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Abstract. Software development still faces a lot of challenges. One of the most
common is the constant change of requirements during the development process.
This research seeks to establish a model, created through Computation Indepen-
dent Model and UX Design techniques, to reduce changes of requirements in the
middle of the software creation process.

Resumo. O desenvolvimento de software ainda passa por muitos desafios. Um
dos mais comuns é a constante mudança de requisitos durante o processo de de-
senvolvimento. Essa pesquisa busca estabelecer um modelo, criado através de
Modelagem Independente de Computação e técnicas de UX Design, para redu-
zir as mudanças de requisitos no meio do processo de criação de um software.

1. Introdução

O desenvolvimento de software ainda passa por muitos desafios. É um processo extenso,
dividido em várias etapas, desde levantamento de requisitos até a programação. Para me-
lhorar esse procedimento, várias organizações buscam implementar e usar um modelo de
referência de qualidade, modelos estes que fornecem diretrizes e práticas para o desenvol-
vimento de software, como faz o MPS.BR (Melhoria do Processo de Software Brasileiro)
[13]. No entanto, apesar de sugerirem boas práticas, os modelos não costumam produzir
correspondências fidedignas com o código final do produto. Dessa forma, é necessário
aliar outros recursos e técnicas para auxiliar no procedimento, tais como Scrum e MDD
(Model-Driven Design), o Desenvolvimento Orientado a Modelos [14].

Essas técnicas, se aplicadas corretamente, são capazes de reduzir uma das prin-
cipais dificuldades do desenvolvimento de software: as mudanças de requisitos. O en-
tendimento entre o cliente e os desenvolvedores sobre os requisitos do produto final (o
software) é uma etapa complicada, que exige atenção e cautela. Certos pontos da metodo-
logia Scrum e alguns recursos especı́ficos da Arquitetura Orientada a Modelos são úteis
nesse momento de definição de requisitos, tais como o Product Backlog (do Scrum) e os
CIM – Modelos Independentes de Computação – ligados ao MDD [4].

O CIM é uma representação simplificada de um software, como um UML na
forma conceitual, ou protótipos de tela [14]. Estes modelos, como o nome sugere, são
independentes de computação – e precisam ser trabalhados dentro de uma esfera mais
conceitual e teórica no desenvolvimento de software. Essa necessidade de trabalhar com
conceitos é importante dentro do contexto de especificação de requisitos de um software,



pois é o momento de entender o que deve ser desenvolvido, codificado e o que necessida-
des o software a ser criado deve cumprir.

Esse momento de definição é essencial para evitar que mudanças aconteçam cons-
tantemente nos requisitos levantados. Mudanças como essa podem atrasar o desenvolvi-
mento do software. Uma técnica que pode ajudar a definir requisitos menos suscetı́veis
a modificações é desenvolver empatia para os usuários do sistema em questão, entender
quais problemas eles enfrentam e desejam solucionar através do software. Essa técnica de
empatia é comum dentro das propostas do UX Design – Design de Experiência de Usuário
[9].

Tendo isso em vista, esse trabalho de propõe a construir e validar um modelo
baseado em CIM e técnicas de UX Design para reduzir mudanças de requisitos durante
o desenvolvimento de software. A validação do modelo se dará através de um estudo de
caso a ser definido.

A Seção 2 apresenta a fundamentação teórico-metodológica e o estado da arte. A
Seção 3 apresenta os objetivos que motivarão a pesquisa e o desenvolvimento do estudo.
A Seção 4 descreve como serão usados os conceitos, métodos e técnicas apresentados
na Seção 2, para atingir os objetivos do trabalho. A Seção 5 identifica o perı́odo esti-
mado para cada atividade e a Seção 6 apresenta as contribuições esperadas do trabalho
resultante.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Alguns conceitos que serão usados de base para o desenvolvimento deste trabalho são
apresentados a seguir, como o MDD, o CIM, o que é Especificação de Requisitos e
um overview sobre UX Design. O Modelo Independente de Computação, por exemplo,
será relacionado com as técnicas de UX Design, como Interface Homem-Máquina (HMI,
human-machine interface), para criar representações que atendam de forma apropriada os
requisitos do caso de uso a ser levantado.

2.1. Desenvolvimento Orientado a Modelos

O Desenvolvimento Orientado a Modelos (Model-Driven Development – MDD,), é uma
metodologia de desenvolvimento que tem como foco a criação de modelos que são mais
que artefatos primários na concepção do software – modelos como parte integrante do
sistema [1, 2, 3].

O que o MDD se propõe a fazer é remover a responsabilidade do engenheiro de
software de interagir manualmente com o código-fonte, concentrando-se nos modelos
de alto-nı́vel e assim ficando protegido das complexidades geradas por implementações
feitas com diferentes plataformas [3].

Esse método de desenvolvimento tem uma série de benefı́cios, como alta portabi-
lidade para plataformas diferentes e fácil manutenção, mas ainda enfrenta alguns desafios;
como a alta curva de aprendizado e a rigidez da abordagem [10, 11].

2.2. Modelo Independente de Computação

Um Modelo Independente de Computação (Computation Independent Model – CIM) é
uma representação simplificada de um sistema, sem informações especı́ficas sobre como



deve ser implementado (sem detalhar pontos como classes e outras estruturas do sistema).
Uma das formas mais comuns de CIM são os modelos UML conceituais ou de análise
[12].

O CIM é um modelo independente de software relacionado com o modelo de
negócios, que especifica os processos de negócio, os stakeholders, departamentos, de-
pendências entre processos, entre outras coisas, isto é, apresenta uma visão ampla da
organização do negócio. Ele normalmente é criado para descrever o sistema para as par-
tes interessadas dentro do negócio [12].

Se um sistema de apoio é necessário para o software a ser desenvolvido, um mo-
delo especı́fico é criado para ele. Cada sistema de apoio ampara uma parte diferente de
um modelo de negócio, mas os vários modelos de software se relacionam entre si através
das regras de negócio, como mostra a Figura 1.

2.3. Especificação de Requisitos

A Especificação de Requisitos ou Engenharia de Requisitos (ER) é um processo de
investigação, análise, caracterização e validação de serviços e restrições que um soft-
ware deve oferece. Utilizar um ER permite entender o desenvolvimento de um sistema
a ser realizado, ou seja, o quanto deve ser projetado, codificado e validado, quais regras
de negócio o projeto deve atender, a definição das prioridades de trabalho e quais são os
requisitos mais importantes. O objetivo desse processo é entender o problema do cliente
e quais são suas necessidades, ou seja, o foco desse processo é abordar o problema, e não
a solução [5, 6, 7].

A investigação e análise de requisitos é a fase dedicada para o conhecimento das
necessidades do cliente e o seu ambiente. Nessa fase, utilizam-se técnicas de apoio que
são aplicadas de acordo com o público alvo, como questionários, entrevistas, workshops,
entre outras. Nessa fase, informações adquiridas anteriormente no processo de desen-
volvimento são documentadas para auxiliar na comunicação das equipes envolvidas no
projeto do software em questão. Podem ser classificados, por exemplo, requisitos funcio-
nais, requisitos não-funcionais, de usuário, etc [5].

2.4. UX Design

Design de Experiencia de Usuário (User Experience Design, UX Design) é uma meto-
dologia focada em melhorar a satisfação do usuário através de melhoras na usabilidades,
acessibilidade e contentamento das interações de um produto. Ela engloba dentro de suas
técnicas a Interação Homem-Máquina (Human-Machine Interaction, HMI), e expande ela
para todos os aspectos de um produto ou serviço oferecidos para um usuário [9].

O termo ainda sofre por ser considerado um tanto vago em sua definição con-
creta, mas as diferentes definições do termo costumam sempre trazer pontos em comum
entre si [8]. Entender o que é a experiência de um usuário é um processo complexo, e
muitos approaches para esse problema existem dentro do UX Design. O importante é
que, dentro desse campo multidisciplinar, muitas das técnicas empregadas são úteis no
desenvolvimento de software, como, por exemplo, o Design Thinking.

O Design Thinking é um processo iterativo, não-linear, que consiste em entender o
usuário, desafiar certezas, redefinir problema, criar, prototipar e testar soluções. Ele pode



Figura 1. Primeira imagem

ser aplicado no desenvolvimento de software durante a fase de levantamento de requisitos,
na tentativa de entender o problema do usuário, por exemplo.

3. Objetivos

O objetivo desta pesquisa é estabelecer e testar um modelo simples que auxilie no de-
senvolvimento de software, reduzindo mudanças de requisitos no meio do processo de
desenvolvimento. Também podem ser considerados objetivos:

• avaliar o impacto do modelo através um caso de uso adequado

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Para auxiliar na elaboração desta pesquisa, uma revisão bibliográfica detalhada será feita
para encontrar trabalhos relacionados e úteis ao tema deste trabalho de conclusão de curso.

De maneira a atingir o objetivo deste trabalho, será construı́do um modelo de
desenvolvimento de software por meio de duas formas: através de UML conceituais (que
não entram nos detalhes computacionais da solução final) e através de protótipos de tela,
definidos e desenhados através do UX Design, como Interação Homem-Máquina, Design
Thinking e diretrizes de design, tais como Material Design.

O modelo a ser desenvolvido será testado através de um caso de uso adequado,
que será definido durante o desenvolvimento desta pesquisa. Esse estudo de caso a ser
definido é um software já pronto, cujo processo de desenvolvimento teve problemas com
mudanças de requisitos, e cuja entrega final ainda pode ser polida.

Durante a validação do estudo de caso, serão criados e comparados os protótipos
gerados pelo modelo com os que existe no estudo de caso. Mediante o estudo, serão
identificados os resultados e contribuições gerados por esta pesquisa.



5. Cronograma de Execução
As atividades descritas na seção 4 seguirão o cronograma de execução apresentado na
Tabela 1.

Atividades:

1. revisão bibliográfica;
2. definição e descrição do modelo a ser adotado;
3. levantamento de um estudo de caso para uso com as técnicas descritas;
4. aplicação do modelo de desenvolvimento construı́do através do estudo de caso;
5. validação do modelo aplicado e identificação dos resultados e contribuições do

trabalho;
6. redação do TCC;
7. correção final do estudo.

Tabela 1. Cronograma de Execução
abr mai jun jul ago set out nov dez

Atividade 1 X X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X X X
Atividade 4 X X X
Atividade 5 X X X
Atividade 6 X X X X X
Atividade 7 X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Espera-se que esse trabalho seja capaz de mostrar como técnicas utilizadas aqui foram
úteis para reduzir as mudanças de requisitos durante o desenvolvimento de um software,
como o uso de Modelos Independentes de Computação aliados a técnicas e métodos do
UX Design, como o Design Thinking. Espera-se também que o modelo criado nessa
pesquisa seja útil para empresas e desenvolvedores que lidam com constantes mudanças
em seus softwares.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, oito de abril de 2019.

—————————————— ——————————————

Rodrigo Kuerten Jandira Guenka Palma
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