudo E21 efetua a validação do catálogo sobre um grafo de argumentação,
e algoritmos raciocinam sobre o grafo para determinar a validade relativa, verificando
se os argumentos são aceitáveis ou se precisam de mais discussão. Em E6, efetua-se a
validação com teste aleatório e conjunto de treinamento utilizando estatísticas Kappa, e os
responsáveis determinam se o catálogo auxilia nos controles de segurança e privacidade.
Por fim, o estudo E17 analisa aspectos do catálogo construído baseado em cobertura do
esquema de classificação, cobertura do documento de especificação e generalidade do
catálogo.

Portanto, em resposta à QP2, poucos estudos reportam a validação de catálogos

de padrões de requisitos, com diferentes abordagens de validação, sendo a maioria em

ambiente acadêmico.

c - Como são avaliados os catálogos de padrões de requisitos?

Ao extrair e analisar as abordagens de avaliação de catálogos, foram encontrados
apenas três estudos que realizaram a avaliação, todos com profissionais da indústria. A
classificação das abordagens de avaliação também seguem o esquema de classificação
sugerido por [Petersen, Vakkalanka e Kuzniarz 2015].

Tabela 3.3: Método de avaliação de catálogo de padrões de requisitos.
Método de Avaliação Estudos
Avaliação com profissionais E2, E12 e E18

O E2 realizou avaliação com profissionais da metodologia ágil Scrum, utilizando
diversos tipos de sistema, tais como registro de alunos, informação de cliente, empréstimo
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de biblioteca e controle de acesso ao aplicativo. Para avaliar a eficiência dos padrões
de requisitos não funcionais (NFR), mediram o tempo que cada membro da equipe
levou para especificar os requisitos, antes e depois de usar os padrões. Como resultado,
descobriram que os padrões auxiliam na melhoria da eficiência da redação de requisitos.
Para avaliar a eficácia dos padrões, primeiro verificaram a correção de todos os requisitos
especificados quando os membros da equipe utilizaram os padrões. Os membros da equipe
foram capazes de escrever os requisitos usando as representações corretas, aplicar o
corretamente os padrões, e associar NFRs a padrões de requisitos funcionais (FRs).

O estudo E12 realiza a avaliação analisando aspectos do catálogo com consulto-
res de segurança, e efetua uma análise baseada em projetos industriais a fim de, ter mais
detalhes do catálogo, não esquecer nenhum aspecto. As conclusões dessa avaliação re-
latam: redução do esforço da documentação, ajuda na eliciação de requisitos com mais
detalhes, apoio na identificação de ameaças e auxílio para tratar de questões importantes
de segurança.

Em E18, aplica-se um questionário com seis especialistas com nível de experiên-
cia de três a sete anos para verificar a contribuição do catálogo como reúso nas atividades
de especificação de requisitos e verificar se o catálogo ajuda na redação dos requisitos.

Portanto, conclui-se que há uma escassez de trabalhos que relatam a avaliação

de seus catálogos de requisitos, ficando a grande maioria dos estudos primários existentes

apenas como propostas de solução para reúso de requisitos de um dado domínio de

aplicação.

d - Como são mantidos os catálogos de padrões de requisitos?

Apenas cinco dos 25 estudos (E4, E6, E7, E14, E15) abordam a manutenção dos
catálogos de padrões de requisitos.

No estudo E4, a manutenção foi realizada a partir da reunião de 42 projetos. Foi
feita uma limpeza dos dados e obteve-se em torno de 400 padrões. Buscaram um esforço
de manutenção menor com aplicação do princípio de Pareto. No estudo E6 os autores
apresentam uma extensão do catálogo mas não descrevem como ela acontece. No estudo
E7 o refinamento do catálogo é por detalhamento da hierarquia de padrões. Identificam as
perguntas e buscam o modelo conceitual para projetos. No estudo E14 os autores relatam
que o catálogo foi mantido e melhorado mas não detalham como foi realizado. No estudo
E15 é verificada a sintaxe e a semântica para efetuarem a manutenção.

Considerando que a maioria dos estudos primários não realizou validação e
avaliação de seus catálogos, é de se esperar que os estudos não se preocupassem ainda

com a evolução desses catálogos
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Tabela 3.4: Disponibilização do catálogo de padrões de requisitos.
Tipo de Publicação Estudos
Referências E5, E12, E14, E15
Site de grupo de pesquisa E9, E16, E18, E19, E21, E23

e - Como os catálogos de padrões de requisitos estão disponíveis para reúso poste-
rior?

Como apresenta a Tabela 3.4, quatro estudos citam trabalhos do grupo de
pesquisa nos quais o catálogo é disponibilizado para acesso, como o estudo E5, que
referencia um relatório técnico no qual o catálogo está publicado. A Tabela 3.4 destaca
seis estudos que publicam catálogos em sites dos grupos de pesquisa para acesso. É o
caso do estudo E19, que disponibiliza o catálogo sob uma licença Creative Commons,
que permite o uso não comercial (e.g., pesquisa e experimentação), mas sem trabalhos
derivados.

Como resposta à QP5, portanto, tem-se que a maioria dos estudos primários (15

de 25) não relata/disponibiliza formas de acesso aos seus catálogos de PRS.

f - Existe evidência do uso prático de catálogos de padrões de requisitos na indústria?

Da análise dos 25 estudos relevantes, apenas quatro deles apresentam uso prático
na indústria, como descrito a seguir.

No trabalho E12 o uso é realizado pelos consultores de segurança para domínio
de computação em nuvem. Os profissionais auxiliam na validação do catálogo aplicando-
o em seus cenários. Os consultores mencionaram: o catálogo ajuda na eliciação de
requisitos de segurança em mais detalhes, apoia a identificação de ameaça de ativos, ajuda
a não esquecer questões de segurança relevantes, e suporta a identificação e classificação
de requisitos de segurança. Outras lições aprendidas foram: que os catálogos diminuem o
risco de falta de requisitos, os catálogos auxiliam na explicação de requisitos e tomada de
decisão, os catálogos reduzem a tarefa de documentação, a leitura do catálogo pode ser
demorada e a estrutura dos padrões deve ser aprendida previamente.

O estudo E14 é conduzido em organização que executa diversos projetos de de-
senvolvimento de software sob medida. O desenvolvimento é realizado pelos Departa-
mento da Poznán University of Technology (PUT). Dentre os colaboradores, temos: usuá-
rios finais, alunos, parceiros e fornecedores. O estudo usou o catálogo em 7 projetos:
sistema de gerenciamento de notas, sistema de construção de currículos, aplicação para
júri de exames de bacharelado e mestrado, módulo de pesquisa no Moodle, sistema para
análise e coleta de dados do corpo docente, e sistema de gestão de tarefas de funções
organizacionais. As conclusões do uso foram: mais de 80% dos requisitos mantiveram-se
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estáveis, é necessário investir horas em treinamento, importante diminuir dúvidas sobre
funções para aumentar eficiência, usar os conhecimentos observados após as reuniões
para indicar rapidamente áreas de melhoria, indicar prioridade das características antes de
tratá-las. Como resultado, 90% dos participantes ficaram satisfeitos com a qualidade da
eliciação.

Nos estudos E19 e E20, o uso do catálogo é realizado pela equipe que apoia
o desenvolvimento do catálogo que é o grupo do Centre De Recherche Public Henri

Tudor (CRPHT) também chamada TUDOR. A TUDOR trabalha em colaboração com
consultores autônomos, esses são federados a uma rede de negócios chamada CASSIS. Os
consultores são treinados para métodos inovadores produzidos por projetos de pesquisa e
eles usam esses métodos em contextos industriais. TUDOR monitora a aplicação desses
métodos para garantir que eles não se desviem com o tempo. Os consultores usaram
o método em mais de 40 projetos. Os catálogos desenvolvidos pelos pesquisadores
foram utilizados com a integração das ferramentas PABRE e OPAL. Os catálogos foram
utilizados para eliciação e gerenciamento de requisitos em cenários como: licitação e
gerenciamento de conteúdo.

3.1.3 Discussão

O primeiro estudo primário sobre catálogo de padrões de requisitos data de 2002
(E25), enquanto que 22 dos 25 estudos foram publicados de 2011 a 2020. Apenas sete
estudos validam seus catálogos e apenas três os avaliam, embora sejam com profissionais
da indústria.

Existam dois métodos predominantes para construção de catálogos, esse pro-
cesso ainda tem baixo suporte ferramental. Observa-se uma diversidade de domínios de
aplicação desses catálogos.

Dois grupos de pesquisa destacam-se: um do brasileiro Julio Cesar Sampaio
do Prado Leite, com foco em NFR, e outro do espanhol Xavier Franch, que tem feito
parcerias com a indústria para a adoção de PRS em seus processos de desenvolvimento.

A manutenção dos catálogos ainda é uma preocupação incipiente. E não foram
encontrados relatos de repositórios de catálogos de padrões de requisitos organizados por
pesquisadores do tema. Ou seja, a disponibilização desses catálogos de forma centralizada
e organizada ainda é uma lacuna.

Todos esses resultados trazem evidências de que construção, validação, avalia-
ção, manutenção e publicização de catálogos de requisitos representam lacunas de pes-
quisa. Supõe-se que mais pesquisas relacionadas a esses tópicos ajudarão a amadurecer o
uso de padrões de requisitos na prática da indústria de software.
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Acredita-se que, para que se estabelecer parcerias com a indústria, é necessário
criar uma infraestrutura em torno de catálogos de PRS, em que hajam: (i) ferramentas de
apoio a sua construção; (ii) iniciativas de validação; (iii) definição de métricas e métodos
para avaliação; e (iv) meios padronizados de publicização.

3.2 Considerações Finais

Dados os catálogos apresentados na literatura percebeu-se que apresentam uma
lacuna na validação e avaliação desses catálogos. Outro ponto é que, os catálogos
nem sempre apresentam um método de construção guiado por um metamodelo e um
documento que direcione os documentos que devem apresentar-se do catálogo. Catálogos
de padrões de requisitos ainda têm disponibilização e manutenção raras. Com isso, a
proposta desse trabalho torna-se um diferencial, com o objetivo de construir um catálogo
de padrões de requisitos de software para o domínio da saúde e avaliá-lo.



CAPÍTULO 4
Materiais e Métodos

Este capítulo descreve métodos e materiais utilizados para atingir o objetivo
geral, o desenvolvimento de um catálogo de padrões de requisitos para S-RES baseado no
Manual de Certificação de S-RES.

Na Seção 4.1, é descrito o método que utiliza o metamodelo SoPaMM e a
infraestrutura da ferramenta TMed, com os conhecimentos dispostos no Manual de
Certificação de S-RES utilizados na construção do catálogo de padrões de requisitos.

Na Seção 4.2, é descrito o método de estudo de caso combinado ao plano de
avaliação, aos questionários, métricas definidas com a ISO/IEC 24766, o TAM e o método
GQM que permitiram a análise dos DERs e foram utilizados para possibilitar a avaliação
do catálogo.

4.1 Construção do Catálogo

Nesta seção são descritas atividades realizadas para o desenvolvimento do catá-
logo de padrões de requisitos. O desenvolvimento do catálogo acontece a partir da iden-
tificação e definição dos requisitos. Os requisitos são encontrados no Manual de Certifi-
cação de S-RES. Para a construção do catálogo realizamos um mapeamento de requisitos
comuns a vários sistemas adequando-os a um formato, neste caso, definido conforme o
SoPaMM.

Os requisitos são lidos e interpretados a fim de serem modelados. A modelagem
segue a estrutura do SoPaMM apresentada na Figura 2.6. Após a identificação de cada
requisito pertencente às categorias e modalidades, são identificados os relacionamentos
segundo o SoPaMM. Então, alguns requisitos do manual podem se tornar padrão de
requisitos funcionais ou não funcionais e são agrupados em Bags do SoPaMM. A
definição de bags segue a estrutura do manual que divide os requisitos por assunto,
por exemplo: identificação de estabelecimento de saúde. Posteriormente, são descritas
possíveis features e cenários do PRS funcional. E, caso existam, ainda são descritas
possíveis regras de negócio.
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A ferramenta TMed permite a instanciação de aspectos do catálogo segundo
o requisito documentado no Manual. Assim, para cada catálogo são considerados os
itens: nome e versão. Dentro de um catálogo é permitido a instanciação de bags que
são agrupamentos de padrões de requisitos, compostas pelos itens: nome, intenção,
também conhecido como e palavras-chave. Em uma bag pode haver um ou mais padrões
de requisitos formados pelos itens: nome, problema, contexto, forças, solução, autor,
versão e fonte. Em padrões de requisitos funcionais há a descrição de features, compostos
pelos itens: label, como, eu posso e de modo a. Em uma feature pode haver a descrição
de um cenário com os itens: label, dado, quando e então. Ainda, podem haver a descrição
de regras de negócio e exemplos. Em um padrão de requisito não funcional há a descrição
de propriedades do sistema composto por: nome e descrição.

De forma detalhada, com apoio da ferramenta TMEd, a construção do catálogo
para S-RES foi realizada seguindo os seguintes procedimentos. Obedecendo o esquema
do metamodelo SoPaMM, foram criados agrupamentos de padrões (bags) para represen-
tar os requisitos de estágio 1 das categorias ECF. Para ilustrar a etapa de criação de bags e
as etapas seguintes, de acordo com a Figura 2.6 que ilustra a categoria ECF.01 com requi-
sitos sobre a identificação de estabelecimentos de saúde, será utilizado um agrupamento
(SoftwarePatternBag) chamado Id_Estabelecimento_ De_Saude.

Em uma bag, os requisitos funcionais de cada categoria são mapeados para um
padrão de requisito funcional, no qual há a descrição de problema, solução e contexto
de uso do padrão. O comportamento de um cadastro de um estabelecimento de saúde é
mapeado para uma feature, na qual descrevem-se cenários de cadastro de estabelecimento
de saúde em situações de sucesso e insucesso (p.ex. quando o CNPJ ou CNES é inválido
ou duplicado).

Voltando ao exemplo da bag Id_Estabelecimento_ De_Saude, observa-se na
Figura 2.8 que o requisito ECF.01.01 tornou-se um FunctionalReqPattern no trecho do
CPRS da Figura 4.1. Ao mesmo tempo, o requisito ECF.01.02 do manual da SBIS não
foi representado como um padrao de requisito funcional, mas sim como cenários do
FunctionalReqPattern citado. Isto mostra que os requisitos da SBIS necessitam de uma
estrutura de organização que facilite não apenas a sua compreensão, mas também o reúso
desses requisitos no desenvolvimento e certificação de S-RES.
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Figura 4.1: Tela da Construção do Catálogo na TMed.

Uma vez que, foi definido o catálogo e o padrão de requisito, são instanciados
as informações a respeito desse padrão. Por exemplo, na Figura 4.2 temos as informações
sobre o padrão de requisito Id_ estabelecimentoDeSaude.

Figura 4.2: Padrão de Requisito Funcional - registro de estabelecimento de saúde

Após a descrição dessas informações passamos à definição da feature. Na Fi-
gura 4.3 observa-se a definição dos campos: as, I can, So that e o nome da feature. A
feature do exemplo descreve a identificação de um estabelecimento de saúde que indica o
registro de um estabelecimento de saúde.
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Figura 4.3: Feature do PRF - registro de estabelecimento de saúde

Após a definição da feature, passamos à descrição dos cenários (de sucesso e
de insucesso) com os campos: given, when, then e o nome do cenário. Na Figura 4.4 é
apresentado um cenário de insucesso da feature descrita anteriormente para o registro de
um estabelecimento de saúde mediante Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(CNES) inválido.

Figura 4.4: Cenário de insucesso de registro de um estabelecimento de saúde - CNES
inválido

A definição de padrões de requisitos não funcionais é semelhante a de padrões de
requisitos funcionais, visto que, os atributos do padrão são iguais, como pode-se observar
na Figura 4.5. Mas, ao invés de na etapa seguinte ser descrita uma feature, foram descritas
as propriedades do sistema, como pode-se ver na Figura 4.6

Figura 4.5: Padrão de requisito não funcional - usabilidade na busca de paciente
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Figura 4.6: Propriedade do sistema de usabilidade na busca de pacientes

Após a definição dos padrões de requisitos funcionais e não funcionais, elaborou-
se os padrões de teste de aceitação, como na Figura 4.7, mas ainda espera-se uma versão
atualizada do Manual Operacional de Ensaios e Análises para instanciação dos casos e
dos dados de teste para os respectivos padrões de requisitos e dos exemplos.

Figura 4.7: Padrão de teste de aceitação - registro de estabelecimento de saúde

A versão atual do catálogo está completa referente às categorias ECF, NGS1 e
NGS2 no nível 1 da versão 5.1. A versão corrente do catálogo conta com 23 Software
Pattern Bags, contendo 170 padrões de requisitos, sendo 19 padrões de requisitos não
funcionais, e 175 padrões de teste de aceitação. Uma versão preliminar do catálogo foi
aprovada em um artigo em workshop internacional [Martins, Kudo e Bulcão-Neto 2021].
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4.2 Avaliação do Catálogo

De acordo com os resultados do mapeamentos sistemático [Martins, Kudo e Bulcão-Neto 2021],
descritos na Seção 3.1, pode-se compreender os mecanismos de validação e avaliação de
catálogos de padrões de requisitos. Como resultado, foi elaborado um protocolo para o
planejamento da avaliação e está disponível para consulta.1

A avaliação deste trabalho foi desenhada em um plano de avaliação que foi sub-
metido e aprovado pelo Comitê de Ética: o projeto intitulado Padrões de Requisitos para
Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde, com número CAAE 51957221.5.0000.5083.2

4.2.1 Plano de Avaliação

a - Objetivos

O objetivo é avaliar o catálogo de padrões de requisitos funcionais e não funci-
onais e sua possível contribuição para a comunidade de engenharia de requisitos quanto
à:

• percepção de tempo de elicitação e especificação de requisitos;
• qualidade do documento de especificação de requisitos (DER) gerado a partir do

catálogo (completude, corretude e escopo);
• e percepção quanto à usabilidade e utilidade do catálogo.

b - Hipóteses

Adotou-se no planejamento a estratégia do método Goal-Question-Metrics

(GQM) para coleta de dados. As hipóteses foram descritas de acordo com o objetivo
da avaliação. Em seguida, para cada hipótese apontou-se a questão de pesquisa associada
e a métrica para obtenção dos dados. De forma que chegou-se às seguintes hipóteses:

• H01 - O catálogo não reduz o tempo de elicitação de requisitos
HA01 - O catálogo auxilia na percepção da redução do tempo de elicitação de

requisitos
• H02 - O catálogo não reduz o tempo de especificação de requisitos

HA02 - O catálogo auxilia na percepção da redução do tempo de especificação
de requisitos

1Link do protocolo de avaliação: https://bit.ly/363ckLF
2Mais informações a respeito do projeto também podem ser encontradas no endereço

https://bit.ly/3B6Qwdz
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• H03 - O catálogo não colabora para a melhoria na qualidade do documento de
especificação de requisitos

HA03 - O catálogo colabora para a percepção de uma melhoria na qualidade
do documento de especificação de requisitos

• H04 - O catálogo não possui boa usabilidade no apoio à elicitação e especifica-
ção de requisitos

HA04 - O catálogo possibilita a percepção de um boa usabilidade no apoio à
elicitação e especificação de requisitos

• H05 - O catálogo não possui boa utilidade no apoio à elicitação e especificação
de requisitos

HA05 - O catálogo possibilita a percepção de um boa utilidade no apoio à
elicitação e especificação de requisitos

As hipóteses nulas estão destacadas em negrito e referem-se a relação da não
existência de um fenômeno destacado, ou seja, as hipóteses nulas apresentam a não
existência de melhora de um aspecto do DER avaliado a partir do uso do catálogo.
Enquanto as hipóteses alternativas referem-se a existência de melhoria de um aspecto
do DER avaliado a partir do uso do catálogo - é o que deseja-se encontrar.

c - Métricas

Para cada hipótese apontada anteriormente, as questões de pesquisa e as métricas
foram descritas para obtenção dos dados desta investigação. Em seguida, definiu-se o
plano de coleta, no qual para cada métrica foi especificada como coletar e quem deveria
fornecer esses dados.

Dado o objetivo do questionário de percepção: avaliar uma abordagem de reúso
de requisitos em relação à eficiência, eficácia e usabilidade sob o ponto de vista de
estudantes da disciplina de engenharia de requisitos no contexto de especificação e
documentação de requisitos de software.

Para a construção do questionário relacionou-se cada hipótese a uma ou mais
questões de pesquisa. E cada questão de pesquisa a uma ou mais métricas. De forma que,
H0X direciona a questão QY. E a questão QY mede as variáveis MQY.W como segue a
seguir:

• H01 - O catálogo não reduz o tempo de elicitação de requisitos

– Q1 - O tempo no processo de elicitação de requisitos quanto ao uso da
abordagem de padrões de requisitos é menor em relação ao seu não uso?

* MQ1.1 - Impressão subjetiva a respeito do tempo de elicitação dos
requisitos na abordagem ad hoc em relação ao uso de catálogos
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• H02 - O catálogo não reduz o tempo de especificação de requisitos

– Q2 - O tempo no processo de especificação de requisitos quanto ao uso da
abordagem de padrões de requisitos é menor em relação ao seu não uso?

* MQ2.1 - Impressão subjetiva a respeito do tempo de especificação dos
requisitos na abordagem ad hoc em relação ao uso de catálogos

• H03 - O catálogo não colabora para a melhoria na qualidade do documento de
especificação de requisitos

– Q3 - A completude, corretude, escrita e organização dos requisitos elicitados
com o uso da abordagem do catálogo de padrões de requisitos é maior em
relação ao seu não uso?

* MQ3.1 - Impressão subjetiva a respeito da completude do documento de
especificação de requisitos com o uso do catálogo de padrões

* MQ3.2 - Impressão subjetiva a respeito da qualidade da escrita do docu-
mento de especificação de requisitos com o uso do catálogo de padrões

* MQ3.3 - Impressão subjetiva a respeito da organização do documento de
especificação de requisitos com o uso do catálogo de padrões

* MQ3.4 - Impressão subjetiva a respeito da corretude do documento de
especificação de requisitos com o uso do catálogo de padrões

• H04 - O catálogo não possui boa usabilidade no apoio à elicitação e especificação
de requisitos

– Q4 - A usabilidade do catálogo é boa?

* MQ4.1 - Impressão subjetiva a respeito da facilidade de elicitar novos
requisitos com o catálogo

* MQ4.2 - Impressão subjetiva a respeito da facilidade de ganhar habilidade
para usar o catálogo

* MQ4.3 - Impressão subjetiva a respeito da facilidade de lembrar como
usar o catálogo

* MQ4.4 - Impressão subjetiva a respeito da facilidade de usar o catálogo

• H05 - O catálogo não possui boa utilidade no apoio à elicitação e especificação de
requisitos

– Q5 - A utilidade do catálogo é boa?

* MQ5.1 - Impressão subjetiva a respeito da facilidade de aprender a usar
do catálogo

* MQ5.2 - Impressão subjetiva a respeito da utilidade do catálogo para
elicitar requisitos
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* MQ5.3 - Impressão subjetiva a respeito da facilidade para especificar
novos requisitos

* MQ5.4 - Impressão subjetiva a respeito da utilidade do catálogo para
especificar requisitos

– Q6 - O catálogo auxilia no entendimento do domínio?

* MQ6.1 - Impressão subjetiva a respeito da facilidade de entender o
domínio de S-RES com apoio do catálogo

– Q7 - Usaria o catálogo de padrões de requisitos na prática profissional?

* MQ7.1 - Impressão subjetiva a respeito da utilidade do catálogo na prática
profissional

• Geral

– Q8 - Qual a percepção a respeito do uso de catálogos de padrões de requisitos?

* MQ8.1 - Quais os aspectos positivos da abordagem?

* MQ8.2 - Quais os aspectos a serem melhorados na abordagem?

* MQ8.3 - Existem sugestões para este catálogo?

d - Plano de Coleta

Com a definição das questões e das métricas, foi possível delimitar o plano de co-
leta que pode ser observado na Tabela 4.1. A partir desses artefatos, foi possível construir
o questionário de percepção, tal como descrito no Apêndice B. Outro meio para coletar
dados para a avaliação é o DER construído pelos estudantes com e sem o uso do catá-
logo. Os aspectos definidos no objetivo e que guiaram as hipóteses, questões e métricas
foram definidas de acordo com aspectos identificados no mapeamento sistemático e no
Technology Acceptance Model (TAM)[Al-Emran, Mezhuyev e Kamaludin 2018].

4.2.2 Design

Seleção de Caso

O estudo foi realizado durante o semestre letivo 2021/1 em aulas sobre requisitos
de software junto a alunos de turmas de engenharia de requisitos em Bacharelado em
Ciência da Computação (BCC) e requisitos de software em Bacharelado em Engenharia
de Software (BES). O estudo ocorreu nas residências dos alunos, que se reuniram de
forma remota em decorrência da pandemia da Covid-19. Os alunos tiveram as mesmas
condições de acesso aos conhecimentos e ferramentas para a realização do estudo de
caso.

Os participantes do estudo de caso foram acadêmicos das disciplinas de Enge-
nharia de Requisitos (com 39 alunos matriculados) e Requisitos de Software (com 30
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Tabela 4.1: Plano de Coleta do Questionário de Percepção
Métrica Como coletar? Quem fornece?
MQ1.1 Questionário de Percepção - Questão 1 Estudantes de requisitos
MQ2.1 Questionário de Percepção - Questão 2
MQ3.1 Questionário de Percepção - Questão 3
MQ3.2
MQ3.3
MQ3.4
MQ4.1 Questionário de Percepção - Questão 4
MQ4.2
MQ4.3
MQ4.4
MQ5.1 Questionário de Percepção - Questão 5
MQ5.2
MQ5.3
MQ5.4
MQ6.1
MQ7.1
MQ8.1 Questionário de Percepção - Questão 6
MQ8.2 Questionário de Percepção - Questão 7
MQ8.3 Questionário de Percepção - Questão 8

alunos matriculados), respectivamente, nos cursos de BCC e BES. Conforme os projetos
pedagógicos vigentes desses cursos, as referidas disciplinas são obrigatórias e oferecidas
ambas no 7º período.

O estudo de caso foi realizado remotamente: as aulas e os encontros dos grupos
com a professora ministrante para discussão e resolução de dúvidas foram realizados com
o apoio da ferramenta Google Meet. Os estudantes ficaram livres para se reunirem e se
organizarem online para a entrega de trabalhos nos prazos especificados.

Características do Estudo de Caso

Os participantes foram selecionados de forma não aleatória, ou seja, os próprios
alunos escolheram os colegas com quem queriam formar grupos. Trinta e nove estudantes
de BCC e trinta estudantes de BES se dividiram em grupos de quatro ou cinco estudantes.
Todos os participantes foram submetidos ao mesmo estudo de caso. É importante ressaltar
que, por motivo de desistência ou por não ter participado de uma das etapas do estudo,
ao final, apenas trinta e quatro estudantes de BCC e vinte e um estudantes de BES foram
considerados.

O estudo de caso foi realizado remotamente: as aulas e os encontros dos grupos
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com a professora ministrante para discussão e resolução de dúvidas foram realizados com
o apoio da ferramenta Google Meet. Os estudantes ficaram livres para se reunirem e se
organizarem online para a entrega de trabalhos nos prazos especificados.

A estratégia adotada para a pesquisa foi quantitativa e qualitativa. A coleta
de dados sobre os itens avaliados do catálogo e a análise das respostas subjetivas dos
participantes foi utilizada para obtenção de evidência para as hipóteses de pesquisa do
estudo de caso.

Foi adotada a forma de realização in-vitro em que a população de interesse é
representada por grupos de estudantes. Além de ser realizado no contexto das aulas da
Universidade. Portanto o grupo de interesse bem como o local foram fatores limitantes
caracterizando a pesquisa.

A pesquisa tem a natureza descritiva, ou seja, descreveu-se os resultados, ten-
tando levantar hipóteses mas ainda sem força de evidência para comprová-las. Aplicou-se
os métodos de experimentação de estudo de caso e survey para que os resultados tenham
força de evidência dentre o que é encontrado.

4.2.3 Procedimento de Coleta de Dados

Inicialmente foi aplicado aos alunos dos cursos de BCC e BES presentes na
disciplina de requisitos um questionário de perfil, tal como descrito no Apêndice A. A
ideia é que o questionário possibilite visualizar o perfil acadêmico e profissional dos
participantes da pesquisa.

Após conhecerem os princípios de requisitos de software, o processo de
Engenharia de Requisitos e abordagens de história de usuário, para especificação, e de
cenários, úteis para verificação e validação, os estudantes realizaram a construção de
um DER para S-RES compreendendo os módulos de consultório individual, teleconsulta
e receita digital pertencente às categorias de prontuário eletrônico do paciente (PEP),
telessaúde e prescrição eletrônica, respectivamente.

Posteriormente, os participantes aprenderam conceitos de reúso por meio de
padrões de requisitos de software e lhes foi apresentado o catálogo de padrões de
requisitos. Então, novamente, os estudantes realizaram a construção do DER para o
escopo já apresentado, mas desta vez, com o uso do catálogo. Para as etapas de construção
do DER (com e sem o uso do catálogo) os estudantes de cada uma das turmas tiveram
quatro semanas.

Um exemplo do catálogo disponibilizado aos estudantes pode ser observado na
Figura 4.8 na qual pode-se observar o catálogo gerado em html pela ferramenta DREAM.
Esse catálogo foi gerado a partir da versão do catálogo em XML. À esquerda pode-se
observar o conjunto de bags presentes no o catálogo e a lista de padrões de software.
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Figura 4.8: Tela de Catálogo gerado com a DREAM disponibilizado para os alunos

Neste exemplo, nota-se o padrão de requisito funcional para criar um texto padrão para
uma receita. Ainda nessa figura é possível notar a feature e o cenário para criar um texto
padrão.

A Figura 4.9 resume as etapas da avaliação do catálogo de padrões de requisitos
com o estudo de caso com estudantes. A figura apresenta os passos da avaliação conforme
as semanas do estudo de caso. As etapas são:

1. aula de ER ministradas pela professora;
2. alunos responderam o TCLE e questionário de perfil;
3. alunos reuniram-se em grupos;
4. a professora designou atividade de construção do DER ad hoc (sem o uso do

catálogo);
5. encontro dos grupos com a professora para tirar dúvidas;
6. entrega DER ad hoc;
7. pesquisadora explica sobre reúso e padrões de requisitos;
8. a professora designou atividade de construção do DER com reúso;
9. encontro dos grupos com a professora para tirar dúvidas;

10. entrega do DER com uso de catálogos;
11. alunos responderam o questionário de percepção.

4.2.4 Procedimento de Análise

Para a análise dos dados do DER, consideraram-se características dos conjuntos
de requisitos descritas na norma ISO/IEC 24766 [Standardization 2009]. As característi-
cas de qualidade destacadas foram:
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Figura 4.9: Processo de Avaliação de Catálogo de Padrões de Requisitos

• completude - conjunto de requisitos que representa uma definição completa do
produto;

• escopo - o conjunto de requisitos são definidos dentro do escopo;
• consistência - a ausência de conflitos entre um conjunto de requisitos.

Dadas as características de qualidade, definimos o protocolo para avaliá-las
nos DERs elaborados pelos estudantes. O algoritmo que delineia a avaliação de cada
característica apresentada é exibido a seguir:

• completude (analisar DER de cada grupo gerado sem uso de catálogo e com uso de
catálogo)

1. contar quantos requisitos existem no modelo;
2. de acordo com os requisitos do modelo, verificar o número de requisitos

encontram-se no DER de cada grupo gerado SEM uso de catálogo e dividir
pelo número de (1);

3. de acordo com os requisitos do modelo, verificar o número de requisitos
encontram-se no DER de cada grupo gerado COM uso de catálogo e dividir
pelo número de (1);
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4. comparar os resultados dos passos (2) e (3).

• consistência (contar quantos conflitos existem entre um conjunto de requisitos)

1. no DER de cada grupo gerado SEM uso de catálogo, contar quantos conflitos
existem entre todos os pares de requisitos possíveis e dividir pela quantidade
de pares de requisitos;

2. no DER de cada grupo gerado COM uso de catálogo, contar quantos conflitos
existem entre todos os pares de requisitos possíveis e dividir pela quantidade
de pares de requisitos;

3. comparar os resultados dos passos (1) e (2).

• escopo (requisitos definidos dentro do escopo do modelo)

1. contar quantos requisitos existem no modelo;
2. de acordo com os requisitos do modelo, contar quantos requisitos no DER de

cada grupo gerado SEM uso de catálogo estão DENTRO do escopo do modelo
e dividir pelo número de (1);

3. de acordo com os requisitos do modelo, contar quantos requisitos no DER
de cada grupo gerado COM uso de catálogo estão DENTRO do escopo do
modelo e dividir pelo número de (1);

4. comparar os resultados dos passos (2) e (3).

Utilizou-se a ferramenta Taguette [Rampin e Rampin 2021] para análise das
questões abertas respondidas no questionário de percepção. Com auxílio da ferramenta
pode-se fazer marcações e atribuir tags a respeito de cada questão respondida. Por fim,
o conjunto de marcações e tags proporcionam resultados que podem ser mais facilmente
visualizados e analisados, bem como a ferramenta permite a colaboração e validação do
trabalho.

4.3 Considerações Finais

Este capítulo sintetiza as atividades e os materiais necessários para o desenvol-
vimento desta pesquisa.Temos como resultado: o catálogo construído com a TMed e o
SoPaMM já apresentados; e a avaliação realizada com estudo de caso e survey que permi-
tiu uma análise quantitativa e qualitativa guiada por manuais como o TAM e a ISO/IEC
24766. A Tabela 4.2 apresenta as principais características que descrevem o estudo de
caso apresentado nesse capítulo.
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Tabela 4.2: Resumo das Características da Avaliação
Caracterização da Avaliação
Método experimental: Estudo de caso

Objetivo do estudo de caso: Avaliar o catálogo de padrões de requisitos para S-RES

Registro no Comitê de ética: CAAE 51957221.5.0000.5083

Período de execução do estudo: 2a semana de agosto até a 4a semana de novembro

Participantes: Estudantes de graduação de BCC e BES

Seleção dos participantes Estudantes que responderam TCLE na 3a semana de setembro

Local de realização do estudo: In-vitro, remotamente

Abordagem de medição: Quantitativa e qualitativa

Natureza da pesquisa: Descritiva

Instrumentos de medição: TCLE, questionário de perfil e questionário de percepção



CAPÍTULO 5
Resultados da Experimentação

Este capítulo descreve os resultados da experimentação, na forma de estudos de
caso, do uso de catálogo de padrões de requisitos para S-RES por alunos de graduação da
UFG.

O capítulo apresenta e analisa os resultados obtidos a partir da aplicação dos
questionários de perfil e de percepção dos participantes dos estudos de caso e a análise
de qualidade dos documentos de especificação com e sem o uso do catálogo de requisitos
para S-RES. Por fim, faz-se uma discussão desses resultados sob a ótica das questões e
hipóteses de pesquisa elaboradas neste trabalho.

5.1 Análise de Perfil

Na Figura 5.1 nota-se que 57,58% dos estudantes de BCC e 90,32% dos estudan-
tes de BES declaram ter alguma experiência profissional, mesmo que como estagiário. No
Bacharelado em Engenharia de Software (BES), mais estudantes informaram ter experi-
ência profissional, vinte e oito estudantes contra dezenove do curso de Bacharelado em

Figura 5.1: Comparativo da experiência em atividade profissional entre os estudantes de
BCC e BES - Você exerce ou já exerceu atividade profissional (inclui estágio) cujas tarefas
são relacionadas à Computação



5.1 Análise de Perfil 69

Figura 5.2: Comparativo do tempo de atividade profissional entre os estudantes de BCC e
BES - Por quanto tempo (em meses) você ocupou em funções de atividade profissional?

Ciência da Computação (BCC). Ao passo que, o número de estudantes que declararam
não ter nenhum tipo de experiência profissional é maior em BCC com catorze alunos,
confrontado com apenas três estudantes de Engenharia de Software. BES é tido como um
curso mais voltado para o cenário da indústria de software enquanto BCC é tido como
um curso mais acadêmico. Outro aspecto a ser salientado é que, o curso de BES é no-
turno enquanto o de BCC é diurno e integral, são hipotéticos fatores que podem afetar
nos resultados descritos.

Na Figura 5.2 é possível observar estudantes de BCC possuem um menor tempo
médio de trabalho do que os estudantes de BES. Isso porque o número de estudantes
com um a dois anos e mais que dois anos é significativamente maior em Engenharia de
Software. Comparativamente 42,11%, ou seja, 8 entre 19, dos estudantes de BCC tem até
seis meses de experiência profissional e apenas 10,53% (2 entre 18) tem mais de dois anos
de experiência. Enquanto 25% (7 entre 24) dos estudantes de BES tem mais de vinte e
quatro meses de experiência.

A partir da Figura 5.3 é possível perceber que os estudantes de BCC e de
BES declararam, principalmente, envolvimento em atividades de programação, enquanto
alguns declaram experiência com testes e um número pequeno de respondentes afirmou
experiência com requisitos de software. No entanto um perfil aparece em apenas um
dos cursos que é o de consultor, presente apenas entre os alunos de Engenharia de
Software. Observamos também que apesar de BCC ter mais respondentes da pesquisa,
BES contribuiu com números mais expressivos, o que mostra que um mesmo estudante
teve experiência em mais de uma função com uma incidência maior que em BCC.

De acordo com a Figura 5.4 mais de 80% dos participantes de ambos os cursos
afirmaram cursar entre cinco e oito semestres. Ou seja, a maioria dos estudantes de ambos
os cursos estão cursando a disciplina conforme a indicação da matriz curricular, que
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Figura 5.3: Comparativo entre as funções exercidas no ciclo de desenvolvimento de
software pelos estudantes de BCC e BES - Quais funções você exerce ou já exerceu
profissionalmente?

Figura 5.4: Tempo de curso dos estudantes de BCC e BES - Quantos semestres você já
estudou nesse curso?
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Figura 5.5: Experiência em atividades de elicitação entre os estudantes de BCC - Você já
realizou alguma vez a atividade de elicitação de requisitos de software?

Figura 5.6: Experiência em atividades de elicitação entre os estudantes de BES - Você já
realizou alguma vez a atividade de elicitação de requisitos de software?

compreende a disciplina de requisitos no sétimo período.
É possível verificar na Figura 5.5 que 42,5% dos alunos de BCC declararam

ter experiência com elicitação de requisitos. Destes, apenas 13% praticaram elicitação de
requisitos sem orientação de alguém e em projetos profissionais. Ou seja, a turma de BCC
possuía um baixo conhecimento de elicitação de requisitos.

Já na Figura 5.6 quase 84% dos alunos de BES declararam ter realizado alguma
atividade de elicitação de requisitos. Como era esperado, há mais alunos de BES que
praticaram essa atividade em projetos profissionais e sem orientação.

Conforme a Figura 5.7 54,55% dos estudantes de BCC afirmaram já ter ela-
borado um documento de especificação de requisitos. Dentre esses, nenhum estudante
realizou a atividade de construção do DER sem orientação e em ambiente profissional.

80,64% dos estudantes de BES declararam já ter tido experiência na construção
do DER como pode-se observar na Figura 5.8. Destes, 6,45% se deu em ambiente
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Figura 5.7: Experiência em atividade de construção do DER entre os estudantes de BCC
- Você já elaborou alguma vez um documento de especificação de requisitos de software?

Figura 5.8: Experiência em atividade de construção do DER entre os estudantes de BES -
Você já elaborou alguma vez um documento de especificação de requisitos de software?

profissional e sem orientação. Nos permitindo observar que, a experiência em construção
do DER é maior entre os estudantes de engenharia de software.

Portanto o questionário de perfil nos permite observar que, de acordo com as
declarações dos alunos de BCC, eles apresentam, em sua maioria, pouca experiência com
elicitação e especificação de requisitos. Quantitativamente, os alunos de BES afirmaram
possuir mais prática nesses itens citados, inclusive no mercado profissional.

5.2 Análise Quantitativa dos DERs

Após a construção do DERs de forma ad hoc e com o uso do catálogo efetuamos
a análise conforme o plano de avaliação comparando cada DER ao catálogo. Conside-
ramos três aspectos de acordo com a norma ISO/IEC 24766: completude, consistência e
escopo. Obtivemos que a média de descoberta dos requisitos dos grupos de Ciência da
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Computação sem o uso do catálogo foi de 30,88 requisitos, enquanto com o uso do catá-
logo, os estudantes descobriram uma média de 171,22 requisitos. Já para Engenharia de
software a quantidade de requisitos no DER sem o uso do catálogo é de 40,83 e com o
uso do catálogo vai para 100 requisitos. Ou seja, apenas contanto o número de requisitos
que os estudantes conseguiram perceber, com o apoio do catálogo, esse número aumenta
bastante.

Figura 5.9: Comparativo entre os requisitos completos analisados no DER com aborda-
gem ad hoc e com uso do catálogo para os grupos de estudantes BCC e BES. GX: X
refere-se ao grupo X de uma turma.

Na Figura 5.9 observa-se que, por grupo de cada curso como foi a descoberta
de requisitos completos. Nota-se que com o uso do catálogo todos os grupos tiveram
um aumento na quantidade de requisitos completos. A partir da análise de completude
encontramos uma média de 8,55 requisitos completos com a abordagem ad hoc em
Ciência da Computação (5,24% de 163 requisitos que podem ser obtidos com o catálogo
de padrões de requisitos). Já em Engenharia de Software o valor foi de 8,33 (o equivalente
a 5,11% de todos os requisitos que podem ser obtidos com o catálogo de padrões). Já com
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o uso do catálogo de padrões de requisitos a média de requisitos completos foi de 106,66
de 163 requisitos que podem ser obtidos com o catálogo (65,37% dos requisitos que
podem ser obtidos com o catálogo de padrões de requisitos) para Ciência da Computação
e 73,66 (45,19%) para Engenharia de Software.

Figura 5.10: Análise de requisitos completos no DER por tipo de requisito para o curso
de BCC
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Figura 5.11: Análise de requisitos completos no DER por tipo de requisito para o curso
de BES

A partir das Figuras 5.10 e 5.11 pode-se perceber que a cobertura de requisitos
completos aumentou com o uso do catálogo. A contagem para essa análise foi obtida a
partir da descoberta de cada tipo de requisito por cada grupo. Ou seja, a partir dessa análise
é possível perceber que a descoberta de requisitos completos aumenta para requisitos
funcionais e não funcionais. No entanto, o aumento foi de 68,82% para RF no curso de
BCC e 43,63% para RNF no curso de BCC e 40,28% para RF no curso de BES e 33,33%
para RNF no curso de BES.

Com auxílio das figuras é possível perceber que, tanto para requisitos funcionais
quanto para requisitos não funcionais, percebeu-se um aumento de requisitos completos
presentes no DER. No entanto, a porcentagem de requisitos completos ainda é menor em
requisitos não funcionais, tanto na abordagem ad hoc quanto na abordagem com o uso do
catálogo.
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Figura 5.12: Comparativo de inconsistências nos requisitos do DERs com abordagem ad
hoc e com uso do catálogo para os grupos de estudantes de BCC e BES. GX:X refere-se
ao grupo X de cada turma.

A respeito da consistência, analisou-se os casos de conflitos do DERs, ou seja,
examinou-se as inconsistências dos documentos elaborados pelos estudantes. É possível
verificar na Figura 5.12 que em Ciência da Computação com a abordagem ad hoc

obtivemos a média de 1,22 inconsistências, o equivalente a 0,74% se comparado ao
total de possibilidades de inconsistências entre os pares de 163 requisitos que podem
ser obtidos com o catálogo. Com o uso do catálogo mantivemos a média de 1,22
inconsistências. Já no curso de Engenharia de Software, encontramos a média de 1,5
inconsistência, o equivalente a 0,92% dentre as possíveis inconsistências a partir dos pares
de 163 requisitos que podem ser obtidos com o catálogo. E com o uso da abordagem
de reúso esse valor foi a zero. Portanto, no curso de BCC o valor de inconsistências
foi mantido e no curso de BES o valor de inconsistências foi de 0,92% a zero. É
importante pontuar que, dois grupos do curso de Ciência da Computação que mantiveram
as inconsistências foram grupos que realizaram modificações nos requisitos obtidos do
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catálogo. Ou seja, nos demais casos, o número de inconsistências foi reduzido a zero com
o uso do catálogo de PRS.

Figura 5.13: Comparativo entre os requisitos dentro do escopo no DER com abordagem
ad hoc e com uso do catálogo para os grupos de estudantes de BCC e BES. GX:X refere-
se ao grupo de X de cada turma.

Pode-se verificar na Figura 5.13 que BCC obteve a média de requisitos descritos
no escopo com a abordagem ad hoc foi de 11 requisitos, ou seja, o equivalente a
6,74% dos requisitos que podem ser obtidos com o catálogo. Com o uso do catálogo a
média de requisitos foi para 107, sendo portanto 65,64% dos 163 requisitos do catálogo
devidamente escritos conforme o escopo. O uso do catálogo de padrões de requisitos
permite um aumento de 58,9% de requisitos no escopo para o curso de BCC. No curso de
Engenharia de Software, com a abordagem ad hoc a média de requisitos escritos conforme
o escopo foi de 11,83 (7,25% dos 163 que correspondem ao total dos requisitos que podem
ser obtidos com o catálogo de padrões de requisitos). Enquanto com o uso do catálogo
de padrões de requisitos, a média de requisitos escritos conforme o escopo foi de 73,66
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requisitos, o equivalente a 45,19%, o que significa um aumento de 37,94% de requisitos
no escopo.

Figura 5.14: Análise de requisitos no escopo no DER por tipo de requisito para o curso
de BCC
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Figura 5.15: Análise de requisitos no escopo no DER por tipo de requisito para o curso
de BES

A partir da análise da Figura 5.14 nota-se que a cobertura de requisitos funcionais
em BCC dentro do escopo saiu de 9,05% para 75,83% com uso do catálogo. O aumento
para requisitos não funcionais é menos expressivo, os estudantes de BCC saíram de 2,22%
para 45,45% dos requisitos não funcionais cobertos de acordo com o escopo. O aumento
de requisitos funcionais descritos conforme o escopo para o curso de BCC aumentou
66,78%. O aumento de requisitos não funcionais para o curso de BCC foi de 43,23%.

Conforme observa-se na Figura 5.15 que os estudantes de BES tinham uma
cobertura de 9,41% requisitos funcionais no escopo e foram para 49,69%. Já com os
requisitos não funcionais, saíram de 3,03% para 36,36% em relação a cobertura conforme
o aspecto de escopo. O aumento de requisitos funcionais descritos de acordo com o escopo
para o curso de BES foi de 40,28%. E o aumento de requisitos não funcionais descritos
de acordo com o escopo para o curso de BES foi de 33,33%.

Nas figuras podemos perceber que, tanto para requisitos funcionais quanto
para requisitos não funcionais, percebeu-se um aumento de requisitos dentro do escopo
presentes no DER com o uso do catálogo. No entanto, a porcentagem de requisitos
devidamente escritos dentro do escopo ainda é menor em requisitos não funcionais, tanto
na abordagem ad hoc quanto na abordagem com o uso do catálogo. É possível perceber
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que o mesmo acontece para o aspecto de completude analisado anteriormente.
Portanto os resultados encontrados com avaliação do DERs elaborado pelos

estudantes com e sem o uso do catálogo são:

• a completude do documento é aumentada com apoio do catálogo - uma média de
50,14%;

• e o mesmo acontece com o escopo - com uma média de 48,41%;
• a consistência é aumentada com o uso do catálogo - nos casos onde não houve

modificações as inconsistências foram a zero;
• os requisitos funcionais conforme o aspecto de completude tiveram um aumento de

descrição completa de 54,55% enquanto para requisitos não funcionais o aumento
foi de 38,48%

• os requisitos funcionais conforme o aspecto de escopo tiveram um aumento de
descrição adequada de 53,53% enquanto para requisitos não funcionais o aumento
foi de 38,28%

5.3 Análise Quantitativa de Percepção

Após elaborarem o DER com o uso do catálogo para S-RES, foi aplicado o
questionário de percepção a fim de obter a percepção dos alunos quanto ao tempo
de elicitação e especificação, qualidade do DER, facilidade de uso e utilidade do
catálogo de padrões de requisitos. A quantidade de estudantes que responderam ao
questionário de percepção foi menor que a quantidade de estudantes que participaram das
atividades anteriores por desistência da disciplina, entre outros fatores. Assim, o número
de respondentes a essa fase foi de 34 em BCC e 21 em BES.
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Figura 5.16: Percepção a respeito do tempo de elicitação - O catálogo de padrões auxiliou
na ELICITAÇÃO de requisitos de forma MAIS RÁPIDA em comparação à abordagem
sem o uso de catálogo?

Figura 5.17: Percepção a respeito do tempo de especificação - O catálogo de padrões
auxiliou na ESPECIFICAÇÃO de requisitos de forma MAIS RÁPIDA em comparação à
abordagem sem o uso de catálogo?

É possível observar na Figura 5.16 que 73,5% dos estudantes de BCC e 85,7%
dos estudantes de BES concordaram totalmente que a fase de elicitação das atividades
propostas foi mais rápida com o uso do catálogo. Ao passo que, 26,5% dos alunos de
BCC e 9,5% em BES concordaram parcialmente que o catálogo auxiliou a obter uma
elicitação mais rápida. Não é possível verificar nenhum resposta de percepção contrária
ou indiferente ao uso da abordagem para obtenção de um DER mais rápido.

Na Figura 5.17 observa-se exatamente os mesmos dados. Pode-se afirmar que os
estudantes de BCC e BES mantiveram suas opiniões a respeito da percepção do uso da
abordagem de catálogo para obtenção de um DER para S-RES mais rápido.
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Figura 5.18: Percepção da qualidade do DER com o uso de catálogos de padrões de
requisitos dos estudantes de BCC e BES - Em comparação à abordagem sem o uso
de catálogo, a utilização do catálogo de padrões auxiliou na ESPECIFICAÇÃO de um
DOCUMENTO DE REQUISITOS

Conforme é possível perceber na Figura 5.18 79,41% dos estudantes de BCC
concordaram totalmente que o catálogo colaborou para a construção de um DER mais
completo, 44,11% declararam que o DER tornou-se melhor escrito, 58,82% afirmaram
que o DER mostrou-se mais organizado e 61,76% informaram que o DER ficou mais
correto. É importante salientar que, a soma dos aspectos positivos - dos estudantes que
concordam totalmente e parcialmente - é consideravelmente superior se comparado às
percepções indiferentes ou negativas (de discordo parcialmente e totalmente).

Os estudantes de Engenharia de Software apresentaram avaliações positivas a
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respeito dos aspectos de corretude, escrita, organização e corretude na construção do DER
com apoio do catálogo. No entanto, houve mais declarações de percepções indiferentes
e negativas que encontradas entre os alunos de Ciência da Computação. 47,61% dos
estudantes de BES concordaram totalmente que o catálogo auxiliou na obtenção de um
DER mais completo, 38,09% declarou concordar totalmente que o DER tornou-se melhor
escrito, 52,38% declararam que o DER construído ficou mais organizado com o uso do
catálogo e 42,85% manifestaram que o DER ficou mais correto. Mesmo BES contribuindo
com mais percepções indiferentes e negativas, a soma das percepções positivas ainda é
significativamente maior que as demais.

Figura 5.19: Percepção da facilidade de uso de catálogos de padrões de requisitos dos
estudantes de BCC e BES - Sobre a FACILIDADE DE USO do catálogo de padrões de
requisitos

É possível ver na Figura 5.19 que 52,94% dos estudantes de BCC declaram
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concordaram que o catálogo é fácil de aprender a usar, 50% afirmou que o catálogo é fácil
em ganhar habilidade no uso, 64% informou que achou fácil lembrar como usar o catálogo
e 50% declararam que foi fácil usar a abordagem. Já entre os estudantes de BES apenas
33,33% afirmaram concordar totalmente que foi fácil aprender a usar o catálogo, e 66,66%
declararam que foi fácil ganhar habilidade no uso da abordagem, 76,19% informaram ser
fácil lembrar como usar o catálogo e apenas 38,09% manifestaram concordar totalmente
que o catálogo foi fácil de usar. Houve poucas contribuições negativas a respeito da
facilidade de uso do catálogo. Mas as percepções acerca da facilidade de aprender a usar
o catálogo e de usá-lo não foram totalmente positivas para a maioria.

Figura 5.20: Percepção da utilidade de catálogos de padrões de requisitos dos estudantes
de BCC e BES - Sobre a UTILIDADE do catálogo de padrões de requisitos:

Pode-se observar na Figura 5.20 que, 67,64% dos estudantes de BCC concorda-
ram totalmente que o catálogo é útil sob os aspecto de facilitou as atividades de elicitação,
82,35% declararam que foi útil para a elicitação, 73,52% afirmou que facilitou atividades
de especificação, 79,41% informou que foi útil para especificação, 64,70% manifestou
que ajudou a entender o domínio e 73,52% mencionou pode ser útil na prática profissi-
onal. Houve declarações de indiferença para a facilidade de elicitação com o catálogo e
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ajuda a entender o domínio. E alguns votos em todos os aspectos discordando parcial-
mente, mas essas contribuições não passaram de 9%.

61,90% dos estudantes de BES informaram que o catálogo facilitou elicitar
requisitos, 80,95% declarou que o catálogo foi útil para elicitar requisitos, facilitou
especificar requisitos e foi útil para especificar requisitos. 71,42% dos estudantes de
BES mencionaram que o catálogo auxiliou no entendimento do domínio e 85,71%
concordaram que o catálogo pode ser útil na prática profissional. Portanto, os estudantes
de BES também concordaram que o catálogo é útil sob os aspectos citados anteriormente.
No entanto houve declarações de indiferença para todos os aspectos, exceto “útil para
elicitar”, que obteve apenas afirmações positivas. E apenas uma consideração negativa no
aspecto de “facilitou elicitar”.

5.4 Análise Qualitativa de Percepção

A análise qualitativa foi gerada a partir da reunião das respostas em documentos
que foram carregados na ferramenta Taguette [Rampin e Rampin 2021]. A ferramenta
permite a marcação desses documentos e a atribuição de tags personalizáveis para as
respostas.

Para a questão sobre “quais aspectos os estudantes consideram positivos sobre
a atividade realizada com o uso de catálogos?"obteve-se as contribuições da turma de
BCC que podem ser observadas na Figura 5.21. Os aspectos mais apontados pelos
estudantes foram: elicitação de requisitos, facilidade de uso e estruturação do catálogo.
O primeiro com 25 respostas e os dois seguintes com 10 cada. Além destes aspectos,
outros foram considerados, como: entendimento do domínio, economia de tempo, reúso
de requisitos e completude. Os estudantes de BES apontaram em suas repostas, como
pode ser observado na Figura 5.21 que eles consideraram bastante o auxílio do catálogo
na elicitação de requisitos, o reúso, a facilidade de uso, a economia de tempo e o
entendimento do domínio. Enquanto os estudantes de BCC consideraram principalmente
o auxílio do catálogo na elicitação de requisitos, estruturação do catálogo, facilidade de
uso e completude. A utilidade do catálogo foi um aspecto positivo percebido apenas nas
respostas de BES.

Como exemplo das contribuições para a questão “quais aspectos os estudantes
consideram positivos sobre a atividade realizada com o uso de catálogos?"temos:

• ‘Ajudou a ver quais requisitos eram necessários e não estavam no trabalho anterior’
- tag: Elicitação de Requisitos;

• ‘Diminui o tempo da atividade de levantamento dos requisitos’ - tag: Economia de
tempo;
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• ‘Facilita bastante como distribuir os requisitos para que a ideia do que se está
querendo com o software fique mais clara’ - tag: Estruturação do catálogo;

Figura 5.21: Aspectos positivos sobre o uso do catálogo de acordo com as respostas dos
alunos de BCC e BES para a questão 6 do questionário de percepção (Apêndice B) -
Quais aspectos você considera como POSITIVOS sobre a atividade realizada com o uso
de catálogo de padrões de requisitos?

Para a questão a respeito de “quais aspectos podem ser melhorados sobre a ativi-
dade realizada com o uso do catálogo de padrões de requisitos?"obtivemos contribuições
que podem ser observadas na Figura 5.22. Quinze estudantes comentaram que a estrutu-
ração do catálogo pode ser melhorada, nove estudantes declararam que a navegabilidade
pode ser melhorada. Seis estudantes comentaram a respeito da sintaxe do catálogo que
pode ser melhor. E cinco estudantes apontaram a necessidade de ferramenta. Outros as-
pectos apresentados foram: facilidade de uso, reúso de requisitos, completude e valida-
ção e manutenibilidade do catálogo. Os principais aspectos apontados pelos estudantes
de BCC foram: estruturação do catálogo e necessidade de ferramenta com dez e quatro
respostas respectivamente. Entre os estudantes de BES as principais contribuições foram
sobre: navegabilidade do catálogo, estruturação do catálogo e sintaxe com sete repostas
para o primeiro, e cinco para os outros dois aspectos.

Como exemplo das contribuições para a questão “quais aspectos podem ser
melhorados sobre a atividade realizada com o uso do catálogo de padrões de requisi-
tos?"temos:
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• ‘A organização do catálogo poderia ser melhorada’ - tag: Estruturação do catálogo;
• ‘O catálogo pode ser melhorado para incluir as funcionalidades de pesquisa por

source e nome’ - tag: Necessidade de ferramenta;
• ‘Poderia ter uma ferramenta para exportação de requisitos selecionados’ - tag:

Necessidade de ferramenta;
• ‘Alguns requisitos se repetiram bastante’ - tag: Reúso de requisitos;

Figura 5.22: Aspectos a serem melhorados sobre o uso do catálogo de acordo com as
repostas dos alunos de BCC e BES para a questão 7 do questionário de percepção
(Apêndice B) - Quais aspectos você considera que podem ser MELHORADOS sobre
a atividade realizada com o uso de catálogo de padrões de requisitos?

A Figura 5.23 apresenta as respostas para a questão sobre sugestões ou críticas
com o uso do catálogo tiveram tags parecidas com a de aspectos negativos. No entanto,
o valor das contribuições foram diferentes. A sugestão de necessidade de ferramenta apa-
rece com seis contribuições, seguido por estruturação do catálogo com cinco, navegabili-
dade do catálogo com três contribuições e sintaxe com duas. Ainda percebeu-se aspectos
como facilidade de uso, entendimento do domínio e validação do catálogo todas com
apenas uma contribuição. Para os estudantes de BCC, as principais críticas e sugestões
apontadas foram: necessidade de ferramenta, estruturação do catálogo e navegabilidade
do catálogo com: seis, cinco e três contribuições respectivamente. Entre os estudantes de
BES, as principais críticas ou sugestões são em relação a: sintaxe, navegabilidade e estru-
turação do catálogo, com seis contribuições para o primeiro aspecto e três para cada um
dos demais.
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Como exemplo das contribuições para a questão “Você tem alguma sugestão ou
crítica sobre a experiência com o uso de catálogo?"temos:

• ‘Uma sugestão seria de implementar uma dica visual para sabermos em qual
requisito estamos lendo sem precisarmos ler toda a lista de requisitos disponíveis’
- tag: Navegabilidade do catálogo;

• ‘Melhorar a navegação entre as abas da plataforma e tentar sempre indicar em qual
domínio aquela HU está inclusa’ - tag: Navegabilidade do catálogo;

• ‘Revisar a parte da gramática dos catálogos’ - tag: Sintaxe;

Figura 5.23: Críticas e sugestões sobre o uso do catálogo de acordo com as repostas dos
alunos de BCC e BES para a questão 8 do questionário de percepção (Apêndice B) - Você
tem alguma SUGESTÃO/CRÍTICA sobre a experiência com o uso de catálogo de padrões
de requisitos?

5.5 Discussão

Na análise de perfil, observou-se estudantes de Engenharia de Software têm
maior experiência profissional e mais tempo médio em atividade profissional de desen-
volvimento de software se comparado aos estudantes de Ciência da Computação. Ainda
foi possível observar que os estudantes de Engenharia de Software têm ligeira experiência
com mais funções ou atividades do ciclo de desenvolvimento de software. Os estudantes
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de BES também declararam ter mais experiência em atividades de elicitação e de cons-
trução do DER que os estudantes de Ciência da Computação. Os participantes de ambos
os cursos em sua maioria estão entre o quinto e o oitavo semestre conforme a indicação
das disciplinas de requisitos.

Figura 5.24: Síntese média de resultados de BCC e BES encontrados nas fases de
avaliação quantitativa

A Figura 5.24 sintetiza os principais resultados encontrados na análise do DER
quanto à avaliação de qualidade do DER conforme os aspectos de completude, consistên-
cia e escopo previstos pela norma ISO/IEC 24766. Percebemos que, no geral, o catálogo
auxiliou a um aumento da qualidade dos aspectos de consistência e escopo. Com os resul-
tados da experimentação observa-se, um aumento de quase 50% da quantidade de requisi-
tos descritos dentro do escopo e o valor se mantém para requisitos completos. No entanto,
é importante observar que RNF tiveram 20% menos impacto com esses resultados de
completude e escopo se comparado a requisitos funcionais.

Supõe-se que as discrepâncias, de mais de 20% entre requisitos funcionais e não
funcionais a respeito de completude e escopo podem ser: pela descrição da abordagem -
no catálogo utilizado os RF são descritos como histórias de usuário e os RNF são descritos
como propriedade de sistema mas de forma textual; ou pela complexidade da descrição
desse tipo de requisito que pode ser aumentada pelo domínio.

A respeito da consistência podemos afirmar que, o catálogo auxilia no aumento
desta em documentos de especificação. Foi observado que grupos que desenvolveram o
DER apenas reusando o catálogo zeraram as inconsistências. Ao passo que, os grupos
que reusaram o catálogo mas efetuaram modificações nos padrões mantiveram o valor de
inconsistências no DER se comparado à construção sem o uso do catálogo.
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Figura 5.25: Síntese média de resultados de BCC e BES encontrados nas fases de
avaliação quantitativa

A Figura 5.25 destaca os principais resultados da análise quantitativa de percep-
ção. A respeito da percepção dos estudantes quanto ao uso do catálogo para elicitação
e especificação: os estudantes de ambos os cursos afirmaram que o catálogo auxiliou a
realizar uma elicitação e uma especificação mais veloz. 89,09% dos estudantes afirmaram
que o catálogo auxiliou a obter uma especificação mais completa, 70,90% declarou que o
catálogo auxiliou a obter um DER melhor escrito, 83,63% dos estudantes afirmaram que
o DER ficou mais organizado com o uso do catálogo, e 83,63% dos participantes expres-
saram que o DER ficou mais correto com o uso do catálogo. Portanto, os estudantes de
ambos os cursos concordaram que o catálogo auxilia em um DER com maior qualidade
conforme os aspectos de: completude, corretude, organização e escrita.

76,36% dos estudantes declararam que foi fácil aprender a usar o catálogo,
83,63% dos participantes afirmaram que foi fácil ganhar habilidade no uso do catálogo,
74,54% dos participantes pronunciaram-se afirmando que foi fácil lembrar como usar
o catálogo e 76,36% dos alunos externaram que foi fácil usar o catálogo. Consequen-
temente, em relação à percepção de facilidade de uso, estudantes de ambos os cursos
concordaram que: foi fácil aprender a usar o catálogo, foi fácil ganhar habilidade no uso,
foi fácil lembrar de como usar o catálogo e foi fácil de usá-lo.

Em relação à percepção de utilidade, 72,72% dos estudantes afirmaram que o
catálogo foi útil para elicitar novos requisitos, 98,18% descreveu que o catálogo facilitou
a elicitação, 96,36% descreveu que o catálogo foi útil para especificar novos requisitos,
também 96,36% dos estudantes declararam que o catálogo foi útil na especificação,
89,09% dos estudantes manifestaram que o catálogo ajudou a entender o domínio de
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S-RES e 94,54% dos estudantes afirmaram que o catálogo pode ser útil na prática
profissional.

Destacamos que, a percepção dos estudantes de Engenharia de Software foi li-
geiramente inferior na maioria dos aspectos, são eles: relacionados à qualidade, facilidade
de uso e utilidade. Podemos supor que, os estudantes de Engenharia de Software pelo per-
fil mais profissional e com maior entendimento das atividades de engenharia de software
tenham sido mais críticos em relação aos aspectos avaliados da abordagem.

Figura 5.26: Síntese média de resultados de BCC e BES encontrados nas fases de
avaliação qualitativa

A Figura 5.26 resume as principais contribuições da análise qualitativa de per-
cepção dos estudantes sobre o uso do catálogo. Em azul temos as contribuições positivas.
Em rosa as contribuições negativas e em laranja as críticas ou sugestões. É possível notar
que há ocorrência de conflitos. Ou seja, algumas contribuições são apresentadas como
positivas e como negativas ou como críticas. Os aspectos avaliados exclusivamente como
positivos são: economia de tempo, elicitação de requisitos, padronização e utilidade do ca-
tálogo. Já os aspectos apontados exclusivamente como negativos ou críticas ou sugestões
são: necessidade de ferramenta, sintaxe, navegabilidade do catálogo, validação e manu-
tenção do catálogo.
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Figura 5.27: Resultados encontrados na avaliação quantitativa do DER e quantitativa de
percepção comparados aos resultados da avaliação qualitativa de percepção

A partir da Figura 5.27 podemos perceber que alguns aspectos foram percebidos
na análise quantitativa do DER ou na análise quantitativa de percepção e também foram
corroborados pela análise qualitativa de percepção.

• Economia de tempo foi apontada tanto na percepção quantitativa como em sete
respostas de aspecto positivo da percepção qualitativa;

• Completude foi identificado de forma positiva na avaliação quantitativa de percep-
ção, na avaliação quantitativa do DER e em seis respostas da avaliação qualitativa
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de percepção.Porém uma resposta da avaliação qualitativa de percepção o apontou
como um aspecto a ser melhorado;

• Estruturação do catálogo foi apontada em oito respostas como crítica e quinze
como aspecto a ser melhorado. No entanto, dez respostas consideraram a estrutu-
ração do catálogo, um aspecto positivo. Dentre as respostas notamos que, os estu-
dantes apontaram outras formas para manusear o catálogo e isso pode ser resultado
dessa crítica à estrutura.

• Padronização do catálogo é tida como um aspecto positivo e que confirma a
avaliação de que o catálogo auxiliou a obter um DER melhor escrito.

• Sintaxe do catálogo é um aspecto a ser melhorado de acordo com seis respostas
e uma crítica de acordo oito. Notou-se que os estudantes identificaram problemas
de sintaxe no catálogo e apontaram que a nomenclatura dos padrões, features e
cenários poderia ser mais intuitiva.

• Facilidade de uso foi criticada em duas respostas e foi apontada como aspecto a ser
melhorado em uma outra resposta. Entretanto a facilidade de uso foi apontada em
dez respostas como um aspecto positivo e corrobora o resultado obtido na análise
quantitativa de percepção.

• Utilidade e Entendimento do domínio foram aspectos apontados como positivos
e que atestam os resultados obtidos na avaliação quantitativa de percepção.

Na Figura 5.26 nota-se que, temos algumas críticas e sugestões de melhoria que
não foram identificadas em outras partes da análise.

São elas:

• necessidade de ferramenta,
• navegabilidade do catálogo,
• metodologia da disciplina,
• validação do catálogo,
• e manutenibilidade do catálogo.

A observação dessas repostas auxiliou a delimitar possíveis linhas de investiga-
ção para trabalhos futuros propondo a validação do catálogo, uma avaliação com uso de
ferramenta apoiando o uso do catálogo e a evolução deste artefato.

5.5.1 Ameaças à Validade

O estudo de caso foi dirigido com o rígido seguimento do protocolo claro e
objetivo. Buscou-se prever situações em que algum dos pesquisadores ou professores
poderiam introduzir viés e mitigá-las com as ações descritas nesta seção.

Buscou-se motivar os estudantes para participar da pesquisa que tinha caráter
não obrigatório e sem benefícios, mas com avaliação por execução das atividades. Era
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previsto o desenvolvimento das atividades de construção do DER mesmo sem a realização
do estudo de caso.

Acredita-se que, o histórico da avaliação e o conhecimento ad hoc em alguns
casos pode introduzir viés na pesquisa. Neste caso, presume-se que representa o cenário
real no qual profissionais de requisitos tem um conhecimento prévio do domínio antes do
uso de catálogos de padrões de requisitos.

Durante a exposição das aulas e reuniões com os grupos, tanto a professora da
disciplina, quanto a pesquisadora e o professor orientador buscaram seguir um roteiro e
documentar as principais dúvidas. Além disso, buscou-se não oferecer informações além
do necessário para realização das atividades. A fim de não introduzir viés, não discutiu-se
sobre catálogo e sobre o Manual de Certificação durante a fase de produção do DER em
formato ad hoc. E na fase de produção do DER com reúso buscou-se não detalhar como
o catálogo foi construído.

Na apresentação dos conceitos de reúso e da abordagem de padrões de requisitos
procurou-se não apresentar benefícios apontados na literatura previamente. Também não
trataram-se das vantagens da abordagem com o uso do catálogo em reuniões para não
influenciar a percepção dos estudantes.

Utilizaram-se manuais como o TAM e a ISO/IEC 24766 para instrumentalizar a
avaliação. Esses documentos foram utilizados para auxiliar na definição de quais aspectos
e como o CPR deveria ser avaliado. O TAM ainda auxiliou na escrita das questões do
questionário de percepção.

Um teste piloto dos questionários foi executado com três estudantes de pós
graduação para antever e tratar possíveis problemas de interpretação dos questionários.
Nenhuma mudança no conteúdo das questões foi realizada. Apenas a estruturação foi
reformulada e as questões passaram a ser enumeradas.

5.6 Considerações Finais

Com a realização desta experimentação, comprova-se as hipóteses alternativas
desta avaliação onde contestou-se que:

• o catálogo reduz o tempo de especificação e elicitação;
• o catálogo contribui para um aumento da qualidade do documento de especificação

de requisitos;
• e o catálogo possui boa usabilidade e utilidade.

Os resultados da avaliação quantitativa de análise do DER foram corroborados
com os resultados da análise quantitativa de percepção. A análise qualitativa de percepção
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permitiu observar algumas contradições e algumas sugestões entre as respostas que podem
ser investigadas e desenvolvidas em trabalhos futuros.



CAPÍTULO 6
Conclusões e Trabalhos Futuros

A engenharia de requisitos impacta todo o ciclo de desenvolvimento do software,
e o reúso pode ser uma abordagem eficaz para reduzir requisitos conflitantes, ambíguos
e incorretos que podem se tornar defeitos no produto. Dentre as abordagens de reúso,
destacam-se os padrões de requisitos de software que podem promover: o aumento da
consistência e qualidade do documento de especificação, o melhor gerenciamento de
requisitos e menor tempo necessário na elicitação de requisitos. O catálogo de padrões
é uma forma de agrupar padrões e permitir o reúso de maneira estruturada, uma vez que
os padrões estão organizados conforme alguma categoria.

Realizou-se um mapeamento sistemático para identificar o estado da arte e da
prática sobre catálogos de padrões de requisitos. Este mapeamento permitiu observar,
dentre outros, os diferentes domínios de aplicação, porém com escassa validação e
avaliação, o que pode impactar em sua disponibilização, manutenção e uso na indústria
de software.

A validação do catálogo de padrões de requisitos realizada com profissionais da
indústria inicialmente era um objetivo deste trabalho. No entanto, esta atividade deman-
daria mais tempo. No contexto de um trabalho de mestrado, especialmente desenvolvido
durante a pandemia de Covid-19 acreditou-se não haver tempo hábil. Além da dificuldade
em contactar as empresas e realizar a validação à distância. Sugere-se que esta etapa fique
como trabalho futuro.

O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento e a avaliação do catálogo de
padrões de requisitos baseado no manual de certificação de S-RES. Para isso, foi utilizada
uma infraestrutura já existente: um metamodelo de padrões de software, que permitia a
instanciação de padrões de requisitos funcionais e não funcionais. Requisitos funcionais
estão especificados conforme a metodologia do BDD e a linguagem Gherkin. Foi utilizada
a ferramenta que permitia a instanciação conforme o metamodelo, a TMEd. E a DREAM
permitiu a geração de DERs gerados a partir dos catálogos que possibilitaram a avaliação.

Buscou-se avaliar o catálogo segundo aspectos de qualidade de acordo com a
ISO/IEC 24766 [Standardization 2009]; ainda analisamos os aspectos de: percepção de
qualidade, tempo de especificação e elicitação, facilidade de uso e utilidade, os dois
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últimos definidos segundo o TAM [Davis 1989]. A avaliação foi realizada por meio de
dois estudos de caso realizados com estudantes do curso de Ciência da Computação e
Engenharia de Software.

Com a realização deste trabalho observou-se as contribuições:

1. catálogo de padrões de requisitos conforme o Manual de Certificação de Sistemas
de Registro Eletrônico em Saúde segundo o nível de maturidade 1 das categorias
ECF, NGS1 e NGS2;

2. framework de avaliação de catálogos de padrões de requisitos conforme a ISO/IEC
24766 que é composto por hipóteses, métricas, questões, plano de coleta e questio-
nários

3. experimentação por estudo de caso do catálogo de padrões de requisitos construído,
com os achados:

• o uso de catálogos de padrões permite a elicitação e especificação mais rápida;
• o uso de catálogos de padrões permite a geração de um DER de maior

qualidade;
• o catálogo de padrões de requisitos avaliado é fácil de usar;
• o catálogo de padrões de requisitos avaliado é útil.

4. mapeamento sistemático sobre catálogos de padrões de requisitos, que encontra-
mos:

• apesar de diversos estudos de construção de catálogos de padrões de requisitos
as iniciativas de validação e avaliação ainda são baixas;

• há poucos estudos que relatam manutenção e disponibilização de catálogos de
padrões de requisitos;

• os fatores anteriormente citados, podem influenciar na baixa adesão de catá-
logos de padrões de requisitos na indústria de software.

De acordo com estudo realizado e a partir de observações e das avaliações pode-
se indicar como implicações teóricas:

• o catálogo auxilia em uma elicitação e especificação mais rápidas;
• o catálogo auxilia na construção de um DER com mais qualidade: mais completo,

correto e organizado e melhor escrito;
• o catálogo é fácil de usar e útil;
• o catálogo permite a construção de um DER mais completo;
• o catálogo permite a construção de um DER que atende melhor o escopo;
• o catálogo permite a construção de um DER mais consistente; e
• requisitos funcionais obtiveram melhores resultados na avaliação de qualidade que

requisitos não funcionais.
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Percebeu-se que os resultados vão ao encontro dos achados na literatura. Logo,
acredita-se que a avaliação do catálogo contribua com a comunidade para indicar que o
catálogo de padrões de requisitos é uma abordagem interessante e com bons resultados
para ser adotada pela indústria.

Dadas as conclusões e as considerações dos participantes da pesquisa com o uso
do catálogo de padrões de requisitos podem-se apontar como trabalhos futuros:

1. extensão do catálogo de padrões de requisitos para S-RES conforme o Manual de
Certificação, cobrindo os níveis de maturidade 2 e 3;

2. atualizar o catálogo para agregar as correções gramaticais, ortográficas e de nomen-
clatura de acordo com as indicações dos estudantes participantes da experimenta-
ção;

• ex: feature_id_estabelecimentoDeSaude -> criarRegistroEstabelecimento-
Saude

3. o catálogo pode evoluir a forma como retrata requisitos não funcionais, talvez tendo
uma descrição mais específica, como já acontece com os requisitos funcionais;

4. melhorar a navegação do catálogo e efetuar uma nova avaliação utilizando a
ferramenta de apoio ao uso e instanciação do catálogo de padrões de requisitos -
DREAM, permitindo de acordo com a indicação dos estudantes:

• busca;
• organização facilitada;

5. validação do catálogo para verificar se o artefato está descrito para permitir o
desenvolvimento adequado dos sistemas de S-RES;

6. avaliação do catálogo com profissionais da indústria para medir o impacto do uso
de catálogos no desenvolvimento;

7. avaliação do catálogo com profissionais da SBIS para medir o impacto do uso de
catálogos no auxílio na certificação;

8. publicização do catálogo de padrões de requisitos por meio de um repositório
público, como o site da SBIS ou do ministério da saúde, para que empresas e
equipes de desenvolvimento de software tenham acesso.
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APÊNDICE A
Questionário de Perfil

Prezado aluno, responda às seguintes questões sobre seu perfil acadêmico e pro-
fissional. A veracidade de suas respostas são de extrema importância para esta pesquisa.

A.1 Sobre o perfil acadêmico

•Questão 1 - Atualmente, você está matriculado em qual dos seguintes cursos?

–Bacharelado em Ciência da Computação
–Bacharelado em Engenharia de Software
–Bacharelado em Engenharia da Computação
–Bacharelado em Sistemas de Informação
–Bacharelado em Inteligência Artificial
–Outros

•Questão 2 - Quantos semestres você já estudou nesse curso?

–até 4 semestres
–de 5 a 8 semestres
–de 9 a 12 semestres
–mais de 12 semestres

•Questão 3 - Desconsiderando o curso que você frequenta atualmente, informe os
nomes dos cursos de graduação que você tenha concluído ou não.

A.2 Sobre o perfil profissional

•Questão 4 - Você exerce ou já exerceu atividade profissional (inclui estágio) cujas
tarefas são relacionadas à Computação?

–Sim
–Não
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•Questão 5 - Quais das seguintes funções você exerce ou já exerceu profissional-
mente?

–Engenheiro/ analista de requisitos
–Analista de negócios
–Projetista
–Gerente de projeto de software
–Programador
–Testador
–Consultor
–Outros

•Questão 6 - Informe por quanto tempo (em meses) você ocupou em cada função
assinalada na questão anterior.

A.3 Sobre Experiência em Requisitos de Software

•Questão 7 - Você já realizou alguma vez a atividade de elicitação de requisitos de
software?

–Sim, com orientação, em projetos acadêmicos
–Sim, com orientação, em atividades profissionais
–Sim, sem orientação, em projetos acadêmicos
–Sim, sem orientação, em atividades profissionais
–Não

•Questão 8 - Você já elaborou alguma vez um documento de especificação de
requisitos de software?

–Sim, com orientação, em projetos acadêmicos
–Sim, com orientação, em atividades profissionais
–Sim, sem orientação, em projetos acadêmicos
–Sim, sem orientação, em atividades profissionais
–Não

•Questão 9 - Como você avalia o seu conhecimento geral sobre Engenharia de
Requisitos?

–Nenhum
–Tenho pouco conhecimento do assunto
–Consigo aplicar na prática, porém com orientação de alguém
–Consigo aplicar na prática, sem orientação
–Tenho bastante conhecimento teórico e pr´tico do assunto



APÊNDICE B
Questionário de Percepção do Estudante

Este questionário é parte de uma pesquisa de mestrado em Engenharia de
Requisitos. O objetivo principal com este questionário é avaliar uma abordagem de reúso
de requisitos por meio de catálogos de padrões para Sistemas de Registro Eletrônico em
Saúde (S-RES).

Agradecemos a sua participação e esperamos que tenham aprendido conceitos
e práticas de padrões de requisitos que poderão contribuir também para sua prática
profissional.

As informações obtidas por meio desta pesquisa serão confidenciais e assegura-
mos o sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar
sua identificação.

B.1 Sobre ELICITAÇÃO de requisitos

•Questão 1 - O catálogo de padrões auxiliou na ELICITAÇÃO de requisitos de forma
MAIS RÁPIDA em comparação à abordagem sem o uso de catálogo?

–Discordo totalmente
–Discordo parcialmente
–Indiferente
–Concordo parcialmente
–Concordo totalmente

B.2 Sobre ESPECIFICAÇÃO de requisitos

•Questão 2 - O catálogo de padrões auxiliou na ESPECIFICAÇÃO de requisitos de
forma MAIS RÁPIDA em comparação à abordagem sem o uso de catálogo?

–Discordo totalmente
–Discordo parcialmente
–Indiferente



Apêndice B 108

Discordo totalmente Discordo parcialmente Indiferente Concordo parcialmente Concordo totalmente
mais COMPLETO
melhor ESCRITO
mais ORGANIZADO
mais CORRETO

Discordo totalmente Discordo parcialmente Indiferente Concordo parcialmente Concordo totalmente
Foi fácil APRENDER a usar o catálogo
Foi fácil GANHAR habilidade no uso do catálogo
É fácil LEMBRAR como utilizar o catálogo
Considero o catálogo fácil de USAR

Discordo totalmente Discordo parcialmente Indiferente Concordo parcialmente Concordo totalmente
Facilitou ELICITAR requisitos
Foi útil para ELICITAR requisitos
Facilitou ESPECIFICAR requisitos
Foi útil para ESPECIFICAR requisitos
Ajudou a entender o domínio de S-RES de forma mais completa
Pode ser útil na prática profissional

–Concordo parcialmente
–Concordo totalmente

•Questão 3 - Em comparação à abordagem sem o uso de catálogo, a utilização
do catálogo de padrões auxiliou na ESPECIFICAÇÃO de um DOCUMENTO DE
REQUISITOS

B.3 Sobre o USO do catálogo

•Questão 4 - Sobre a FACILIDADE DE USO do catálogo de padrões de requisitos:
•Questão 5 - Sobre a UTILIDADE do catálogo de padrões de requisitos:

B.4 Considerações Finais

•Questão 6 - Quais aspectos você considera como POSITIVOS sobre a atividade
realizada com o uso de catálogo de padrões de requisitos?

•Questão 7 - Quais aspectos você considera que podem ser MELHORADOS sobre
a atividade realizada com o uso de catálogo de padrões de requisitos?

•Questão 8 - Você tem alguma SUGESTÃO/CRÍTICA sobre a experiência com o
uso de catálogo de padrões de requisitos?
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