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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

Este Caderno de Debates é resultado da 32ª edição do Fórum de TIC Dataprev, 
realizado no dia 25 de abril de 2012, em Brasília.
Durante a atividade, foram abordados temos como modelagem de dados, métricas 
de  softwares, engenharia de requisitos e mapeamento de processos de negócios,     
além de experiências exitosas na área de construção de bancos de dados e 
desenvolvimento de software.

Boa leitura!
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Antes de falar a respeito de engenharia de requisitos, vou me referir ao 
funcionamento do nosso processo de desenvolvimento, no qual ela está inserida. 

Em nosso processo, temos duas atividades de engenharia de requisitos: definir os 
requisitos e definir os casos de uso. Falarei sobre o gerenciamento desses requisitos 
e das ferramentas utilizadas na Dataprev. E, ainda, falarei sobre o Processo de 
Desenvolvimento da Dataprev (PD Dataprev). Inicialmente, vamos ao conceito do 
processo de software: um conjunto de atividades necessárias ao desenvolvimento 
de um sistema.

Há diversos processos no mercado, mas praticamente todos possuem esses 
processos de especificação, de projeto de implementação: validação e evolução do 
sistema após seu desenvolvimento. O processo da Dataprev foi baseado nas 
melhores práticas de mercado e tem como referência o Capability Maturity Model 
Integration for Development (CMMI-DEV), o Melhoria de Processos do software 
Brasileiro(MPS.BR), o Project Management Body of Knowledge (PMBOK)  e o Rational 
Unified Process (RUP). A ideia é a de que o processo apresente as disciplinas com o 
objetivo de facilitar o desenvolvedor. 

Este é o nosso processo, em que podemos perceber o ciclo de vida utilizado para o 
desenvolvimento, todas as disciplinas trabalhadas no processo, inclusive a de 
requisitos, a respeito da qual vamos debater. Também apresentamos aqui, as 
ferramentas utilizadas no processo de desenvolvimento do sistema. O nosso ciclo de 
vida é incremental. Ele está estruturado da seguinte forma: tenho um planejamento, 
uma atividade de gestão de projetos, tenho a fase de execução, que é, de fato, a fase de 
gerir software. Nela, vamos ter análises, requisitos, implementação e, também, o 
encerramento e monitoramento de controle, além de  atividades de gestão.

Ao iniciar um projeto, tenho uma visualização do nosso cronograma. É onde tenho um 
incremento que representa o produto a ser entregue ao cliente. Peço, ainda diversos 
incrementos, conforme a necessidade do projeto. Em cada incremento, tenho todas as 
etapas do desenvolvimento do processo da Dataprev. 

Entendo que o ciclo de vida incremental nos traz alguns benefícios. Consigo um 
feedback do cliente sobre o andamento do desenvolvimento que ora executo, pois 
faço-lhe entregas intermediárias. Desta forma, consigo que o cliente me dê uma 
resposta mais rápida, relativa ao que já foi feito. É diferente de outros ciclos de vida, 
em que você entrega o produto ao final, correndo um sério risco do produto ter uma 
série de defeitos e problemas. É melhor o cliente receber o produto mais rapidamente. 
Ele começa a usá-lo, independente de estar todo pronto ou não. Podemos, assim, 
identificar estes dois benefícios em um ciclo de vida do tipo incremental. 

¹Gestor de projetos da Unidade de Desenvolvimento Ceará, da Dataprev.  
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Vou apresentar como realmente funciona nosso processo a fim de chegar, então, à 
engenharia de requisitos. O nosso processo no ciclo de vida incremental possui as 
fases que falei há pouco. Temos, então, as macroatividades, as atividades e as 
tarefas propriamente ditas. Para facilitar o entendimento, direi a vocês como 
funciona esta navegação no nosso processo.

A fase de execução é composta por algumas macroatividades. Por exemplo, a 
especificação, a implementação, o teste e a implantação do sistema. Cada 
macroatividade possui outras atividades. No caso, a macroatividade de especificar 
sistema possui as atividades de definir requisitos e definir casos de uso, que são, 
exatamente, as atividades da engenharia de requisitos em nosso processo. Ainda 
temos o projeto, a solução e o projeto dos testes. 

Cada atividade, também, é composta de outras tarefas 
que, na verdade, são executadas pelas equipes de 
projeto. Na atividade de definir requisitos, temos as 
tarefas de especificar requisitos e regras, de avaliar o 
produto (competência da equipe de qualidade) e a 
validação do produto, realizada pelo cliente após a 
especificação dos requisitos e regras. 

Neste slide, exemplifico a tarefa de especificar 
requisitos e regras do nosso processo. Nele, posso 
identificar a disciplina à qual esta tarefa pertence 
(disciplina de requisitos). Temos a finalidade, temos o 
responsável pela execução da tarefa de especificar 
requisitos (neste caso, é papel do especificador), temos 
os participantes da atividade, como, por exemplo, o gestor de projeto. Temos ainda a 
equipe de projeto, a área de infraestrutura, o analista de arquitetura e o próprio 
cliente.

Todos estes participam do processo da tarefa de especificar requisitos. O processo 
expõe os artefatos de entrada nesta atividade de especificar requisitos e regras. Ao 
final da tarefa, espera-se que se consiga empregá-los como artefato de saída. A 
ferramenta utilizada foi a Borland CaliberRM, uma das 
ferramentas das quais falarei mais adiante. 

O processo, também, mostra quais são os 
procedimentos necessários para a conclusão desta 
atividade. Então, ele explica, em detalhes, o que o 
especificador precisa realizar ao longo desta tarefa a 
fim de concluí-la corretamente. 

Levantar requisitos é algo muito difícil. Vejamos 
algumas razões disso. O cliente pode não saber 
exatamente o que deseja para o sistema ou, até saber, 
mas não conseguir dizer ao analista o que ele 
realmente quer. Os requisitos identificados podem não 
ser realistas do ponto de vista econômico e tecnológico. 
O cliente, normalmente, não tem noção de como aquilo será construído e pede, às 
vezes, coisas absurdas. Este é outro problema na atividade de engenharia de 
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requisitos. Cada parte interessada pode expressar seus requisitos de maneiras 
diferentes. Normalmente, são vários fornecedores de requisitos, e cada um pode se 
expressar de uma forma. Na verdade, estão dizendo a mesma coisa. Cabe ao 
profissional de análises de sistemas, o especificador, identificar este tipo de situação 
e corrigir o problema. 

Outra situação bem comum é os clientes expressarem seus requisitos em seus 
próprios termos. Muitas vezes, até termos técnicos estranhos a nós. Acontece 
muito, na Dataprev, o desenvolvimento de sistemas com base em leis. 
Normalmente, os responsáveis pelo desenvolvimento não conseguem ou não 
interpretam aquelas leis corretamente. Precisamos, muitas vezes, que o próprio 
cliente faça esta interpretação, expondo o assunto claramente. Os requisitos podem 
ser alterados durante o processo de análise. Outras pessoas envolvidas nos projetos 
de stakeholders podem ser alteradas. Enfim, estes são problemas desta fase de 
engenharia de requisitos. 

As principais causas de um trabalho impreciso na engenharia de requisitos são 
atrasos, problemas com orçamentos e a própria insatisfação do cliente, ligadas à 
questão das técnicas utilizadas com o objetivo da elicitação de requisitos. Muitos 
não realizam esta fase corretamente. Passam, logo, a uma fase de desenvolvimento 
e, aos poucos, vão descobrindo as falhas. 

Isso pode gerar uma série de problemas com custos e estouro de prazos. Requisitos 
incompletos, quando se acredita que estavam corretos, também geram uma série de 
problemas. As mudanças nos requisitos, ocorridas ao longo do projeto também são 
fontes de problemas. Neste gráfico, aponto o requisito como o maior responsável 
pelas falhas: cinquenta e seis por cento dos defeitos encontrados ao longo do 
processo de desenvolvimento  originam-se da disciplina de requisitos. Inclusive, ele 
propaga os problemas às fases seguintes do projeto. Se não identificamos um 
problema, provavelmente será identificado na entrega do produto. Para a correção 
desse problema, o custo pode ser cem vezes mais do que se fosse identificado no 
começo do projeto. O gráfico demonstra, ainda, que os demais problemas são da 
fase de projeto e, em seguida, de códigos e outros, que somam dez por cento. 

O que é, então, a engenharia de requisitos? É o processo que reúne todas as atividades 
que contribuem para a produção de documentos de requisitos e na manutenção destes, 
ao longo do projeto. A figura mostra como funciona este processo de engenharia de 
requisitos. Temos a produção, ou a definição dos 
requisitos, e temos, abaixo, a gestão deles. Na 
produção, tudo começa com a elicitação, que é a captura 
desses requisitos, passando à fase de análise, em que 
vou tentar priorizar estes requisitos. Paralelamente, 
mostro, com detalhes, estes requisitos identificados e 
faço a validação. Ao longo do tempo, faço a gestão de 
todos os requisitos identificados. Esta figura, 
praticamente, resume todo o processo de engenharia.

Passemos a engenharia voltada à Dataprev. Como 
estamos trabalhando com o nosso processo de 
desenvolvimento: o nosso PD Dataprev. Trabalhamos 
com duas atividades: a atividade de definir requisitos, 
em que temos a especificação dos requisitos e regras 
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(requisitos funcionais e não funcionais) e temos a 
atividade de definir caso de uso, em que fazemos a 
modelagem dos nossos casos de uso, através do 
diagrama da Outline Markup Language ( ). Fazemos 
a especificação destes casos de uso, detalhando, ainda 
mais, o requisito identificado no início do processo. 
Este caso de uso é escrito de forma que sirva para a 
equipe de projeto desenvolver o sistema nas fases 
seguintes, e para o cliente fazer a validação deste 
artefato. Tentamos escrever em uma linguagem 
simples, a mais completa possível.

Como falado no início, temos, aqui, o definir requisitos e 
o definir casos de uso como as duas atividades do 
nosso processo. O objetivo de definir requisitos é, junto aos stakeholders e aos 
interessados pelo projeto, identificar quais os objetivos que o sistema precisa ter a 
fim de atender às necessidades de negócio dele. Então, dessa minha atividade de 
definir requisitos, surge a minha tarefa de especificar os requisitos e as regras. 

Antes de iniciarmos a especificação de requisitos e regras, gostaria de abordar como a 
demanda chega ao projeto. Ao mostrar o nosso processo, disse que estava na 
execução, mas ainda tenho uma fase anterior: a de planejamento, uma fase de gestão 
de projetos. Falemos do funcionamento da questão da 
demanda até para melhor contextualização do trabalho 
da nossa equipe junto ao cliente no momento de ele 
elicitar os requisitos. 

Os clientes possuem suas demandas, que chegam às 
áreas da empresa de relacionamento com o cliente. 
Estas áreas avaliam a demanda, priorizam-na e, 
identificada como pertinente, é encaminhada à unidade 
para desenvolver o projeto. O gestor de projeto, então, 
nesta etapa, elabora um escopo do projeto que já 
delimita as funcionalidades do sistema. Ele identifica as 
interfaces necessárias ao sistema e quais os demais 
sistemas da Dataprev com que ele precisará se 
comunicar. O gestor, então, delimita o escopo do 
projeto num documento formal. O cliente aprova a documentação e assina o termo 
de abertura do projeto. 

Quando é assinado o termo de abertura do projeto, inicia-se a parte de engenharia 
de software: a parte da execução propriamente dita. Esta demanda chega à equipe do 
projeto de diversas formas possíveis: muito detalhada, bem simplificada e até com 
poucas informações. Isso dependerá do nível de qualidade da informação 
encaminhada ao projeto, que definirá as atividades e as tarefas necessárias à equipe 
para identificar esses requisitos. 

Já tive a oportunidade de trabalhar em projetos em que recebi um excelente 
mapeamento de processos, como entrada para minha atividade de elicitação de 
requisitos. Tudo bem detalhado e com clara explicação de seu funcionamento. O que 
facilitou muito o trabalho de identificação dos requisitos do cliente na minha função 

OML
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de gestor e especificador. Também já tive oportunidade de trabalhar em outro 
projeto em que recebi uma descrição detalhada, como um manual, explicitando tudo 
que o cliente desejava, elaborada por ele próprio. Foi um trabalho mais fácil, evitando 
que tivesse de interpretar uma lei. O projeto estava vinculado a uma lei que 
estabelecia como deveria ser o desenvolvimento daquele projeto. O cliente, ciente 
da minha dificuldade em identificar os requisitos e extrair as regras de negócio do 
texto da lei, elaborou um documento detalhado de cada fase do projeto. Também  
tive oportunidade de trabalhar em projetos em que o cliente não sabia como expor 
sua vontade. Precisamos utilizar várias técnicas de elicitação para entendermos o 
que é desejado. Já trabalhei com clientes mais técnicos, outros menos. Não sabemos 
quem é nosso cliente, então, devemos estar preparados para qualquer situação. 

Ao chegar à unidade de desenvolvimento, inicia-se o trabalho de engenharia. É o 
final do processo, quando entrego o produto. Com apoio ao sistema implantado, das 
áreas de sustentação, de manutenção e de infraestrutura, o cliente fará uso do 
sistema. Quais são, então, os procedimentos de que preciso para realizar a tarefa de 
especificar requisitos e regras? 

O PD Dataprev enuncia que preciso elicitar os requisitos e regras. Nesta atividade, 
preciso identificar os fornecedores. Inclusive, digo que a identificação correta dos 
clientes é uma das atividades mais importantes da elicitação de requisitos, tanto 
cliente-gestor como cliente-usuário. Às vezes, nos equivocamos em conversar só 
com um ou com outro. Precisamos ter uma visão de todos, a fim de identificar o que é 
realmente necessário para o desenvolvimento do sistema. Depois de identificar 
meus fornecedores corretamente, preciso definir a estratégia de elicitação a ser 
utilizada. São as técnicas de elicitação: entrevista, questionário, videoconferência, 
brainstorm, workshop de requisitos, protótipos, a fim da certeza de que o que 
identifico está correto. Posso validar melhor estes requisitos e descobrir outros, 
ainda não identificados e não citados pelo cliente. 

Depois de definir minha estratégia, identificarei meus requisitos e regras. Nesta minha 
identificação de requisitos e regras, procuro saber, através das necessidades deste 
cliente, quais os requisitos funcionais, os não funcionais e as minhas regras. Podem ser 
regras de negócio ou regras de validação, alguma crítica expressa no preenchimento de 
algum dado, ou mesmo, as regras voltadas ao negócio que estou desenvolvendo. 

Neste estágio da identificação, ainda não estou detalhando. O detalhamento deste 
requisito faço a seguir, na especificação dos requisitos. Neste momento da 
especificação dos requisitos, descrevo, em detalhes, cada um daqueles que identifiquei. 
Em seguida, especifico cada regra identificada, seja de negócio ou de validação. 

Devo, sempre, atualizar meu glossário e manter minha matriz de rastreabilidade, até 
por questões de mudanças eventuais. O que facilita também a identificação dos 
requisitos ou das regras impactadas por uma mudança que surja. É sempre bom 
manter uma matriz de seus requisitos atualizada, de suas regras, de seus casos de 
uso, de uma série de artefatos, todos necessários para manter a rastreabilidade. 
Tenho, também, a minha revisão de requisitos e regras, no âmbito da Dataprev, ainda 
não é com o cliente. Nela, envolvo algumas áreas: convido-as a validarem o meu 
conjunto de requisitos. Inclusive áreas, como de infraestrutura ou de arquitetura de 
software, terão conhecimento dos requisitos funcionais e não funcionais do meu 
projeto e poderão expor suas opiniões, principalmente, quanto aos requisitos não 
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funcionais, mais voltados às restrições que o software sofrerá. Assinam, então, um 
termo de compromisso junto aos requisitos identificados por mim. Numa reunião de 
cenário tecnológico, junto à área de infraestrutura, definiremos os ambientes 
necessários e apresentarei todos os requisitos não funcionais, a fim de validarem a 
possibilidade de a Dataprev atender a tais requisitos. Muitos não são passíveis de 
desenvolvimento. São questões ligadas à infra, a espaço em disco, a tamanho de 
banda de rede, a crescimento do banco de dados. A área de infraestrutura poderá 
validar melhor que eu. 

A validação com o cliente é feita depois de se realizarem todos estes procedimentos. 
Após a definição dos requisitos, defino meus casos de uso. É outra atividade de 
engenharia que executamos no nosso processo. O primeiro procedimento da tarefa 
de mapear casos de uso é definir quem são meus atores. Tenho meus fornecedores 
identificados e, a partir dos meus fornecedores, identificarei cada ator. O ator é quem 
interage com o sistema, fornecendo ou recebendo dados. Pode ser um usuário, um 
sistema ou algo parecido. Faço a definição dos meus atores, faço a definição dos 
meus casos de uso com base nos meus requisitos funcionais. Normalmente, o caso 
de uso referencia o requisito funcional, mas também temos situações em que um 
caso de uso atenda a um conjunto de requisitos não funcionais. É importante 
mantermos a rastreabilidade. Caso algum destes requisitos mude conseguiremos 
identificar o caso de uso a ser revisado. Relaciono meus casos de uso a meus atores. 
Neste momento, crio o diagrama de casos de uso da  Optimization Modeling Language 
(OML). Atualizo minha matriz e meu glossário. Esta é a atividade de mapeamento 
dos meus casos de uso segundo nosso processo. 

Após ter mapeado meus casos de uso, faço a especificação deles. Estas são as 
atividades mais demoradas do projeto, aquelas relativas a requisitos. É nesta etapa 
que descrevo meus casos de uso. Ou seja, digo o que o usuário faz e o que o sistema 
responde. Logicamente, com base em todos os requisitos identificados e nas regras 
identificadas, sejam de negócio ou de validação. Como disse, é um documento em 
que procuro manter uma linguagem de fácil entendimento, pois o cliente, na 
Dataprev, aprova os casos, faz a leitura e aprova o documento. Descrevo, também, as 
mensagens que o sistema exibirá. São alguns tipos de alerta de erro e de sucesso, 
além da especificação de layout, em que são mostrados todos os campos em que o 
caso de uso vai trabalhar, com base no protótipo elaborado. Relato qual o tipo de 
dado, tamanho e se existe alguma regra de validação verificada naquele instante e 
naquele campo. No  Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), por exemplo, preciso validar 
o dígito verificador. Provavelmente, terei uma regra de validação relativa a este 
assunto. Definirei que o codificador saiba que é necessário validar aquela entrada de 
dados. Na descrição de regras, em algumas situações do caso de uso, a equipe de 
projeto consegue ver alguns casos ainda não identificados. Pode ser alguma regra 
nova, alguma necessidade nova, não observada até então. 

Posso atualizar meu glossário à medida do necessário, mantendo a rastreabilidade 
com os demais artefatos elaborados. A elaboração de protótipo é um procedimento 
que, na verdade, é realizado no início e não só neste momento. Escrever um caso de 
uso sem uma idealização do sistema em que será construído é uma tarefa bem 
complicada. Com o protótipo em mãos, consegue-se imaginar toda a interação 
necessária com aquela tela e escrever o caso de uso com mais precisão. O protótipo é 
uma das técnicas utilizadas na elicitação de requisitos que mais gosto, pois acredito 
que, com o protótipo, consiga-se chegar mais próximo da realidade desejada pelo 
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cliente. Às vezes, até mesmo utilizando-se protótipos, não conseguimos agradar ao 
cliente ou entregar o projeto como seu desejo. O cliente pode não ter pensado em 
alguma situação específica, por exemplo. Particularmente, elaboro protótipos para 
todos os meus requisitos, não só para aqueles com dificuldade em entendê-los. 
Inclusive, para os que acredito ter entendido, pois, às vezes, pensamos ter entendido, 
mas, na verdade, não entendemos. Às vezes, parece óbvio, mas não é. Então, prefiro 
fazer protótipo de todos os meus requisitos a fim de evitar transtornos futuros. 

Por fim, tenho uma revisão de casos de uso. Essa revisão também é interna. É da 
equipe de projeto para a qual solicito a outro especificador para fazer a revisão de um 
documento elaborado por um colega da equipe. O objetivo é fazer revisão em pares. 
Assim, trocam o que cada um especificou, inclusive com o fim de verificar se faltou 
algum passo da execução de caso de uso ou se há regra não mencionada. É a 
atividade em que é feita uma revisão por par, com os próprios membros da equipe do 
projeto. É a validação do produto. Esta, sim, é a validação realizada com o cliente. 
Nesta etapa, preciso identificar se o produto realizado atende, realmente, às 
necessidades do cliente e se pode ser compreendido por ele. É quando escrevo numa 
linguagem que o usuário entenda. Do contrário, ele não tem como fazer a validação 
do produto. Normalmente, no caso de revisão, o documento é extenso, com várias 
situações, vários desvios, várias exceções ou alternativas que podem ocorrer com 
aquela funcionalidade. Ao final do processo de validação dos meus artefatos, da 
etapa de engenharia de requisitos, o cliente assina o termo de compromisso, 
denominado termo de aceite, em que se compromete com aquele conjunto de 
requisitos. Qualquer alteração após este termo de aceite, entramos em um processo 
de solicitação de mudança, em que é feita uma avaliação dos impactos. Fazemos 
uma análise do tamanho deste impacto, do prazo necessário para se fazer a 
mudança. É uma atividade em que procuramos explorar bastante, inclusive para 
evitar as solicitações de mudanças. Porém, por mais que realizemos uma atividade 
de engenharia de requisitos com todas as técnicas possíveis, mapeamento de 
processo, documentos detalhados de clientes, alguma mudança pode surgir. Não 
vejo esta ocorrência como uma exceção. É comum acontecer. 

Na revisão feita pelo cliente, caso encontre alguma inconsistência nos documentos, 
ele registra a ocorrência. Utilizamos uma ferramenta denominada Mantiz Bug Tracker 
(Mantiz), que faz o registro. A equipe do projeto refaz os artefatos incorretos, que 
passam por um novo processo de revalidação. 

Para finalizar, abordarei a questão do gerenciamento de requisitos. Com a 
possibilidade de os requisitos mudarem, é necessário seu gerenciamento e controle. 
Na Dataprev, utilizamos ferramentas que nos auxiliam nesta atividade, facilitando-
nos a identificação rápida e a análise dos impactos da mudança ou do requisito que 
está surgindo. Um comitê do projeto é o responsável pela avaliação desta mudança, 
seus impactos e custos. Através da rastreabilidade, mantida ao longo do processo, 
também consigo identificar os requisitos que sofrerão impactos e utilizo as 
ferramentas de suporte para este trabalho. Existem diversas formas de manter a 
rastreabilidade de um sistema e de um requisito. Pode ser através de sistemas, de 
gerenciamento de requisitos, de planilhas. A Dataprev já trabalhou rastreamento 
através de planilhas e de pequenos bancos de dados simples. As ferramentas que 
utilizamos na empresa para o gerenciamento de requisitos é o Borland CaliberRM. 
Nele, inserimos todos os requisitos funcionais ou não-funcionais, regras, todos os 
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itens de requisito. Utilizamos, também, o Together, uma ferramenta de modelagem 
visual que permite elaborar diagramas, diagramas de casos de uso e mapear 
processos de negócios. Na prototipagem, uso o The Pencil Project, uma ferramenta 
bem interessante para prototipagem. É um protótipo descartável, pois não o evoluo. 
Mas é um protótipo que o cliente consegue modificar, após ser elaborado e 
encaminhado a ele para a validação. Assim, ele pode participar do processo. 
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DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

Haroldo Máximo 

Uniceub: Achei bastante interessante o processo da Dataprev: Na gestão de projetos da Dataprev, nos 
Dataprev. Traz alguns elementos muito pertinentes, restringimos à análise normalmente. Fazemos a 
modernos, em relação a outros órgãos que temos contagem de pontos de função. Daí, pelas métricas que 
visitado. Gostaria de entender melhor a parte de temos, identificamos o prazo e o divulgamos para 
requisitos e regras. Nos requisitos, há funcionais, não- aprovação do cliente. Quanto ao custo gerado, outra 
funcionais e as regras. Esse documento gerado por área da empresa se responsabiliza.
vocês é estruturado, é textual? 

Uniceub: Mas, então, você aplica esse ponto de função 
Dataprev: Sim, estruturado e textual, toda a narrativa na matriz de rastreabilidade e, a partir dela, no índice de 
dos requisitos e no caso de uso, fica inserida na própria produtividade de vocês?
ferramenta de gestão de requisitos, o Abordagem 

Dataprev: Identifico todas as entradas ou todas as Integrada de Gestão de Requisitos (IRMA ). consultas afetadas, ou seja, identifico o impacto de 
Uniceub: Quando você faz a especificação do caso de uso, cada uma delas. Então, usamos uma planilha de 
a fim de manter essa rastreabilidade, você define que contagem e, ao final, tenho esse valor, que será 
aquele caso de uso está utilizando os requisitos X, Y e Z? convertido através de um prazo de produtividade das 

equipes, isto é, do tempo que usamos do nosso 
Dataprev: Isso mesmo. Na própria ferramenta, consigo cronograma. E, enfim, chegamos a um prazo em dias identificar, na elaboração da especificação do caso de ou meses, de acordo com a situação. uso, quais os requisitos vinculados atendidos. Pode ser 
um requisito só para um caso de uso, mas, também, Uniceub: Para a modelagem de dados, existe, no seu 
temos situações em que um caso de uso atende a mais processo de requisitos, algum momento em que você 
de um requisito. consegue extrair os dados numa conversa com o cliente e 

elabora o modelo? Ou a fase de modelagem é separada?
Uniceub: Você comentou alguns projetos que você 
recebe. Em um deles, você recebeu o mapeamento do Dataprev: Através da especificação de layout, consigo os 
processo para definir requisitos, em outras situações, dados suficientes para uma noção prévia da modelagem 
um conjunto de regras, documentos. Nesse do que farei. Neste momento, não faço nenhuma 
mapeamento de processo, qual foi a maior vantagem modelagem através de um diagrama, por exemplo, de 
que você reconheceu, uma vez mapeado, para modelo de dados. 
definição de requisitos? Quer dizer, esse instrumento 

Uniceub: Essa especificação de layout será utilizada facilitou a comunicação com o cliente? para posterior especificação do protótipo?
Dataprev: Facilitou muito. O mapeamento de 

Dataprev: Faço o protótipo antes. Identifico todos os processos, textualmente bem detalhado, me facilitou campos, ou seja, a interface gráfica da minha identificar requisitos, e não só entender o negócio, uma modalidade e, nesse documento, em especificação de dificuldade dos desenvolvedores. Entender é o layout, identifico cada elemento como campo de tela, primeiro desafio. Não é regra termos o mapeamento de verificando o tipo de dado, o tamanho, se existe alguma processos, mas tive essa oportunidade nesse projeto. validação. Esse artefato servirá de entrada no projeto 
Uniceub: Na matriz de rastreabilidade que vocês elaboram, da solução, em que modelarei minha base de dados. 
você mantém o processo de negócio, os requisitos, os Tentarei identificar as relações entre esses dados, 
casos de uso, os formulários, o protótipo. Isso tudo está enfim, mas não faço nada da modelagem. 
alinhado para o controle de impacto de mudanças? 

Uniceub: Quando você faz o protótipo lá no início, ele é 
Dataprev: Está tudo alinhado. Na especificação, além modelado junto ao seu cliente? A validação permite 
de identificar os requisitos funcionais, também aponto você fazer correções, atualizações de requisitos?
um conjunto de regras de negócio. Assim, tenho como 

Dataprev: Sim. Isso acontece até antes da nossa rastrear os impactos facilmente, pois todos estes itens assinatura formal, prorrogada, um pouco, até que tudo estão conectados uns aos outros. esteja bem entendido. O meu cliente da Receita Federal 
Uniceub: Você avalia prazo e custos desse impacto participou do processo ativamente, inclusive, na 
normalmente? elaboração dos protótipos. Ele possui uma carac-

terística técnica, já trabalhou como desenvolvedor. Eu 
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elaborava os protótipos e encaminhava para aprovação momento, um Analista Desenvolvedor (AD) revê o 
dele. Ele participou, inclusive, das alterações para a processo para elaboração do modelo. Normalmente, o 
melhoria do protótipo. Na Dataprev, existe uma modelo é avaliado pela equipe técnica e validado pela 
particularidade: trabalho no Ceará, mas atendo clientes equipe de banco? 
de Brasília, do Rio de Janeiro e outros lugares. A 

Dataprev: A equipe do projeto elabora o modelo inicial distância também pode causar problemas de com base nos padrões e normas de banco de dados. comunicação. Um AD da unidade de desenvolvimento do Ceará faz 
Uniceub: Nesse caso, foi feito o protótipo prontamente uma revisão do modelo para checar se está de acordo 
ou houve algum processo, um mapeamento? Qual foi com as normas. Depois, o modelo é avaliado numa área 
sua referência para a elaboração desse protótipo? no Rio de Janeiro, que o aprovará. Depois disso, é 

aplicado e criado o banco. 
Dataprev: No caso desse cliente da Receita Federal, é 
um projeto que dá continuidade a um sistema de Participante não identificado:  Parabenizo a Dataprev 
plataforma alta, sendo migrado para plataforma baixa. pelo processo rico e muito bem apresentado pelo 
E n q u a nt o  i s s o ,  t i ve m o s  q u e  d e s e nvo l ve r,  Máximo. Uma coisa me chamou a atenção e você 
paralelamente, esse sistema na plataforma baixa. O passou rapidamente, a questão do óbvio. Na área de 
documento, com uma série de detalhes, incluía telas do requisitos, é uma preocupação que o óbvio seja 
mainframe, que me ajudaram a identificar como elas recitado. Muitas vezes, o que é óbvio para uma pessoa, 
seriam na plataforma baixa. Além disso, utilizei os pode não ser para outra. Isto pode causar problemas e, 
recursos da plataforma baixa, com mais elementos de geralmente, origina mudanças ou requisitos de 
tela. Na Receita, eles têm limitação de campos na tela, mudanças nos softs. Gostaria de saber se a Dataprev 
limitação de tamanho. Tive, então, a oportunidade de promove alguma orientação sobre isso, se há algum 
melhorar esse aspecto. Isso também serviu de entrada tratamento especial realizado pelos analistas de 
para elaboração dos meus protótipos. Na nossa negócios, analistas de requisitos. 
reunião de identificação dos primeiros requisitos, fiz 

Dataprev:  Realmente, eu prototipo qualquer uso do protótipo no primeiro momento. Tentei idealizar funcionalidade, óbvia ou não. Prototipo todas, pois, como o que ele imaginava e fomos construindo a ideia inicial você disse, às vezes, pode parecer óbvio, mas não é. As do sistema. Dali, evoluíram os demais protótipos. orientações das equipes de projeto são que sempre Como se tratava de um sistema para a Receita Federal, prototipem a fim de verificar se a identificação está o nosso padrão visual de interface gráfica não pôde ser correta. Se, realmente, é o desejo do cliente. Temos este usado. Utilizamos o padrão de interface gráfica deles. O hábito de sempre prototipar com o objetivo de identificar que foi um processo de aprendizagem para mim. se todos os requisitos do sistema estão realmente 
Uniceub: Nessas reuniões iniciais com sua equipe, você claros, para manter uma relação correta dos requisitos. 
tem profissionais de análise de negócio ou só o pessoal 

Dataprev: Gostaria de contextualizar o processo de de requisitos? desenvolvimento da qualidade na Dataprev. Quem pode 
Dataprev: As reuniões de identificação dos requisitos informar sobre este assunto é o Gerente e Coordenador 
têm a participação da área de negócios, que é a equipe Geral da Qualidade de software da Dataprev. Hoje, o 
responsável pela iniciação da demanda do cliente. Há processo de desenvolvimento é descentralizado em 
um participante da equipe bom conhecedor do negócio. unidades: Ceará, Paraíba, Santa Catarina, Rio de Janeiro, 
Ele é o representante desse cliente, participa das Brasília. Contamos, em cada unidade, com uma equipe 
reuniões e, principalmente, do projeto. Como eu, estava especializada de qualidade de software, responsável 
complementando algo que já existia. Porém, esse algo pelo processo de desenvolvimento, maturação e 
não era do meu conhecimento. Essa equipe da área de evolução desse processo. A equipe acompanha cada 
negócios, que mantém o software na Dataprev, ligado a  processo de desenvolvimento. Ainda valida o processo 
Commom Business-Oriented Language (COBOL) se os artefatos atenderem às normas. Realizamos um 
mainframe dava suporte a fim de melhor compreenção trabalho juntamente com essas áreas, inclusive com a 
da equipe do projeto. Então, é fundamental que as parte de arquitetura: em cada unidade, há 
equipes da área de negócios  participem das reuniões. representantes de arquitetura, de bancos de dados, de 

qualidade. Temos serviços especializados para orientar-
Uniceub: Depois do protótipo feito, um layout nos. Conforme a explanação do Haroldo, recebemos especificado, você vai para modelagem. Eventu- diferentes projetos de diversos clientes e preparados de almente, poderá ser feito algum ajuste. Esse docu- várias formas, às vezes, de forma facilitadora; outras mento é a entrada de parte da modelagem. Nesse vezes, nos fazem buscar o desenvolvimento em outras 
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áreas de negócios, de produtos da Dataprev, colegas, minha equipe não se ache madura o suficiente. Trata-
que nos orientam a desenvolver o trabalho com eficácia. se de um processo do qual podemos nos orgulhar. O 
Trabalhei na Caixa durante dez anos e havia sistemas trabalho desenvolvido está na nona edição. Começou 
legados sem qualquer documentação. Quando o de forma bastante simplificada e evoluiu. Hoje, está 
profissional se desliga da empresa, leva o conhecimento totalmente mapeado numa ferramenta cem por cento 
com ele. A documentação vem sendo uma prática das Web. Aqueles diagramas que o Haroldo mostrou são 
empresas. Torna-se um sistema independente da extraídos do processo de desenvolvimento, que chega 
presença do profissional. em nível de detalhe de guia, de como escrever uma 

solicitação. Quantas voltas no parafuso devem ser 
Dataprev: Trabalho na Dataprev em Brasília. Já trabalhei dadas para que a coisa funcione. O Haroldo mostrou, na Unidade de Desenvolvimento do Ceará, com nosso brilhantemente, somente um pedaço, a parte de colega Haroldo. Possuo alguma experiência de requisitos, mas há muito mais. desenvolvimento, mas, agora, trabalho na UDSL, focada 
na área de software livre. É fácil identificar a quantidade Na parte de documentação, a Dataprev tem reduzido o 
de artefatos que necessitam ser gerados e aprovados tamanho dos ciclos nos últimos tempos. Os projetos 
pelo cliente. O Haroldo discorreu sobre um evento do trabalham com ciclos de até três meses, ás vezes, de 
caso de uso, um documento que deve ser claro para o um mês. São entregas muito rápidas, exatamente para 
cliente e suficiente para o desenvolvedor ou o diminuir esse gap entre a apresentação da necessidade 
codificador implementar uma solução. Às vezes, temos do cliente e a entrega do produto pronto, construído. 
certa dificuldade: ora um documento é genérico, para Exatamente, porque as diferenças iniciais tratam da 
fácil entendimento do cliente, e insuficiente para o solicitação do cliente e de nossa ida ao laboratório 
desenvolvedor. Outras vezes, colocam-se muitos construir aquilo. Voltávamos seis meses depois, às 
detalhes no documento e o cliente não entende nada, vezes, um ano depois, com o produto. O cliente achava 
enquanto, para o desenvolvedor, está ótimo. Isto se que você tivesse morrido, ele estranha seu 
relaciona com a questão da distância do cliente. Exige- aparecimento seis meses, um ano depois. A 
nos marcar reuniões, fazer trabalhos, o que acarreta a necessidade dele já havia mudado. A experiência fez-
passagem de tempo. Os requisitos e o negócio podem nos trabalhar com ciclos menores, o que, inicialmente, 
mudar: isto implica a distância de tempo entre a gerou problemas. O cliente alegava receber muita coisa 
especificação de requisitos e a solução pronta para o e não conseguir dar saída dos produtos. Solicitava 
cliente. Mesmo com modificação, a proximidade com o menos entregas, pois não tinha tempo de validar, testar, 
cliente diminui esse lapso de tempo. Hoje, ouve-se homologar. Se a entrega for de um requisito, de uma 
muito falarem em métodos ágeis. A questão da entrega documentação, de negócio, o cliente deve validá-los. Se 
continua: a tentativa de diminuição do tempo entre a é a entrega de um produto, deve homologar o produto.
menção do desejo pelo cliente e o recebimento do Penso que, com a redução dos ciclos, conseguiremos produto para teste e uso em produção. Sei que a reduzir o gap entre a declaração da necessidade do Dataprev vem se esforçando para diminuir esse espaço, cliente e a entrega do produto. Quanto à documentação, criando um documento e um produto. Temos uma extensa ou não, já tivemos alguns exercícios e o pessoal, dificuldade por conta da aprovação do cliente, da aqui, pode me ajudar. Em determinados projetos, obediência às regras do governo, questões de pós- podemos não realizar específicas etapas. Por exemplo, função. Não podemos entregar os produtos ao cliente tal projeto está com o prazo apertado, então, não sem validação, sem aprovação. Cria-se certa dificuldade faremos teste ou não faremos declaração, de relacionamento, quando um documento formal especificação de casos de uso. Mais adiante, garante o faturamento do produto desejado pelo cliente, percebemos que perdemos a manutenção. A sem um decurso de longo prazo. Mas, mudanças já sustentação ou a equipe de manutenção não deram ocorridas no produto aprovado e faturado fazem com conta. Mais uma vez, o equilíbrio da balança é buscar a que este não atenda mais à necessidade do cliente. documentação mínima, mas que tenha equilíbrio, uma 
Eu quis trazer à tona, o debate da documentação e do documentação que não dificulte o desenvolvimento à 
produto, a preocupação quanto à redução do citado equipe de projeto, que não seja omissa e que garanta a 
lapso de tempo. O pessoal das áreas específicas já se manutenção dos outros critérios de qualidade. Falamos 
esforça neste propósito. Não sei se fui claro. em qualidade de um produto de software, não posso 

pensar só em prazo e funcionalidade. Devo pensar em 
Uniceub: Sou Gerente de Qualidade Geral da Dataprev, diversos aspectos: o desempenho do produto, o uso citado pela Andreia carinhosamente. A Dataprev possui adequado da infraestrutura, a capacidade de ser um processo de desenvolvimento maduro, embora mantido posteriormente. 
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entrega. Acredito que essa participação ativa é mais Dataprev: O processo de hoje permite uma 
eficaz quando tenho um instrumento gráfico, seja um instanciação do processo no início do projeto, de forma 
mapeamento de processo, seja um protótipo, a fim de que eu possa fazer adaptações específicas, eliminando 
basear o diálogo. Sem esquecer-nos da documentação. algumas etapas, com possibilidade de até tornar-se 

um pouco mais ágil. Existe uma reunião de instanciação Quarto: Relaciona-se à questão da documentação. do processo junto à qualidade de software em que digo Temos uma documentação focada no cliente, a fim de que algumas atividades não são necessárias ou não tão evitar a discussão da linguagem, e uma documentação relevantes para aquela situação. Existe a possibilidade focada na equipe técnica. Solicitar, ao cliente, a de você instanciar, de adaptar o processo com uma assinatura de documentação técnica (entendo a série de tarefas e elencar as tarefas relevantes para especificação de um caso de uso como especificação aquele contexto do desenvolvimento do sistema. técnica) é complicado. Preciso de uma documentação 
focada no cliente, algo como um documento de análise Uniceub: Hoje, existe a prática de orientar todos os 
de negócio, um mapeamento de processo e uma projetos a manterem a documentação de acordo com o  
documentação mais técnica, focada na equipe. Neste Projeto de Desenvolvimento (PD), e que o processo seja 
caso, pode-se usar a linguagem “tecniquês” mesmo. cumprido do início ao fim. Óbvio que, nesse momento, 

na reunião de instanciação, as áreas especializadas, 
qualidade, escritório de projetos, gerente da manu-
tenção participem. A grande preocupação é não onerar 
o projeto com atividade não relevante, mas que seja do 
ponto de vista de todos. Penso que a aferição feita pela 
equipe tem uma tendência, normalmente, de sofrer 
eliminação de etapas. É uma orientação da diretoria da 
Dataprev que, em todos os projetos atuais e futuros, 
sigamos o processo de forma que se garanta a 
qualidade do produto. A qualidade não está relacionada 
somente à entrega do produto no prazo. Não adianta a 
entrega do produto no prazo, se não atende ao desejo 
do cliente, se não está bem documentado, não 
podendo, assim, o produto ser sustentado e mantido.

Uniceub: Se alguma pergunta ficar sem resposta, 
passem-na para o Felipe. A ideia é produzir um material 
melhor possível. 

Uniceub: Anotei alguns tópicos e acho que, após a 
palestra, poderemos comentar. São os seguintes: 

Primeiro: Quanto ao prazo versus qualidade: por que 
entregar rápido?  E o que é rápido? É um mês, um dia, 
seis meses, um ano? Depende do projeto, do seu 
cliente. Então, por que a pressa? 

Segundo: Não posso só pensar na codificação. Devo 
pensar na manutenibilidade da documentação. A 
equipe muda, o cliente muda, as pessoas saem. 

Terceiro: A mudança de requisitos, normalmente, é 
feita por mudança de negócio. Para isso, preciso 
entender  bem o negóc io ,  tê- lo  mapeado,  
compreendido. A equipe deve me possibilitar isso. 
Normalmente, é a história do Gilbert, citada pelo 
Haroldo: o cliente fala sobre o que o software pode dar 
a ele. Mas, para isso, é preciso entender o que o cliente 
quer. Este diálogo é fundamental. Por isso, a 
participação do cliente deve ser ativa. Ele não pode me 
solicitar alguma coisa e se passar um ano até sua 

DEBATE

17Fórum de TIC Dataprev Engenharia de Requisitos

Haroldo Máximo

Engenharia de requisitos aplicada à Dataprev



A Gnofi é uma empresa de consultoria com enfoque no processo de gestão da 
informação. Nosso trabalho é sempre focado na qualidade da informação. Para 
tanto, utilizamos o BPMN. 

Gosto de iniciar minha apresentação com um pensamento de Bill Gates. É muito 
adequado para a inserção da gestão de processos quando o tema é automação de 
sistema: “A primeira regra de qualquer tecnologia utilizada nos negócios é que a 
automação aplicada a uma operação eficiente aumentará a eficiência. A segunda é 
que a automação aplicada a uma operação ineficiente aumentará a ineficiência”. 

Se meu sistema de tecnologia atenderá ao meu cliente bem ou mal, a resposta está 
nos processos. Primeiro, identifico os processos. Depois, procedo à automação 
deles. Quando me refiro a processo, me remeto à informação basicamente. A maioria 
de vocês é de Tecnologia da Informação (TI). Assisti à apresentação do Máximo, que 
expôs todos os passos da fábrica de software e tudo a ser feito. O objetivo final é 
termos um sistema que entregue a informação com qualidade. Se pensarmos a 
informação como um produto entregável, temos que atribuir uma qualidade a esse 
produto. E que qualidade é essa e quais são os critérios? O primeiro é que a 
informação deve ter eficácia, ser relevante e pertinente ao processo do negócio. A 
informação deve ser entregue de maneira oportuna e correta, consistente e útil. 

A eficiência é outro critério de informação que devo garantir quando seleciono 
requisito para o desenvolvimento de um software. Devo garantir, também, que ele 
forneça informação a meu gestor. É a maneira mais produtiva e econômica possível 
para que isso aconteça. A confidencialidade, também, constitui um critério. A 
informação disponível à pessoa interessada deve estar com proteção sensível à 
divulgação desautorizada. A integridade é o perfeito estado da informação, assim 
como sua validade, de acordo com os valores e a expectativa do negócio. 

A disponibilidade é mais um critério de informação. Ela deve estar disponível para a 
pessoa interessada quando solicitada. Não preciso compilar vários arquivos 
Microsoft Office Excel  (Excel) e enviar o relatório para o meu chefe. 

A conformidade é um critério também. A informação gerada no meu sistema de 
tecnologia deve estar em conformidade com as regras e normas da instituição. Não 
faz sentido uma informação sem utilidade. Agora, a confiabilidade: o responsável 
pela tomada de decisão baseada na informação deve saber que a fonte é confiável. 
Este critério está muito ligado ao último, a irrefutabilidade da informação. Se valorizo 
estes critérios no desenvolvimento de um software ou numa tecnologia de fábrica de 
software, devo me preocupar com essas qualidades a fim de que meu produto final 
ou meu software atenda aos critérios da organização. 

O que é análise de requisitos? Segundo a Wikipédia, “é o estudo das características 
que o sistema deverá ter para atender as necessidades e expectativas do cliente”. 

Mapeando processos de negócios com BPMN 
com foco nos requisitos
Márcio Balduíno ¹
GNOFI

¹Membro da Association of Business Process Management Professionals ( ) e 
Information Builders Inc. (IBI ).

ABPMP

18Fórum de TIC Dataprev Engenharia de Requisitos



Falei de negócio, falei de tecnologia e falei de pessoas. 
Então, o que sustenta um negócio? Pessoas, tecnologia 
e processos. Isto é o que dá sustentação a qualquer 
instituição. Preciso ter estes três pilares para que meu 
negócio funcione. Posso ter o melhor processo do 
mundo com a melhor tecnologia do mundo, mas se as 
pessoas não quiserem utilizá-la de nada adianta. 

O espaço do gestor na gestão do processo é a dimensão 
mais complexa de um gerenciamento. Há casos em que 
temos que gerenciar a fim de que toda a tecnologia, todos 
os processos funcionem. Extraímos estas vivências de 
trabalhos práticos desenvolvidos por nós. Há casos em 
que automatizamos o processo em quatro meses e 
demora  oito  meses  para  a  homologação. 

Por que uso gestão por processo? Porque ela me aponta quem faz o quê, quando e 
como. Estas são as quatro dimensões de processo. Se eu sei tudo isso, consigo fazer 
um bom levantamento de requisito na área de gestão de processo.

Mostrarei casos em que fizemos uma mescla de 
gestão por processo, de dotação BPMN e de processo 
de negócio necessário para o desenvolvimento de 
sistema. Em cada caso, contarei uma história. Assim, 
fica mais claro o entendimento de cada situação. 

O primeiro é o da Centro de Assistência Jurídica (Ceajur), 
que faz parte da Defensoria Pública do Distrito Federal. 
Eles vêm fazendo um trabalho de mapeamento de 
processo para definir a solução tecnológica que 
suportará esse processo. A Ceajur é muito grande e 
quase todas as cidades tem um núcleo da defensoria. 
Depois da pesquisa, percebeu-se que cada núcleo 
atende o cliente de maneira diferente. Alguns núcleos 
desenvolveram software  ou sistema proprietário para 
o atendimento, pois não havia unidade desta solução. 
O problema é que tudo estava em papel. Teríamos que representar essa realidade de 
modo que as pessoas a entendessem num espaço físico e, ainda, como as soluções 
de processos estão vinculadas ao sistema que atende a um órgão.

Muitos conhecem os mapas mentais. Considero uma ferramenta magnífica, que me 
ajuda a compreender, no espaço físico, o que está acontecendo. O trabalho, então, foi 
realizado com os núcleos de atuação, onde são feitos os atendimentos às pessoas. 
Então, precisava entender o tamanho do problema. Foram criadas várias equipes, e 
cada uma ficou com um núcleo. Mapearam os processos e verificaram a 
infraestrutura atuante.

Aqui, há o núcleo de Brasília. Eles utilizam o Integrated Software for Imagers and 
Spectrometers (Isis), que é como o processo está acontecendo hoje. Mapearam os 
processos. Mas qual a vantagem disso, se tenho que entrar no processo e, aqui, ele 
não existe? Eles mapearam o procedimento, permitindo-me visualizar quem faz o 
quê e o como. Tenho vários núcleos e, se eu abri-los, verão a mesma árvore. E qual 
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era o objetivo final? Era ter um processo unificado. Daqui a pouco falarei da 
tecnologia, sei que vocês querem saber como isso chega à tecnologia. 

Depois de ler todos os processos, todos os procedimentos operacionais, ver todas as 
fotos e os pops, pois aqui eu também tinha os pops de cada área levantada, propusemos 
um processo unificado de atendimento ao cliente. Agora eu entendo o negócio, sei o 
sequenciamento de atividades necessárias para atender o cliente, sei o perfil ou que 
pessoa precisa atuar em cada uma das sequências. Aqui entra a parte de requisitos. 

A pergunta é que sistema ou que tela de sistema pode ser utilizado para fazer essa 
atividade no meu processo. O conhecimento do negócio eu já tenho. O objetivo, já 
tenho também. Mas como vou atuar, em cada atividade, para resolver este problema? 

Foram mapeados os procedimentos, o atendimento, quem faz o quê, depois foi 
colocado um protótipo que define como eu resolveria isto. Que sistema de 
informática eu preciso que resolva essa questão? Ficou bem claro que aqui eu posso 
brincar com a tela e ver como ficaria uma solução tecnológica para isso. Só sei o que 
quero da solução tecnológica. Se isso será desenvolvido através de uma fábrica de 
software, se isso será colocado para terceirizados, se isso será colocado no sistema 
de BPMS eu não sei, só estou exemplificando como quero que as coisas aconteçam. 

Tenho que entender a necessidade do meu cliente. Entendi o negócio e esse projeto 
está nessa fase e entendi o requisito necessidade de informação. Agora, como vou 
saber do banco de dados, das regras de negócio? Se quero colocar aqui, definir o use 
case para essa atividade, para esta tela, como faço isso? É possível ser feito? É. Eu 
estou mostrando os vários níveis em que fizemos. Para esse cliente, fizemos isso 
para entender a necessidade de informação dele. 

Agora, atenção para este outro caso. Novamente, tenho meu mapeamento de 
processo feito, entendo essa necessidade, e a necessidade de entrega do produto ao 
cliente. Mas agora quero saber onde e como o meu software  já desenvolvido vai atuar. 

Esta é a tela de um software desenvolvido na casa. O que eles estão fazendo, onde 
estão os requisitos? Você clica aqui e aparece: descrição do campo, a caixa de seleção 
dos convênios. Quais os tamanhos? Tipo, imagem, origem: aparece um número da 
tabela para mim. Quer saber a regra de negócios? Se isso tem uma consulta, se 
colocam aqui as necessidades, a documentação é gerada através de um software de 
banco de dados. Acho que isso é uma tela de banco de dados que foi gerada. 

Descrição: busca de convênios por nome. Regra: ao buscar, deve listar os convênios, 
consulta de convênio. Qual a grande vantagem deste tipo de metodologia em que 
vinculo a minha necessidade de informação ao processo? Sei exatamente, em que 
momento uma tela de sistema estará agregada ao meu processo. Eu falei da 
dimensão pessoas. Tenho uma secretária responsável pelo cadastro de meus 
clientes. Olho e mando de volta porque está errado. Isso três ou quatro vezes e, na 
quinta vez, está certo. Fiz o sistema de tecnologia funcionar? Fiz, mas pedi à 
dimensão pessoa e não sei se essa pessoa está boa ou não. Então, quando trato de 
processo, devo definir métodos nos quais a atividade será entregue. 

Uma pergunta a ser feita: quanto tempo leva do pedido de minha aposentadoria até 
que eu a obtenha? Se trabalho somente por sistema transacional e não levo em 
consideração a visão pessoa ou a dimensão pessoa, eu perco esta visão de serviço. É, 
mais ou menos, como você chegar a uma lavanderia e dizer: “Estou entregando 
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minha roupa para lavar. Em que dia posso buscá-la?”. E aí te respondem: “Não sei”. Eu 
perco o acordo. Preciso especificar, na visão de processo, esta métrica. Assim, sei 
que, ao iniciar esta atividade de digitar processo, tenho dez minutos para executá-la, 
a partir do momento em que ela é ativada. Isso, necessariamente, será 
automatizado? Não. Mas, quando chegar ao meu processo final, a definição dos 
indicadores de qualidade do meu sistema transacional precisa garantir que os 
Service Level Agreement  (SLA ) acordados sejam executados.

Novamente, a dimensão humana em processo é muito forte. E outra coisa que 
podemos perceber é cadastro e, neste caso, não está tão forte. Outra possibilidade, 
por exemplo, é vincular ao meu processo as competências necessárias às pessoas 
para executarem suas atividades atribuídas. É o que a maioria das pessoas chama de 
gestão por competência. 

É isto que está em discussão agora. Tenho, de novo, a área de requisito de um 
sistema tecnológico que vai atender uma atividade. Tenho a dimensão do processo. 
Sei o sequenciamento e, agora, sei de que competências as pessoas precisam para 
executar essas atividades permitidas pela tecnologia. Então, eu fecho o ciclo. 

Já aconteceu de fazer o processo, passar pela tecnologia e entregar a quem não tinha 
capacidade de executá-lo. Ou, então, o processo definido e as pessoas fazem o 
mesmo de modo distinto. Acontece muito. Você chega, pela manhã, solicita um 
serviço e a pessoa pede a você documentos. À tarde, você volta e não é mais aquela 
pessoa. E esta pede outras coisas. 

Por exemplo: estou tentando me matricular para fazer natação no Serviço Social do 
Comércio (Sesc). Fui pela manhã e a atendente me apresentou uma lista de 
documentos. Em outro dia, à tarde, voltei: não era a mesma pessoa, mas um rapaz. E 
ele pediu outros três documentos. Por quê? Provavelmente, porque o atendente foi 
treinado para isso, mas os processos que envolvem tecnologia não estão na cabeça 
de cada um. Então, eu defino meu processo e não os modos como os usuários 
procederão, por mais diferentes que sejam. Elas sabem qual a sequência da minha 
atividade e qual tipo de informação é preciso para executar aquela atividade. A ideia é 
mostrar casos para orientar vocês e que tentem visualizar as necessidades de uma 
gestão de processos. 

Outro caso é o seguinte: já tenho uma organização grande, vários processos 
acontecendo, vários sistemas desenvolvidos e rodando, mas onde eles se colocam? 
Tenho sistemas que fazem a mesma coisa? Tenho um departamento por onde solicito 
uma viagem, e outro departamento com um sistema desenvolvido por alguém que 
também solicita viagem? Então, há uma duplicidade de esforços para a mesma 
finalidade. São os processos chamados reutilizáveis. 

Este trabalho que apresentarei agora foi para o  Ministério de Educação e Cultura 
(MEC). A ideia era entender como estava distribuído o planejamento estratégico. 
Também havia muita informação em papel, em mídia impressa. Novamente, usamos 
o mapa mental. Tenho um planejamento estratégico, tenho diretrizes e metas 
especificadas em meu planejamento estratégico. Isso está no site do MEC. 

A pergunta é: que sistema está vinculado à atividade, ao processo que atende a um 
desses indicadores? Como posso visualizar isso, claramente, para as pessoas 
entenderem como é seu funcionamento? Aqui, tenho meta. Universalizar o 
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atendimento escolar da população de quatro a cinco anos até 2016. Ampliar, até 
2020, a oferta de educação infantil de modo a atender cinquenta por cento da 
população de três anos. 

Existe uma diretriz para que isso aconteça, há uma área do  Ministério da Educação e 
Cultura (MEC) para o aperfeiçoamento do professor. Treiná-lo e graduá-lo. Como 
vinculo uma atividade de tecnologia a esse processo? Esta foi minha pergunta. E 
deveríamos respondê-la. Há eixos e semieixos na educação básica. Um eixo de apoio 
ao aluno, à escola; e um semieixo de apoio à formação e qualificação do profissional 
de educação. Conseguimos ter um eixo chamado processo reutilizável: qualquer 
processo, daqui para frente, que descentralizar recursos, usará os mesmos 
processos, independentemente do departamento que utilizá-lo. 

No semieixo de formação e qualificação do profissional, tenho a diretriz de formação 
para fortalecimento pedagógico. E tenho dois macroprocessos: a formação 
continuada e a formação inicial. O que isso quer dizer? A formação inicial é para 
aquele professor que não tem graduação. Esse processo é para formar turmas de 
professores que irão se graduar para poder atingir aquela meta. E temos a formação 
continuada: dar uma especialização ao professor que já graduei, dizer o que ele vai 
fazer. Ao final desse macroprocesso da formação continuada, tenho outras cinco 
ações a executar. Como chego à tecnologia da informação, se eu entrar no 
planejamento estratégico, no planejamento destas ações? Sei que, ao final dele, 
posso fazer o planejado, mas o interessante é que, antes de chegar ao final, devo 
descentralizar recurso. 

Este processo é o mesmo para qualquer macroprocesso utilizado. Então, tenho 
reutilização de processos de sistemas. Eu garanto isso. Novamente: tecnologia, 
pessoas, processos. Pessoas são controladas por indicadores. Esses são os indicadores 
que o processo tem que alcançar para seu alinhamento àquele planejamento 
estratégico mostrado. Este processo deve me mostrar o indicador de efetividade, 
descrição, forma de cálculo e as metas a serem alcançadas. 

Eu executei e vou monitorar, isto é, mensalmente a faculdade me mandará relatórios 
em que verificarei se aquele planejamento está sendo bem-feito. É o processo. 
Novamente, eu tenho o processo. Como faço o bloqueio de pagamento de bolsa? 
Agora, tenho o sistema informatizado que atende àquela atividade do 
macroprocesso alinhado com uma diretriz e dentro do planejamento estratégico. Se 
eu quiser colocar todas as minhas necessidades de regras de negócio, posso colocar 
aqui dentro? Posso. 

Podemos chegar a isso: colocar um use case dentro de uma atividade para saber se é 
aquilo que precisa ser feito. Dessa maneira, posso ter regras de negócio vinculadas a 
uma atividade. Posso ter documento de visão vinculado a um processo. Posso ter 
regras de banco de dados vinculado a um campo da minha atividade. Só não tenho mais 
uma visão única transacional, mas uma visão de como aquela tela, como aquele campo 
se comportará em relação àquela atividade, àquele processo. E, assim, eu consigo ter o 
controle de processo, pessoas e tecnologia. 

O que não é definido, não é controlado; o que não é controlado, não consigo medir; o que 
não consigo medir, não vou conseguir melhorar. O velho e bom Plan-Do-Check-Act 
(PDCA). Só faço se estiver trabalhando na visão de processo. A tecnologia é importante, 
mas o processo precisa vir antes. Se eu entender o processo, usarei a tecnologia muito 
mais facilmente para desenvolver com menor esforço possível. 
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N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

DEBATE

mercado. Além da notação, há o ferramental. Vi que Dataprev: Parabéns pela apresentação. Foi uma 
você usou BizAgi a maior parte do tempo, mas é o excelente ideia a de convidar o Márcio e o Roberto para 
suficiente? Você falou no mapeamento de processos: apresentarem a importância do entendimento de um 
quem faz o quê, quando e como. O BizAgi tem este nível processo de negócio para a área de tecnologia. 
de detalhamento para chegar ao quando e ao como?Apresentaram ferramentas diferentes das existentes 

hoje no mercado. Expuseram como definir não só GNOFI: Depende de como você quer representar. Vou requisitos, mas o acompanhamento do processo, mostrar duas coisas a você, neste mesmo processo. medir  produt iv idade de  equipe ,  organizar  Este procedimento é descrito manualmente. Se você documentação.  Ser ia  a  ideia básica desta só vai descrever o procedimento, sem representar apresentação. Talvez a pergunta que fique seja esta: graficamente, a ferramenta atende. Saber se este este processo, este mapeamento é muito complexo? O procedimento documentado, aqui, está validado com o uso dessa ferramenta é oneroso? Como funciona? cliente? Sim, eu consigo colocar isso. 
GNOFI: Quanto tempo demora o levantamento de No caso do trabalho desta empresa, já há uma solução  processo? Isso implica vários fatores e o primeiro é a Software e Soluções de Administração de Negócios disponibilidade das pessoas. Acho que é o mesmo (SAP), um Enterprise Resource Planning (ERP), uma problema da área de requisitos. O levantamento de Supreme Enterprise Software (Enterprise Supreme ). En-requisitos de negócios também precisa de pessoas tão nós desenhamos o processo e queríamos enten-disponíveis e de considerar o tempo que se leva. Outro der a análise de GAP (software) e saber onde o SAP nos fator é a dinâmica: como isso vai acontecer? Primeiro, atende, se é só indicação disso. Aqui este procedimento fazer o levantamento com quem conhece ou juntar não foi validado pelo cliente ainda. Ele é suportado pelo duas, três pessoas e, ao final, fazer uma reunião com o SAP e, aqui, há a transação do SAP que está vinculada a produto definido? E com relação à ferramenta: existem essa atividade. Acho mais interessante falar de um Use muitas. Eu uso, aqui, a Business Process Management Case a uma questão descrita para a leitura. Mas, por (BizAgi). A maioria deve conhecer. Com relação ao preço outro lado, a pessoa que não conhece a leitura de Use dessa ferramenta: é muito alto, porque é free. Podem Case vai demorar para entender. Isto vem de cada caso. baixá-la e usá-la à vontade. Ela é uma ferramenta Aqui eu usei três ferramentas: Free Mind (software), para disponível. Tenho no meu pendrive e, se alguém quiser, navegar no mapa mental; vinculei ao BizAgi e usei, eu poderia passar, sem problema. Existe só essa ferra- também, um  Wireframe Web (Wireframe), que é um menta? Não. Existem muitas: tem Bonita (Bonitasoft), modelo de tela. Se você colocar uma tela para que a que é free, e outras que, também, são free. Os artefatos pessoa saiba o procedimento, deve-se escolher, que ele geram, vocês precisam colocar sob gerência de preencher o procedimento dessa atividade. Tudo isso configuração, e essa ferramenta não tem gerência de aqui pode estar no Use Case ou no Wireframe. Gostamos configuração. É o caso aqui do Together ou o Studio de criar o protótipo de tela no Wireframe para a pessoa Vision, da Microsoft Visual Studio (Microsoft). No trabalho ver como a coisa vai acontecer quando for do Ministério de Educação e Cultura (MEC), usamos automatizado. O Máximo disse: facilita muito a conver-Subversion para fazer gerência de configuração. É sa com o cliente e torna a coisa mais rápida. preciso ter a metodologia de requisitos e a gerência de 
configuração; não tem como fugir. Isso é mais um Josélia:  Sou gerente de manutenção de software. Mas 
artefato e a vantagem é que, se você gerar esse há um ano, tive a oportunidade de trabalhar com uma 
artefato antes dos requisitos, você já tem uma visão equipe de mapeamento de processos. Qual era a ideia? 
muito ampla de boa parte do entendimento do negócio Era evoluir um sistema que já havíamos desenvolvido 
que foi levantado. Mais perguntas? para esse cliente. Nós precisávamos desenvolver 

novas funcionalidades e o cliente não sabia, exata-Participante não identificado:  Bastante interessante mente, o que ele precisava fazer. Levamos a ideia a eles, sua apresentação. Eu vi que, em matéria de notação, é juntamente com a equipe de análise de produtos, a BPMN e pronto. Todas as outras notações de nossa área de produtos. Fizemos o mapeamento de modelagem de processos morreram. Agora é só BPMN processo desse cliente. Levantamos as necessidades, e acabou. É isso? fizemos a modelagem, utilizamos, inclusive o Viser 
software (Viser), não foi o BizAgi. Não conhecíamos o Participante não identificado: Neste ponto, acho que 
BizAgi. Atualmente, já usamos o BizAgi na Dataprev, podemos bater o martelo, pelo que estou vendo no 

Márcio Balduíno 
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para mapear alguns processos. Levantamos os de usar no processo: “Yes is, to be e show to be”. O “Yes is” 
processos, desenhamos o fluxo, utilizamos outra é para quando eu estou mapeando o processo: não me 
ferramenta para descrever e detalhar os processos. interessa se está errado. Eu tenho que tirar uma 
Chegou o momento de definir como seria o sistema, fotografia da minha realidade. No momento em que eu 
qual deveria ser a evolução. Uma vez que já temos o identifico erro e pode ser um ponto de melhoria, este se 
mapeamento, ocorreu uma série de mudanças no torna o que chamamos de “Show to be”, que é o que 
cliente. Ele descobriu que o processo estava errado, deveria ser feito na visão do dono do processo. Essa 
existiam atividades repetitivas. Era necessário mudar melhoria pode tanto se tornar realidade, como não ser 
algumas atividades. Isso gerou necessidades de aceita durante a apresentação para os outros 
mudanças no negócio do cliente. Descobrimos, então, participantes do processo. Entre o “to be” e o “Yes is”, e-
que o nosso sistema não estava atendendo como está xiste o “show to be”. Isto é só metodologia. Há que se ter 
hoje. Ele precisava ser reformulado. O cliente nem tem muito cuidado. Você pode anotá-las e, depois, discuti-
ciência disso muitas vezes. Entrevistamos quatro las com interessados. 
pessoas da mesma área e cada uma dizia uma coisa Houve um cliente em que fizemos o mapeamento de diferente. Gerava, até, certo desconforto entre eles, processo e o automatizamos. É o Set Desk. O dono, que pois cada um tinha uma visão. Achavam que aquilo controlava as quinze meninas que ficavam no Set Desk fez estava atendendo plenamente, mas, na verdade, eles o desenho. Nós o chamamos: “Fabrício, senta, fica descobriram que não. Nem o processo deles estava quietinho e não se preocupe”. “Fulana, vem cá”. É assim bem definido, nem o sistema que nós tínhamos estava que você atende? De três, todas fizeram o processo atendendo. Precisava-se de outro sistema. distinto ao do Fabrício. Aí a pergunta: Como vamos 
Na verdade, nem chegamos a evoluir o sistema, por resolver esse caso? Alguém tem que ter a capacidade de 
conta disso. Na sua experiência, você já chegou a ter coordenar isto. Esta é a verdade. É muito parecido com 
alguma situação destas? E como você trabalhou? Nós teste de requisito. Eu tenho a visão muito clara. Estas 
levantamos a necessidade de treinamento. Era preciso duas atividades: protocolar e notificar atraso não 
mudar algumas pessoas de área. Havia pessoas que estavam contempladas pelo sistema. Veio a proposição 
faziam atividades repetitivas, quando até aquela ativi- de como deveria ser feito esse atendimento pelo sistema. 
dade era desnecessária. Qualquer ferramenta, um  E o sistema foi construído com este comportamento. Isso 
Microsoft Excel Viewer ( ) poderia fazer aquele traba- se chama análise de GAP: o que eu tenho, aonde eu tenho 
lho. Eram precisas outras ferramentas, remover umas que chegar, de que distância preciso.
ferramentas e criar outras. E, além de tudo, havia a 

Participante não identificado: Contribuindo com a política do próprio cliente. Precisavam-se mudar pergunta que você fez, já vivenciamos essa situação algumas questões relacionadas à política. O nosso algumas vezes também: Terracap e Ministério do trabalho parou ali, pois existia algo mais em que não Exército (ME). Primeiro, percebe-se claramente essa poderíamos interferir. divergência de visão quando você mapeia o processo. É 
GNOFI: Falarei de um caso do grupo Aliança Saúde, que uma oportunidade de fazer essa integração da visão, 
é o processo de implantação do beneficiário. Ele já tinha pois se você não fizer isso, aí eu volto àquele slide, o 
investido quase um ano e meio no desenvolvimento de segundo do Márcio, em que ele lembra o pensamento 
um software para isso. Quando fizemos o mapeamento do Bill Gates, que a automação de um processo 
do processo, vimos que várias atividades não estavam ineficiente potencializa a ineficiência daquele processo. 
contempladas pelo software e eles tinham que É fundamental essa visão integrada, senão cada um dá executá-las. Era uma exigência da  Agência Nacional de uma funcionalidade diferente para o seu software. Saúde (ANS). A Agência precisava daquela informação. Quando você entregar o produto de software Então, era preciso criar a conformidade. Lembra que eu desenvolvido, alguns vão dizer que atendeu a eles e coloquei o tripé: processo, tecnologia e pessoas. Já outros vão dizer que não tem nada a ver com o que eles passei situações em que precisei apartar brigas. O fazem. Para isso, você deve ter um patrocínio. Alguém processo traz a clareza das coisas, quer você goste ou que decida pelo processo: vamos integrar, discutir, não. É muito delicado quando se mexe com pessoas. mapear. Concordou ou não, mas bate o martelo e Houve casos em que ataques verbais deixaram o pronto. Todos passam a trabalhar daquela maneira. ambiente desagradável. Discutem-se as funções e os Isto traz uma qualidade para o trabalho, não só para o trabalhos como propriedades pessoais.  No software.  Trabalhamos em TI,  usamos uma mapeamento do processo, geralmente, o dono do terminologia básica, padrão. Se não houver padrão, fica processo fala: “Não era isso que eu tinha que fazer”. difícil desenvolvermos. Você vai atender as Mas aí é que funcionam as três palavrinhas que gosto 
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necessidades específicas, e não um processo de você quer fazer o protótipo de tela. É possível ser feito 
negócio. O mapeamento de processo é extremamente para ser reutilizado. Sou ruim nessa parte de Java. Mas 
importante para a qualidade do negócio, e, para nós, é com o meu gerente de tecnologia, o Carlos Henrique 
fundamental para a entrega do nosso produto. Quando Mioto, fizemos isso para uma fábrica de software, eles 
iniciávamos um projeto, alguns falavam que, sem eles, reaproveitaram para colocar dentro da camada de 
não funcionaria. Diziam que a área deles, naquele persistência. Eu estou falando de uma coisa que não sei 
projeto, era fundamental. É feito o mapeamento do se é verdade, mas já foi reutilizado.
processo e, quando apresentado, eles veem que são 

GNOFI: Como brasileiro, fico sabendo que há pessoas um pontinho no meio de uma grande extensão. Isto dá tentando solucionar o problema das filas do INSS. Sou muita volta, damos uma melhoria e, depois, discutimos de uma cidade do interior do Piauí, onde vi as pessoas se o software. Claro que há projetos e projetos, temos que deslocarem de Taoeiras, a cem quilômetros de Floriano, ser ágeis, rápidos em algumas coisas, mas, em outras, para pedir uma aposentadoria. E, aqui, vejo pessoas temos condições de melhorar o processo e o produto. como vocês, com esse esforço para facilitar a vida deles. 
Josélia: Foi o que aconteceu exatamente. Fizemos um 
relatório com algumas sugestões de melhoria, o cliente 
visualizou a situação e ele mesmo contribuiu bastante 
para esse relatório. Era ele mesmo que dava as 
sugestões de melhoria. Resolveram continuar com as 
ferramentas como estavam para continuarem a rotina, 
e, futuramente, fariam um processo maior de 
reformulação do parque tecnológico.

GNOFI: Gostaria de falar ao Guilherme, sobre a anotação 
BPNM. Sabe por que essa anotação é muito boa e hoje 
está em voga no mercado? Porque é uma anotação de 
processo de negócio voltado à automação de processos. 
Voltado à TI. Ela tem coisas espetaculares, por exemplo, 
o que acontece se não for feita esta atividade. Mandarei 
um e-mail ou executarei uma ação contingencial. Isso é 
conversa de TI. É muito interessante a anotação, porque 
ela é rica; é o elo perdido entre o negócio e a TI, aquela 
velha discussão. Tanto assim que ela foi desenvolvida 
por arquiteto da IBM, o Steffen Whytt. Hoje está na Object 
Management Group (OMG ), que é a mesma organização 
que mantém a Organização e Estudos de Mercado 
(OML), muito focada em TI.

Participante não identificado:  Você apresentou 
alguns protótipos. É até curioso que ele tem um 
campinho amarelo, quando uma pessoa clica, chega à 
definição. Esse modelo utilizado é só para o protótipo 
ou chega à aplicação pronta? Quando vai para a 
produção, a aplicação também tem essa característica?

GNOFI: Eu sou representante BizAgi. Quando eu faço 
essa anotação, é com a visão de automatizar na 
ferramenta BizAgi. Muitos pensam que BizAgi só tem o  
BizAgi Process Modeler (Modeler). Não, o BizAgi tem a 
parte que importa o que você fez para dentro da ferra-
menta. Quando faço isso, é com o foco de reapro-
veitamento na ferramenta de automação. Mas se ele é 
feito para uma fábrica de software basicamente, você 
vai mandar guardar isso. Se um protótipo que será 
reutilizado tem as camadas de Java, em alguns casos 
você reaproveita, em outros não, depende de como 
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Vou falar um pouco sobre modelagem. Explicarei de onde conseguimos extrair o 
modelo de dados. 

Normalmente, o que temos num banco de dados é propriedade de um banco de 
dados. Ele representa aspectos de um mundo real, ou seja, estou armazenando 
informações de um negócio, algum sistema. Ele tem um público ativamente 
interessado. Normalmente, um sistema de banco de dados tem que ter formas de 
controlar o acesso para conseguir bloquear esse público ativamente interessado. Ele 
tem todo o aspecto de segurança, concorrência de acesso, para garantir que as 
informações sejam mantidas de maneira consistente, e também a consistência de 
dados. Acabamos tendo uma série de informações repetidas em sistemas que são 
diferentes, mas têm necessidade de utilizar essas informações. 

Acabamos também com uma série de dados não compartilhados, uma série de 
duplicação de informação. Isso gera inconsistência de dados. E esse é um dos 
motivos de utilizarmos um sistema gerenciador do sistema de dados e fazer uma 
modelagem eficaz e efetiva. Até para conseguirmos utilizar, em um único banco de 
dados, a informação de uma única maneira. É até interessante: a Caixa, há algum 
tempo atrás, trabalhou com uma consultoria para unificar os dados do cliente. 
Tínhamos dados de clientes em todos esses sistemas, 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
Programa de Integração Social (PIS), conta-corrente, 
poupança. Contratamos uma consultoria que tentou 
unificar todos esses dados. Como a Caixa é uma 
organização centenária, existiu uma época em que 
Cadastr de Pessoa Física (CPF) não era um campo 
obrigatório. Então, temos muitos dados de clientes 
com campos que não têm CPF. 

Houve uma época, também, em que, caso eu abrisse 
uma conta poupança para meu filho ou para minha 
esposa que não trabalhava, eu podia usar o CPF do 
marido. Então, na realidade, tenho várias bases com 
CPF duplicados, com nomes de pessoas diferentes. 
Não tenho CPF ou, pior ainda, tenho CPF com o número 
9999 quando cito um campo obrigatório para várias 
pessoas. Nesse processo de consultoria, levamos mais de ano. Primeiro, tivemos 
que começar a bater CPF, nome, idade. Se a pessoa tivesse nascido no mesmo ano, 
batíamos nome de pai, mãe, endereço, para tentar unificar ao máximo. E por isso, até 
hoje, ainda não conseguimos, porque ainda temos dados que são inconsistentes. 

E, para compartilharmos esses dados, acabamos utilizando uma estrutura de 
arquivos internos muito complexa, até porque os sistemas têm necessidades 
diferentes com relação aos clientes. Quando unificamos, chegamos à conclusão de 
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que, para alguns sistemas, bastavam nome e 
endereço, para outros a informação do indivíduo 
deveria ser completa. Unificamos e transformamos o 
cadastro em um cadastro enorme, para atender a 
todas as necessidades de todos os sistemas. E para 
isso é que, normalmente, utilizamos um sistema 
gerenciador do banco de dados. 

No mercado, temos vários: Oracle, Structured Query 
Language (SQL), Postgree (software), MySQL (software).  A 
Caixa usa atualmente o DB2, Oracle SyBase, SQL Server. 
Eu acho que o único que não usamos é o Database. 
Variamos de fornecedor. Eu acho que é mais ou menos 
essa a ideia. Também temos alguns livres. Usamos o 
MySQL e o Postgree como banco de dados livres. 

Na realidade, um sistema gerenciador de dados 
permite a manipulação de forma segura dos dados no banco de dados. Ou seja, ele 
mantém e torna as aplicações mais simples e gera maior produtividade em todas as 
aplicações. Porque ele tem uma série de definições com relação à segurança, acesso 
e outras características, mas como organizar tudo isso em banco de dados? Coloquei 
a definição de Machado, porque eu acho interessante. Ele disse que a modelagem de 
dados é o processo de construir um modelo de dados que corresponde ao estudo das 
informações existentes em contexto, ou seja no con-
texto do sistema em desenvolvimento para a cons-
trução de um modelo de representação e entendi-
mento de tal contexto. 

Ou seja, o Machado fala que, na realidade, a 
modelagem de dados serve somente para você 
melhorar o seu entendimento do contexto do sistema 
que você vai implementar. A modelagem de dados é um 
pouco mais do que isso. Ela permite o entendimento do 
meu contexto e também a construção de um modelo 
que vai embasar todo o desenvolvimento do meu 
aplicativo. Acho que é muito mais complexo do que 
isso, mas é uma definição acadêmica. Eu defini um 
processo básico de modelagem para depois 
canalizarmos o processo do Eduardo. 

Quando vamos fazer modelagem de dados, identificam-se os dados necessários, 
conforme os requisitos do meu cliente. Nesse caso, eu estava pensando no sistema 
de biblioteca. Identifiquei, com um dos dados necessários, o meu usuário e os livros 
que minha biblioteca vai armazenar. Depois disso, elaborei os conceitos sobre os 
dados. No caso, elaborei o conceito sobre o que, no meu sistema, eu vou considerar 
livro: grupo de páginas encadernadas ou digitais. E usuário é o indivíduo que utiliza o 
serviço de empréstimo do meu sistema de biblioteca. Depois disso, identifico o 
conjunto de dados, as informações que vão compor esse conceito que eu defini que 
seriam os meus dados armazenados. Então, definirei o conjunto de informações 
necessárias para compor o livro, no caso o título, autor, edição, englobar o usuário, no 
caso, o nome, endereço, o que mais for necessário. 

Depois, eu começo a identificar quais são os relacionamentos entre esses dados. Ou 
seja, no meu caso efetivo, qual o relacionamento que eu vou ter entre essas duas 
entidades, o livro e o usuário? Ou seja, o usuário vai pegar o livro através de uma 
situação de empréstimo. E, a partir daí, eu represento isso num modelo, sendo que 
aqui eu usei o modelo de Peter Sheen. Mas, na maior parte das organizações, utilizam 
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Power Design ou qualquer outro software que faça modelagem utilizando a 
abordagem entidade e relacionamento. Estou falando só da abordagem entidade e 
relacionamento, a abordagem que a maior parte das organizações utiliza e a mais 
utilizada pelo mercado. 

Então, na abordagem entidade e relacionamento, temos três níveis de abstração 
para visualizar os meus dados. Eu teria o modelo conceitual, o modelo lógico e o 
físico. O modelo conceitual mostra como vão ficar as informações, de que forma eu 
vou armazenar as informações na percepção do meu usuário. No meu modelo 
conceitual, consigo, junto com o meu usuário, levantar e demonstrar quais as 
informações que serão armazenadas no meu modelo de dados. O modelo lógico é 
como se fosse uma especialização, o refinamento do modelo conceitual, onde eu já 
começo a identificar inclusive os atributos e a característica de cada atributo desse 
modelo. Ele ainda tem a visão do meu usuário, ele vai participar identificando ou não. 
Esse campo vai ter tantos caracteres, nesse campo aqui eu posso ter tantos 
telefones cadastrados. Então, no modelo lógico, ainda tenho a participação do 
usuário. E o modelo físico é o modelo que é gerado a partir do modelo lógico. É o 
modelo implementado no sistema gerenciador do banco de dados. 

No modelo conceitual, tenho os conceitos próximos que a grande maioria dos 
usuários está visualizando. Ele é representado por entidade e relacionamento. Esse 
é o modelo de Peter Sheen, mas no Power Design tem aqueles tracinhos, que são 
notações diferentes para representar a mesma coisa. Ou seja, estou representando 
entidades e relacionamentos. Relacionamentos no Power Design representam o 
relacionamento entre duas entidades com as suas respectivas cardinalidades. Aqui 
tenho os atributos tanto de conta, como de cliente.

No modelo lógico, eu continuo com a visão do cliente, mas, normalmente, esse 
modelo lógico é gerado pelas ferramentas. Aqui utilizei o BR modelo, mas ele é 
gerado também pelo Power Design, no qual já tenho a identificação das chaves 
primárias e das Foreign Key (atributo), que são as chaves estrangeiras. Uma 
representação textual do meu modelo lógico relacional: eu teria aqui as tabelas com 
o nome de clientes, com os atributos entre parênteses, uma notação textual do 
modelo lógico, código do cliente, nome, rua e cidade.

E no modelo físico, eu já sei como ele vai ser implementado no meu banco de dados. 
Isso é gerado, automaticamente, por qualquer sistema gerenciador de banco de dados. 
E, depois que eu consigo gerar isso sem erro, consigo criar as minhas tabelas no banco 
de dados. Essa é a representação textual do SQL que é gerada para gerar as tabelas. 

Peguei uma documentação com o Eduardo relativa ao XR da proposta dele, em que 
você define todos os requisitos funcionais, com a sua ligação com os requisitos 
complementares e as regras de negócio, para manter a rastreabilidade dos 
requisitos. Pegando essa documentação, utilizando esses dados, eu consigo 
identificar parte das minhas entidades para o meu modelo de dados. Quando eu digo 
que o sistema deve permitir cadastrar usuário, eu já vou conseguir identificar que o 
sistema deve manter o usuário. O sistema deve cadastrar autor e já estou 
identificando aqui informações relativas ao autor. Quando eu digo que o sistema 
deve cadastrar livro, eu já estou identificando que existirão informações relativas a 
livros que deverão ser armazenadas.

Quando eu pego os requisitos complementares com relação àqueles requisitos, já 
consigo identificar os atributos que tenho. Tenho o requisito complementar 03, o 
sistema deve cadastrar o livro pelos seguintes atributos. Título do livro: atributo que 
representa o título do livro. Ou seja, já consigo, através da análise dos requisitos 
complementares, identificar os atributos relacionados com as entidades que 
identifiquei na fase anterior. Esse modelo facilita muito a definição do modelo de 
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dados. Porque eu consigo extrair, num primeiro momento, pegando, nos requisitos, 
as principais entidades com seus respectivos relacionamentos. 

E quando eu ler as regras de negócio, consigo, através delas, na maior parte das 
vezes, identificar algumas cardinalidades. Essa regra de negócio número um diz que, 
quando o livro for cadastrado, o sistema deverá permitir cadastrar um ou mais 
autores. Isso quer dizer que eu estou definindo que, na minha regra de negócio, 
quando eu cadastrar o livro escrito por determinado 
autor, a minha cardinalidade terá que ser N para aceitar 
o cadastramento de um ou mais autores para o mesmo 
livro. As regras de negócios vão permitir, também, 
identificar as cardinalidades com relação ao modelo 
entidades e relacionamentos.

Terminei a minha pequena apresentação, mostrando 
que eu consigo pegar o modelo do Eduardo e gerar um 
modelo de dados. Eu não quis detalhar muito na 
modelagem de dados, porque todos são de TI e, com 
certeza, alguém já fez algum modelo e já trabalhou com 
modelo de dados. Só quis mostrar que eu consigo, 
através do modelo dele, gerar um modelo de dado de 
forma mais simples. 

29Fórum de TIC Dataprev Engenharia de Requisitos

Angélica Toffano Seidel Calazans

Modelagem de Dados



30Fórum de TIC Dataprev Engenharia de Requisitos

corporativo. O que estiver no sistema corporativo você Participante não identificado: Durante o processo de 
não poderá duplicar em seu sistema. desenvolvimento, realizamos diversas contagens. 

Realizamos uma primeira, que é a estimativa inicial, E com relação ao cliente, não desligamos as chaves, que acaba pecando nesse aspecto, porque não temos a porque era uma das propostas. Fomos adequando, modelagem. E no avanço do processo de desen- pouco a pouco, os sistemas para eles funcionarem. E volvimento, vamos amadurecendo e recontando, e tivemos que criar um código de cliente indepen-sempre refazendo essa recontagem. dentemente de qualquer sistema, com um código de 
cliente único, ao qual todos os sistemas tiveram que se Caixa: Vocês fazem uma estimativa inicial que 
adequar e passar a utilizar. Havia sistema em que a chave considera os requisitos e as entidades.
era CPF; outro, em que a chave era identidade e sistema 

Participante não identificado: Entendi que seu foco foi que não tinha chave. E todos os sistemas tiveram um 
um modelo entidade e relacionamento. Mas hoje, não prazo para se adequar e usar somente a tabela do 
sei se é modismo ou veio para ficar. Há muitos sistema corporativo. A partir do momento em que se 
paradigmas no SQL que usa bancos normalizados. adequaram, passaram a usar o código de cliente único. 
Aproveitando a sua experiência na Caixa, gostaria de 

Participante não identificado: Mas, nesse caso, você saber se lá, até mesmo nessa unificação dos dados, 
acabou tendo atributos.esse paradigma foi considerado na análise, ou ficou a 

cargo da consultoria definir isso? A questão de usar Caixa: Esses atributos acabaram sendo tratados nos uma abordagem no SQL, em detrimento do modelo sistemas deles. Por exemplo, saldo de FGTS, sistemas entidade e relacionamento. específicos em que você teria que ter algumas coisas 
específicas daquele cliente e que não conseguimos Caixa: Você está falando do diagrama de classe?
colocar no corporativo; houve autorização para usar o 

Participante não identificado: No caso do SQL, não há código do cliente com aquelas informações. Senão, 
uma figura ali do relacionamento entre as entidades. Se ficaria gigantesca e difícil a manipulação por todos os 
eu fizesse uma comparação com Sistema de sistemas que o acessavam. Tanto na parte noturna, 
Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), aquele como na parte diurna. 
SGBD estaria, no mínimo, desnormalizado. E, no caso 

Participante não identificado: Você comentou sobre o do modelo, vocês fizeram uma unificação desses 
modelo conceitual lógico e físico. Fisicamente, esse seu dados. Entendo que, por conta das restrições de 
modelo conceitual será representado por um diagrama relacionamento entre essas entidades, uma grande 
de entidades, um diagrama de classes. Ou seja, o dificuldade é você desligar o relacionamento, as 
especificador de requisitos vai trabalhar com o DBR restrições, para conseguir unificar esses dados. E se, 
(software) e com uma ferramenta de modelagem, um para fazer isso, vocês pensaram em uma abordagem 
Together generalizado, para poder escrever o DBR e o no SQL, que não considera isso?
modelo de entidades dele. 

Caixa: Com relação ao banco de dados da Caixa, criamos 
Caixa: Que pode ser o diagrama de classe. Eu falei de uma tabela única de cliente que, atualmente, é utilizada 
entidade de relacionamento porque é a base conceitual por todos os sistemas. Não desligamos as chaves com 
de qualquer um desses modelos. Hoje, você usa o de relação à consistência. Porque precisávamos manter a 
classe, que tem as mesmas premissas com relação à consistência, para não gerar outras inconsistências no 
consistência. São os mesmos critérios utilizados.banco. Temos uma tabela básica de clientes. Qualquer 

outra informação de clientes que você necessite ou que Participante não identificado: E esse primeiro seu sistema estava cadastrando de forma diferenciada diagrama de classe é selecionado e, depois, evolui para você tem uma complementação em seu outro sistema. um segundo, que é o modelo lógico. A tabela é só essa, mas você pode ter informações de 
clientes não duplicadas, porque na Caixa tem uma área Caixa: Sim. É isso mesmo.
de administração de dados forte. A gente tem 
definições a partir do momento em que tentamos 
unificar o cliente. Tentamos unificar várias outras 
informações com relação à agência, à unidade 
federativa, ao município. Então, tudo isso é unificado 
para todos os sistemas. Chamamos sistema 
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Por que utilizar métrica de software? Como utilizar, quanto tempo leva, quanto custa? 
A Dataprev já utiliza ponto de função como medida de serviço de desenvolvimento 
de manutenção de software. Vimos isso na explanação do Máximo. Uma avaliação é 
necessária para termos melhor ideia de prazos, custos, recursos e também de 
qualidade atualmente. Vamos ver como enxergamos a qualidade das estimativas de 
ponto de função. Serve também para definirmos melhor a produtividade da equipe, 
nunca de um técnico só. Ponto de função para medir produtividade pessoal não 
funciona, é sempre de uma equipe, para um melhor aperfeiçoamento e um 
dimensionamento correto da mesma. Os processos de desenvolvimento de 
software procuram, sempre, uma medida padrão, que deve possuir algumas 
características que fazem com que esta seja um padrão de qualidade, um padrão 
aceito por todos e bem difundido. Ela precisa ter, primeiro, um processo bem 
definido, um procedimento repetitivo que seja facilmente utilizável. 

A  Análise de Ponto de Função (APF ) traz isso de uma forma muito tranquila. Ela deve 
ser deduzida dos requisitos, ter boa correlação com o esforço de desenvolvimento, 
ou seja, recomendamos que seja mantida não só uma base de conhecimento do 
sistema, mas uma base das mensurações do sistema. Isso fará uma correlação com 
o esforço do desenvolvimento. Por que isso? Para saber o custo de um projeto, 
precisamos saber o esforço necessário para o seu desenvolvimento. Como chega-
mos a esse esforço? Pelo tamanho do projeto de software. Então, a partir do ta-
manho, posso buscar o esforço e, com o esforço, consigo o custo. 

Não é uma tarefa muito trivial. Contar ponto de função 
é bem simples, mas estimar o tamanho de um projeto 
de software não é tão simples assim porque, além do 
conhecimento sobre as técnicas de estimativas, 
precisamos de uma base histórica sobre o projeto a ser 
estimado. Pode ser em horas de desenvolvimento, em 
custo da equipe, de várias maneiras. E a outra forma é 
por mensuração, de maneira direta. Como a APF 
trabalha neste caso? 

Se compararmos com a construção civil, vamos pensar em 
tijolo e a argamassa, ou seja, os menores conjuntos de 
informação ou conjuntos de coisas é que trazem, no 
contexto completo, o tamanho funcional de uma aplicação. 
Estou falando de processos elementares e de conjuntos 
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de dados. Existem várias técnicas de estimativa de tamanho. Temos  Constructive Cost 
Model (Cocomo), que é uma das primeiras, baseada em linhas de código. O grande 
problema do Cocomo é que precisamos do código pronto para depois medir. 

As métricas de Halstead, que trabalham com codificação de operandos e operadores, 
são mais utilizadas na Europa. Não temos essa cultura muito divulgada aqui. A 
técnica Delphi, através da consulta de especialista, que também não deixa de ser, no 
final, um método por analogia. Pontos por caso de uso que, depois, foram traduzidos 
em pontos de função na prática. Cada organização ou cada instituição escreve os 
seus casos de uso de uma maneira diferente. A calibração disso é algo bastante 
personalizado, e o próprio método permite que essa calibração seja feita utilizando 
as características da organização. Eu meço de uma maneira na Dataprev; de outra 
maneira na Caixa; outra no Banco do Brasil e assim por diante. 

Estas dificuldades que apresentei para os outros métodos, nós não encontramos na 
análise de pontos de função. A análise de pontos de função conseguiu trazer o 
momento da contagem detalhada para antes do desenvolvimento do software, 
antes da construção ou até mesmo do projeto físico. Uma vez que eu tenho a lógica 
do sistema já desenhada ou descrita, eu tenho os requisitos, o processo de negócio 
bem entendido, eu consigo fazer uma análise de ponto de função bem-feita.

Queremos enfatizar aqui que não existe uma métrica completa que faça todo o 
processo ou que envolva todos os serviços de tecnologia da informação. Além do 
desenvolvimento do software, ainda existem outros passos: o treinamento do 
usuário não pode ser medido em ponto de função, por exemplo. É um requisito, 
muitas vezes, do usuário, um requisito não funcional, mas que tem que ser aplicado. 
Por exemplo, na Aeronáutica, quando se desenvolve um software, ele é encaminhado 
a dez centros diferentes. E devem ser treinadas, mais ou menos, mil pessoas, 
dependendo do software, até um bem simples, do sistema de controle de viagens por 
exemplo. Isso é mais significativo ainda, porque todos os usuários devem ser 
treinados, diferentemente de um sistema de contabilidade, que vai envolver um 
grupo bem mais restrito de usuários. 

Vou contar um pouco da história da APF. A base da APF é a visão lógica do usuário 
sobre o negócio e é obtida com os requisitos. Entendido o processo de negócio, 
temos essa base bem definida e é possível fazer uma medição detalhada. A grande 
vantagem que eu vejo na APF é que ela independe de tecnologia de todos os tipos, 
não só da base a ser instalada no sistema, não só da linguagem que vai ser 
desenvolvida, mas também da técnica em que vai ser modelada, da técnica em que 
será analisada, enfim, não depende de nada disso. Ela está baseada sempre na 
necessidade do usuário. 

Aqui se responde um pouco à pergunta da professora Angélica. O próprio manual  
International Function Point Users Group (IFPug) já traz essa tabelinha, em que a APF é 
aplicada. Em alguns momentos, podemos utilizar a APF como técnica completa de 
contagem de ponto de função. O único momento em que eu não posso utilizar a APF 
é quando ainda não tenho os requisitos definidos, não tenho o escopo delineado. Não 
precisa ser o escopo detalhado, pois a Dataprev é uma empresa de desenvolvimento 
de software, uma empresa de tecnologia. Ela recebe dos clientes algumas demandas 
de desenvolvimento. Acredito que a estimativa seja feita nesse momento. 

Gostaria de enfatizar o ponto de função para facilitar a comunicação. Como esse 
vocabulário independe de tecnologia, é muito fácil essa comunicação. Ao mesmo 
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tempo, o técnico de desenvolvimento de sistemas, na medida em que conhece um 
pouco mais o ponto de função, acaba fazendo aquele papel do intermediador. 

A técnica permite uma real perspectiva do negócio, a 
qual chamamos de modularização. O contrário dela é o 
agrupamento de funções. Vão utilizar-se da mesma 
coisa? Vão. Esses processos são parecidos? São iguais? 
Muitas vezes, não. Esse agrupamento pode ser feito de 
forma que o módulo não fique excessivamente grande 
e também que não seja muito pequeno. Como 
percebemos isso? Fazer as medições no módulo é uma 
dessas maneiras. 

Ao final da década de 1970, o Alan Albert era funcio-
nário da IBM e tinha uma proposta da Defesa 
Americana de antecipar os custos de desenvolvimento 
de software em relação aos projetos que seriam 
desenvolvidos. Montou-se um grupo, fizeram essa 
análise e apresentaram, em 1979, a primeira versão 
para a Defesa Americana. Refinaram em 1984 e apresentaram à comunidade fora da 
Defesa. Em 1986, foi criado o primeiro fórum do IFPug, do grupo de usuários, hoje 
responsável pela definição das regras de contagem. 

Nós, brasileiros, temos uma participação significativa nessa história. O pessoal da 
Caixa deve conhecê-la, pois o Maurício Aguiar foi presidente do IFPug há duas 
gestões passadas. Ele está nesse processo desde o início, e hoje sua empresa, a TI 
Métricas, é uma das principais fornecedoras dessa matéria para a Defesa Americana. 

Voltando para a nossa realidade, enquanto empresa de governo brasileiro, o Tribunal 
de Contas da União (TCU) começou a questionar as formas de contratação dos 
serviços de TI. Sabemos que, durante mais de duas décadas, os serviços eram 
contratados em homem/hora. De certa forma, premiava a incompetência, um 
paradoxo trazido por essa forma de contratação. Poderia não se produzir muito, pois 
se ganhava por hora.

O Ministério do Planejamento publicou, em 2008, a primeira versão da IN 004, 
regulamentando um pouco isso e já propondo formas diferentes da contratação em 
alguns casos. Reeditou em 2010, com mais detalhes, e, nessa edição de 2010, já se 
tornou proibido contratar para desenvolvimento por homem/hora. Contrata-se por 
produto sempre. Agora, surgiu o roteiro de métricas do Sisp, que também 
complementa isso um pouco.

Alguns benefícios proporcionados pela métrica do software APF: dimensionar o 
tamanho do software a ser desenvolvido, ou seja, não preciso tê-lo pronto. Isso 
possibilita realizar a estimativa de custo ainda sem ter feito nenhuma linha de 
código, nenhum programa desenvolvido, apesar de já ter feito alguns protótipos que 
são, eventualmente, aproveitáveis, para serem usados como medida de 
comparação, tanto entre os módulos do próprio sistema como entre os módulos de 
sistemas diferentes. A partir desse ponto, começo a ter algumas informações que 
darão um auxílio gerencial ao desenvolvimento do projeto. Começo a ter algum 
controle maior do que está se fazendo ao longo do desenvolvimento.

Pode ser utilizada, também, como uma ferramenta de apoio à decisão. Posso tomar 
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decisões do tipo ‘um software com esse tamanho e com esse nível de complexidade’, 
‘prefiro desenvolver’, ‘cabe dentro da equipe e da estrutura que eu tenho hoje’ ou: 
‘não tenho condições de fazer um sistema desse tamanho e vou precisar lançar mão 
de alguma aquisição fora’. Está muito ligada à gerência dos projetos, à governança 
também e, intimamente, ligada a requisitos. Permite uma melhor distribuição de 
responsabilidades. Aquela história do ‘não era assim que eu queria’ ou ‘era um pouco 
diferente’ começa a ser menos usada, à medida que temos algumas medições. Essa 
contagem foi entendida, medida e apresentada. Saímos um pouco dessa utilização 
das medições daquele problema do óbvio já falado aqui.

A técnica obriga o analista do ponto de função a não deixar nada implícito. Tudo passa 
a ser detalhado nas planilhas ou no sistema de contagem. É mais um instrumento de 
comunicação entre as partes e, principalmente, nas fases iniciais, quando 
informamos que existe uma consulta aos dados do cliente: ‘mas eu não pedi para 
fazer consulta aos dados do cliente’. ‘Eu pedi para fazer a manutenção dos dados do 
cliente’, ‘eu quero que inclua’. Como posso fazer uma alteração sem ver os dados que 
eu estou alterando? Acaba que o cliente quer fazer essa consulta e não pode. 

Não é o caso da Dataprev, mas é possível verificar se, durante a implantação do uso da 
APF, algum desses fatos ocorreram. Primeiro, a necessidade de pessoal qualificado. 
Existem alguns aventureiros, alguns autodidatas que conseguem complicar uma 
técnica simples, e existe também uma grande mística do passado, porque o manual 
foi feito de forma compartilhada pelos próprios usuários da técnica, e muita coisa do 
manual original vem sendo discutida no mundo inteiro e sendo melhorada por esse 
grupo. Hoje, já estamos na versão 4.3. É a sexta ou sétima versão do manual, não 
tenho certeza e, a cada versão, ele vem mais explicado e mais detalhado. A técnica 
continua a mesma, não mudou nada. O que havia eram dúvidas que iam surgindo, 
discussões que eram feitas e que, na próxima edição do manual, essa dúvida vinha, às 
vezes, com um exemplo associado ou com uma explicação mais detalhada.

Outra coisa que é que existe uma potencial falta de relação entre o tamanho 
funcional, o esforço e o custo. Um sistema de quinhentos pontos de função, não 
necessariamente, precisará ou custará o mesmo esforço para ser desenvolvido que 
outro com os mesmos quinhentos pontos de função. Isso varia de acordo com outras 
coisas do ambiente, da própria equipe, do próprio conhecimento da equipe. Se eu 
tiver uma equipe com dez anos de experiência, por exemplo, analistas seniores da 
Caixa, e colocá-los para desenvolver um sistema médico, acredito que eles terão 
muito mais dificuldade do que a equipe do Laboratório Sabin. Se fizermos o contrário, 
haverá a mesma dificuldade.

Temos outro paradoxo: quanto menor o escopo, maior a chance de distorção. Se 
pegamos demandas de manutenção, principalmente muito pequenas, a distorção 
pode ser grande, porque vamos pensar que a menor unidade no ponto de função, 
uma consulta externa ou uma entrada externa, tem três pontos de função. Se o 
entendimento de que essa manutenção envolve duas dessas funcionalidades, eu 
tenho cem por cento de distorção. Por outro lado, aqui é uma orientação que 
passamos para quem terceiriza, principalmente, o desenvolvimento de sistemas. 
Juntar as demandas, fazer várias coisas pequenas, temos um universo razoável que 
possibilita um entendimento melhor do sistema, principalmente os que estão rela-
cionados. Muitas vezes, eu vou mexer no mesmo conjunto de funcionalidades várias 
vezes por demandas diárias diferentes. Este é um problema.
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E o principal é a acurácia da mensuração diretamente proporcional à qualidade dos 
requisitos. Quando digo qualidade dos requisitos, quero falar de entendimento dos 
processos de negócios. Para mim, nada mais é do que automação dos processos de 
negócios do sistema de informação.

Permita-me acrescentar um comentário sobre a visão do usuário, que é a base da 
análise do ponto de função. Ela representa uma descrição formal das necessidades 
do negócio do usuário, em linguagem conhecida e compreendida por ambos: 
usuários e desenvolvedores. As formas podem ser diversas, mas é importante que 
sejam de entendimento das duas partes e que sejam formais, que tenham sido 
assinadas. Com um documento assim, com qualquer formato, conseguimos fazer 
uma boa contagem de ponto de função.

No processo evoluído da contagem do ponto de função, a parte cinza foi extinta a partir 
da versão 4.3, mas ainda trabalhamos com muitos contratos em vigor que utilizavam 
a versão 4.2. Por isso mostramos esses outros passos. O grande acréscimo da versão 
4.3 que gostaria de enfatizar é sobre a documentação disponível. Eu diria que essa é a 
parte mais difícil e demorada da contagem do ponto de função. A partir do momento 
em que conseguimos reunir a documentação disponível, o restante se faz em um ou 
dois dias, três no máximo. Em nossa empresa, tratamos 
os nossos contratos com o um programa e cada ordem 
de serviço como um projeto, e toda vez temos proble-
mas. Então, começamos a trabalhar com essa questão, 
no sentido de melhorar a nossa produtividade. para 
reunir a documentação disponível.

Esbarramos sempre em dois momentos: um do 
passado e outro do futuro. São os sistemas legados, 
mainframe, acesso restrito muitas vezes, não existe 
ambiente de homologação. Enfim, uma série de dificul-
dades e, às vezes, nem as listagens dos progra-mas 
existem mais, que é o pior cenário, contar com código. 
Como o momento futuro que se tornou presente são os 
processos válidos de desenvolvimento. Estão sendo 
bastante vendidos como forma de atendimento perfeito, e é mesmo. O usuário, na 
maioria das vezes, gosta do processo de desenvolvimento ágil, e a documentação vai 
sendo relegada a um plano do tempo do Cobol ainda.

O que acontece? Fizemos algumas propostas e desenvolvemos algumas técnicas 
para isso. Depois do sistema pronto, como você trata isso? Alguém senta ao seu lado 
e faz a contagem; e depois, onde isso vai ficar registrado? Se guardássemos, ficaria 
muito espaço em disco com documentação de conversa desnecessária. Falarei sobre 
algumas formas de redução de custo que conseguimos em nossa experiência, 
quando implementamos o ponto de função. O primeiro ponto é que conseguimos 
uma redução de custo, inerente ao próprio controle. Antes, não havia o controle, era 
uma coisa mais na base de que lado estava mais favorável. Você implementa um 
controle inicial e a produtividade, ele cresce e o custo abaixa, só de acharem que tem 
alguém olhando ali. 

Considerando o número de avaliações durante o ciclo dos projetos, o custo de 
métricas entre 2% e 5% do total dos projetos, o custo geral do controle entre 10% e 
20%, a minimização de retrabalho e o aumento de produtividade, conseguimos de 
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20% a 40% de redução de custo no total. Essas estatísticas, esses percentuais são 
mundiais. No Brasil, infelizmente, nós temos em torno de 1% de gastos de 
investimentos em métricas de desenvolvimento, e abaixo de 10% o custo total de 
controle dos projetos. 

É um movimento que observamos tanto nas empresas compradoras de software; 
nos clientes de outras indústrias, que vêm buscar na engenharia de software o seu 
complemento de desenvolvimento de sistema, quanto nos novos fornecedores, que 
têm buscado a utilização de métrica de software. A maioria com APF nos projetos de 
desenvolvimento.

Algumas recomendações importantes para implementação da métrica na 
organização. Primeiro, é o planejamento. Não se deve dar o primeiro passo sem 
antes planejar e ter uma noção exata de aonde se quer chegar.

Na medida em que desenvolvemos a base de medições e a mantemos atualizada, a 
acurácia começa a ter muito mais efeito desde o início do desenvolvimento. Uma 
capacitação adequada não dá para contar com qualquer empresa aventureira ou 
qualquer iniciativa individual. Tem que haver algum respaldo nessa capacitação, 
porque você está mudando a cultura da organização. Esse aculturamento é funda-
mental. Depois desse processo de implementação rodado, pelo menos uma vez, é 
muito saudável fazer uma auditoria e um refinamento disso. E uma possibilidade é a 
contratação direta, que elimina esse espaço através de uma terceirização. 
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ele não vai conseguir receber aquelas demandas que Participante não identificada: Já utilizamos a 
são mais urgentes. contagem de pontos de função desde que iniciamos o 

desenvolvimento de projetos, e hoje, com as evoluções Dataprev: Na Caixa, essa proposta de fazer pacote já e adaptações, sempre fazemos a contagem daquilo existe há mais de cinco anos, e nunca conseguimos que será desenvolvido. Você falou em distorção para implementá-la. Tem um caso em que juntamos as manutenções pequenas, e é exatamente o que demandas e no meio do caminho, aparecem demandas fazemos hoje. Temos demandas bem pequenas, que são alteradas de novo, e você já tinha contado tudo normalmente de quinze dias, um mês para desenvolver junto, daí é preciso tirar o ponto de função daquela que e antes de fazer a manutenção, devemos fazer uma está saindo porque foi alterada. Na hora da entrega, proposta técnica para o cliente. Nós utilizamos a também tem isso: terminamos só um pedaço, não contagem de pontos de função. Existem demandas terminamos o outro, e você está atrasando a entrega que são maiores, no caso, vamos desenvolver um novo de uma coisa já pronta. A última discussão que eu tive serviço ou manter um serviço que já existe. É apenas na Caixa com relação ao pacote é que era uma lenda uma funcionalidade, mas a complexidade é muito urbana. Tentávamos empacotar, mas implementar a grande e vamos levar em torno de dois meses para gestão disso ficava muito mais complicado do que fazer uma demanda que vai dar seis pontos de função. fazer uma por uma.Por outro lado, existem demandas bem pequenas que 
fazemos em quinze dias no máximo, e outras em Abrantes Soluções: Entendemos isso. Vamos pensar 
quarenta pontos de função. Por que vamos mexer numa obra no centro do Rio de Janeiro, que envolva a 
pequenas coisas em várias partes do sistema? Gostaria troca de tubulação de gás, de energia elétrica e de 
que você comentasse a respeito dessa diferenciação esgoto, que passa tudo no mesmo canal debaixo da 
em termos de manutenção, a evolução de produtos. rua. Se abrirmos aquele buraco uma vez só é melhor do 

que cada um que venha e faça o seu pedaço e tape de Abrantes Soluções: Esta não é uma dificuldade novo. Mas, a articulação disso é muito difícil. Acontece particular de vocês. Com certeza, isso é um problema conosco a mesma coisa na TI. Tivemos uma experiência sério e acredito que um dos objetivos do roteiro de no Banco do Brasil em 1990. Estávamos na área de métrica do Sisp foi buscar uma equalização desse desenvolvimento com quatro projetos diferentes, problema. A recomendação é juntar as demandas. porém, relacionados. Eram do controle de operações Trabalha-se na fila de demandas e tem funcionado bem. do Banco naquela época. Devia haver metade dos O que nós percebemos se dá em grande parte, do lado produtos ou até menos do que tem hoje, mas já era do fornecedor, e às vezes isso é ruim, é o nosso caso. bastante coisa, tinha-se lá 10 milhões de clientes. Aqui, falando como Dataprev. O que procuramos Alguém da cúpula decidiu que operação de crédito é orientar ao demandante é que ele trabalhe com esse uma coisa só. Não precisava ter quatro sistemas, planejamento. Faça uma análise da fila de demandas. Às vamos fazer um só sistema. Já imaginam o que vezes, um dia ou uma manhã de análise, consegue aconteceu: reunimos quarenta gestores numa sala economizar muito trabalho porque, muitas vezes, está para falar de um determinado ponto do sistema, então sendo pedida a mesma coisa pela área A, C e J, da mesma vinha uma pessoa que entendia do assunto, vinha uma empresa. Alguém vai fazer uma alteração de programa pessoa de outra área que tinha tomado posse naquele para fazer as três coisas em questão de 5 minutos, aí dia e vinha o cara de outra área que não queria que isso você tem os seis pontos de função bem remunerados. acontecesse, porque ele gastou seis meses da vida 
funcional dele no sistema anterior cujo projeto lógico já Participante não identificada: Existem prioridades nas 
estava pronto. Foi o caos. Então essa articulação é o demandas. Eles querem a demanda para amanhã. Eles 
maior desafio, mas ela tem que ser feita. querem a demanda B, que pode demorar alguns meses 

e, também, existe a concorrência com as demandas Alguns complementos também podem ser utilizados: o corretivas. Tanto que antes colocávamos várias roteiro de métodos do Sisp. Eu insisto que a segunda demandas em uma proposta técnica, e hoje já divi- versão ficou muito boa. Ela tem muitos itens não dimos uma proposta técnica para cada demanda, por mensuráveis, e os itens mensuráveis são mais causa desse problema de priorização e aprovação. Às significativos para demandas de manutenção do que a vezes, o cliente demora a aprovar uma demanda que própria contagem de pontos de função.está no conjunto de demandas da mesma proposta 
técnica. Caso ele demore muito a aprovar a proposta, 
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desenvolvidos em que, realmente, a APF não deve ser Participante não identificada: Acredito que já 
utilizada. O mesmo exemplo do treinamento. Se eu utilizamos no caso em que há algum indicador do tipo 
tenho que treinar dez pessoas, eu não posso cobrar a manutenção alteração, apenas uma atualização de 
mesma coisa quando vou treinar dez mil. Até a dados conta 15% daquela quantidade de construção. 
incoerência seria muito grande. Se eu tenho que fazer Não é isso? Já utilizamos isso na Dataprev.
customizações maiores que o produto que estou 

Abrantes Soluções: Outra coisa que também pode ser internalizando, o que às vezes acontece, em termos de 
vista, principalmente com as novas tecnologias. esforço de implementação, isto se torna não razoável. 
Fizemos um trabalho recente para o Banco Nacional de Não vejo como razoável você trabalhar dessa forma.
Desenvolvimento Econômico (BNDES) voltado a isso, 

A utilização de itens não mensuráveis para isso, envolvendo o desenvolvimento de portais. Hoje, temos 
mesmo que haja uma correlação em pontos de função, desenvolvimento de portais com ferramentas de 
e o trabalho de valoração dessas comparações, ele tem desenvolvimento de portais cujo desenvolvedor, 
que ser muito bem desenhado, muito bem analisado. praticamente, não usa. Ele aperta um botão e cria para 
Não pode ser eu acho ou alguém acha, ou algum autor ele um fórum e, por outro lado, há outras tecnologias, 
de algum lugar disse que o número é 10 e é 10 e pronto. barramento é uma delas, em que o desenvolvedor tem 
Não. Acho que tem que ser batido esse número e feita que fazer muita coisa e isso não vai pontuar nada. Esse 
uma correlação com os projetos. A técnica que se usa trabalho de equilíbrio é que tem que ser buscado. Como 
para isso não é ponto de função, é estatística mesmo. E se busca esse equilíbrio? O contrato deve prever essas 
a questão dos contratos é negociação.coisas, na contratação do serviço e, se não existe no 

contrato, deve-se fazer uma modificação contratual. Participante não identificada: E a questão do 
fracionamento? É permitido fracionar um ponto de Participante não identificada: Dois pontos que fogem 
função? Existe na métrica?a essa questão: os pontos de função muito grandes, 

clássicos. Primeiro: temos recebido, lá na empresa, Abrantes Soluções: A métrica tinha fracionamento algumas contagens de ponto de função de manutenção quando você tinha pontos de função ajustados. O que é que vem com valores fracionados, bem pequenos, até isso? Existia um fator de ajuste que era utilizado até a inferiores a 1%. Achamos uma dificuldade grande, em versão 4.2, que considerava 14 características. Quando nossa área contratual, de aceitar essas contagens. Eles se tinha sistemas batch rodando em mainframe, muitas questionam e dizem que na métrica não pode ter valor vezes, utilizando COBOL, Fortran ou alguma linguagem fracionado, gostaria de saber se isso é verdade, Segun- Pascal dessa época, em que o processamento era do: quando vamos trabalhar com internalização, que efetuado por lotes, tinha, como uma das carac-não é uma situação inexistente na empresa, temos terísticas, a quantidade de entradas online em relação à clientes que contratam a construção fora e, depois que quantidade de entradas. Isso pontuava para chegar a eles constroem, entregam para internalizarmos esse esse fator de ajuste. Os requisitos não funcionais da produto dentro da casa. Nesse caso, temos que fazer o época eram aqueles, hoje são outros totalmente conhecimento do escopo desse produto e, na hora de diferentes. Ao longo desse período, principalmente dos faturar, por uma definição dos órgãos de controle, anos 2000, esse fator de ajuste foi caindo em desuso. temos que faturar esse serviço por pontos de função e Muitas vezes, como no caso de empresas como os não conseguimos fazer isso. Em todos os produtos que Correios: teve uma época que definiu 1.1. Olhando trabalhei na internalização, tivemos que fazer o esforço todos os sistemas da organização, eles fizeram um em homem/hora, porque não conseguimos fazer em estudo e concluíram que seria 1.1. Depois, as empresas ponto de função. Aproveitando a sua expertise, abandonaram isso e usaram 1, que não altera a relação gostaria de saber se você encontra casos como esse na com os não ajustados. E o próprio IFPug reconheceu sua empresa? que isso não tinha valor para o momento que vivemos 
hoje. Saber a quantidade de entradas online no sistema: Abrantes Soluções: Vou aproveitar uma discussão que 
reservas de passagens, marcação de consultas, estou tendo no LinkedIn, de um artigo que li 
transferência eletrônica de valores, de dados, isso tudo recentemente, em que o autor dizia que era impossível 
é online e real time. Não tem sentido pontuar essas utilizar a contagem de ponto de função para 
características. Existem dois estudos que tratam de implementação de RP; isto é semelhante ao seu 
Sistema de Monitoramento e Avaliação do Pronaf problema de internalização. Na verdade, impossível 
(SMAP), que é um documento que o IFPug publicou não é. Os RPs tem as partes, os processos de negócios 
recentemente que começa a tratar essa questão de que são automatizados, e isso que é contado, não tem 
uma forma diferente. Existe um tamanho funcional e outro jeito. O que acontece? Existem outros serviços 
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existe outro que é um tamanho não funcional ou um alguns momentos pagávamos para o Rio de Janeiro um 
valorador, para tratar dessas questões da diferença de layout de tela 20 horas; Brasília, 50 e São Paulo 35. 
complexidade não funcional dos sistemas. Quando a auditoria bateu mesmo "alteração", tivemos 

que criar essa tabela antes do edital, porque na época a Outro documento é exatamente o movimento em prol tabela era por hora. Cada área de TI reuniu-se e fez um do retorno do fator de ajuste, com outras levantamento de quantas horas, mínimas e máximas, características evidentemente, mas isso é processo levava-se para fazer cada tipo de serviço e, com base que leva alguns anos para ser definido. Ele é todo nisso, criamos uma tabela horária na época do time voluntário e envolve usuários no mundo inteiro. sheet, e definimos que todas as representações 
pagariam aquela quantidade horária. Quando fomos Participante não identificada: Complementando o que 
lançar o edital, multiplicamos pela quantidade de a Mônica está falando, em 2010 ou 2011, foi lançada 
produtividade da época e criamos o quantitativo de uma norma do Ministério do Planejamento que ditava 
ponto de função, o ponto de função não mensurável, que as empresas do governo deveriam seguir a 
um tanto quanto estranho. mesma. A Dataprev segue essa norma. Ela exige a 

contagem de pontos de função para criação de projetos Abrantes Soluções: Acabaram surgindo alguns e exige também alguns pontos que se relacionam à problemas também. A intenção era boa, mas o manutenção. Existe a manutenção corretiva, manu- resultado disso nem sempre traduz a realidade. tenção adaptativa de banco de dados e, para cada uma Problemas do tipo a fábrica que está fazendo isso dessas manutenções, existe um percentual em cima precisa saber o custo disso. Então, ela tem que daquele ponto de função. Por exemplo, você vai fazer trabalhar de alguma forma e mensurar. Na própria um caso de uso, inclusão de usuário. Ele tem 5 pontos questão da manutenção, quando você troca a equipe de função. Se é uma manutenção, ele aplica um fator, ou, internamente, você muda de setor. Isso acabou: o 50% daquela quantidade, então são 2,5 pontos de que está fazendo aquela equipe que detinha o função, por isso o fracionamento. Temos demandas conhecimento, alguma técnica específica para aquela propostas que são 0,3 (3 décimos) do ponto de função. matéria que está sendo automatizada e, com isso, Porque é apenas uma alteração de dados que deu 3 reduzia custo por ter um aumento de produtividade pontos de função, e lá no manual diz que são 10% da nesse empreendimento. Então praticar 50, 60% não quantidade dos pontos de função. tem mais sentido. Está se partindo do zero e às vezes 
até mais, porque ele tem que entender o que está feito Abrantes Soluções: O roteiro de métricas do SISP está 
e ainda fazer uma nova proposta.mais direto mesmo: por exemplo, alteração de layout de 

tela, tantos pontos de função. Não sei o valor, alguns Tudo isso existe e é aí que vêm os pontos de função décimos. Existem outras combinações. Esse mo- fracionados: 0,2 (dois décimos) do ponto de função.vimento começou na Caixa com a tabela de itens não 
mensuráveis. Foi uma proposta da Caixa, sendo que Participante não identificado: Gostaria de comentar 
outros contratantes de mesmo porte, como BB e Banco sobre a questão da internalização. Começamos uma 
Central, Serpro, Dataprev, começaram a trabalhar com consultoria em outro órgão em que o pessoal tinha 
tais índices fracionados. Não são deflatores, é uma muita internalização. Então o que acontece? Lá foi 
tabela por serviço e um valor em ponto de função. Não definido um processo de internalização. Quando 
tem nada a ver com a técnica de pontos de função. recebiam o sistema, eles recebiam os requisitos, o 

modelo e, em cima disso, faziam uma contagem. Era 
Dataprev: Quando saíram os itens na Caixa não men- assim que acontecia: os sistemas a serem suráveis, eu até participei da elaboração, tínhamos internalizados eram distribuídos como ‘toma que o também o deflator que o Eduardo falou. Não dizíamos filho é seu’ e você internaliza. Foi baixada uma norma e que a manutenção valia menos, mas, na hora de remu- você tem que ter o respaldo político da alta gestão. Não nerar, íamos pagar 50% do ponto de função, não detur- se recebiam mais as internalizações sem uma pamos a métrica. O que dissemos foi que a manu- documentação, porque afetava a qualidade do serviço tenção pode valer 5 PF, mas vamos remunerar metade da área de tecnologia. Elas eram cobradas pela disso. Quando fosse exclusão, íamos remunerar 25% qualidade, então, tinha uma documentação mínima disso. Continuava-se medindo a exclusão da mesma que era solicitada, as principais eram o modelo de maneira, seguindo a métrica, mas remunerava-se com dados e os requisitos para fazer uma contagem. Em deflator. Fiz esta abordagem justamente porque cima do processo de internalização não tinha jeito, ali fizemos um estudo interno com as 3 representações. não era cobrado homem/hora, mas homem/tarefa. Tínhamos vários programas com auditorias que Quando o Tribunal de Contas da União (TCU) chegava contratávamos como alteração de layout por hora. Em 
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para avaliar, você tinha o processo que você seguia, o função. Vocês já pegaram algum caso de ter que fazer 
qual era pago pela tarefa que estava sendo executada. uma consultoria para contar um determinado produto 
Tinha um produto atrelado a isso e, além disso, os itens que foi desenvolvido por metodologias ágeis, e como 
não mensuráveis, e tinha o valor da funcionalidade do isso se deu ou não se deu?
ponto de função para você fazer essa internalização. 

Abrantes Soluções: Vou me permitir citar um colega da Deu certo e vem funcionando. Petrobras, o Carlos West, gerente de desenvolvimento. 
Nessa história toda, observamos a questão de modelo, Eles estão trabalhando com Scrum e XP mas, 
métrica e requisitos, todos lidam com o mesmo tipo de principalmente, Scrum (metodologia ágil para gestão e 
dados. Para eu poder contar, eu preciso dos meus planejamento de projetos de software). Em nossa 
requisitos funcionais; preciso, no meu caso, de requi- empresa temos, inclusive, um especialista certificado 
sitos complementares que são os atributos: função de no Scrum. Ele contou, numa palestra recente, em um 
transação e função de dados. Tenho que usar esses encontro do Brazilian Function Point Users Group  
dois tipos de requisitos. Como requisitos, preciso (BFPug), como ele está trabalhando essa questão lá. Vi 
levantá-los, e a modelagem precisa das fun- que se encaixa bem com o que estamos discutindo. 
cionalidades, dos atributos e das regras para fazer o Começamos esse movimento com o sistema legado, 
modelo. Os três profissionais têm uma sinergia muito que realmente tinha que ter esse levantamento de 
grande. Até criamos um conceito novo, o escritório de insumos para contagem, senão não era possível. No 
requisitos, que agrupa exatamente esses três pro- desenvolvimento ágil, não é que o pessoal abandona a 
fissionais para trabalharem juntos, porque são eles que documentação ou que a documentação é deixada de 
lidam com a mesma informação. Estão sentados um ao ser feita. É que, na verdade, é muito chato fazer 
lado do outro, sendo que a discussão flui muito melhor. documentação, tendo que fazer historinhas, o 

storyboard. Cada funcionalidade ou cada conjunto de 
Participante não identificado: Para você ter uma funcionalidade é tratado em um contexto que o próprio noção, há produto que nós recebemos e temos que usuário conta. ‘Eu quero que faça isso e isso’, ‘vai fazer uma engenharia reversa e construir  acontecer dessa forma’, em uma linguagem muito documentação. E não é um só, têm vários produtos. direta. Os algoritmos são descritos num movimento 

quase que natural e são atualizados diariamente. Na Participante não identificado: Isso gera esforço, gera 
Petrobras, eles trabalham com um ciclo de sprint custo e, às vezes, afeta a qualidade. Se você não tiver uma 
mensal, as reuniões diárias de definição. Em cada norma regulamentadora para a internalização, em que 
sprint, (não necessariamente) é feita uma avaliação você tenha o respaldo da alta administração para exigir 
inicial de quantos pontos de função o sistema todo terá que isso aconteça, o maior prejudicado será você.
e quais os requisitos que ele vai contemplar em um 

Abrantes Soluções: Temos trabalhado com essa ques- nível que eles chamam de requisitos visíveis naquele 
tão como um passo do nosso processo de contagem. primeiro instante. Isso dá uma dimensão em pontos de 
Antes de reunir a documentação disponível, sabemos função. Essa dimensão é trabalhada dentro da 
de antemão que não vai ter documentação disponível. produtividade deles por um ciclo de 5 a 6 meses para o 
Então, fazemos um levantamento de insumos de projeto todo. Dentro desse ciclo, eles dividem em cinco 
contagem, um documento que criamos que traduz o ou seis sprint de um mês ou de 4 semanas. Ele diz que a 
sistema que está em funcionamento. Basicamente, primeira sprint não entrega, às vezes, nada de ponto de 
partimos disso, não chega a ser uma engenharia função. A partir da segunda sprint, começa a ter 
reversa com todos os elementos que são utilizados, entregas de funcionalidades. Chega um momento em 
mas é o essencial para se ter uma contagem com que a priorização é feita em cada sprint novamente, ou 
acurácia. Esse documento está sendo bem recebido, seja, tenho uma lista de tarefas a ser desenvolvida. 
principalmente porque ele é ágil e rápido. Em pouco Aquilo é colocado em um quadro e a equipe vai puxando 
tempo, geramos o mesmo. Ele traz a base para, depois, uma por uma e entregando aquelas histórias. Ao final 
criar-se a base do sistema, se for o caso. Ele é focado da sprint, tenho uma parte entregue e uma parte que 
nessa orientação e tem tido bons resultados. está por fazer para o resto do projeto.
Participante não identificado: Você falou,  Percebe-se que o usuário não quer mais alguns 
rapidamente,  sobre  um método ági l  para  daqueles contextos, algumas daquelas tarefas. Os 
desenvolvimento. Você citou o Cobol em termos de pontos de função já foram calculados lá atrás. O que 
qualidade de documentação. Algumas empresas usam eles fazem nesse momento? Uma renegociação do que 
por padrão. No governo, por exemplo, existem deter- se tem para fazer. Eles trabalham com prazo fixo, 
minações legais que exigem a análise de ponto por aqueles 6 meses não vão mudar. A quantidade de 
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pontos de função também não. O escopo que tem que pronto a essa altura. É muito fácil.
ser entregue não muda, então, isso atende, de certa 

Participante não identificado: Isso é feito depois? E há forma, ao TCU e órgãos de controle, porque contratou uma recontagem?1000 pontos e no final de 6 meses está entregando os 
1000 pontos. Não serão necessariamente entregues Abrantes Soluções: É feita uma recontagem. Claro que 
como produto final as mesmas funcionalidades que existem outros problemas contratuais, como a 
foram detectadas nos requisitos visíveis. Muitas vezes, produtividade. Esses são tratados da forma  prevista 
isso tem grandes vantagens, porque evita acúmulo na no contrato. Se, ao final, a empresa não conseguir 
gerência de mudanças, evita tomada de decisão e entregar aqueles 1000 pontos do projeto e entregar 
muita formalização. Por isso que ele é mais ágil, e o que 900 e, caso trabalhe com terceirização, aplicará as 
é  fundamental :  o  usuár io  está dentro do punições se houver, aplicará os SLA, enfim, mas não 
desenvolvimento. Ao final, o que se percebe é que eles vinculados a um produto detalhado específico. Não 
têm um documento que reúne esses requisitos, esses existe um produto detalhado, existe um banco de 
contextos, mas, ainda assim, voltam e fazem os casos pontos de função, um quantitativo. 
de uso, os documentos formais da organização.

Participante não identificado: E esses requisitos 
visíveis, eles já fazem uma análise do sistema inteiro ou 
só daquela sprint?

Abrantes Soluções: Do sistema inteiro, do projeto 
inteiro, Carlos West  já tem isso consolidado. Por que 
colocamos o levantamento de insumos de contagem 
como um recorte disso? O levantamento de insumos de 
contagem nada mais faz do que reunir esses contextos 
com as telas dos sistemas, com os protótipos, o que 
houver, e faz as ligações de forma que consigamos 
identificar os processos elementares e os conjuntos de 
dados que são tratados nesse aplicativo que está 
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