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RESUMO 

 

A Engenharia de Requisitos (ER) possui um importante papel na Engenharia de Software pelo 

fato de compreender uma fase inicial do processo de desenvolvimento de software. Ela serve 

de base para a realização das demais atividades, contribuindo decisivamente para a qualidade 

do produto de software final. O processo de Elicitação de Requisitos está entre as principais 

preocupações da ER. Ele envolve o reconhecimento e a descrição das necessidades dos 

clientes, de tal forma que seja possível refletir o negócio de forma precisa e coerente. Além 

disso, de maneira geral, a maior parte dos problemas que ocorrem durante o processo de 

desenvolvimento de software é causada por falhas nas fases iniciais. Diante desse contexto, 

surgem abordagens tais como o Desenvolvimento Orientado por Modelos (Model-Driven 

Developement – MDD) e a Modelagem de Processos de Negócio (Business Process Modeling 

– MPN
1
). Tais abordagens tanto buscam compreender e descrever os processos de negócio, 

quanto permitem uma visão mais próxima do domínio. Assim, sobretudo quando apoiadas por 

ferramentas de suporte, o uso de abordagens como MDD e MPN pode contribuir para a 

melhoria da qualidade dos requisitos e do processo de Elicitação de Requisitos. Este trabalho 

apresenta a abordagem ModelER, a qual busca promover melhorias no processo de Elicitação 

de Requisitos, através da utilização de conceitos e práticas do MDD e da MPN para 

identificação de requisitos de software. 

Palavras-chave: Engenharia de Requisitos, Elicitação de Requisitos, Desenvolvimento 

Orientado por Modelos, Modelagem de Processos de Negócio. 

 

 

                                                                 
1
 Na literatura é também utilizada a sigla BPM para se referir tanto à Modelagem de Processos de Negócio 

(Business Process Modeling) quanto à Gestão de Processos de Negócio (Business Process Management). Diante 

disso, como forma de fazer uma distinção entre os dois conceitos, neste trabalho será utilizada a sigla BPM para 

se referir à Gestão de Processos de Negócio, enquanto que a Modelagem de Processos de Negócio será 

referenciada pela sigla MPN. 



 

ABSTRACT 

 

Requirements Engineering (ER) has an important role in Software Engineering for being an 

early stage of the software development process. ER serves as the basis for implementation of 

other activities, contributing decisively to the quality of the final software product. 

Requirements Elicitation process is among the main concerns of ER. It involves the 

recognition and description of customer needs, in such a way that it is possible to reflect the 

business accurately and consistent. Moreover, in general, most problems that occur during the 

process of software development are caused by failures in the early stages. In this context, 

emerging approaches such as Model-Driven Developement (MDD) and Business Process 

Modeling (MPN). Such approaches seek to understand and describe business processes and 

enable a closer look of the domain. As well, especially when backed by support tools, using 

approaches such as MDD and MPN can contribute to improving the quality of the 

requirements and the requirements Elicitation process. This work presents ModelER 

approach, which seeks to promote improvements in Requirements Elicitation process, through 

the use of concepts and practices of the MDD and the MPN for identifying software 

requirements. 

Keywords: Requirements Engineering, Requirements Elicitation, Model-Driven 

development, Business Process Modeling. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Neste capítulo são apresentadas a motivação, a justificativa, a hipótese e os objetivos 

deste trabalho, como também os trabalhos relacionados, as contribuições esperadas, a 

metodologia empregada e a organização desta proposta. 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

A Engenharia de Software (ES) possui um enfoque interdisciplinar que viabiliza a 

realização com êxito de sistemas através da definição antecipada das necessidades e 

funcionalidades requeridas, da documentação dos requisitos, da síntese do design, da 

validação do sistema e da consideração do problema como um todo (SOMMERVILLE, 

2007). 

O mercado de desenvolvimento de software tem sofrido mudanças devido à sua própria 

competitividade, como também pelo aumento da exigência dos clientes, elevando assim o 

grau de complexidade da ES. Tal fato traz à tona a necessidade de um incremento na 

qualidade tanto do processo quanto do produto de software, visando um melhor atendimento 

das necessidades dos usuários, satisfazendo assim as suas expectativas com relação ao 

software desenvolvido. 

Nesse contexto, a Engenharia de Requisitos (ER) desempenha um papel importante, 

pois serve de base para as demais atividades do processo e colabora decisivamente para o 

sucesso do projeto de software (SOMMERVILLE, 2007). 

Segundo Pressman (2006), os requisitos do software são a base a partir da qual a 

qualidade pode ser medida, sendo que a falta de conformidade aos requisitos significa falta de 

qualidade para o software. O processo de reconhecimento e tradução das necessidades dos 

usuários em requisitos de software é chamado de Elicitação de Requisitos. 

A ER envolve a tentativa de conciliar pontos de vista dos stakeholders envolvidas no 

processo de ES. Assim, o seu sucesso está diretamente relacionado com a comunicação 

eficiente entre as partes interessadas. Sem isso, o processo de desenvolvimento pode levar à 

criação de softwares cujas funcionalidades são desnecessárias, incorretas ou que não refletem 

as atividades e os objetivos organizacionais. Conseqüentemente, há necessidade crescente de 
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técnicas que preencham a lacuna causada pela comunicação deficiente (CARDOSO; 

ALMEIDA; GUIZZARDI, 2009). 

Segundo Kotonya e Sommerville (1998), durante o processo de desenvolvimento de 

software, é geralmente na fase de identificação de requisitos que ocorre a maior parte dos 

problemas. Paradoxalmente, tal fase é a menos dispendiosa por não exigirem grande aquisição 

de bens e serviços. Porém, pode ser a de maior impacto negativo quando realizada de forma 

inadequada. Por este motivo, deve ser dada uma atenção especial à Elicitação de Requisitos, 

visto que é nesta fase que os requisitos são identificados. 

Dados empíricos e pesquisas (EXTREME CHAOS, 2009) mostram que o custo para 

tratar os problemas causados por erros durante as etapas iniciais do desenvolvimento de 

software e só detectados após a entrega do produto é consideravelmente maior do que se estes 

fossem corrigidos em sua origem. Além disso, os maiores prejuízos em projetos de software 

ocorrem devido a questões ligadas diretamente ao processo de Elicitação de Requisitos, tais 

como requisitos incompletos, falta de envolvimento e dificuldades de comunicação entre os 

usuários, mudanças nos requisitos, entre outras. 

A atividade de modelagem é um elemento importante do processo de ES, pois oferece 

aos envolvidos no negócio uma abstração capaz de facilitar o entendimento de processos 

complexos, oferecendo instrumentos que viabilizem a busca e obtenção de melhorias e 

inovações (NORAN, 2000). 

Diante disso, a abordagem de Desenvolvimento Orientado por Modelos (Model-Driven 

Development – MDD) tem se mostrado como uma maneira promissora para a melhoria da 

qualidade do processo de desenvolvimento e do produto de software, pois permite uma 

abstração dos detalhes da tecnologia da plataforma de implementação e utilização de 

conceitos mais próximos do domínio do problema (SELIC, 2003).  

Consequentemente, os modelos utilizados para desenvolver o sistema são mais fáceis de 

especificar, entender e manter, e são resistentes às alterações da tecnologia adotada para a 

implementação do sistema, permitindo a definição de requisitos mais consistentes e flexíveis, 

com relação às possíveis mudanças. 

Dentro da ótica do MDD, iniciar o processo de desenvolvimento de software pela 

modelagem dos principais elementos envolvidos nos processos do negócio pode ser 

interessante, pois permite definir um ambiente de desenvolvimento baseado em modelos que 

se ajusta às características do ambiente.  
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Segundo Oliveira (2008), a utilização dos processos de negócio como referência 

documentada, aliada a uma visão baseada em modelos de software, apregoada pelo MDD, 

pode oferecer uma base de aderência para a validação e aceitação dos requisitos do software. 

Adicionalmente, tal abordagem fornece elementos para a busca de um mecanismo capaz de 

implementar, de forma eficiente, o complexo e exaustivo processo de ER, sobretudo na 

Elicitação de Requisitos.  

A decisão de não adotar a Modelagem de Processos de Negócio (Business Process 

Modeling – MPN) como um mecanismo para elicitar requisitos de software pode ocasionar a 

geração de um software com requisitos inconsistentes e incompletos em relação às reais 

características do negócio e, consequentemente, fazer com que o mesmo não satisfaça às 

necessidades do cliente (XAVIER et al., 2010). 

Assim, a aplicação da abordagem MDD aliada à MPN pode contribuir para uma 

definição mais precisa e correta dos requisitos do software, promovendo melhoria no processo 

de Elicitação de Requisitos, pela geração de requisitos consistentes e aderentes à realidade do 

negócio. 

Além disso, de acordo com o estudo de Liu, Li e Peng (2010), um dos fatores que pode 

prover melhorias para as práticas existentes de ER é o desenvolvimento de ferramentas de 

apoio que ofereçam suporte aos profissionais envolvidos em tal processo. 

Nesse contexto, a aplicação de uma abordagem baseada nas práticas do MDD e da 

MPN, juntamente com a automatização das atividades através de uma ferramenta de apoio, 

pode promover melhorias na Elicitação de Requisitos pela redução da quantidade de 

requisitos identificados de forma incorreta. 

 

1.2.1 TRABALHOS RELACIONADOS 

Dias et al. (2006) apresenta uma abordagem que permite a transformação de modelos de 

processos de negócio em modelos de requisitos através do uso de uma técnica para o 

mapeamento de processos em casos de uso e de termos em classes de domínio. Tal 

abordagem utiliza o conceito de transformações da Arquitetura Orientada a Modelos (Model 

Driven Architecture – MDA).  

O trabalho de Dias et al. (2006) também apresenta uma ferramenta chamada RAPIDS 

(Rules And Processs for the Development of Information Systems), que implementa tal 

mapeamento. 
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Cibrán (2008) propõem uma abordagem baseada nos princípios do MDD, que visa 

facilitar o alinhamento entre processos de negócio e soluções de TIC (Tecnologia da 

Informação e Comunicação). Tal processo é feito por meio da automatização da tradução 

entre modelos BPMN (Business Process Modeling Notation) e diagramas de atividades UML 

(Unified Modeling Language) através de regras criadas e implementadas em ATL (ATLAS 

Transformation Language), uma linguagem de transformação entre modelos desenvolvida 

pelo grupo ATLAS (ATLantic dAta System)
2
. 

Cardoso, Almeida e Guizzardi (2009) relatam um estudo sobre a utilidade da MPN na 

ER. Eles apresentam uma abordagem que usa os modelos de processos de negócio como 

ponto de partida para o processo de ER, através dos quais são derivados conjuntos alternativos 

de requisitos, que capturam decisões diferentes sobre o nível de automação previsto para as 

diversas atividades em um processo de negócio. 

Vieira et al. (2012) apresentam uma proposta de uma técnica de elicitação de requisitos, 

denominada REMO (Requirements Elicitation oriented by business process MOdeling), a 

qual é guiada por um conjunto de heurísticas para extrair os requisitos a partir de diagramas 

de processos de negócios modelados na notação BPMN. Como resultado da aplicação da 

técnica por parte dos engenheiros de requisitos, é produzido um documento de descrição do 

modelo de requisitos, contendo uma listagem dos requisitos do software. 

Debnath et al. (2011) definem uma estratégia que utiliza a linguagem de transformação 

ATL para obter um diagrama de classes UML a partir de modelo de requisitos descritos 

através da linguagem LEL (Language Extended Lexicon), uma estrutura que permite a 

representação de símbolos significativos do universo de discurso (LEITE et al., 2000).  

A maior parte dos trabalhos correlatos apresentados tem como característica em comum 

a utilização de modelos de processos de negócio como ponto de partida para a extração das 

funcionalidades do software e a geração de diagramas UML, com exceção do trabalho de 

Debnath et al. (2011), que utiliza requisitos descritos em LEL. 

No entanto, é relevante a identificação dos demais requisitos e regras de negócio, os 

quais refletem as necessidades dos usuários. Isso é importante tanto para a geração de um 

documento contendo a descrição dos requisitos funcionais e não-funcionais e das possíveis 

regras de negócio antes de realizar a modelagem dos casos de uso, quanto para a 

automatização efetiva dos processos (SOFTEX, 2009).  

                                                                 
2
 ATLAS é um grupo de pesquisa que faz parte do LINA (Laboratoire d'Informatique de Nantes Atlantique), dos 

centros de pesquisas do INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique), uma 

organização pública francesa de caráter científico e tecnológico, cujo objetivo é reunir pesquisadores e incentivar 

a pesquisa nas áreas de informática e automação (ATL, 2012). 
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Dentre as pesquisas apresentadas, apenas a proposta de Vieira et al. (2012) sugere a 

geração de uma descrição dos requisitos do software, antes de serem modelados os casos de 

uso. Já Debnath et al. (2011) realiza um processo inverso, usando uma descrição de requisitos 

em linguagem estruturada para então gerar os modelos do sistema. Além disso, apenas o 

trabalho de Dias et al. (2006) apresenta uma ferramenta de suporte automatizado ao processo 

de elicitação de requisitos. 

A proposta deste trabalho difere dos trabalhos correlatos pelo fato de aplicar uma 

abordagem totalmente baseada no MDD, utilizando modelos de processo de negócio como 

ponto de partida para o processo de ER e oferecendo suporte automatizado 

O Quadro 1 apresenta um comparativo entre os trabalhos correlatos e a abordagem 

ModelER, proposta neste trabalho. 

Quadro 1 – Comparativo entre as propostas encontradas na literatura e a ModelER. 

Trabalho 
Especificação 

de Requisitos  

Modelos de processo 

de negócio 

Linguagem de 

transformação 

Suporte para 

Automatização 

Dias et al. (2006) Não Sim Não Sim 

Cibrán (2008) Não Sim Sim (ATL) Não 

Cardoso, Almeida e Guizzardi 

(2009) 
Não Sim Não Não 

Vieira et al. (2012) 
Sim (Linguagem 

Natural) 
Sim Não Não 

Debnath et al. (2011) Sim (LEL) Não Sim (ATL) Não 

ModelER Sim (XML) Sim Sim (ATL) Sim 

 

Essa proposta visa permitir maior automatização de atividades do processo de ER pela 

geração de diferentes modelos de requisitos, tanto textuais quanto gráficos, buscando também 

uma diminuição do tempo gasto e da ocorrência de erros de especificação dos requisitos do 

software.  

Além disso, observa-se que o entendimento, por parte de estudantes e desenvolvedores, 

dos conceitos e técnicas propostos pela abordagem MDD é, em geral, dificultado por fatores 

como: (i) baixa disponibilidade e alta complexidade das ferramentas disponíveis, devido ao 

custo das mesmas e ao tempo necessário para a compreensão de seus recursos e 

funcionalidades; e, (ii) falta de familiaridade com a atividade de modelagem, a qual muitas 

vezes é vista como algo à parte num processo de desenvolvimento de software. 

 

1.3 HIPÓTESE 

A aplicação de uma abordagem baseada nos princípios e práticas da MDD e da MPN no 

processo de Elicitação de Requisitos permite identificar requisitos de forma mais precisa, com 

a diminuição da quantidade de falsos positivos. 
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1.4 OBJETIVOS  

O objetivo geral deste trabalho é promover melhorias no processo de Elicitação de 

Requisitos, pela identificação mais precisa de requisitos, por meio da aplicação de uma 

abordagem baseada em MDD e MPN. 

 

1.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para alcançar o objetivo geral deste trabalho, alguns objetivos específicos têm que ser 

atendidos, a saber: 

 Utilizar a Engenharia de Software Experimental para aplicação e avaliação da 

proposta e coleta de dados; 

 Avaliar a integração entre as práticas de MDD e MPN no contexto da ER; 

 Analisar diferentes formas para transformações entre modelos num processo de ER 

dentro do contexto do MDD; e, 

 Desenvolver uma ferramenta de apoio automatizado ao processo de ER. 

 

1.5 CONTRIBUIÇÕES ESPERADAS 

Através deste trabalho pretende-se obter as seguintes contribuições:  

 Análise da utilização da MPN como parte integrante do processo de ER, no contexto 

do MDD; 

 Comparação entre diferentes métodos de transformações entre modelos de negócios, 

modelos de requisitos e modelos de sistema na ER, sob a ótica do MDD; 

 Avaliação da eficiência da aplicação de um processo automatizado baseado na 

abordagem MDD dentro do processo de ER; e, 

 Desenvolvimento de uma ferramenta de suporte automatizado ao processo de ER. 

 

1.6 METODOLOGIA 

Segundo Wazlawick (2008), a pesquisa realizada neste trabalho caracteriza-se, com 

relação ao seu estilo, como a apresentação de uma forma diferente de resolver um problema, 

pois visa buscar a solução para a problemática abordada através de um mecanismo distinto 

daqueles estudados e/ou propostos anteriormente, de maneira a alcançar resultados melhores 

dentro de determinado contexto.  
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No caso desta pesquisa, o problema abordado refere-se à identificação e especificação 

de requisitos de software. A solução apresentada neste trabalho é a aplicação da abordagem 

MDD, apoiada pela MPN e por uma ferramenta de suporte automatizado, visando à melhoria 

do processo de Elicitação de Requisitos pela geração de requisitos mais precisos e 

consistentes em relação ao domínio do negócio. 

Considerando a grande diversidade de métodos e técnicas de pesquisa, é conveniente 

classificar aqueles utilizados para a realização desta pesquisa científica. Assim, com base na 

classificação proposta por Gil (2009), este trabalho pode ser classificado da seguinte maneira: 

 Quanto à sua natureza: Pesquisa aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos para 

aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos. 

 Quanto aos seus objetivos: Pesquisa exploratória, pois foca na maior familiaridade 

com o problema, tendo como principal objetivo o aprimoramento das idéias relativas 

ao tema explorado. 

 Quanto ao seu delineamento: Pesquisa experimental, pois consiste na manipulação 

do objeto de estudo dentro de condições predefinidas. 

 Quanto à forma de abordagem: Pesquisa quanti-quali, pois consiste na utilização de 

técnicas de ambas as naturezas, quantitativa e qualitativa, numa pesquisa científica, 

aproveitando-se dos fatores positivos de cada uma delas. 

 Quanto aos procedimentos técnicos utilizados: Estudo de caso, o qual servirá como 

forma de analisar a aplicação do objeto de pesquisa no contexto onde a investigação 

será realizada.  

Para a realização dos estudos e obtenção de resultados, este trabalho utiliza conceitos e 

técnicas da Engenharia de Software Experimental (BASILI, 2006). 

Engenharia de Software Experimental pode ser definida como um estudo empírico 

sobre a própria Engenharia de Software, o qual visa provar na prática o que prega a teoria da 

mesma. A experimentação oferece um modelo sistemático, disciplinado, computável e 

controlado para avaliação da atividade humana (WOHLIN et al., 2000). 

No contexto de ES, a adoção de experimentação como forma de gerar evidência é 

crucial no cenário de pesquisa atual, no qual grande parte das decisões ainda se baseia em 

opiniões pessoais e crendices, e não em dados objetivos (JURISTO; MORENO, 2001). 

Segundo Travassos, Gurov e Amaral (2002), a experimentação é o centro do processo 

científico e, somente com experimentos as teorias podem ser verificadas, pois apenas eles 
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podem explorar os fatores críticos e dar luz ao fenômeno novo para que as teorias possam ser 

formuladas e corrigidas. 

Baseando-se na metodologia experimental apresentada por Mafra, Barcelos e Travassos 

(2006) e ilustrada na Figura 1, este trabalho de pesquisa está dividido em três fases: (i) estudo 

secundário, onde foi realizada uma revisão bibliográfica da literatura, bem como a 

caracterização da pesquisa e das tecnologias a serem utilizadas em relação aos estudos 

existentes; (ii) proposta inicial, onde, com base na análise do estudo secundário, no 

conhecimento adquirido e nas evidências identificadas, é definida a versão inicial da 

tecnologia proposta; e, (iii) realização de estudos experimentais, para a caracterização, análise 

e refinamento da tecnologia proposta. 

 

Figura 1 – Metodologia experimental para introdução de tecnologias de software.  

Fonte: Mafra et al. (2006). 

Assim, inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica visando maior 

aprofundamento e familiaridade com o problema estudado, englobando os seguintes assuntos: 

(i) Engenharia de Requisitos; (ii) Desenvolvimento Orientado por Modelos; (iii) Modelagem 

de Processos de Negócio; (iv) uso de modelos de processos de negócio na elicitação de 

requisitos de software; e (v) automatização do processo de desenvolvimento de software sob o 

ponto de vista orientado por modelos. Tal pesquisa serviu de base para a definição da 

proposta inicial do ambiente, a qual é apresentada no Capítulo 4. 
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Após a definição da proposta, será iniciada a fase de construção da ferramenta. Para tal, 

serão utilizados os seguintes recursos: 

 Linguagem de programação: Java (ORACLE, 2012); 

 Plataforma de desenvolvimento: Java Standard Edition (JSE) (ORACLE, 2012); e, 

 Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE): Eclipse (ECLIPSE, 2012). 

Os recursos descritos correspondem a ambientes e ferramentas de domínio público, 

largamente utilizados pela comunidade de desenvolvedores de software, com vasta 

documentação disponível, são gratuitos ou com licença acadêmica para uso. 

À medida que o processo de desenvolvimento da ferramenta for avançando, serão 

realizados estudos experimentais tendo como objetivo avaliar a eficácia da mesma.  

Como experimentos iniciais de avaliação serão realizados estudos de viabilidade, os 

quais irão avaliar se a aplicação do ambiente num processo de elicitação de requisitos atende 

de forma razoável aos objetivos inicialmente definidos, de forma a analisar a relevância e a 

aplicabilidade da pesquisa.  

Tais estudos serão realizados tanto em ambiente acadêmico, quanto num ambiente 

organizacional. No primeiro os participantes serão alunos de cursos técnicos e de graduação 

da área de Computação. Já o segundo será efetuado por profissionais da área de 

desenvolvimento de software. 

Durante a realização do estudo, os participantes utilizaram diagramas de processos de 

negócio modelados na notação BPMN, a partir dos quais deverão identificar possíveis 

requisitos de software através da abordagem tradicional de elicitação de requisitos.  

A escolha da BPMN deve-se ao fato de que esta é a notação mais amplamente 

conhecida e utilizada na MPN.  Ela também permite identificar as atividades, os controles de 

dependências e os fluxos das tarefas, além de ser um padrão proposto e mantido pela OMG
3
 

(Object Management Group), que é uma das maiores referências atuais em padrões e 

modelagem de software (LUBKE; SCHNEIDER; WEIDLICH, 2008). 

A partir de um documento no padrão XML (Extensible Markup Language) gerado a 

partir dos mesmos diagramas usados pelos participantes, a ferramenta gera outro documento 

XML contendo os requisitos identificados por meio de regras de transformação e heurísticas 

implementadas na linguagem ATL. 

                                                                 
3
 OMG (Object Management Group) é um consórcio internacional originalmente destinado a estabelecer padrões 

para sistemas orientados a objeto distribuídos, que posteriormente passou a focar em modelagem e padrões 

baseados em modelos. O OMG foi formado com o objetivo de reduzir custos e complexidade no 

desenvolvimento de software, além de acelerar a introdução de novas tecnologias (OMG, 2003). 
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A eficácia da ferramenta e, consequentemente, também da proposta de pesquisa, foi 

medida através de uma análise quantitativa. Esta análise irá comparar o desempenho desta 

com o dos participantes do estudo na identificação dos requisitos.  

Para a realização da análise quantitativa será usado como indicador o percentual de 

acerto na identificação correta de requisitos de software, que levará em conta: (i) o número de 

total de requisitos identificados; (ii) o número de requisitos identificados corretamente; (iii) o 

número de requisitos identificados de maneira incorreta (falsos positivos); e (iv) o número de 

requisitos não identificados.  

Para a realização de cada um dos estudos, foram obedecidas as seguintes etapas: 

 Planejamento, onde são definidos os objetivos, as hipóteses e o contexto do estudo, 

além dos procedimentos e protocolos a serem usados para a coleta de dados;  

 Execução do estudo, obedecendo ao plano definido;  

 Coleta, que representa a coleta de dados referentes ao estudo realizado;  

 Análise, onde são realizados estudos qualitativos e/ou quantitativos a partir dos 

dados coletados; e,  

 Consolidação e divulgação de resultados.  

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

O texto desta dissertação está organizado em 06 (seis) capítulos, os quais fornecem toda 

a base conceitual e empírica para o entendimento da proposta apresentada. Os tópicos a seguir 

descrevem o conteúdo de cada um dos capítulos restantes: 

 O capítulo 2 apresenta uma visão geral sobre os principais conceitos e a problemática 

envolvendo Engenharia de Requisitos. 

 O capítulo 3 apresenta os conceitos, benefícios e as questões em aberto relacionadas 

à abordagem de Desenvolvimento de Software Orientado por Modelos e à 

Modelagem de Processos de Negócio, como também a relação entre estas. 

 O capítulo 4 apresenta a proposta da abordagem ModelER, além da ferramenta de 

apoio desenvolvida. 

 O capítulo 5 apresenta e discute os estudos experimentais envolvendo a aplicação da 

abordagem ModelER, juntamente com a ferramenta de apoio desenvolvida. 

 O capítulo 6 corresponde ao fechamento do trabalho, apresentando as principais 

conclusões e também sugerindo possíveis trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

ENGENHARIA DE REQUISITOS 

 

 

A Engenharia de Software (ES) é uma disciplina que integra métodos, ferramentas e 

procedimentos para o desenvolvimento de software. Os métodos de ES envolvem um 

conjunto de atividades que incluem: planejamento, análise de requisitos, projeto de 

arquitetura, codificação, teste, manutenção de software, entre outras. As ferramentas de ES 

proporcionam apoio automatizado ou semi-automatizado aos métodos. Já os procedimentos 

de ES constituem o elo que mantém métodos e ferramentas juntos, possibilitando assim o 

desenvolvimento racional e oportuno do software (PRESSMAN, 2006). 

Conforme descrito no Guia para o Corpo de Conhecimento da Engenharia de Software 

(Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK), a ES pode ser dividida 

em dez áreas: requisitos, projeto, construção, teste, manutenção, gerência de configuração, 

gerência de projeto, processo de software, métodos e ferramentas (SWEBOK, 2004). 

Dentre essas áreas, a de requisitos, conhecida mais comumente como Engenharia de 

Requisitos (ER), é aquela que abrange as etapas iniciais dentro de um processo de 

desenvolvimento de software. É geralmente nessas etapas, que decorre a maior parte dos 

problemas, que geralmente são os mais dispendiosos e de maior impacto negativo, o que torna 

a ER uma das mais importantes fases do processo de ES (KOTONYA; SOMMERVILLE, 

1998). 

Portanto, é sobre a área de ER o referencial teórico apresentado neste capítulo. Serão 

abordados os principais conceitos e abordagens relacionados à ER, como também a 

problemática envolvendo este processo, que serve de base para o trabalho proposto.  

 

2.1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE ER 

A Engenharia de Requisitos (ER) é a área da Engenharia de Software (ES) que envolve 

as atividades relativas a descobrir, analisar, documentar e verificar o conjunto de requisitos de 

um software (SOMMERVILLE, 2007). 

Para Pressman (2006), a ER ajuda os engenheiros a compreenderem melhor o problema, 

através de um conjunto de tarefas que levam a um entendimento acerca do impacto do sistema 
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sobre o negócio, do que o cliente necessita e de como os usuários finais irão interagir com o 

sistema. 

Objetivando uma maior compreensão sobre a ER, nas seções 2.2 a 2.4 são apresentados 

alguns de seus principais conceitos, a saber: requisitos de software, documento de requisitos e 

processo de ER. 

 

2.2 REQUISITOS DE SOFTWARE 

Segundo Sommerville (2007), os requisitos de um software são descrições dos serviços 

fornecidos pelo sistema e as suas restrições operacionais, que refletem as necessidades dos 

clientes de um sistema e ajudam a resolver um determinado problema. 

Já o SWEBOK (2004) define um requisito de software como sendo uma propriedade 

que deve ser exibida por um software desenvolvido ou adaptado para resolver um problema 

particular no mundo real. 

São os requisitos que definem o que o software deve fazer e sob quais circunstâncias ele 

deve operar. Eles são definidos nos estágios iniciais do desenvolvimento do software, 

especificando o que será implementado. 

Existem diversas outras definições distintas para o termo requisito. Assim, observa-se 

que este não é usado de maneira consistente na indústria de software. Isso ocorre porque estes 

podem ser expressos tanto como necessidades abstratas, quanto como descrições detalhadas, o 

que evidencia a falta de uma definição clara desses diferentes níveis de descrição. 

Buscando distinguir entre esses níveis, os requisitos de software podem ser classificados 

em (SOMMERVILLE, 2007): 

 Requisitos de usuário, que representam declarações, em linguagem natural e/ou 

diagramas, de quais serviços são esperados do software, como também das restrições 

para a sua operação; e 

 Requisitos de sistema, que definem detalhadamente as funções, serviços e restrições 

operacionais do sistema. 

Westfall (2006) apresenta uma classificação alternativa em três níveis de requisitos: 

 Requisitos de negócio, que especificam problemas de negócios que devem ser 

resolvidos ou oportunidades de negócios que devem ser atendidas pelo software.  

 Requisitos do usuário, que são provenientes do ponto de vista do usuário, definindo o 

que o software deve fazer para que o usuário cumpra seus objetivos; e, 
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 Requisitos do produto, que representam a decomposição dos requisitos no nível do 

usuário. 

Existe ainda outro nível de classificação para os requisitos em: (i) requisitos funcionais, 

que descrevem o que o software deve fazer; (ii) requisitos não-funcionais, que são restrições 

sobre os serviços ou funções oferecidos pelo software; e (iii) requisitos de domínio, que 

refletem as características e as restrições do domínio de aplicação do software, podendo ser 

tanto funcionais quanto não-funcionais. 

Esta distinção permite que os requisitos possam ser descritos com diferentes níveis de 

detalhamento, de acordo com o tipo de stakeholder para o qual se destinam as especificações, 

sendo mais técnicas e precisas ou mais naturais e abstratas.  

Porém, conforme afirma Sommerville (2007), tal distinção não é tão clara como 

sugerem essas definições, podendo causar confusão quanto à classificação de determinados 

requisitos, que podem aparentemente pertencer a um tipo, porém, quando detalhados, 

apresentam características de outro tipo. 

A existência de diversos tipos de requisitos, para os mais variados tipos de software, 

torna difícil a definição de uma forma padronizada para escrevê-los, como também a melhor 

forma de especificá-los. Uma maneira de especificar os requisitos de forma concisa e clara é 

através da elaboração de um documento que contenha as descrições de cada um deles, 

organizados em tipos e categorias, o chamado documento de requisitos.  

 

2.3 DOCUMENTO DE REQUISITOS 

O documento de especificação de requisitos de software, ou simplesmente documento 

de requisitos, é uma especificação particular de um software, produto, programa ou conjunto 

de programas que executam determinadas funções num ambiente específico. O mesmo pode 

ser escrito por um ou mais representantes do fornecedor, um ou mais representantes do 

cliente, ou por ambos (IEEE, 1998). 

Pressman (2006) define o documento de requisitos como sendo a declaração oficial do 

que os desenvolvedores do software devem implementar, sendo que este deve incluir tanto os 

requisitos de usuário quanto uma especificação detalhada dos requisitos de sistema. 

Um documento de requisitos possui um conjunto diversificado de usuários, por isso, 

deve ser escrito para que todos estes o compreendam e de maneira tal que facilite a 

comunicação entre eles. A Figura 2 apresenta diferentes tipos de usuários que podem utilizar 

o documento de requisitos. 
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Figura 2 – Usuários de um documento de requisitos. 

 Fonte: Kotonya e Sommerville (1998). 

O grau de detalhamento de um documento de requisitos depende do tipo de software a 

ser desenvolvido e do processo de desenvolvimento utilizado. Porém, as especificações do 

sistema devem ser precisas, evitando conflitos e ambiguidades.  

Para isso, são usados padrões que definem a estrutura e o conteúdo que um documento 

de requisitos deve possuir. Dentre estes padrões, o mais conhecido é o IEEE/ANSI 830/1998 

(IEEE, 1998). De acordo com este padrão, para ser caracterizado como um bom documento 

de requisitos, o mesmo deve ser:  

 Correto: quando todos os requisitos expressos nele são correspondidos pelo software. 

 Não ambíguo: quando todos os requisitos expressos nele têm apenas uma única 

interpretação.  

 Completo: quando todos os requisitos significativos estão reconhecidos e tratados. 

 Consistente: quando nenhum subconjunto individual de requisitos descrito nele entra 

em conflito. 

 Classificável por importância e/ou estabilidade: quando cada requisito nele contido 

está associado a um identificador de estabilidade e/ou importância. 

 Verificável: quando cada requisito especificado é verificável.  

 Modificável: quando a sua estrutura e estilo são tais que mudanças em requisitos 

podem ser efetuadas de forma fácil, completa e consistente, preservando 

simultaneamente estrutura e estilo. 

 Rastreável: quando os requisitos são claros e facilitam a identificação do mesmo em 

versões futuras do desenvolvimento ou da documentação. 
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Embora o padrão proposto pelo IEEE não seja o único e também não seja considerado 

como ideal, sua vantagem é que ele contém uma grande quantidade de boas recomendações 

de como redigir requisitos e evitar problemas causados pelo não atendimento às qualidades 

por ele descritas para um bom documento, como também pelos possíveis conflitos que podem 

ocorrer entre os diferentes stakeholders que utilizam o documento.  

 

2.4 PROCESSO DE ER 

O processo de ER é formado por um conjunto de atividades destinado a derivar, validar 

e manter o documento de requisitos do sistema (SOMMERVILLE, 2007).  

Conforme ilustrado na Figura 3, o processo de ER possui o seguinte conjunto de 

entradas e saídas: 

 Informações de sistemas existentes (Entrada): informações associadas a 

funcionalidades de sistemas existentes sendo substituídos ou demais sistemas que 

irão interagir com o novo sistema. 

 Necessidades dos stakeholders (Entrada): descrição das necessidades dos 

stakeholders que devem ser atendidas pelo novo sistema. 

 Padrões organizacionais (Entrada): padrões utilizados pela organização, associados a 

práticas de desenvolvimento, qualidade, gerenciamento e outros. 

 Informações de domínio (Entrada): Informações gerais quanto ao domínio onde o 

sistema será implantado. 

 Regulamentações (Entrada): regulamentações externas de segurança, saúde, 

governamentais ou ambientais aplicáveis ao desenvolvimento do novo sistema. 

 Requisitos acordados (Saída): descrição dos requisitos do sistema entendidos e 

aprovados pelos stakeholders. 

 Especificação do sistema (Saída): especificação detalhada das funcionalidades do 

sistema. 

 Modelos do sistema (Saída): conjunto de modelos que descrevem o sistema sob 

diferentes perspectivas. 

Segundo Presman (2006), o processo de ER pode ser dividido em sete atividades: (i) 

concepção; (ii) levantamento; (iii) elaboração; (iv) negociação; (v) especificação; (vi) 

validação; e (vii) gestão. Algumas destas funções ocorrem em paralelo e todas são adaptadas 

às necessidades do projeto, entretanto, elas visam de definir as necessidades dos stakeholders, 
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estabelecendo uma fundação sólida de entendimento comum para o projeto e a construção do 

sistema. 

 

Figura 3 – Entradas e saídas do processo de ER. 

 Fonte: Kotonya e Sommerville (1998). 

Na Figura 4, é apresentada uma divisão do processo de ER em quatro subprocessos de 

alto nível, proposta por Sommerville (2007). Essa divisão possui as seguintes etapas: (i) 

estudo de viabilidade, que está relacionado à avaliação da utilidade do sistema para a 

empresa; (ii) elicitação e análise, que diz respeito à obtenção dos requisitos; (iii) 

especificação, que se refere à conversão dos requisitos em algum meio padrão; e (iv) 

validação, que verifica se os requisitos realmente definem o sistema que o cliente deseja.  

 

Figura 4 – Processo de ER dividido em quatro subprocessos. 

 Fonte: Sommerville (2007). 
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Além dessas atividades, há também a atividade de gerenciamento de requisitos, onde 

são monitoradas as possíveis mudanças nos mesmos ao longo do processo de 

desenvolvimento do software.  

Considerando o processo de ER como não linear, Sommerville (2007) apresenta 

também uma perspectiva alternativa para o mesmo, baseando-se em Boehm (1988), onde o 

processo é dividido em três estágios organizados como um processo iterativo em espiral. Tal 

perspectiva é mostrada na Figura 5. 

 

Figura 5 – Modelo em espiral para o processo de ER. 

 Fonte: Sommerville (2007). 

O modelo em espiral permite o uso de abordagens de desenvolvimento em que os 

requisitos são desenvolvidos para diferentes níveis de detalhes, com o número de iterações 

variando de acordo com o tipo e esforço de desenvolvimento do software. 

Cada uma das atividades do processo de ER mostrado na Figura 4 produz como saída 

um artefato que será incorporado à documentação do software e servirá de base para o 

acompanhamento do atendimento aos requisitos especificados nas demais etapas tanto do 

processo de ER, quanto do processo de ES de maneira geral.  
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Como é possível observar, existem diferentes maneiras de se organizar as atividades 

dentro do processo de ER, dependendo do tipo de sistema a ser desenvolvido, da cultura da 

organização e do nível de experiência da equipe de desenvolvimento.  

Com base nas diferentes abordagens apresentadas nesta seção, observa-se a existência 

de três atividades que podem ser consideradas como as principais dentro do processo de ER: 

elicitação e análise, especificação e validação de requisitos. Assim, tais atividades são 

detalhadas nas seções 2.4.1 a 2.4.3. 

 

2.4.1 ELICITAÇÃO E ANÁLISE DE REQUISITOS 

A elicitação de requisitos compreende o conjunto de atividades que a equipe de 

desenvolvimento utiliza para descobrir as solicitações dos stakeholders, buscando traduzir as 

reais necessidades escondidas nestas solicitações.  

Esta atividade corresponde à fase inicial do processo de ER e está associada à 

descoberta e análise do problema a ser resolvido, detectando o grau de importância de cada 

stakeholder e suas reais necessidades associadas ao problema, além de entender as restrições 

impostas ao software. Para a realização desta análise, a elicitação de requisitos deve ser 

abordada por quatro dimensões (KOTONYA; SOMMERVILLE, 1998): (i) entendimento do 

domínio da aplicação; (ii) entendimento do problema; (iii) entendimento do negócio; e (iv) 

entendimento das necessidades e restrições. 

A compreensão e análise dos requisitos através dessas dimensões envolvem diferentes 

stakeholders, com conhecimentos e objetivos distintos, tornando-a uma atividade complexa e 

difícil de ser administrada.  

A análise de requisitos envolve o estudo dos requisitos obtidos para identificar os 

problemas e conflitos, com o objetivo de estabelecer um conjunto de requisitos completo e 

consistente. Essa etapa envolve a categorização de requisitos e a criação de modelos, 

descrevendo requisitos num nível de abstração mais alto. Modelos podem indicar requisitos 

incorretos, inconsistentes, supérfluos e ausentes (SWEBOK, 2004). 

O processo de elicitação de requisitos pode ser dividido em quatro atividades básicas 

(SOMMERVILLE, 2007): 

 Obtenção de requisitos: processo de interação com os stakeholders para coletar os 

requisitos relativos a suas necessidades e também aqueles referentes ao negócio. 



30 
 

 Classificação e organização de requisitos: atividade que envolve a coleção de 

requisitos não estruturados, agrupamento dos requisitos relacionados e organização 

destes em conjuntos coerentes. 

 Priorização e negociação de requisitos: busca e resolução de conflitos entre 

requisitos, por meio de negociação. 

 Documentação de requisitos: produção e refinamento do documento de requisitos, 

contendo tanto requisitos formais, quanto informais. 

Para a realização do processo de elicitação e análise de requisitos podem ser 

empregadas diferentes técnicas. A seleção da técnica adequada depende do tempo e dos 

recursos disponíveis à equipe de desenvolvimento, além de considerar o tipo de software a ser 

desenvolvido. Segundo Nuseibeh e Easterbrook (2000), tais técnicas podem ser agrupadas em 

classes: 

 Técnicas tradicionais: baseadas na utilização de técnicas genéricas para coleta de 

dados e informações como questionários, entrevistas e a análise da documentação 

existente. 

 Elicitação em grupo: baseada no envolvimento dos stakeholders, explorando 

dinâmicas de grupo para favorecer o entendimento das necessidades.  

 Prototipação: geralmente usada quando existem muitas incertezas quanto aos 

requisitos, ou quando é necessário o feedback antecipado do stakeholder. Um 

protótipo pode ser utilizado para apoiar o processo como fomentador de discussões e 

para esclarecimento de dúvidas de funcionamento. 

 Dirigida a modelos: fornece um modelo específico para cada tipo de informação a ser 

tratada e utiliza estes modelos para direcionar o processo de elicitação. 

 Cognitiva: baseada em técnicas de aquisição de conhecimento destinadas a sistema 

baseados em conhecimento. 

 Contextual: alternativa para as técnicas tradicionais e cognitivas, baseada em técnicas 

etnográficas de observação participante e análise de conversação para busca de 

padrões. 

Os requisitos definidos no processo de elicitação e análise de requisitos devem ser 

documentados a fim de que se mantenha um registro que servirá de base para o gerenciamento 

do processo de ER, através de monitoração e controle de mudanças. Esta documentação é 

realizada na fase denominada especificação de requisitos.     
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2.4.2 ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS 

A especificação de requisitos é a fase que consiste no registro formal ou informal, e tem 

como produto principal o documento de requisitos de software ou especificação de requisitos 

de software (SOMMERVILLE, 2007).  

A especificação pode ser feita de diferentes maneiras, dependendo do tipo e do tamanho 

do projeto. Por exemplo, em pequenos projetos os requisitos podem ser documentados em um 

simples artefato de especificação do sistema. Em grandes projetos, entretanto, os requisitos 

podem ser especificados com o uso de modelos ou em vários documentos tais como: 

documentos de visão, especificação de casos de uso, documento de requisitos não funcionais, 

documentos de restrições, entre outros (WIEGERS, 2003). 

Segundo Pressman (2006), a função e o desempenho atribuídos ao software são 

refinados ao se estabelecer uma descrição completa da informação, uma indicação dos 

requisitos de desempenho e restrições de projeto, critérios de validação apropriados e outros 

dados pertinentes aos requisitos. 

Organizações como o National Bureau of Standards (Bureau Nacional de Padrões), o 

IEEE e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos têm proposto possíveis padrões e 

formatos para a especificação de requisitos de software, o que, conforme apresentado na seção 

2.3, normalmente é feito através do documento de requisitos. 

Geralmente, a especificação de requisitos, além do documento de requisitos, é 

acompanhada por modelos em forma de diagramas, os quais permitem a representação do 

software sob diferentes pontos de vista. 

 

2.4.3 VALIDAÇÃO DE REQUISITOS 

A atividade ou processo de validação de requisitos tem como objetivo verificar se os 

requisitos estão definidos de forma correta, consistente, íntegra e precisa. Nesta etapa é feita 

uma análise dos requisitos documentados, buscando problemas, omissões e ambigüidades. 

Essa análise realizada no processo de validação de requisitos inclui verificações de 

validade, consistência, completeza, realismo e facilidade (SOMMERVILLE, 2007). Também 

são aplicadas diferentes técnicas de validação de requisitos, em conjunto ou individualmente: 

 Revisões de requisitos: Análise sistemática dos requisitos por uma equipe de 

revisores, verificando fatores como facilidade de verificação e compreensão, 

rastreabilidade e adaptabilidade. 



32 
 

 Validação de modelos: Consiste na verificação da consistência dos modelos de 

requisitos produzidos (diagramas de casos de uso e de atividades, por exemplo), 

visando demonstrar se os mesmos representam precisamente as necessidades dos 

stakeholders. 

 Prototipação: Aplicação de um modelo executável do sistema, o qual é 

experimentado pelos usuários finais a fim de verificar se o mesmo atende às suas 

necessidades reais. 

 Geração de casos de teste: Criação e aplicação de testes com a finalidade de revelar 

possíveis problemas nos requisitos. 

A importância da validação de requisitos está no fato de que os erros em um documento 

de requisitos podem levar a custos excessivos de retrabalho quando são descobertos durante o 

desenvolvimento ou depois que o software está em operação.  

Apesar disso, raramente são encontrados todos os problemas de requisitos durante o 

processo de validação, sendo assim inevitável que haja mudanças de requisitos posteriores 

para corrigir omissões e mal entendidos depois da aprovação do documento de requisitos. 

 

2.5 PROBLEMAS E LIMITAÇÕES DA ER 

Segundo Pressman (2006), a ER é uma atividade de comunicação intensiva, onde o 

ruído (omissão ou interpretação errada, por exemplo) pode acarretar problemas tanto para os 

desenvolvedores quanto para os clientes. Tais problemas podem ser: dificuldades de obter 

informações pertinentes, cuidar da complexidade dos problemas e acomodar mudanças que 

ocorram durante e após o processo. 

O processo de ER é complexo e exige um conjunto diversificado de habilidades por 

parte da equipe de desenvolvimento, como também o envolvimento de diversas pessoas, com 

diferentes funções e de diferentes áreas de uma organização. Isto impõe dificuldades para 

melhor compreensão e definição dos requisitos.  

Segundo Sommerville (2007) e Liu, Li e Peng (2010), as falhas no processo de ER se 

devem a diversas razões, tais como: 

 Dificuldades dos stakeholders em expressar aquilo que realmente querem que o 

software faça, a não ser em termos gerais, pois geralmente têm pouco entendimento 

das capacidades e limitações do ambiente computacional disponível. 

 Dificuldade dos desenvolvedores em compreender e coletar informações relativas ao 

domínio, devido ao fato que os stakeholders geralmente expressam suas necessidades 
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usando termos específicos do negócio e com o conhecimento implícito de seu 

trabalho. 

 Necessidade de considerar de todas as fontes potenciais de requisitos e de descobrir 

pontos em comum e conflitos. 

 Falta de disponibilidade de pessoas importantes para o detalhamento dos requisitos, 

as quais possuem um elevado conhecimento sobre o negócio e o ambiente 

organizacional, porém nem sempre têm tempo disponível para participar de forma 

efetiva do processo de desenvolvimento do software. 

 Falta de padronização na descrição de informações sobre o domínio. 

 Dinâmica do ambiente de negócio, que pode ocasionar mudanças nos requisitos ou 

mesmo o surgimento de novos requisitos durante o processo de ER. 

 

2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresentou uma revisão de literatura sobre ER, onde foram descritos seus 

principais conceitos e definições, bem como o processo de ER em si, destacando a 

importância e a complexidade desta atividade no processo de desenvolvimento de software.   

Também foram enumerados os principais problemas e as limitações existentes no 

processo de ER, os quais, de maneira geral, decorrem da complexidade inerente ao próprio 

processo.  

Dentre as dificuldades apresentadas, destacam-se as falhas na comunicação entre os 

stakeholders e a equipe de desenvolvimento, como também os problemas causados pela falta 

de conhecimento sobre o domínio do negócio. 

Estes fatos evidenciam a necessidade de aplicação de técnicas e abordagens que 

oferecem meios para prover melhorias no processo de ER, tais como o MDD e a MPN.  

Assim, no capítulo 3 é apresentada uma revisão acerca das abordagens MDD e MPN, 

destacando as possíveis contribuições que a aplicação destas pode oferecer para a ER. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ORIENTADO POR MODELOS 

 

 

As disciplinas de engenharia têm a atividade de modelagem como uma técnica 

fundamental para lidar com a complexidade. A modelagem fornece uma maneira de facilitar a 

compreensão, o raciocínio, a construção, a simulação e a comunicação sobre sistemas 

complexos (THOMAS, 2004). 

Atualmente, existem pesquisas que visam promover um aumento da abstração em que 

ocorre o desenvolvimento, a qual se baseia na mudança dos esforços de desenvolvimento, de 

código e programação para modelos e modelagem, tais como os trabalhos de Zhang et al. 

(2010), Deng e Tang (2011), Debnath et al. (2011), Marques, Bonifácio e Conte (2011), 

Vieira et al (2012), entre outros. 

Nesse sentido, novos conceitos e abordagens surgem como base para a disseminação 

desse novo paradigma de desenvolvimento de software. Dentre eles destacam-se os conceitos 

de Desenvolvimento Orientado por Modelos (Model-Driven Development – MDD) e 

Arquitetura Orientada a Modelos (Model-Driven Architecture – MDA). 

 

3.1 DESENVOLVIMENTO ORIENTADO POR MODELOS (MDD) 

MDD constitui uma abordagem de desenvolvimento de software que se concentra 

fortemente e se baseia em modelos, através do quais podem ser construídos modelos de 

plataforma de software independentes. A abordagem MDD pode ser considerada um avanço 

para o desenvolvimento de software, pois apresenta uma nova visão, baseada fortemente em 

modelos, para este processo (FERNANDES; MACHADO; CARVALHO, 2007).  

Mellor, Clark e Futagami (2003) definem MDD como a noção de que se pode construir 

um modelo de um sistema que poderá ser transformado em algo real. Isso corresponde a um 

aumento na abstração de linguagens de programação de alto nível para linguagens de 

modelagem.  

Essa mudança no nível de abstração do processo de desenvolvimento corresponde a 

uma evolução semelhante àquela causada pelo surgimento das linguagens de programação de 

alto nível e implica que um sistema poderá ser principalmente (ou totalmente) expresso por 

meio de modelos, a partir dos quais deverá ser possível a geração do respectivo código fonte.  
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A abordagem MDD permite uma abstração dos detalhes da tecnologia referente à 

plataforma de implementação e utilização de conceitos mais próximos do domínio do 

problema. Consequentemente, os modelos utilizados para desenvolver o sistema são mais 

fáceis de especificar, entender e manter, e são resistentes às alterações da tecnologia adotada 

para a implementação do sistema (SELIC, 2003). 

 

3.2 ARQUITETURA ORIENTADA A MODELOS (MDA) 

MDA é um framework de arquitetura aberta e independente de fornecedor proposto pelo 

OMG para a construção de sistemas de software (OMG, 2003). É uma tecnologia que permite 

a gestão de mudanças, relações e transformações entre as definições de processos de negócios 

a um desenvolvimento tecnológico que suporte tal definição.  

A ideia geral da MDA é ilustrada pela Figura 6, onde se observa que a arquitetura MDA 

seria uma base apoiada por padrões de modelagem como UML, MOF (Meta-Object Facility) 

e CWM (Common Warehouse Metamodel), os quais dão suporte a padrões de arquitetura de 

software como Java, CORBA (Common Object Request Broker Architecture) e .NET que, por 

sua vez, fornecem serviços diversos que serão usados por aplicações em diferentes áreas. 

Brown (2004) enumera os princípios que fundamentam a visão do OMG sobre a MDA: 

 O uso de modelos expressos numa notação bem definida para aumentar a 

compreensão dos sistemas e a comunicação de idéias complexas. 

 A construção de sistemas pode ser realizada através de modelos e transformações 

entre modelos, organizados num framework de arquitetura de camadas e 

transformações. 

 O uso de metamodelos para fornecer suporte formal aos modelos facilita a integração 

e a transformação entre modelos e é a base para a automação por meio de 

ferramentas. 

 Os padrões da indústria são fundamentais para a aceitação e a ampla adoção da 

abordagem de desenvolvimento baseada em modelos. 

O MDA Guide (OMG, 2003) apresenta os conceitos básicos necessários para o 

entendimento da arquitetura. São eles: 

 Modelo Independente de Computação (Computational Independent Model – CIM): 

A abordagem baseada em modelos estabelece que os requisitos do sistema sejam 
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modelados em um CIM, também conhecido como Modelo de Domínio ou Modelo de 

Negócios, que independe de como o sistema será implementado. 

 Modelo Independente de Plataforma (Platform Independent Model – PIM): Baseado 

no CIM elaborado anteriormente, o PIM descreve o sistema sem, no entanto, refletir 

todas as decisões ou detalhes relativos a questões de plataforma. 

 Modelo de Plataforma (Platform Model – PM): Após o desenvolvimento do PIM, é 

escolhida uma plataforma para a sua implementação, a qual possui um modelo 

inerente, o modelo de plataforma, que o arquiteto utiliza para especificar os 

mapeamentos do PIM para o modelo de plataforma de destino. 

 Modelo Específico de Plataforma (Platform Specific Model – PSM): O PSM reflete o 

PIM do sistema, enriquecido com os conceitos, serviços e detalhes da plataforma 

onde o sistema será implementado. Um PIM pode gerar vários PSM, para cada 

plataforma diferente em que o sistema for utilizado. 

 Mapeamentos e Transformações: A transformação de um PIM para um PSM é feita 

através de uma especificação fornecida por um mapeamento. Esta especificação é 

composta por regras e/ou algoritmos que determinam como a transformação deve ser 

processada. 

Em essência, a MDA propõe para o ciclo de vida de desenvolvimento de software a 

criação de um PIM do sistema que, livre de problemas específicos da plataforma tecnológica, 

detalha a estrutura e o comportamento do mesmo. Dada uma plataforma tecnológica 

escolhida, este PIM pode ser transformado em um ou vários PSM, que incorporam todos os 

detalhes tecnológicos necessários inerentes à plataforma em que o sistema será 

implementado. A partir deste PSM, o código do sistema pode ser gerado automaticamente 

para a plataforma de destino.  

O processo de transformação entre modelos é o maior e mais importante objetivo da 

MDA (OMG, 2003). Este processo consiste na conversão de um modelo Ma, em 

conformidade com um metamodelo Mma, em um modelo Mb, que, por sua vez, está em 

conformidade com um metamodelo Mmb. Neste contexto, se o metamodelo Mma é igual ao 

metamodelo Mmb, então a transformação é endógena. Caso contrário, é uma transformação 

exógena. A Figura 6 ilustra o processo de transformação entre modelos no contexto da MDA. 

Para a implementação do processo de transformação entre modelos são usadas as 

chamadas linguagens de transformação, tais como a linguagem ATL.  
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Figura 6 – Processo de transformação entre modelos na MDA.  

Fonte: Adaptado de OMG (2003). 

ATL é uma linguagem de transformação entre modelos que fornece maneiras de 

produzir e definir um conjunto de modelos de destino partindo de um conjunto de modelos de 

origem. ATL é uma linguagem declarativa que permite a especificação de regras de 

transformação definidas sobre um modelo de origem para a criação de elementos num modelo 

destino, em conformidade com tais regras (ATL, 2012). 

Desenvolvido na plataforma Eclipse (ECLIPSE, 2012), o ambiente de desenvolvimento 

ATL oferece uma série de ferramentas com o objetivo de facilitar o desenvolvimento de 

transformações ATL.  

Através do uso de linguagens de transformação, é possível colocar em prática os 

conceitos do ciclo de vida da MDA, além de permitir a automatização do processo de 

desenvolvimento. Essas linguagens podem ser utilizadas para realizar uma conversão que 

envolva tanto modelos gráficos quanto modelos textuais, bastando para isso que os mesmos 

estejam em conformidade com o metamodelo definido para cada um. 

Assim, considerando um processo baseado na abordagem MDD, apoiado pela 

arquitetura MDA e inserido no contexto da ER, os modelos de requisitos, correspondentes ao 

CIM do sistema, podem ser obtidos por meio de transformações realizadas a partir da 

implementação de regras descritas numa linguagem de transformação. 

Dentre os níveis de abstração propostos pela MDA, o CIM é o modelo de mais alto 

nível do sistema, representando as possibilidades e funcionalidades deste que não dependem 

de computação. Este modelo é importante para o entendimento do problema e serve como 

fonte do vocabulário a ser usado nos demais modelos. O PIM, que descreve o sistema sem 

apresentar os detalhes da tecnologia que será usada na implementação, oferece especificações 

formais da estrutura e funcionalidade do sistema, abstraindo-se de detalhes técnicos. O PSM 

combina a especificação do modelo PIM com detalhes de uma determinada plataforma. Este 

modelo é o de mais baixo nível de abstração e os seus elementos estão prontos para a geração 

de código (BLANC; GERVAIS; SRIPLAKINCH, 2004). 
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Desta forma, o CIM se apresenta na arquitetura MDA como o modelo de negócio do 

sistema, aquele que está mais próximo do domínio. Enquanto que o PIM corresponde ao 

modelo de requisitos, aquele que apresenta as funcionalidades esperadas pelo sistema, 

independentemente da tecnologia a ser utilizada em seu desenvolvimento. 

Diante disso, observa-se que os modelos de processos de negócio podem ser usados 

como forma de representar o CIM, pois estes refletem exatamente o que é buscado nesta fase 

do processo de desenvolvimento: uma visão do negócio, ou seja, do domínio do problema. 

 

3.3 MODELAGEM DE PROCESSOS DE NEGÓCIO (MPN) 

A Modelagem de Processos de Negócio (MPN) é a atividade de representar os 

processos de negócio de uma empresa por meio de modelos, os quais são expressos através de 

uma linguagem ou notação (WESKE, 2007).  

Processos de negócio (Business Process – BP) consistem em atividades cuja execução 

coordenada percebe alguma meta de negócios. Eles são essenciais para o entendimento de 

como as organizações operam, desempenhando também um importante papel no projeto e na 

implementação de sistemas de informação. Um modelo de processo de negócio consiste de 

um conjunto de modelos de atividades e as restrições de execução existentes entre os mesmos. 

A MPN está inserida como uma das etapas do ciclo de vida da Gestão de Processos de 

Negócio (Business Process Management – BPM).  

BPM pode ser definida como uma técnica moderna que suporta processos de negócios 

usando software para especificar, controlar, executar e analisar processos empresariais que 

envolvem pessoas, empresas, aplicações, documentos e outras fontes de informações 

(AALST; HOFSTEDE e WESKE, 2003). Ela inclui conceitos, métodos e técnicas para 

suportar projeto, administração, configuração e análise de processos de negócio. A base do 

BPM é a representação explícita de processos de negócio, com suas atividades e restrições de 

execução entre eles, a qual é feita através da MPN (WESKE, 2007). 

A importância da MPN está no fato de que ela apóia a definição mais clara das 

atividades do processo, como também ajuda na identificação do escopo, permite avaliar quais 

atividades avançam através do processo, auxilia na apresentação de soluções mais flexíveis, 

além de abstrair detalhes de soluções técnicas. 

A MPN inclui um conjunto fundamental de habilidades e processos, que permite às 

pessoas compreenderem, comunicarem, avaliarem e administrarem os principais componentes 

de um BP (CBOK, 2009). 
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Segundo Curtis et al. (1992) a modelagem de processos é principalmente utilizada para: 

(i) descrever um processo que seja facilmente compreendido pelos seus integrantes e que 

possa ser executado por máquinas; (ii) analisar um processo pela avaliação de suas 

propriedades, com o intuito de identificar redundâncias ou gargalos, buscando sua melhoria; e 

(iii) representar um processo com o propósito de realizar simulações ou prover algum nível de 

suporte para execução do processo.  

Além disso, as organizações também têm utilizado a MPN como forma de obter uma 

visão geral sobre suas operações, possibilitando análises, previsão de impactos das atividades, 

construção e documentação de sistemas complexos de software, identificação de pontos de 

melhorias, entre outros, através da descrição de seus processos por meio de modelos 

(DAVALOS 2010). 

Para automatizar o processo de modelagem é fundamental o uso de ferramentas de 

suporte, bem como de linguagens e notações que definam as regras e os elementos conceituais 

e gráficos para a representação de BP através de modelos. Dentre as linguagens e notações 

usadas para expressar modelos de processos de negócio, destacam-se a BPMN e a UML. 

BPMN é um padrão para modelagem de fluxos de processos de negócio e web services. 

Criada pela BPMI (Business Process Management Initiative), o primeiro objetivo da BPMN é 

prover uma notação que é facilmente compreensível por todos os usuários do negócio. Isso 

inclui analistas de negócios, que criam os rascunhos iniciais dos processos para os 

desenvolvedores responsáveis pela implementação da tecnologia que irá executar esses 

processos. O segundo objetivo é assegurar que as linguagens XML projetadas para a execução 

de processos de negócios, tais como BPEL4WS (Business Process Execution Language for 

Web Services) e BPML (Business Process Modeling Language), possam ser expressas de 

maneira visual com uma notação comum (OWEN; RAJ, 2003). A Figura 7 mostra um 

exemplo de um modelo de processo de negócio modelado na notação BPMN. 

A UML é uma linguagem visual para especificação, construção e documentação de 

artefatos de software. UML auxilia a especificação, visualização e documentação de modelos 

de sistemas de software, incluindo a sua estrutura e design, de maneira a atender a todos os 

seus requisitos (SIEGEL, 2005).  

Apesar de ser criada inicialmente com foco no desenvolvimento de artefatos de 

software, a UML também pode ser empregada para construir modelos de processos de 

negócio. A  Figura 8 ilustra tal possibilidade, apresentando modelos de processo de negócio 

descritos através de  diferentes diagramas oferecidos pela linguagem. A vantagem disto está 

na navegabilidade entre os diferentes modelos e camadas da arquitetura de software. 
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Figura 7 – Exemplo de um modelo de processo de negócio utilizando BPMN.  

 

Figura 8 – MPN com UML.  

Fonte: Erikson e Penker (2000). 

Com relação à automatização do processo de modelagem, observa-se como de grande 

importância o apoio de ferramentas para maior efetividade do mesmo, as quais são conhecidas 
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como Sistemas para Gestão de Processos de Negócio (Business Process Management Systems 

– BPMS). 

Segundo Cruz (2008), BPMS é um conjunto de softwares, aplicações e ferramentas de 

TI cujo objetivo é o de possibilitar a implementação do BPM, integrando em tempo real 

clientes, fornecedores, parceiros, influenciadores, empregadores e todo e qualquer elemento 

que com eles possam, queiram ou tenham que interagir por meio da automatização de 

processos de negócio. 

A MPN pode ser usada na definição de modelos associados ao negócio, o que 

corresponde ao modelo CIM no MDD, auxiliando nas fases iniciais do processo de 

desenvolvimento de software baseado na abordagem MDD, sobretudo a de ER, quando o 

principal objetivo é o entendimento do negócio em si, para apenas depois serem obtidas as 

funcionalidades do software (VIDALES et al., 2009). 

Além disso, a MPN complementa as práticas convencionais de ER, pelo fato de facilitar 

a compreensão do problema, ajudando os clientes a adquirir uma maturidade sobre os seus 

próprios processos de negócios e revelando como o sistema se relaciona com as atividades 

organizacionais gerais. Aliada a uma abordagem baseada no MDD, onde modelos de 

processos de negócio são usados como os modelos iniciais do sistema, a MPN também pode 

proporcionar uma especificação mais completa, com requisitos corretos e rastreáveis 

(CARDOSO, ALMEIDA e GUIZZARDI, 2009). 

 

3.4 Aplicando MDD E MPN NA ER 

Segundo Fernandes, Machado e Carvalho (2007), a abordagem MDD proporciona um 

avanço no processo de desenvolvimento de software, pela elevação do nível abstração, 

mudando o foco dos esforços de código e programação para modelos e modelagem. 

No contexto da ER, este aumento na abstração pode contribuir para melhorar a 

qualidade das atividades desenvolvidas, sobretudo quando aliada a uma visão que busca a 

reflexão do domínio de maneira mais próxima através da MPN (VIDALES et al., 2009). 

Diante disso, as principais contribuições do uso de abordagem MDD aliada à MPN no 

processo de ER são: 

 Ganho de produtividade: Atkinson e Kühne (2003) afirmam que a melhoria da 

produtividade dos esforços de desenvolvimento é a motivação fundamental do MDD. 

Eles consideram que a produtividade seja atingida ao longo de duas 

dimensões. Primeiro, a produtividade de curto prazo, obtida através do quanto de 
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funcionalidade um artefato de software pode oferecer. Segundo, a produtividade de 

longo prazo, obtida pelo aumento da longevidade do artefato de software. 

 Conceitos mais próximos do domínio: Selic (2003) observa que o desenvolvimento 

de software baseado em modelos utiliza conceitos que são menos ligados à 

tecnologia de implementação e mais próximos do domínio do problema, o que 

permite, eventualmente, que não seja preciso ser um especialista em computação 

para produzir sistemas. Além disso, o foco na MPN permite a redução ou eliminação 

de erros e lacunas semânticas na passagem de um modelo de negócio para um 

modelo de software. 

 Automação e menor sensibilidade às mudanças tecnológicas: Mellor, Clark e 

Futagami (2003) destacam que a transformação automática dos modelos de design de 

alto nível em sistemas em execução e a facilidade uso e manutenção dos modelos, os 

quais também são menos sensíveis à tecnologia escolhida. Além disso, através de 

uma descrição baseada nos processos de negócio, é possível reduzir os problemas 

relacionados às mudanças, pois há uma maior aproximação do software com o 

domínio do negócio. 

 Captura de conhecimentos especializados e reutilização: MDD permite a captura de 

conhecimento especializado através de funções de mapeamento que transmitem 

informações para a transformação de um modelo para outro. Isto permite a sua 

reutilização quando um aplicativo ou a sua implementação muda, como também 

permite uma evolução independente dos modelos e leva a modelos com maior 

longevidade. 

 Melhoria na comunicação: MPN e MDD contribuem para a melhoria da 

comunicação entre os responsáveis pelo negócio e os desenvolvedores de software, 

resultando em requisitos bem definidos e mais próximos daquilo que o usuário 

realmente deseja (CARDOSO; ALMEIDA; GUIZZARDI, 2009). Além disso, 

permite que os modeladores enxerguem o negócio como ele é e vislumbrem como 

ele deve ser, com o auxílio de modelos que demonstram o cenário atual e os 

possíveis cenários futuros. 

Apesar dos diversos benefícios destacados, existem ainda limitações que impõem 

dificuldades na aplicação das abordagens MDD e MPN na ER. São elas: 

 Transformações entre modelos: Segundo Almeida et al. (2006), estas transformações 

raramente são isomórficas, o que exige uma maior atenção por parte dos 
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desenvolvedores para garantir que as propriedades definidas num nível particular de 

abstração sejam preservadas durante tal processo. Além disso, as ferramentas 

existentes ainda não oferecem um suporte ideal para que se tenha tal garantia. Ainda 

ocorrem muitas perdas durante a tradução, sobretudo quando a situação modelada 

possui um nível mais alto de complexidade. 

 Expressividade dos modelos: Ainda que os modelos sejam mais intuitivos do que um 

código, estes não conseguem expressar todas as atividades e situações de maneira 

satisfatória. Acaba sendo necessário usar outros recursos, como descrições de regras 

e restrições para complementar a representação, pois não é possível capturar toda a 

complexidade do cenário com os símbolos disponíveis pelas linguagens e notações 

existentes. Os modelos iniciais, como os de processos de negócio, acabam tendo que 

representar também atividades humanas e/ou manuais, as quais possuem maior 

complexidade e podem causar exceções. As diferenças conceituais e as limitações de 

representação das diferentes notações dificultam o mapeamento entre modelos, 

sobretudo entre modelos de processo de negócio e modelos de software. 

 Suporte de ferramentas: o apoio de ferramentas é fundamental no MDD para que 

haja um aumento de produtividade no processo, sobretudo pelas transformações entre 

modelos e a geração de código fonte a partir destes. Porém, as ferramentas 

disponíveis não garantem consistência neste processo, principalmente à medida que 

as situações modeladas são mais complexas, fazendo com que os desenvolvedores 

tenham que editar o código para que o software funcione corretamente. Além disso, 

não há suporte adequado para a transição entre modelos de negócio e modelos de 

software, como também para a geração de artefatos importantes da ER, como o 

documento de requisitos, por exemplo. 

 Conflitos entre os envolvidos: existe um distanciamento entre o analista de negócio, 

responsável pelo entendimento do domínio, e o analista de sistemas, responsável pela 

introdução da solução computacional no domínio do problema, os quais são 

importantes nas fases iniciais do processo de ER. O conhecimento sobre o domínio 

do problema geralmente fica restrito ao primeiro, enquanto que o conhecimento 

sobre a plataforma de implementação fica com o outro. Assim, a atividade de 

modelagem de processos de negócios acaba não sendo parte integrante do processo 

de desenvolvimento de software e os artefatos produzidos nela sequer são 

aproveitados. 
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Com base nessa discussão, pode-se observar que, mesmo diante das limitações 

apresentadas, a utilização das abordagens MDD e MPN pode trazer melhorias para a ER, 

devido aos recursos que proporcionam a esta.  

 

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresentou uma revisão sobre as abordagens MDD e MPN, descrevendo 

seus conceitos e demonstrando como estas podem ser usadas conjuntamente para apoiar a ER, 

possibilitando a implementação de um processo de ER orientado por modelos. 

No capítulo 4 são discutidos os benefícios e as limitações do uso de tais abordagens no 

contexto da ER, destacando como as mesmas permitem lidar com as dificuldades inerentes ao 

processo de ER. Além disso, é apresentada a abordagem ModelER, proposta neste trabalho, a 

qual aplica os fundamentos de MDD e MPN na ER. Por fim, também é descrita a ferramenta 

de apoio desenvolvida. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

ABORDAGEM MODELER 

 

 

Este capítulo apresenta a abordagem ModelER, proposta neste trabalho, a qual visa 

proporcionar melhorias no processo de ER, através da aplicação dos fundamentos de MDD e 

MPN. Também é descrita a ferramenta de apoio ModelER Tool desenvolvida para dar suporte 

à aplicação da ModelER no contexto da ER. 

O Quadro 2 apresenta um resumo que confronta as possíveis contribuições e as 

limitações do uso das abordagens MDD e MPN com os problemas existentes no processo de 

ER, discutidos na seção 3.4, e descreve como cada uma dessas questões é tratada pela 

abordagem ModelER. 

Quadro 2 – MDD e MPN na ER. 

Problemas existentes na ER MDD e MPN Limitações Soluções da ModelER  

Falhas na comunicação entre 

clientes/usuários e equipe de 

desenvolvimento. 

Processo iniciado a partir da 

MPN e baseado em 

modelos que se mantêm 

consistentes durante as 

etapas do desenvolvimento. 

Conflitos entre os 

envolvidos e Eficiência 

das transformações entre 

modelos. 

Uso de documentos e 

diagramas baseados em 

padrões e notações 

amplamente conhecidos. 

Existência de diversas fontes 

potenciais de requisitos. 

Diferentes níveis de 

abstração que oferecem 

diferentes visões. 

Expressividade dos 

modelos. 

Geração de diferentes 

representações de 

requisitos. 

Falta de padronização na 

descrição das informações. 

Manutenção da 

conformidade entre 

modelos de origem e 

destino, mesmo com o uso 

de notações diferentes. 

Suporte de ferramentas e 

Eficiência das 

transformações entre 

modelos. 

Criação de uma 

ferramenta de apoio 

automatizado, permitindo 

a geração de modelos em 

conformidade com 

metamodelos definidos. 

Falta de conhecimento sobre o 

negócio (inexistência ou baixa 

disponibilidade de 

especialistas). 

Uso de conceitos mais 

próximos ao domínio, com 

a criação de um CIM 

refletindo o negócio. 

Expressividade dos 

modelos. 

Uso da MPN como ponto 

inicial do processo de 

desenvolvimento. 

Mudanças nos requisitos devido 

à dinâmica do negócio. 

Processo de 

desenvolvimento 

independente de tecnologia, 

que evolui de uma visão 

mais geral para uma mais 

específica do sistema. 

Eficiência das 

transformações entre 

modelos. 

Suporte automatizado ao 

processo, apoiado por 

regras de transformação 

Diante disso, as melhorias esperadas pela aplicação da abordagem ModelER no 

processo de ER são: 

 Diminuição das falhas de comunicação entre desenvolvedores e stakeholders através 

do uso intensivo de modelos durante o processo, sobretudo os modelos de processos 

de negócio, que englobam conceitos mais próximos do domínio; 



46 
 

 Redução dos problemas causados pela baixa disponibilidade de especialistas com 

maior conhecimento sobre o negócio, pela aplicação da MPN no contexto da ER, a 

qual permite uma descrição mais voltada para o negócio do que para o sistema em si, 

além da utilização da arquitetura MDA como suporte, permitindo uma evolução 

gradativa dos conceitos de modelos mais gerais para modelos mais específicos; 

 Diminuição do impacto causado por eventuais mudanças nos requisitos causadas 

pela dinâmica do negócio, devido à aplicação de um processo de desenvolvimento 

independente de plataforma, conforme proposto pelo MDD; e, 

 Melhor padronização nos artefatos produzidos no processo, por meio da utilização de 

uma ferramenta de apoio automatizado, a qual implementará regras de transformação 

para a geração de artefatos consistentes em relação àqueles que lhes deram origem. 

Na seção 4.1 é apresentada uma visão geral da abordagem ModelER, descrevendo seus 

fundamentos e a maneira como esta aplica MDD e MPN no processo de ER. Nas seções 4.2 e 

4.3 são descritos, respectivamente: a ferramenta de apoio desenvolvida, as heurísticas de 

transformação definidas e demais recursos utilizados. 

 

4.1 VISÃO GERAL DA ABORDAGEM MODELER 

A proposta deste trabalho será baseada na arquitetura MDA e fundamentada sob três 

conceitos: (i) modelo de negócio, que representa a abstração do negócio em si; (ii) modelo de 

requisitos, que corresponde a uma representação dos requisitos do software e visa descrever o 

domínio do problema e quais as funcionalidades esperadas pelo mesmo; e (iii) modelo de 

sistema, que consiste numa representação das funcionalidades do software, baseada no 

modelo de requisitos.  

Os modelos de negócio serão representados pelos modelos de processos de negócio 

criados na notação BPMN. Os modelos de requisitos serão representados por um documento 

contendo uma descrição preliminar dos requisitos do sistema, tendo como base o padrão 

proposto pelo IEEE (IEEE, 1998). Já os modelos de sistema serão representados por 

diagramas UML (casos de uso e atividades). Todos estes modelos serão expressos por meio 

de documentos na linguagem XML. 

Conforme apresentado no capítulo 3, no MDA são utilizados diferentes modelos de 

diferentes níveis de abstração: o CIM, o PIM e o PSM. Além disso, entre cada um destes 

modelos são aplicadas transformações para que se possa chegar até uma plataforma específica 

de implementação do software. 
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Assim, sob a perspectiva do MDA, os modelos de negócio correspondem nesta proposta 

ao modelo CIM. O CIM é o modelo de mais alto nível do sistema. Ele é responsável pela 

representação das possibilidades e funcionalidades do sistema que não dependem de 

computação. O modelo CIM é importante para o entendimento do problema e serve como 

fonte do vocabulário a ser usado nos demais modelos.  

Diante disso, o uso de modelos de processos de negócio como representação do CIM 

contribui para que os termos e conceitos usados no desenvolvimento do software sejam mais 

próximos do domínio e, consequentemente, dos seus usuários finais. 

No nível seguinte da arquitetura MDA está o modelo PIM. O PIM descreve o sistema, 

porém não apresenta os detalhes da tecnologia que será usada na implementação. Ele oferece 

especificações formais da estrutura e funcionalidade do sistema, abstraindo-se de detalhes 

técnicos.  

Por fim, no nível de abstração mais baixo da arquitetura MDA, encontra-se o PSM. O 

modelo PSM combina a especificação do modelo PIM com detalhes de uma determinada 

plataforma. É a partir dos elementos do PSM que deve ser possível a geração do código da 

aplicação.  

Na proposta aqui apresentada o PIM do sistema será representado pelo modelo de 

sistema, ficando o modelo de requisitos responsável por servir de base para o transporte das 

informações entre os níveis CIM e PIM. 

Tendo como foco o processo de ER, compreendido na fase inicial do processo de 

desenvolvimento de software, esta proposta se refere à etapa de transformação de modelos de 

negócio em modelos de sistema, ou seja, do modelo CIM para o modelo PIM, tendo os 

modelos de requisitos como apoio para tal. A Figura 9 apresenta o processo proposto. 

A maioria das pesquisas relacionadas ao uso da abordagem MDD, focam no processo 

de transformação de PIM para PSM e na geração de código fonte a partir dos PSM gerados, 

conforme é possível observar nos trabalhos de Bo e Yafen (2012), Deng e Tang (2011), Fu et 

al. (2011), Zhang et al. (2010), entre outras.  

Já com relação aos trabalhos correlatos apresentados, de maneira geral observa-se que, 

embora centrados no processo de ER, a transformação entre modelos é realizada de maneira 

direta, de modelos de negócio para modelos de sistema.  

Porém, conforme é feito durante o processo de ER tradicional, normalmente a descrição 

dos requisitos do sistema precede a modelagem dos diagramas que o representam 

graficamente.  
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Figura 9 – Proposta de processo baseado em MDD e MPN.  

Além disso, uma transformação direta pode tornar os modelos gerados inconsistentes e 

imprecisos devido à falta de informações suficientes expressas nos modelos de origem, os 

quais possuem limitações quanto à sua expressividade.  
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Considerando a importância do documento de requisitos para o processo de ER, a 

proposta deste trabalho utiliza o modelo de requisitos como um modelo intermediário no 

processo de transformação de CIM para PIM, servindo como ligação e de refinamento dos 

modelos de negócio para os modelos de sistema. 

A transformação do CIM para o PIM é automatizada por meio de uma ferramenta de 

apoio, denominada ModelER Tool, que será apresentada na seção 4.2.  

O resultado final esperado neste processo é a produção de uma especificação mais 

precisa e coerente dos requisitos do sistema, com maior agilidade e eficiência, obedecendo as 

práticas apregoadas pela abordagem MDD. 

 

4.2 FERRAMENTA MODELER TOOL 

Considerando a aplicação das práticas das abordagens MDD e MPN no contexto do 

processo de ER, observa-se a importância da utilização de ferramentas que ofereçam suporte e 

permitam maior agilidade e eficiência na realização das atividades. 

Conforme afirmam Lapenda, Madruga e Loniewski (2008), a automatização do 

processo de desenvolvimento de software, tendo como base as técnicas de transformação 

entre modelos propostas pelo MDD, além de permitir uma maior qualidade ao próprio 

software, o qual reflete com maior exatidão os processos organizacionais, torna o processo em 

si mais rápido. 

Tais fatos motivaram a criação de uma ferramenta de apoio automatizado, como forma 

de auxiliar na implementação das práticas propostas neste trabalho de pesquisa. 

O ambiente de desenvolvimento a ser usado na construção da ferramenta de apoio 

ModelER Tool foi o ambiente Eclipse, da Eclipse Fundation (ECLIPSE, 2012). O Eclipse foi 

escolhido porque oferece diversos recursos e suporta diferentes plataformas e linguagens, 

além do fato de ser um ambiente de código aberto, livre de licenças e amplamente conhecido 

e utilizado pela comunidade acadêmica e pelos profissionais da área de TIC.  

Com base no suporte oferecido pelo ambiente Eclipse, e conforme ilustrado na Figura 

10, a ModelER Tool está estruturada da seguinte maneira: 

 Camada de apresentação: Implementada em linguagem Java, na plataforma Java 

Standard Edition (JSE) (ORACLE, 2012). É formada pelas classes responsáveis pela 

apresentação e controle da interface com usuário; 
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 Camada de regras de negócio: Corresponde a um ATL Plugin, desenvolvido através 

da plataforma de suporte à ATL, disponibilizada no Eclipse (ECLIPSE, 2012). Este 

plugin é composto pelos seguintes itens: 

o Arquivos que descrevem as regras de transformação entre modelos, escritas em 

linguagem ATL; e, 

o Classe de controle, implementada na linguagem Java, a qual é responsável pelo 

gerenciamento das configurações e funções que implementam as regras de 

transformação (carga, geração e validação de modelos e metamodelos). 

 Camada de dados: Contém os metamodelos correspondentes a cada um dos modelos 

suportados, construídos com o auxílio do Eclipse Modeling Framework (EMF)
4
 e 

portados para a linguagem XML. 

 

Figura 10 – Organização estrutural da ferramenta de apoio.  

O esquema de funcionamento da ferramenta, ilustrado na Figura 11, consiste nos 

seguintes passos: 

i. Carregamento do modelo de negócio: permite que o usuário carregue para a 

ferramenta um documento XML, correspondente a um diagrama de processos de 

negócio previamente construído na notação BPMN; 

ii. Validação do modelo de negócio: realiza o processo de verificação da conformidade 

do modelo de negócio carregado pelo usuário em relação ao metamodelo da notação 

BPMN contido no plugin da camada de transformação; 

                                                                 
4 Eclipse Modeling Framework (EMF) é um framework que oferece facilidades de modelagem e geração de 

código para ferramentas de desenvolvimento e outras aplicações baseadas em um modelo de dados estruturado 

(ECLIPSE, 2012). 
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iii. Geração do modelo de requisitos: após a realização da validação do modelo de 

negócio, é executado o processo de transformação do modelo de negócio em modelo 

de sistema, correspondente a um documento XML descrevendo os requisitos do 

sistema extraídos por meio das regras de transformação ATL também contidas e 

definidas no plugin; e, 

iv. Geração dos modelos de sistema: permite que o usuário solicite a geração de 

modelos de sistema, correspondentes a diagramas UML (casos de uso ou atividades) 

em formato XML, a partir da descrição de requisitos gerada e também usando as 

regras de transformação ATL específicas para tal. 

 

Figura 11 – Esquema de funcionamento da ferramenta de apoio.  

As principais contribuições esperadas pela utilização da ModelER Tool são: 

 Implementação de regras para extração de requisitos a partir de modelos de processo 

de negócios construídos na notação BPMN; 

 Geração automática dos seguintes artefatos: (i) documento contendo uma descrição 

preliminar dos requisitos do sistema; (ii) diagramas de casos de uso;  e (iii) 

diagramas de atividades; 

 Suporte à arquitetura MDA no processo de ER, sendo possível a expansão de suas 

funcionalidades para as demais etapas do processo de desenvolvimento de software 

baseado em modelos; e, 

 Disponibilização de uma ferramenta aberta à comunidade acadêmica que pode ser 

usado para fins de ensino e pesquisa. 
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Futuramente, após a análise dos resultados desta pesquisa, outros recursos poderão ser 

incorporados ao software, tais como: 

 Geração de mais diagramas UML e entre outros artefatos, além daqueles já 

disponíveis; 

 Utilização de regras OCL
5
, como complementação à expressividade dos diagramas 

UML; e, 

 Possibilidade de personalização, por parte do usuário, das regras de transformação 

utilizadas e de inserção de informações no documento de requisitos, visando o 

enriquecimento de seu conteúdo. 

A Figura 12 apresenta a interface gráfica da área de geração de requisitos da ferramenta 

ModelER Tool. 

 

Figura 12 – Interface da ferramenta ModelER Tool.  

                                                                 
5
 OCL (Object Constraint Language) é uma linguagem declarativa, desenvolvida pela IBM, usada para 

descrever regras que se aplicam aos modelos UML. Ela possibilita a expressão de restrições em um modelo que 

não podem ser especificadas através de diagramas (OMG, 2006). 
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4.3 HEURÍSTICAS PARA TRANSFORMAÇÃO 

A técnica utilizada para a realização das transformações no ambiente é baseada nas 

ações encontradas nos diagramas de processos de negócio. A partir dos elementos da notação 

BPMN, como também de suas propriedades, serão aplicadas heurísticas para a identificação e 

transformação destes em requisitos de software.  

A definição de tais heurísticas teve como base as pesquisas de Cibrán (2008) e Vieira et 

al. (2012) e implementadas em linguagem ATL, dando origem às regras de transformação que 

aplicadas pela ferramenta ModelER Tool para a geração dos artefatos. 

O Quadro 3 apresenta as heurísticas definidas para a versão inicial das regras de 

transformação, as quais serão usadas na realização dos primeiros estudos experimentais. Os 

tipos de requisitos são identificados por siglas, a saber: RF (Requisito Funcional) e RNF 

(Requisito Não-Funcional). 

Quadro 3 – Heurísticas para extração de requisitos. 

Elemento Descrição Heurística  

 
Atividade 

Atividade (Tipo Usuário) – usada quando 

a atividade é realizada por uma pessoa 

com o auxílio (por intermédio) de um 

sistema. 

H01 – Transformar uma atividade do tipo 

usuário em um RF.  

 

 
Objeto de Dados 

Artefato (Objeto de Dados) - usado para 

fornecer informações necessárias à 

realização da atividade, ilustrando 

arquivos, documentos ou qualquer tipo 

de dado relacionado ao objeto em anexo. 

H02 – Associar um objeto de dados como 

saída do RF gerado pela atividade à qual 

está relacionado, quando esta for do tipo 

usuário. (Adaptado de Cibrán, 2008). 

 
Raia 

Raia (Tipo Lane) – usada para organizar 

e categorizar participantes de acordo com 

sua função ou papel. 

H03 – Transformar uma raia do tipo lane 

em um RF de manutenção do cadastro do 

participante indicado pela mesma. 

 
Evento de 

Mensagem 

Evento (Tipo Mensagem) – usado para 

representar que em determinado ponto do 

fluxo do processo, uma mensagem será 

recebida ou enviada. 

H04 – Transformar um evento do tipo 

mensagem num RF, caso o mesmo esteja 

associado a uma atividade do tipo 

usuário. (Adaptado de Vieira et al., 

2012). 

 
Evento Temporal 

Evento (Tipo Timer) – usado para indicar 

que o fluxo do processo deverá aguardar 

um determinado tempo para seguir 

adiante. 

H05 – Transformar um evento do tipo 

timer num RNF relativo ao tempo de 

resposta do sistema, caso o mesmo esteja 

associado a uma atividade do tipo 

usuário. (Adaptado de Vieira et al., 

2012). 

 
Evento 

Condicional 

Evento (Tipo Condicional) – usado para 

indicar que o fluxo do processo deverá 

aguardar um determinado tempo para 

seguir adiante. 

H06 – Associar um evento do tipo 

condicional como pré-condição do RF 

gerado pela atividade que o mesmo 

antecede, quando esta for do tipo usuário. 

 
Decisão 

Decisão – usada quando se tem uma 

decisão a ser tomada para que o fluxo do 

processo continue. 

H07 – Associar os elementos que 

sucedem uma condição de decisão, como 

fluxos do RF gerado pela atividade que o 

antecede, quando esta for do tipo usuário. 

(Adaptado de Vieira et al., 2012 e Cibrán, 

2008). 
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A utilização destas heurísticas pode ser demonstrada através do exemplo ilustrado na 

Figura 13, que apresenta um diagrama de processos de negócio modelado em BPMN. 

A Figura 14 apresenta a especificação em formato XML e a Figura 15 mostra a 

descrição de requisitos obtida através da aplicação das heurísticas descritas no Quadro 4 sobre 

a atividade denominada “Cadastrar reclamação”, do diagrama ilustrado na Figura 13. 

 

Figura 13 – Exemplo de modelo de negócio para aplicação de heurísticas.  

 

Figura 14 – Atividade de exemplo em formato XML.  
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O requisito mostrado na Figura 15 foi gerado a partir da atividade do tipo usuário 

(parâmetro TaskUser), herdando da mesma as propriedades Name e Description. Além disso, 

está associado ao requisito um artefato de saída (Output), que corresponde a um objeto de 

dados associado à atividade através da tag DataAssociation. 

Observando-se o Quadro 3 e o exemplo apresentado nas Figuras 13, 14 e 15, percebe-se 

que, ao construir os diagramas de processos de negócio que serão usadas nas transformações, 

é necessário que sejam inseridas a maior quantidade de informações possível, visando 

detalhar ao máximo o conteúdo do modelo. 

 

Figura 15 – Requisito extraído a partir da atividade de exemplo.  

Isso se deve ao fato de que, caso o modelo de origem possua informações incompletas 

ou insuficientes, será gerado um modelo de destino que não atende às necessidades do 

processo de desenvolvimento. 

Mesmo que o modelo de negócio (CIM) seja a representação de uma visão mais geral 

do sistema, focada no domínio do problema, ainda assim é preciso especificar em detalhes as 

informações acerca do processo modelado, para que seja possível identificar uma maior 

quantidade de requisitos. 

Durante a realização dos estudos experimentais propostos, as heurísticas apresentadas 

serão testadas em modelos mais completos, a fim de que sejam aprimoradas de forma a 

atender ao maior número possível de situações. 

 

 



56 
 

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresentou uma visão geral da proposta deste trabalho, destacando os 

conceitos e abordagens a serem utilizadas, bem como a forma de realização e o foco da 

pesquisa.  

Também foi apresentada a ferramenta ModelER Tool que servirá como apoio à 

implementação da abordagem proposta. Foram descritas suas principais características, 

funcionalidades e contribuições. 

Por fim, foram descritas as heurísticas que servirão de base para a criação das regras 

transformação entre modelos, as quais serão usadas para automatizar o processo.  

É importante destacar que, apesar das heurísticas a serem usadas e as funcionalidades da 

ferramenta de apoio já terem sido definidas, ainda poderão ocorrer alterações, dependendo, 

sobretudo, de possíveis necessidades de mudanças identificadas na análise dos estudos 

experimentais propostos. 

No capítulo 5 serão apresentadas algumas conclusões parciais sobre a pesquisa e os 

trabalhos que serão realizados após a qualificação. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

ESTUDOS EXPERIMENTAIS 

 

 

Este capítulo descreve os estudos experimentais realizados para aplicação e avaliação da 

abordagem ModelER, como também da ferramenta de apoio desenvolvida. 

Foram realizados os 03 (três) estudos de viabilidade, afim de que fosse feita a 

caracterização e análise da tecnologia proposta. Cada um dos estudos experimentais foi 

dividida em 05 (cinco) fases: (i) definição; (ii) planejamento; (iii) execução; (iv) análise; e, (v) 

empacotamento do estudo (WOHLIN et al., 2000).  

A definição do estudo consiste em resumir seus objetivos, seu foco de qualidade e os 

objetos que serão analisados. O planejamento envolve a descrição do perfil dos participantes, 

dos instrumentos, do processo de execução e uma avaliação crítica dos problemas que podem 

ser encontrados ao longo desta execução. A execução consiste na realização do estudo 

experimental pelos participantes, utilizando os instrumentos e o processo definidos no 

planejamento. A análise consiste na organização dos resultados gerados pelos participantes 

durante a execução e a realização de inferências sobre estes resultados. Finalmente, o 

empacotamento consiste na organização e armazenamento dos documentos construídos nas 

etapas anteriores, com o intuito de facilitar a repetição do estudo experimental no futuro 

(TRAVASSOS; GUROV; AMARAL 2002).  

A descrição de cada fase e os experimentos realizados em cada um dos estudos é 

apresentada nas seções de 5.1 a 5.3. 

 

5.1 PRIMEIRO ESTUDO DE VIABILIDADE 

O primeiro estudo experimental realizado foi o estudo de viabilidade, conforme sugere a 

metodologia adaptada de Conte et al. (2007). 

Este estudo teve como principal objetivo avaliar a viabilidade da utilização da 

abordagem ModelER no contexto do processo de elicitação de requisitos de software. 

A realização do estudo ocorreu entre abril e maio de 2013, num ambiente acadêmico e 

controlado, utilizando um material produzido por alunos de cursos técnicos e de graduação na 

área de Computação. 
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5.1.1 DEFINIÇÃO DO PRIMEIRO ESTUDO DE VIABILIDADE 

A primeira fase do estudo buscou expressar o experimento em termos de problemas e 

objetivos, fornecendo uma direção geral para o mesmo. 

O plano de experimento baseou-se no modelo proposto por Wohlin et al. (2000) e 

adaptado por Barros, Werner e Travassos (2002). Assim, foram definidas as seguintes 

especificações: 

 Objeto de estudo: a utilização de uma abordagem baseada em MDD e MPN para 

melhoria do processo de elicitação de requisitos. 

 Objetivo: analisar a viabilidade de aplicação da abordagem ModelER no processo de 

elicitação de requisitos. 

 Foco de qualidade: a eficácia na identificação de requisitos através de modelos de 

processos de negócio. 

 Perspectiva: o estudo foi desenvolvido sob ótica do pesquisador da área de 

Engenharia de Software. 

 Contexto: um processo de elicitação de requisitos de software em meio acadêmico, 

tendo como base modelos de processos de negócio. 

A estruturação do objetivo do estudo foi definida com base nos princípios do paradigma 

GQM (Global Question Metrics), proposto por Basili e Rombach (1988). Desta forma, 

utilizando a notação do GQM, temos: 

 Analisar: a utilização de uma abordagem baseada em MDD e MPN para melhoria do 

processo de elicitação de requisitos. 

 Com o propósito de: caracterizar a viabilidade de aplicação da abordagem ModelER 

no processo de elicitação de requisitos. 

 Em relação à: eficácia na identificação de requisitos através de modelos de processos 

de negócio. 

 Do ponto de vista do: pesquisador da área de Engenharia de Software. 

 No contexto de: processo de elicitação de requisitos de software em meio acadêmico, 

tendo como base modelos de processos de negócio. 

 

5.1.2 PLANEJAMENTO DO PRIMEIRO ESTUDO DE VIABILIDADE 

Após a definição do estudo, foi realizado o planejamento, onde foi determinado o 

experimento e foram avaliados os aspectos de validade do mesmo, conforme os pontos 

apresentados nas seções de 5.1.2.1 a 5.1.2.13. 



59 
 

5.1.2.1 CONTEXTO LOCAL 

Este estudo teve como intenção avaliar a viabilidade da utilização da abordagem 

ModelER no processo de elicitação de requisitos.  

Os participantes do estudo foram escolhidos aleatoriamente e convidados a efetuar o 

processo de elicitação de requisitos a partir de uma descrição do cenário do sistema e de 

modelos de processos de negócio modelados na notação BPMN.  

Um grupo de participantes, foi treinado na utilização das heurísticas da abordagem 

ModelER, enquanto que os demais participantes utilizaram apenas as técnicas convencionais, 

aprendidas nos seus respectivos cursos na área de Computação. A divisão dos grupos foi feita 

por meio do nível de experiência de cada participante no processo de desenvolvimento de 

software. 

 

5.1.2.2 TREINAMENTO 

O treinamento dos participantes para a utilização da abordagem ModelER foi realizado 

em uma sala de aula, em sessão única com duração estimada de 50 minutos. O mesmo foi 

composto de duas fases, que poderiam ser interrompidas a qualquer momento pelos 

participantes para perguntas.  

Na primeira fase, foi realizada uma exposição sobre as técnicas propostas, utilizando 

uma apresentação de slides, material este que também foi distribuído para os participantes. Na 

segunda fase, foi apresentado um caso de uso da abordagem ModelER. Neste caso de uso, os 

participantes acompanharam um processo de elicitação de requisitos utilizando as heurísticas 

da abordagem ModelER. 

 

5.1.2.3 PROJETO PILOTO 

Antes da execução do estudo propriamente dito, foi realizado um projeto piloto com a 

mesma estrutura descrita neste planejamento.  

Para o projeto piloto, foram selecionados apenas 02 (dois) participantes, os quais 

utilizaram apenas os conhecimentos adquiridos durante sua formação acadêmica e suas 

experiências na indústria para efetuar o processo de elicitação de requisitos.  

Os participantes utilizaram o mesmo material descrito neste documento. Sendo assim, o 

projeto piloto caracteriza-se como um estudo baseado em observação. Ele não visa extrair 

qualquer resultado dos participantes, mas sim encontrar problemas no material planejado para 

o estudo, permitindo que este material seja aprimorado antes de sua utilização. 
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5.1.2.4 PARTICIPANTES 

Os participantes do estudo são um conjunto de estudantes da área de desenvolvimento 

de software. O estudo não foi executado em um ambiente da indústria de desenvolvimento de 

software, mas sim em um ambiente acadêmico.  

A capacidade de generalização deste estudo é discutida adiante, quando são avaliados as 

limitações e os problemas que podem ser encontrados durante sua execução. 

 

5.1.2.5 INSTRUMENTAÇÃO 

Cada participante atuou como um analista de requisitos, usando as técnicas 

convencionais de elicitação de requisitos de software.  

O projeto proposto tem como objetivo o desenvolvimento de parte de um sistema de 

controle acadêmico. Este sistema controla as informações sobre professores, alunos, áreas de 

pesquisa, disciplinas e inscrições em cursos. O sistema é considerado de pequeno porte, 

possuindo no total 20 (vinte) requisitos de software identificados.  

 

5.1.2.6 CRITÉRIOS 

O foco de qualidade do estudo exige critérios que avaliem os ganhos proporcionados 

pela utilização da abordagem ModelER em relação às técnicas convencionais no processo de 

elicitação de requisitos.  

Estes ganhos serão avaliados quantitativamente, através da medição da eficácia na 

identificação de requisitos de software, considerando o percentual de acertos, que é definido 

pela quantidade de requisitos identificados corretamente. Tais critérios foram selecionados 

dada a necessidade de critérios quantitativos para comparação do desempenho das técnicas 

convencionais em comparação à abordagem ModelER.  

 

5.1.2.7 HIPÓTESES 

A hipótese nula é uma afirmativa que o estudo experimental tem como objetivo negar. 

No estudo atual, a hipótese nula determina que a utilização da abordagem ModelER não 

produz benefícios no processo de elicitação de requisitos. De acordo com os critérios 

selecionados, esta hipótese se traduz na inexistência de diferenças significativas na eficácia da 

identificação de requisitos de software utilizando esta abordagem em relação à utilização das 

técnicas convencionais de elicitação de requisitos.  
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Assim temos como hipótese nula (H0): Não existe diferença em termos de eficácia em 

utilizar ou não a abordagem ModelER no processo de elicitação de requisitos. 

A hipótese alternativa é uma afirmativa que nega a hipótese nula. O estudo experimental 

tem como objetivo provar a hipótese alternativa, refutando assim a hipótese nula.  

No estudo atual, a hipótese alternativa determina que a aplicação da abordagem 

ModelER produzirá resultados superiores ou inferiores àqueles obtidos pela utilização das 

técnicas convencionais de elicitação de requisitos. De acordo com os critérios selecionados, 

esta hipótese se traduz em maior eficácia para identificação de requisitos de software 

utilizando a abordagem proposta em relação às técnicas convencionais.  

Assim temos como primeira hipótese alternativa (H1): A abordagem ModelER 

proporciona um aumento na eficácia da identificação de requisitos de software no processo de 

elicitação de requisitos. E, como segunda hipótese alternativa (H2): A abordagem ModelER 

proporciona uma diminuição na eficácia da identificação de requisitos de software no 

processo de elicitação de requisitos. 

 

5.1.2.8 VARIÁVEIS 

A principal variável independente do estudo é um indicador que determina se cada 

participante utilizou ou não as técnicas proposta pela abordagem ModelER.  

Já a principal variável dependente é a eficácia na identificação de requisitos de software 

no processo de elicitação de requisitos. A eficácia será medida através da razão entre o total 

de requisitos existentes e a quantidade de requisitos corretamente identificados, a qual será 

obtida pela diferença entre os requisitos identificados e os identificados de forma incorreta, 

chamados de falsos positivos. 

 

5.1.2.9 CAPACIDADE ALEATÓRIA 

A capacidade aleatória do estudo pode ser exercida na seleção dos participantes do 

estudo e na distribuição dos objetos de análise entre os participantes.  

Idealmente os indivíduos que realizarão o estudo devem ser selecionados aleatoriamente 

dentre o universo de candidatos a participantes, ou seja, dentre o conjunto das pessoas 

disponíveis que atendam aos critérios especificados na seção 5.1.2.4.  

Entretanto, se a seleção aleatória não for possível, ao menos os objetos de análise devem 

ser distribuídos aleatoriamente entre os participantes. 
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5.1.2.10 CLASSIFICAÇÃO EM BLOCOS 

A princípio, não foi identificada a necessidade de dividir os participantes em blocos, 

visto que o estudo avaliará apenas um fator, que é a utilização da abordagem ModelER no 

processo de elicitação de requisitos.  

Assim, um único bloco é capaz de determinar o efeito deste fator sobre os resultados do 

estudo. Entretanto, a coleta de dados sobre a formação e a experiência dos participantes 

permitirá sua futura classificação e a organização de blocos durante a análise dos dados. 

 

5.1.2.11 BALANCEAMENTO 

Durante a realização do estudo apenas será distribuído o mesmo número similar de 

participantes na utilização das técnicas propostas e na utilização de técnicas tradicionais, 

considerando para isso o nível de experiência dos mesmos em relação ao processo de 

elicitação de requisitos de software.  

Durante a análise será buscado um balanceamento, se este for possível. 

 

5.1.2.12 MECANISMOS DE ANÁLISE 

O estudo proposto se classifica com um experimento de dois tratamentos sobre um 

mesmo objeto, onde as variáveis dependentes são representadas na escala razão. Além disso, 

o estudo compara as médias dos resultados obtidos pelos dois grupos: a abordagem ModelER 

e as técnicas convencionais de elicitação de requisitos.  

 

5.1.2.13 VALIDADE 

A validade interna de um estudo é definida como a capacidade de um novo estudo 

repetir o comportamento do estudo atual com os mesmos participantes e objetos com que ele 

foi realizado. 

A validade externa do estudo mede sua capacidade de refletir o mesmo comportamento 

em outros grupos de participantes e profissionais da indústria, ou seja, em outros grupos além 

daquele em que o estudo foi aplicado.  

Acredita-se que o maior problema em relação à validade externa do estudo é uma 

possível falta de interesse dos participantes no próprio estudo. Alguns indivíduos podem 

realizar o estudo sem um interesse real no desenvolvimento do mesmo. 

A validade externa do estudo é considerada suficiente, visto que o presente estudo visa 

avaliar a viabilidade de aplicação da abordagem ModelER no processo de elicitação de 
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requisitos. Demonstrada esta viabilidade, novos estudos podem ser planejados para refinar o 

universo de aplicação. 

A validade de construção do estudo se refere à relação entre os instrumentos e 

participantes do estudo e a teoria que está sendo provada por este.  

Neste caso, foi escolhido um domínio de aplicação amplamente conhecido, 

neutralizando o efeito da experiência dos participantes no domínio. Esta escolha evita que 

experiências anteriores gerem uma interpretação incorreta do impacto das técnicas utilizadas. 

Os dados que serão utilizados para calibrar o processo de referência dizem respeito a projetos 

previamente desenvolvidos e a dados presentes na literatura, reduzindo o erro de ajuste no 

modelo.  

Finalmente, a validade de conclusão do estudo mede a relação entre os tratamentos e os 

resultados, determinando a capacidade do estudo em gerar alguma conclusão.  

 

5.1.3 EXECUÇÃO DO PRIMEIRO ESTUDO DE VIABILIDADE 

Seguindo o planejamento, o estudo foi executado, sendo feita a coleta dos dados 

experimentais para análise e avaliação posterior. 

 

5.1.3.1 SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

Para a execução do estudo, foram selecionados participantes dentre os alunos de cursos 

técnicos em Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

(IFBA).  

Estes participantes atendem às restrições indicadas no planejamento, visto que são 

desenvolvedores de software. Os participantes foram selecionados por conveniência, 

representando um subconjunto não aleatório do universo de alunos das instituições 

supracitadas. 

 

5.1.3.2 PROCEDIMENTOS E EXECUÇÃO 

Os participantes receberam o mesmo material contendo uma descrição do software a ser 

desenvolvido e os modelos de processos de negócio em BPMN, representando as atividades 

executadas no sistema.  

A partir deste material, um grupo de participantes realizou o processo de elicitação de 

requisitos usando seus conhecimentos, dentro da abordagem convencional, enquanto que o 

outro grupo utilizou as heurísticas da abordagem ModelER.  
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Cada um dos grupos foi composto por 12 (doze) participantes cada, totalizando 24 

(vinte e quatro) participantes no estudo. A realização do estudo ocorreu num período de 02 

(duas) horas para cada grupo de participantes.  

O procedimento utilizado durante a execução do estudo foi o seguinte: 

 O participante chega ao local de realização do estudo experimental; 

 O participante assina o termo de consentimento para realização do estudo; 

 O responsável realiza o treinamento dos participantes (apenas para o grupo que usou 

a abordagem ModelER); 

 O responsável pelo estudo associa um número de identificação ao participante; 

 O responsável entrega o material contendo uma descrição do software e os modelos 

de processos de negócio relativos ao sistema; 

 O responsável explica o cenário onde o software deverá ser desenvolvido; 

 O participante realiza o processo de elicitação de requisitos com base nas 

informações recebidas; 

 O responsável coleta o material produzido pelos participantes. 

 

5.1.4 ANÁLISE DO PRIMEIRO ESTUDO DE VIABILIDADE 

Para a análise dos dados coletados durante a execução do estudo, foram realizadas duas 

avaliações, sendo uma avaliação qualitativa e uma quantitativa, as quais são apresentadas 

respectivamente nas seções 5.1.4.1 e 5.1.4.2. 

 

5.1.4.1 AVALIAÇÃO QUALITATIVA 

Na avaliação qualitativa do estudo foram considerados pontos, visto como limitações 

durante a execução, os quais deveriam ser aprimorados para os estudos posteriores, a saber: 

 Aprimoramento do grupo de participantes: visto que alguns participantes possuíam 

pouca experiência em desenvolvimento de software, sugere-se, para os estudos 

posteriores, a escolha de participantes com maior experiência em desenvolvimento 

de software e maior conhecimento sobre modelagem de processos de negócios. Isso 

reduziria a necessidade da intervenção de um responsável pelo estudo, para o 

esclarecimento de dúvidas durante a sua realização. Também contribuiria para a 

produção de resultados com maior grau de confiabilidade. 
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 Aprimoramento da descrição do problema: foi identificada a necessidade de um 

maior detalhamento da descrição do contexto do sistema em si, como também das 

funcionalidades do software, apesar do uso dos modelos de processos de negócios. 

 

5.1.4.2 AVALIAÇÃO QUANTITATIVA 

A avaliação quantitativa do estudo experimental de viabilidade teve como objetivo 

avaliar se a abordagem ModelER de fato permitia elicitar requisitos a partir de modelos de 

processos de negócio. 

Para isso foi utilizado um indicador de eficácia, o qual calculou o percentual de acerto 

para cada participante identificado pelo o número de requisitos identificados corretamente , 

que corresponde ao número total de requisitos identificados subtraído do número de falsos 

positivos encontrados e dividido pelo total de 20 (vinte) de requisitos conhecidos. Tais 

requisitos foram extraídos a partir de modelos de processos de negócio na notação BPMN e 

de uma descrição do cenário de desenvolvimento do software.  

O Quadro 4 apresenta os resultados produzidos por cada participante utilizando a 

abordagem convencional, enquanto que o Quadro 5 apresenta os resultados obtidos pelos 

participantes que utilizaram a abordagem ModelER. 

Quadro 4 – Resultados do estudo de viabilidade com a abordagem convencional. 

Identificação 

do Participante 

Nível de 

Experiência 

Total de 

Requisitos 

Identificados 

Falsos 

Positivos 

Requisitos 

Identificados 

Corretamente 

Eficácia 

G1P01 Alta 18 04 14 70,00% 

G1P02 Média 15 08 07 35,00% 

G1P03 Média 13 07 06 30,00% 

G1P04 Média 20 09 11 55,00% 

G1P05 Média 17 11 06 30,00% 

G1P06 Média 15 09 06 30,00% 

G1P07 Média 13 04 09 45,00% 

G1P08 Média 21 08 13 65,00% 

G1P09 Baixa 12 05 07 35,00% 

G1P10 Baixa 09 05 04 20,00% 

G1P11 Baixa 15 08 07 35,00% 

G1P12 Baixa 08 05 03 15,00% 

O Quadro 6 apresenta as estatísticas descritivas sobre os resultados do estudo para cada 

um dos dois grupos de participantes. 

Na análise de eficácia, conclui-se que o percentual de acerto dos participantes que 

utilizaram a abordagem ModelER foi superior ao dos participantes que usaram as técnicas 

convencionais.  
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Quadro 5 – Resultados do estudo de viabilidade com a abordagem ModelER. 

Identificação 

do Participante 

Nível de 

Experiência 

Total de 

Requisitos 

Identificados 

Falsos 

Positivos 

Requisitos 

Identificados 

Corretamente 

Eficácia 

G2P01 Alta 18 05 13 65,00% 

G2P02 Média 15 03 12 60,00% 

G2P03 Média 14 04 10 50,00% 

G2P04 Média 18 04 14 70,00% 

G2P05 Média 13 05 08 40,00% 

G2P06 Média 11 04 07 35,00% 

G2P07 Média 12 03 09 45,00% 

G2P08 Média 15 05 10 50,00% 

G2P09 Baixa 11 06 05 25,00% 

G2P10 Baixa 13 07 06 30,00% 

G2P11 Baixa 10 03 07 35,00% 

G2P12 Baixa 12 06 06 30,00% 

Quadro 6 – Estatísticas descritivas sobre os resultados do estudo de viabilidade. 

Grupo Estatística 

Total de 

Requisitos 

Identificados 

Falsos 

Positivos 

Requisitos 

Identificados 

Corretamente 

Eficácia 

Abordagem 

Convencional 

Média 14,67 6,92 7,75 0,3875 

Mediana 15,00 7,50 7,00 0,3500 

Mínimo 08 04 03 0,1500 

Máximo 21 11 14 0,7000 

Desvio padrão 3,98 2,27 3,39 0,1694 

Abordagem 

ModelER 

Média 13,50 4,58 8,92 0,4458 

Mediana 13,00 4,50 8,50 0,4250 

Mínimo 10 03 05 0,2500 

Máximo 18 07 14 0,7000 

Desvio padrão 2,61 1,31 2,94 0,1469 

Observa-se também que, embora a média de requisitos identificados seja menor 

utilizando a abordagem ModelER, o número de falsos positivos foi reduzido, resultando num 

total de requisitos válidos identificados maior em relação ao grupo que utilizou as técnicas 

convencionais.  

Além disso, os valores de mediana, máximo, mínimo e desvio padrão indicam que 

houve menor variação entre os resultados dos participantes que usaram a abordagem 

ModelER. 

 

5.1.5 CONCLUSÃO 

A partir dos resultados dos testes relacionados à eficácia na identificação de requisitos, 

pode-se concluir que a utilização da abordagem ModelER é viável e pode auxiliar no processo 

de elicitação de requisitos.  
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5.2 SEGUNDO ESTUDO DE VIABILIDADE 

O segundo estudo de viabilidade foi realizado entre os meses de agosto e setembro de 

2013, considerando o mesmo cenário usado no estudo de viabilidade.  

Neste estudo foram coletados dados sobre como a tecnologia é aplicada afim de adquirir 

uma compreensão refinada sobre a tecnologia, ao presenciarem eventuais dificuldades que os 

participantes possam apresentar. 

Diante disso, este estudo teve como objetivo avaliar a aplicação prática da abordagem 

ModelER no processo de Elicitação de Requisitos. 

 

5.2.1 DEFINIÇÃO DO SEGUNDO ESTUDO DE VIABILIDADE 

No plano de experimento foram definidas as seguintes especificações: 

 Objeto de estudo: aplicação de uma abordagem baseada em MDD e MPN para 

melhoria do processo de elicitação de requisitos. 

 Objetivo: caracterizar a aplicação prática da abordagem ModelER no processo de 

elicitação de requisitos. 

 Foco de qualidade: facilidade de uso e utilidade da aplicação prática da abordagem 

ModelER no processo de elicitação de requisitos. 

 Perspectiva: o estudo foi desenvolvido sob a ótica do pesquisador da área de 

Engenharia de Software. 

 Contexto: um processo de elicitação de requisitos de software em meio acadêmico, 

tendo como base modelos de processos de negócio. 

Utilizando a notação do GQM, temos: 

 Analisar: a aplicação de uma abordagem baseada em MDD e MPN para melhoria do 

processo de elicitação de requisitos. 

 Com o propósito de: caracterizar a aplicação prática da abordagem ModelER no 

processo de elicitação de requisitos. 

 Em relação à: facilidade de uso e utilidade da aplicação prática da abordagem 

ModelER no processo de elicitação de requisitos. 

 Do ponto de vista do: pesquisador da área de Engenharia de Software. 

 No contexto de: um processo de elicitação de requisitos de software em meio 

acadêmico, tendo como base modelos de processos de negócio. 
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5.2.2 PLANEJAMENTO DO SEGUNDO ESTUDO DE VIABILIDADE 

Após a definição do estudo, foi realizado o planejamento, onde foram determinados os 

seguintes pontos: 

 Contexto Local: foram utilizados os modelos e a descrição do cenário do mesmo 

sistema do estudo de viabilidade. No entanto, como a intenção era avaliar a aplicação 

da abordagem ModelER, foi formado apenas um grupo de participantes, o qual foi 

devidamente treinado para tal. 

 Treinamento: procedeu da mesma forma que no estudo de viabilidade, em duas fases 

com duração total de 50 minutos. 

 Projeto Piloto: como o material já havia sido avaliado anteriormente, durante o 

estudo de viabilidade, não foi necessário realizar um novo projeto piloto. 

 Participantes: estudantes da área de desenvolvimento de software. 

 Instrumentação: o sistema proposto foi o mesmo software de controle acadêmico 

utilizado no estudo de viabilidade, sendo que cada participante atuou como analista 

de requisitos, aplicando as técnicas propostas pela abordagem ModelER. 

 Critérios: foi verificada a opinião subjetiva dos participantes acerca da aplicação da 

abordagem ModelER no processo de elicitação de requisitos, através de um 

questionário, o qual considerava como critérios de avaliação utilidade e facilidade de 

uso da mesma. 

 Mecanismos de Análise: foi realizada uma análise qualitativa dos dados coletados a 

partir dos questionários aplicados, baseando-se nos procedimentos de dois diferentes 

métodos: o Modelo de Aceitação de Tecnologia (Technology Acceptance Model – 

TAM), proposto por Davis (1989), e o método Grounded Theory (GT), também 

conhecida como Teoria Fundamentada em Dados (STRAUSS; CORBIN, 1998). 

 Validade: 

o Interna: como um risco para a validade interna do estudo identificou-se o nível 

de experiência dos participantes, a qual foi minimizada pela realização de uma 

caracterização inicial dos mesmos, para formação de um grupo com maior 

conhecimento em desenvolvimento de software. 

o Externa: a realização do estudo em ambiente acadêmico, com a participação de 

alunos ou invés de analistas configurou-se como risco para a validade externa. 

No entanto, como o objetivo é avaliar a aplicação da abordagem em relação à 

facilidade de uso e utilidade, a mesma foi considerada suficiente. 



69 
 

o Conclusão: o tamanho da amostra faz com que os resultados não sejam 

tratados como conclusivos, mas sim como indícios. 

o Construção: a utilização de mecanismos amplamente usados, como o modelo 

TAM e o método GT, minimiza os possíveis riscos em relação à validade de 

construção do estudo. 

 

5.2.3 EXECUÇÃO DO SEGUNDO ESTUDO DE VIABILIDADE 

Seguindo o planejamento, o estudo foi executado, sendo feita a coleta dos dados para 

análise e avaliação posterior. 

 

5.2.3.1 SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

Para a execução do estudo de observação, assim como no estudo de viabilidade, foram 

selecionados participantes dentre os alunos de cursos técnicos em Informática do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA).  

No entanto, desta vez foram selecionados apenas alunos que não participaram do estudo 

de viabilidade. 

 

5.2.3.2 PROCEDIMENTOS E EXECUÇÃO 

Os participantes receberam o mesmo material contendo uma descrição do software a ser 

desenvolvido e os modelos de processos de negócio em BPMN, representando as atividades 

executadas no sistema.  

A partir deste material, os mesmos utilizaram as heurísticas da abordagem ModelER 

para realizar o processo de elicitação de requisitos. 

O grupo foi composto por 12 (doze) participantes, e o estudo foi realizado num período 

de 02 (duas) horas.  

O procedimento utilizado durante a execução do estudo foi o seguinte: 

 O participante chega ao local de realização do estudo experimental; 

 O participante assina o termo de consentimento para realização do estudo; 

 O responsável realiza o treinamento dos participantes; 

 O responsável pelo estudo associa um número de identificação ao participante; 

 O responsável entrega o material contendo uma descrição do software e os modelos 

de processos de negócio relativos ao sistema; 
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 O responsável explica o cenário onde o software deverá ser desenvolvido; 

 O participante realiza o processo de elicitação de requisitos com base nas 

informações recebidas; 

 O responsável entrega o questionário de avaliação para os participantes; 

 O participante responde o questionário de avaliação; 

 O responsável coleta os questionários e o material produzido pelos participantes. 

 

5.2.4 ANÁLISE DO SEGUNDO ESTUDO DE VIABILIDADE 

Para a realização desta avaliação foi baseada no modelo TAM, aplicado para avaliar os 

dados coletados nos questionários preenchidos pelos participantes. Segundo Marques, 

Bonifácio e Conte (2011), o modelo TAM contribui bastante para a análise dos resultados de 

um experimento, pois permite investigar um indicador de aceitação dos usuários para uma 

tecnologia, sendo operacionalizado através da percepção sobre utilidade e percepção sobre 

facilidade de uso da técnica avaliada. 

A Figura 16 apresenta os gráficos que representam o quantitativo das respostas dos 

participantes com relação à avaliação da abordagem ModelER sob a percepção de facilidade 

de uso.  

Já a Figura 17 apresenta os gráficos que representam o quantitativo das respostas dos 

participantes com relação à avaliação da abordagem ModelER sob a percepção de utilidade.  

Observando a Figura 16, é possível perceber que a maioria dos participantes concordou 

que a abordagem ModelER é fácil de ser utilizada durante o processo de elicitação de 

requisitos.  

Apenas um participante discordou parcialmente sobre a facilidade do uso da mesma em 

tal processo, como também houve um participante que não considerou a abordagem mais fácil 

do que as técnicas convencionais. No que diz respeito à melhoria de capacidades na elicitação 

de requisitos, dois participantes discordaram parcialmente.  

Assim, os dados apresentados na Figura 16 permitem afirmar que, de forma geral, a 

abordagem ModelER é fácil de ser usada e sua aplicação contribui para facilitar o processo de 

elicitação de requisitos. 

Já em relação à percepção de utilidade, apresentada na Figura 17, pode-se perceber que, 

assim como na avaliação de facilidade de uso, a maioria dos participantes considerou que a da 

abordagem ModelER contribui de forma útil para a melhoria do processo de elicitação de 

requisitos. Em poucos casos, houve discordância parcial. Enquanto que apenas em relação à 
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comparação com as técnicas convencionais, houve um participante que discordou totalmente 

da abordagem. 

 

 

 

Figura 16 – Respostas relacionadas à facilidade de uso da abordagem ModeLER.  
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Figura 17 – Respostas relacionadas à utilidade da abordagem ModeLER.  
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validar teorias substantivas sobre fenômenos fundamentalmente sociais, ou processos sociais 

abrangentes. A análise dos dados coletados é realizada seguindo três etapas: codificação 

aberta, codificação axial e codificação seletiva. 

O software Atlas TI foi utilizado como ferramenta de apoio durante a análise 

qualitativa. Na etapa de codificação aberta é realizada a quebra, análise, comparação, 

conceituação e a categorização dos dados.  

Em seguida, foi realizada a etapa de codificação axial, onde os códigos foram agrupados 

de acordo com suas propriedades, criando-se categorias de dados. Através dos 

relacionamentos dos códigos foram identificadas duas categorias: pontos positivos e 

dificuldades. 

Os pontos positivos corroboram com as análises realizadas a partir do questionário do 

modelo TAM, o qual os participantes julgaram que a técnica facilitou a elicitação dos 

requisitos, além disso, classificaram as heurísticas utilizadas como muito boas de maneira 

geral. A Figura 18 apresenta a codificação da categoria “Pontos Positivos”. 

 

Figura 18 – Codificação com relação aos Pontos Positivos da abordagem ModelER.  

As dificuldades que foram relatadas estão de acordo com os dados obtidos através do 

questionário do modelo TAM. Em relação à percepção de utilidade da técnica foi observado 

que houve dificuldades em encontrar requisitos não-funcionais. Isto está relacionado à 

produtividade na elicitação dos requisitos. A Figura 19 apresenta a codificação da categoria 

“Dificuldades”. 

É importante ressaltar que a etapa de codificação seletiva não foi realizada, pois, 

conforme afirmam Bandeira-de-Mello e Cunha (2003), tal etapa requer uma saturação teórica, 

ou seja, criar uma teoria substantiva que seja capaz de explicar o porquê da ocorrência de 

diferentes comportamentos ao utilizar uma abordagem ou técnica.  
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Figura 19 – Codificação com relação às Dificuldades de uso da abordagem ModelER.  

 

5.2.5 CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos e analisados através do modelo TAM e complementar com os 

procedimentos do método Grounded Theory permitiram visualizar quais as causas que 

realmente impactaram na aceitação da abordagem ModelER durante a realização do estudo.  

Verificou-se que a abordagem ModelER foi classificada como de fácil utilização e útil 

para o processo de Elicitação de Requisitos. Além disso, também foram observadas algumas 

dificuldades relatadas durante a realização do estudo, as quais podem contribuir para o 

aprimoramento das heurísticas, como também da forma de aplicação da abordagem. 

 

5.3 TERCEIRO ESTUDO DE VIABILIDADE 

O terceiro estudo de viabilidade foi realizado entre os meses de outubro e dezembro de 

2013, considerando o mesmo cenário usado nos estudos anteriores. 

 

5.3.1 DEFINIÇÃO DO TERCEIRO ESTUDO DE VIABILIDADE 

A fim de expressar o experimento em termos de problemas e objetivos, foram definidas 

as seguintes especificações: 

 Objeto de estudo: a aplicação de uma abordagem baseada em MDD e MPN para 

melhoria na elicitação de requisitos de um processo real de desenvolvimento de 

software. 

 Objetivo: caracterizar a eficácia de aplicação da abordagem ModelER no processo de 

elicitação de requisitos. 
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 Foco de qualidade: a eficácia na identificação de requisitos através de modelos de 

processos de negócio. 

 Perspectiva: o estudo foi desenvolvido sob ótica do pesquisador da área de 

Engenharia de Software. 

 Contexto: um processo de elicitação de requisitos de software, tendo como base 

modelos de processos de negócio. 

Utilizando a notação do GQM, temos: 

 Analisar: a aplicação de uma abordagem baseada em MDD e MPN para melhoria na 

elicitação de requisitos de um processo real de desenvolvimento de software. 

 Com o propósito de: caracterizar a eficácia de aplicação da abordagem ModelER no 

processo de elicitação de requisitos. 

 Em relação à: eficácia na identificação de requisitos através de modelos de processos 

de negócio. 

 Do ponto de vista do: pesquisador da área de Engenharia de Software. 

 No contexto de: processo de elicitação de requisitos de software tendo como base 

modelos de processos de negócio. 

 

5.3.2 PLANEJAMENTO DO TERCEIRO ESTUDO DE VIABILIDADE 

Após a definição do estudo, foi realizado o planejamento, onde foi determinado o 

experimento e foram avaliados os aspectos de validade do mesmo, conforme os pontos 

apresentados nas seções de 5.3.2.1 a 5.3.2.13. 

 

5.3.2.1 CONTEXTO LOCAL 

Este estudo teve como intenção avaliar a eficácia da aplicação da abordagem ModelER 

na elicitação de requisitos de um processo real de desenvolvimento de software.  

Os participantes do estudo foram convidados a efetuar o processo de elicitação de 

requisitos a partir de uma descrição do cenário do sistema e de modelos de processos de 

negócio modelados na notação BPMN.  

Um grupo de participantes foi treinado na utilização das heurísticas da abordagem 

ModelER, enquanto que os demais participantes utilizaram apenas as técnicas convencionais, 

aprendidas durante sua carreira profissional e/ou cursos de graduação, pós-graduação, entre 

outros, na área de desenvolvimento de software. 
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5.3.2.2 TREINAMENTO 

O treinamento dos participantes para a utilização da abordagem ModelER foi realizado 

em uma sala de aula, em sessão única com duração estimada de 90 minutos. O mesmo foi 

composto de duas fases, que poderiam ser interrompidas a qualquer momento pelos 

participantes para perguntas.  

Na primeira fase, foi realizada uma exposição sobre as técnicas propostas, utilizando 

uma apresentação de slides, material este que também foi distribuído para os participantes. Na 

segunda fase, foi apresentado um caso de uso da abordagem ModelER. Neste caso de uso, os 

participantes acompanharam um processo de elicitação de requisitos utilizando as heurísticas 

da abordagem ModelER. 

 

5.3.2.3 PROJETO PILOTO 

Antes da execução do estudo propriamente dito, foi realizado um projeto piloto com a 

mesma estrutura descrita neste planejamento.  

Para o projeto piloto, foram selecionados apenas 02 (dois) participantes, os quais 

utilizaram apenas os conhecimentos adquiridos durante sua formação acadêmica e suas 

experiências na indústria para efetuar o processo de elicitação de requisitos.  

Os participantes utilizaram o mesmo material descrito neste documento. Sendo assim, o 

projeto piloto caracteriza-se como um estudo baseado em observação. Ele não visa extrair 

qualquer resultado dos participantes, mas sim encontrar problemas no material planejado para 

o estudo, permitindo que este material seja aprimorado antes de sua utilização. 

 

5.3.2.4 PARTICIPANTES 

Os participantes do estudo são um conjunto de desenvolvedores de software, com 

experiência profissional na área variando entre 01 (um) e 05 (cinco) anos.  

A capacidade de generalização deste estudo é discutida adiante, quando são avaliados as 

limitações e os problemas que podem ser encontrados durante sua execução. 

 

5.3.2.5 INSTRUMENTAÇÃO 

Cada participante atuou como um analista de requisitos, usando as técnicas 

convencionais de elicitação de requisitos de software.  

O projeto proposto tem como objetivo o desenvolvimento de parte de um sistema de 

controle acadêmico. Este sistema controla as informações sobre professores, alunos, áreas de 
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pesquisa, disciplinas e inscrições em cursos. O sistema é considerado de pequeno porte, 

possuindo no total 20 (vinte) requisitos de software a serem identificados.  

Para fins de comparação, foi utilizado o mesmo sistema especificado para o estudo de 

viabilidade. 

 

5.3.2.6 CRITÉRIOS 

O foco de qualidade do estudo exige critérios que avaliem os ganhos proporcionados 

pela utilização da abordagem ModelER em relação às técnicas convencionais no processo de 

elicitação de requisitos.  

Estes ganhos serão avaliados quantitativamente, através da medição da eficácia na 

identificação de requisitos de software, considerando o percentual de acertos. Tais critérios 

foram selecionados dada a necessidade de critérios quantitativos para comparação do 

desempenho das técnicas convencionais em comparação à abordagem ModelER.  

 

5.3.2.7 HIPÓTESES 

No estudo atual, a hipótese nula determina que a aplicação da abordagem ModelER não 

proporciona melhorias no processo de elicitação de requisitos de software. De acordo com os 

critérios selecionados, esta hipótese se traduz na inexistência de diferenças significativas na 

eficácia da identificação de requisitos de software utilizando esta abordagem em relação à 

utilização das técnicas convencionais de elicitação de requisitos.  

Assim temos como hipótese nula (H0): Não existe diferença em termos de eficácia em 

utilizar ou não a abordagem ModelER no processo de elicitação de requisitos. 

A hipótese alternativa é uma afirmativa que nega a hipótese nula. O estudo experimental 

tem como objetivo provar a hipótese alternativa, refutando assim a hipótese nula.  

No estudo atual, a hipótese alternativa determina que a aplicação da abordagem 

ModelER produzirá resultados superiores ou inferiores àqueles obtidos pela utilização das 

técnicas convencionais de elicitação de requisitos. De acordo com os critérios selecionados, 

esta hipótese se traduz em maior eficácia para identificação de requisitos de software 

utilizando a abordagem proposta em relação às técnicas convencionais.  

Assim temos como primeira hipótese alternativa (H1): A abordagem ModelER 

proporciona um aumento na eficácia da identificação de requisitos de software no processo de 

elicitação de requisitos. E, como segunda hipótese alternativa (H2): A abordagem ModelER 
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proporciona uma diminuição na eficácia da identificação de requisitos de software no 

processo de elicitação de requisitos. 

 

5.3.2.8 VARIÁVEIS 

A principal variável independente do estudo é um indicador que determina se cada 

participante utilizou ou não as técnicas proposta pela abordagem ModelER.  

Já a principal variáveis dependente é a eficácia na identificação de requisitos de 

software no processo de elicitação de requisitos. A eficácia será medida através da razão entre 

o total de requisitos existentes e a quantidade de requisitos corretamente identificados, a qual 

será obtida pela diferença entre os requisitos identificados e os identificados de forma 

incorreta, chamados de falsos positivos. 

 

5.3.2.9 CAPACIDADE ALEATÓRIA 

A capacidade aleatória do estudo pode ser exercida na seleção dos participantes do 

estudo e na distribuição dos objetos de análise entre os participantes.  

Idealmente os indivíduos que realizarão o estudo devem ser selecionados aleatoriamente 

dentre o universo de candidatos a participantes, ou seja, dentre o conjunto das pessoas 

disponíveis que atendam aos critérios especificados na seção 5.3.2.4.  

Entretanto, se a seleção aleatória não for possível, ao menos os objetos de análise devem 

ser distribuídos aleatoriamente entre os participantes. 

 

5.3.2.10 CLASSIFICAÇÃO EM BLOCOS 

A princípio, não foi identificada a necessidade de dividir os participantes em blocos, 

visto que o estudo avaliará apenas um fator, que é a eficácia da aplicação da abordagem 

ModelER na elicitação de requisitos de um processo real de desenvolvimento de software .  

Assim, um único bloco é capaz de determinar o efeito deste fator sobre os resultados do 

estudo. Entretanto, a coleta de dados sobre a formação e a experiência dos participantes 

permitirá sua futura classificação e a organização de blocos durante a análise dos dados. 

 

5.3.2.11 BALANCEAMENTO 

Durante a realização do estudo apenas será distribuído o mesmo número similar de 

participantes na utilização das técnicas propostas e na utilização de técnicas tradicionais, 
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considerando para isso o nível de experiência dos mesmos em relação ao processo de 

elicitação de requisitos de software.  

Durante a análise será buscado um balanceamento, se este for possível. 

 

5.3.2.12 MECANISMOS DE ANÁLISE 

O estudo proposto se classifica com um experimento de dois tratamentos sobre um 

mesmo objeto, onde as variáveis dependentes são representadas na escala razão. Além disso, 

o estudo compara as médias dos resultados obtidos pelos dois grupos: a abordagem ModelER 

e as técnicas convencionais de elicitação de requisitos.  

 

5.3.2.13 VALIDADE 

As validades interna e externa do estudo são consideradas suficiente, visto que o mesmo 

visa avaliar a eficácia aplicação da abordagem ModelER no processo de elicitação de 

requisitos. Demonstrada esta eficácia, novos estudos podem ser planejados para refinar o 

universo de aplicação. 

Em relação à validade de construção do estudo, foi escolhido um domínio de aplicação 

amplamente conhecido, neutralizando o efeito da experiência dos participantes no domínio. 

Esta escolha evita que experiências anteriores gerem uma interpretação incorreta do impacto 

das técnicas utilizadas.  

 

5.3.3 EXECUÇÃO DO TERCEIRO ESTUDO DE VIABILIDADE 

Seguindo o planejamento, o estudo foi executado, sendo feita a coleta dos dados 

experimentais para análise e avaliação posterior. 

 

5.3.3.1 SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

Para a execução do estudo, foram selecionados participantes dentre a equipe de 

desenvolvimento de software do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento em Informática 

(NPDI), da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).  

Tal equipe é composta, em sua maioria, por profissionais recém-formados e por 

estudantes do último ano de cursos da área de Computação. Entretanto, também há 

profissionais com maior experiência de mercado, tanto ocupando cargos de gerência e chefia, 

quanto entre os desenvolvedores, analistas ou programadores. 
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Estes participantes atendem às restrições indicadas no planejamento, visto que são 

desenvolvedores de software. Os participantes foram selecionados por conveniência, 

representando um subconjunto não aleatório do universo das instituições supracitadas. 

 

5.3.3.2 PROCEDIMENTOS E EXECUÇÃO 

Os participantes receberam o mesmo material contendo uma descrição do software a ser 

desenvolvido e os modelos de processos de negócio em BPMN, representando as atividades 

executadas no sistema.  

A partir deste material, um grupo de participantes realizou o processo de elicitação de 

requisitos usando seus conhecimentos, dentro da abordagem convencional, enquanto que o 

outro grupo utilizou as heurísticas da abordagem ModelER.  

Cada um dos grupos foi composto por 10 (dez) participantes cada, totalizando 20 (vinte) 

participantes no estudo. A realização do estudo ocorreu num período de 02 (duas) horas para 

cada grupo de participantes.  

O procedimento utilizado durante a execução do estudo foi o seguinte: 

 O participante chega ao local de realização do estudo experimental; 

 O participante assina o termo de consentimento para realização do estudo; 

 O responsável realiza o treinamento dos participantes (apenas para o grupo que usou 

a abordagem ModelER); 

 O responsável pelo estudo associa um número de identificação ao participante; 

 O responsável entrega o material contendo uma descrição do software e os modelos 

de processos de negócio relativos ao sistema; 

 O responsável explica o cenário onde o software deverá ser desenvolvido; 

 O participante realiza o processo de elicitação de requisitos com base nas 

informações recebidas; 

 O responsável coleta o material produzido pelos participantes. 

 

5.3.4 ANÁLISE DO TERCEIRO ESTUDO DE VIABILIDADE 

O terceiro estudo de viabilidade teve como objetivo avaliar se a abordagem ModelER 

de fato promovia melhorias na elicitação de requisitos de software, realizando o processo a 

partir de modelos de processos de negócio. 

Para isso foi utilizado um indicador de eficácia, o qual calculou o percentual de acerto 

para cada participante identificado pelo o número de requisitos identificados corretamente, 
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que corresponde ao número total de requisitos identificados subtraído do número de falsos 

positivos encontrados e dividido pelo total de 20 (vinte) de requisitos conhecidos. Tais 

requisitos foram extraídos a partir de modelos de processos de negócio na notação BPMN e 

de uma descrição do cenário de desenvolvimento do software. 

O nível de experiência na dos participantes foi classificado da seguinte forma:  

 Baixa: até 02 (dois) anos de experiência no mercado; 

 Média: entre 02 (dois) e 05 (cinco) anos de experiência no mercado; e, 

 Alta: mais de 05 (cinco) anos de experiência no mercado. 

O Quadro 7 apresenta os resultados produzidos por cada participante utilizando a 

abordagem convencional, o Quadro 8 descreve os resultados obtidos com o uso da ferramenta 

de apoio, enquanto que o Quadro 9 apresenta os resultados obtidos pelos participantes que 

utilizaram a abordagem ModelER.  

Quadro 7 – Resultados do estudo de caso com a abordagem convencional. 

Identificação 

do Participante 

Nível de 

Experiência 

Total de 

Requisitos 

Identificados 

Falsos 

Positivos 

Requisitos 

Identificados 

Corretamente 

Eficácia 

G1P01 Alta 22 07 15 75,00% 

G1P02 Alta 19 08 11 55,00% 

G1P03 Média 20 05 15 75,00% 

G1P04 Média 20 08 12 60,00% 

G1P05 Média 15 06 09 45,00% 

G1P06 Média 18 08 10 50,00% 

G1P07 Média 16 09 07 35,00% 

G1P08 Baixa 17 08 09 45,00% 

G1P09 Baixa 20 12 08 40,00% 

G1P10 Baixa 15 10 05 25,00% 

Quadro 8 – Resultados do estudo de caso usando a ferramenta ModelER Tool. 

Total de 

Requisitos 

Identificados 

Falsos 

Positivos 

Requisitos 

Identificados 

Corretamente 

Eficácia 

15 04 11 55,00% 

Quadro 9 – Resultados do estudo de caso com a abordagem ModelER. 

Identificação 

do Participante 

Nível de 

Experiência 

Total de 

Requisitos 

Identificados 

Falsos 

Positivos 

Requisitos 

Identificados 

Corretamente 

Eficácia 

G2P01 Alta 18 04 14 70,00% 

G2P02 Alta 19 02 17 85,00% 

G2P03 Média 17 03 14 70,00% 

G2P04 Média 20 05 15 75,00% 

G2P05 Média 15 02 13 65,00% 

G2P06 Média 16 07 09 45,00% 

G2P07 Média 17 06 11 55,00% 

G2P08 Baixa 16 04 12 60,00% 

G2P09 Baixa 15 05 10 50,00% 

G2P10 Baixa 13 05 08 40,00% 
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O Quadro 10 apresenta as estatísticas descritivas sobre os resultados do estudo para 

cada um dos dois grupos de participantes. 

Quadro 10 – Estatísticas descritivas sobre os resultados do estudo de caso. 

Grupo Estatística 

Total de 

Requisitos 

Identificados 

Falsos 

Positivos 

Requisitos 

Identificados 

Corretamente 

Eficácia 

Abordagem 

Convencional 

Média 18,20 8,10 10,10 0,5050 

Mediana 18,50 8,00 9,50 0,4750 

Mínimo 15 05 05 0,2500 

Máximo 22 12 15 0,7500 

Desvio padrão 2,39 1,97 3,25 0,1624 

Abordagem 

ModelER 

Média 16,60 4,30 12,30 0,6150 

Mediana 16,50 4,50 12,50 0,6250 

Mínimo 13 02 08 0,4000 

Máximo 20 07 17 0,8500 

Desvio padrão 2,07 1,64 2,83 0,1415 

Na análise de eficácia concluiu-se que o percentual de acerto dos participantes que 

utilizaram a abordagem ModelER foi superior ao dos participantes que usaram apenas as 

técnicas convencionais. Com a utilização da ferramenta ModelER Tool, o percentual de 

acertos também é superior ao da abordagem convencional. 

Comparando este cenário com os resultados do estudo de viabilidade, percebe-se que, 

ao ser aplicada por uma equipe com maior experiência, a abordagem ModelER pode 

proporcionar um percentual de acertos ainda maior em relação às técnicas convencionais.  

Com relação à média de requisitos identificados, observa-se que, assim como no estudo 

de viabilidade, o grupo que utilizou a abordagem ModelER identificou um número menor de 

requisitos do que o grupo que usou as técnicas convencionais, sendo que com o uso da 

ferramenta ModelER Tool, a quantidade foi ainda menor.  

Entretanto, com relação aos falsos positivos este resultado se inverte, ou seja, o melhor 

desempenho foi da ferramenta ModelER Tool, seguido da abordagem ModelER, e por fim, da 

abordagem convencional. Este é um ponto importante a ser considerado, pois significa que a 

abordagem proposta pode levar os desenvolvedores a cometer menos erros na identificação de 

requisitos. 

Além disso, os valores de mediana, máximo, mínimo e desvio padrão indicam que 

houve menor variação entre os resultados dos participantes que usaram a abordagem 

ModelER, o que sugere uma maior padronização no processo. 
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5.3.5 CONCLUSÃO 

A partir dos resultados dos testes realizados no estudo de caso, pode-se observar que a 

utilização da abordagem ModelER pode proporcionar melhorias em relação à eficácia na 

identificação de requisitos, quando comparada às técnicas convencionais geralmente usadas 

pela comunidade de desenvolvedores de software.  

Percebe-se ainda que o nível de experiência pode influenciar positivamente na aplicação 

da abordagem ModelER, visto que foi observado um aumento na diferença de eficácia entre 

as duas abordagens, em relação ao estudo de viabilidade, quando houveram participantes com 

menor experiência do que no estudo de caso. 

O menor número de falsos positivos também pode ser considerado um fator positivo 

para a abordagem ModelER, o que indica que o uso de modelos de processos de negócio 

direciona o desenvolvedor para o contexto real do negócio, diminuindo as interferências 

externas e aumentado o foco no processo em si. 

Apesar disso, o número inferior de requisitos identificados sugere que as heurísticas da 

abordagem ModelER devem ser ainda mais aprimoradas, visando obter maior eficiência, 

capturando o máximo de informações necessários sobre o cenário. 

Com relação à automatização do processo, a utilização da ferramenta ModelER Tool, 

mostrou-se como sendo um ponto importante e promissor, pois teve um desempenho superior 

ao da abordagem convencional. No entanto, as regras de transformação implementadas devem 

ser melhoradas, visando obter resultados mais próximos ao uso da abordagem ModelER de 

forma não automatizada. 

Finalmente, observando-se tanto os resultados do estudo de viabilidade, quanto os 

resultados do estudo de caso, pode-se concluir que a abordagem ModelER possui potencial 

para tornar mais eficaz o processo de Elicitação de Requisitos, não apenas em termos de 

precisão nos resultados, mas também em relação à agilidade do mesmo, através da 

automatização das atividades. 

 

5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresentou de forma detalhada os estudos experimentais realizados, 

descrevendo suas etapas e discutindo os resultados obtidos em cada um.  

Através da análise dos resultados dos estudos, foi possível observar que a abordagem 

ModelER proporciona melhorias ao processo de Elicitação de Requisitos, promovendo maior 

eficácia na identificação de requisitos.  
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Além disso, a abordagem ModelER, possibilita a aplicação de ferramentas de apoio 

automatizado, tal como a ferramenta ModelER Tool, desenvolvida nesta pesquisa e utilizada 

durante os estudos experimentais. Isso pode contribuir para uma maior agilidade e precisão no 

processo, um dos objetivos buscados pelo MDD. 

Desta forma, propõe-se que sejam realizados mais estudos afim de promover um 

aprimoramento cada vez maior da abordagem ModelER, de suas heurísticas e regras de 

transformação, visando também a melhoria das funcionalidades da ferramenta ModelER Tool. 

No capítulo 6 serão feitas as considerações finais sobre o trabalho, apresentando os 

principais resultados e contribuições, as dificuldades e limitações, além dos trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta dissertação apresentou a proposta de uma abordagem denominada ModelER, a qual 

tem como base os conceitos e técnicas de MDD e MPN, e visa proporcionar melhorias em 

termos de eficácia no processo de Elicitação de Requisitos de software. 

Nos capítulos 2 e 3, foi apresentada a fundamentação teórica acerca dos temas 

relacionados com esta pesquisa: Engenharia de Requisitos e Desenvolvimento de Software 

Orientado por Modelos. Em particular, no capítulo 4 foi apresentada uma visão geral da 

abordagem ModelER, proposta neste trabalho. No capítulo 5 foram descritos os detalhes e 

discutidos os resultados dos estudos experimentais realizados. 

 

6.1 PRINCIPAIS RESULTADOS 

Essencialmente, esta proposta buscou aplicar os princípios de desenvolvimento de 

software baseado em modelos, aplicando as técnicas desta abordagem nas fases iniciais do 

processo de desenvolvimento, ou seja, durante a identificação e especificação de requisitos. 

Também foi desenvolvida uma ferramenta de apoio, denominada ModelER Tool, a qual 

tem por objetivo prover suporte automatizado ao processo de Elicitação de Requisitos, 

apoiando-se na abordagem ModelER. Isso tanto visa tornar mais ágil o processo, quanto 

busca alcançar um dos principais objetivos do MDD: a automatização das atividades 

utilizando transformações entre os modelos produzidos. 

Segundo Basili (2006), necessitamos executar estudos experimentais a fim de fornecer 

um melhor apoio à decisão sobre as práticas de desenvolvimento de software e seus efeitos 

em projetos. Devido à larga escala de fatores e ao fato de não podermos ainda especificá-los 

com confiança antes de realizar um estudo experimental em ES, necessitamos pensar na 

Engenharia de Software como “a grande ciência”. 

Desta forma, os estudos realizados para fim de validação e teste da abordagem 

ModelER foram feitos em caráter experimental, utilizando grupos distintos de 

desenvolvedores: um formado por estudantes e outro formado por profissionais da área de 

Computação. Esta estratégia proporcionou uma discussão dos resultados observando 

diferentes contextos e visões. 
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Como resultado da análise dos estudos experimentais realizados, pode-se observar que a 

abordagem ModelER pode contribuir efetivamente para melhorar a eficácia na identificação 

de requisitos de software durante o processo de Elicitação de Requisitos. Desta forma, a 

hipótese definida para este trabalho foi confirmada. 

Em contrapartida, é oportuno enfatizar que os resultados não são conclusivos quando 

aplicados em um contexto mais amplo, ou seja, apesar de a hipótese de pesquisa ter sido 

confirmada para casos de estudo realizados, é prematuro induzirmos o resultado para a 

aplicação da abordagem ModelER em diferentes projetos de desenvolvimento de software. 

Isso deve ser alvo de outros trabalhos de pesquisa. 

É importante também salientar que, em relação à divulgação dos resultados da pesquisa, 

foi produzido um artigo de título “ModelER: Abordagem baseada em modelos aplicada ao 

processo de Elicitação de Requisitos”, o qual foi aceito e será publicado nos anais da 7th Euro 

American Association on Telematics and Information Systems (EATIS), evento que possui 

qualis B4 e será realizado no mês de abril de 2014, em Valparaíso, no Chile. Este artigo 

contém uma visão geral sobre a proposta e apresenta os resultados do estudo de viabilidade. 

Posteriormente, os autores esperam gerar novas publicações através da submissão de novos 

trabalhos contendo os resultados dos demais estudos apresentados nesta dissertação. 

 

6.2 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 

De acordo com os resultados obtidos através dos estudos experimentais, foram 

identificadas como principais contribuições deste trabalho: 

 Uma abordagem baseada em modelos voltada para o processo de Elicitação de 

Requisitos de software; 

 Aplicação dos conceitos e técnicas de MDD e MPN desde as fases iniciais do 

processo de desenvolvimento de software; 

 Análise experimental de estudos relativos ao processo de Elicitação de Requisitos, 

utilizando participantes com diferentes de níveis de experiência e em contextos 

distintos;  

 Suporte automatizado ao processo de Elicitação de Requisitos através do 

desenvolvimento e utilização de uma ferramenta de apoio; e, 

 Incremento de melhorias para o processo de Elicitação de Requisitos, tanto em 

termos de eficácia na identificação de requisitos de software, quanto em termos de 

agilidade e precisão na realização das atividades, devido ao suporte automatizado e à 
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capacidade de padronização das decisões através do uso de heurísticas para extração 

de requisitos a partir de modelos de negócio. 

 

6.3 DIFICULDADES E LIMITAÇÕES 

Em se tratando de dificuldades encontradas durante a realização da pesquisa, as maiores 

dizem respeito a: 

 Quantidade demasiada de conceitos e informações a serem estudadas para a 

realização do trabalho, incluindo desde aspectos de Engenharia de Requisitos aos 

mais diversos aspectos ligados ao Desenvolvimento de Software Orientado por 

Modelos, como os relativos às abordagens MDD, MDA e MPN, entre outros; 

 Número elevado de atividades desempenhadas concomitantemente com a pesquisa, a 

exemplo de revisão de trabalhos relacionados e demais pesquisas nas diferentes áreas 

abordadas, estruturação dos conceitos e técnicas utilizados para a criação da 

abordagem, desenvolvimento da ferramenta de apoio juntamente com o estudo sobre 

tecnologias a serem aplicadas para tal, elaboração e realização dos estudos 

experimentais, além de atividades de docência; 

 Escassez de tempo disponível para a realização das atividades ligadas aos estudos 

experimentais devido às limitações tanto dos estudantes, os quais possuíam diversas 

atividades a serem efetuadas durante o período letivo, quanto dos profissionais, que 

tinham baixa disponibilidade para modificar a sua rotina diária de projetos e serviços. 

Em relação às limitações existentes no trabalho, podem ser destacados os seguintes 

pontos: 

 Restrições na capacidade de expressão dos modelos, o que pode tornar necessária a 

adição de informações extras para a geração de requisitos de forma mais precisa; 

 Necessidade de construção de modelos de processos de negócio elaborados com a 

maior riqueza de detalhes possível para que a extração de requisitos a partir dos 

mesmos seja feita de maneira realmente eficiente. Isso implica que os 

desenvolvedores preferencialmente devem possuir maior experiência e capacidade de 

abstração, bem como conhecimento sobre MPN, pois a qualidade dos modelos de 

negócio produzidos será decisiva para a qualidade de todo o processo; e, 

 Ausência de um padrão definido para a especificação dos requisitos extraídos, o que 

pode dificulta a geração de um documento de requisitos propriamente dito e pode 

implicar em resistências para aceitação da proposta em determinadas organizações. 
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6.4 TRABALHOS FUTUROS 

Após a análise e discussão dos resultados, foram identificados como possíveis trabalhos 

futuros: 

 Realização de novos estudos experimentais com equipes de desenvolvedores com 

larga experiência de mercado, considerando como base projetos de software de maior 

porte, envolvendo um maior número de variáveis no contexto do negócio; 

 Aperfeiçoamento das heurísticas de transformação com o objetivo de aumentar a 

média de requisitos identificados e, consequentemente, promover o aumento da 

eficácia da abordagem ModelER. Isso também contribuiria para um incremento na 

capacidade de automatização da abordagem, possibilitando melhorias nas 

funcionalidades da ferramenta ModelER Tool; 

 Uso de regras OCL como informações adicionais ao processo de transformação pela 

ferramenta ModelER Tool, visando um aumento da capacidade de geração de 

artefatos por parte da mesma; 

 Geração de diagramas UML, tais como casos de uso e atividades, entre outros, a 

partir dos requisitos extraídos, por meio da ferramenta ModelER Tool; 

 Disponibilização da ferramenta ModelER Tool para a comunidade acadêmica por 

meio de ambientes amplamente conhecidos, como o Portal do Software Público. Isto 

permitiria a disseminação das técnicas utilizadas, como também serviria como 

mecanismo de teste da ferramenta por um número considerável de desenvolvedores, 

em diferentes cenários; e, 

 Publicação dos resultados dos estudos de observação e de caso em conferências e/ou 

periódicos, visando o compartilhamento dos conhecimentos, como também buscando 

melhorias para a proposta através de discussões com a comunidade científica. 
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