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Proposta de uma Abordagem para Especificação de 
Requisitos Baseada em Projeto Axiomático

Resumo

Desde as primeiras décadas do surgimento da informática são identificados problemas relativos à definição de re-
quisitos de sistemas de software. Entender o que o cliente espera de um sistema de software é uma das tarefas mais 
difíceis enfrentadas pelos analistas de negócios e requisitos. Com o objetivo de contornar este problema, foram cria-
das diversas técnicas de especificação de requisitos, como especificações textuais, casos de uso, etc. Apesar destas 
técnicas oferecerem resultados promissores na descrição dos requisitos, elas falham na cobertura das necessidades 
do cliente. Sendo assim, o uso de um método focado no detalhamento e avaliação dos problemas resultaria em um 
software mais contundentes com as necessidades levantadas. Neste contexto, este trabalho apresenta uma proposta 
de abordagem para a especificação de requisitos baseada em Projeto Axiomático. Este método consiste de três pas-
sos: (1) o mapaemento de problemas, necessidades e requisitos em uma matriz de rastreabilidade, (2) avaliação da 
matriz segundo o Axioma da Independência e, por fim, (3) a decomposição dos problemas, necessidades e requisitos. 
Estes passos são  repetidos ciclicamente até que se atinja um nível de detalhamento satisfatório. Os resultados dos 
experimentos atestaram que este método oferece auxílio na elaboração de um conjunto de requisitos de sistema 
mais consistente. 
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Abstract

Since the early decades of the rise of computer science it has been identified problems on the definition of requi-
rements for software systems. Understanding what the customer expects from a software system is one of the hardest 
tasks faced by business analysts and requirements. In order to overcome this problem, have been created several 
techniques for requirements specification, such as textual specifications, use cases, etc. Although these techniques 
offer promising results in the description of requirements, they fail to cover the needs of the client. Therefore, the use 
of a method focused in detailing and evaluating of the problems can result in software more coherent with the client 
needs. In this context, this paper presents a proposed approach to requirements specification based on axiomatic 
design. This method consists of three steps: (1) mapping the problems, needs and requirements through a traceability 
matrix, (2) evaluating the matrix according to the Axiom of Independence and, finally, (3) decomposing problems, 
needs and requirements. These steps are cyclically repeated until it reaches a satisfactory level of detail. The results of 
experiments testified that this method offers good results in preparing a more consistent set of system requirements.
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Introdução 

Desde as primeiras décadas do surgimento da informática identificaram-se problemas relativos à elaboração e 
desenvolvimento de projetos de software. Logo no início dos anos 70 foi criado o termo “Crise de Software” para 
expressar as dificuldades enfrentadas pelos desenvolvedores na elaboração de seus projetos (DIJKSTRA, 1972). 
Naquela época, a engenharia de software era quase que inexistente e os problemas mais comuns costumavam 
ser: estouro no orçamento ou no prazo; baixa qualidade dos projetos; produtos que muitas vezes não atendiam os 
requisitos; e códigos difíceis de manter. Nos dias atuais, embora muitos avanços tenham sido realizados na área 
da engenharia de software, os problemas parecem continuar sendo os mesmos. Estatísticas apresentadas pelo 
Chaos Report 2009 (DOMINGUEZ, 2009) demonstram que os projetos de software têm percentuais de sucesso 
que giram em torno de apenas 30% como apresenta a Tabela 1. Além disso, estudos relacionados à Engenharia 
de Software apontam fortes evidências de que os mais sérios problemas de projetos estão diretamente relacionados 
à definição e entendimento de requisitos (LEFFINGWELL & WIDRIG, 2003). 

Neste contexto, pode-se afirmar que um dos principais desafios de um projeto de software está em especificar e 
construir um produto que garanta a satisfação das necessidades do cliente com alta qualidade e dentro dos prazos 
e custos estimados. Tendo em vista esse desafio de atender as necessidades do cliente, procura-se garantir que 
todas elas sejam atendidas por meio da especificação e rastreamento de requisitos. Ao bem da verdade, a maioria 
das abordagens de especificação de requisitos foca na solução. Entretanto, ainda assim, uma grande parte dos 
projetos não tem o resultado esperado.

Distribuição de resultados de projetos de software
Percentual Resultados
32% Sucesso (no prazo, dentro do orçamento e com escopo completo) 
44% Mudaram (atrasaram, estourou o orçamento, e/ou reduziram escopo) 
24% Falharam (cancelados ou nunca usados)

Tabela 1 Distribuição de resultados de projetos – Adaptado de (DOMINGUEZ, 2009)

Estudando-se os trabalhos de inúmeros autores é possível perceber que boa parte deles trata superficialmente 
os termos “problema” e “necessidade do cliente”, como é possível observar em (LEFFINGWELL & WIDRIG, 2003), 
(SUH & DO, 2000) e (BALMELLI, 2007) somente para citar alguns exemplos. Por outro lado, observa-se que o 
claro entendimento dos problemas e necessidades do cliente costuma ser um ponto chave para o desenvolvimento 
da especificação de requisitos de software. Por esta razão, um dos principais objetivos deste trabalho foi estudar 
mais atentamente os Problemas e as Necessidades dos clientes e seu mapeamento para requisitos de software.

Outro objetivo desta pesquisa foi estudar e demonstrar a aplicabilidade do Axioma da Independência proposto 
por Suh (SUH, 2001) às atividade de análise do problema e especificação der requisitos de software por meio 
de matrizes de rastreabilidade. A abordagem proposta pretende oferecer aos engenheiros de requisitos um método 
eficaz para diminuir as dificuldades em compreender e modelar os requisitos do sistema que deve ser construído. 
Assim sendo, o objetivo principal desse artigo é propor uma abordagem de especificação baseada no Axioma da 
Independência da Teoria de Projeto Axiomático.

O restante deste artigo está organizado da seguinte maneira. Na seção 2 apresentam-se alguns trabalhos 
anteriores, tanto relacionados ao tema de Projeto Axiomático como de especificação de requisitos. Na seção 3 
trata-se da abordagem proposta de especificação de requisitos baseada em Projeto Axiomático. A seção 4 apre-
senta a metodologia utilizada nos experimentos realizados e traz um exemplo da aplicação desta abordagem. As 
discussões referentes aos resultados obtidos nos experimentos encontram-se na seção 5 e, finalmente, na seção 6 
apresenta-se uma breve conclusão do trabalho. 
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Conclusões

Este trabalho apresenta uma abordagem de especificação de requisitos de sistemas de software baseada na 
Teoria de Projeto Axiomático, que pode ser aplicada em conjunto com um processo de desenvolvimento de soft-
ware como o Processo Unificado, abordagem proposta provê um modelo para auxiliar os analistas de negócios e 
requisitos na definição dos requisitos adequados para o projeto. O entendimento do negócio do cliente, bem como 
de seus problemas, e a identificação dos requisitos corretos contribuem para a realização de um bom projeto.

Foi possível concluir, durante esta pesquisa, que o detalhamento dos problemas e/ou desejos que levam o clien-
te a tomar a decisão de adquirir um produto permite que os Engenheiros de Sistemas tenham uma visão ampliada 
do contexto em que a solução deverá se inserir e, desta maneira, possam propor soluções alternativas. É possível 
que estas soluções sejam até mais eficientes do que aquelas imaginadas pelo cliente através das características e 
necessidades apontadas por ele. Ou seja, buscar conhecer os problemas do cliente, sem se prender as necessida-
des ou características citadas por ele, ajuda a equipe de engenharia de requisitos a encontrar soluções inovadoras 
ou melhor fundamentadas para o problema.

Outra conclusão importante deste trabalho é que a estrutura formada pela decomposição entre os diversos domí-
nios pode ser triangular. Isso quer dizer que o número de necessidades pode ser maior que o número de problemas 
assim como o número de requisitos pode ser maior que o número de necessidades. O importante é, que até de-
terminado nível de decomposição, exista uma correspondência no número de itens de cada domínio.  A partir do 
momento em que o número de itens de um domínio não puder mais ser detalhado deixa-se de utilizar a matriz entre 
estes domínios e passa-se a fazer o mapeamento apenas dos outros domínios que ainda podem ser detalhados.

A respeito do mapeamento de elementos de dois domínios em uma matriz, com objetivo de avaliá-la do ponto 
de vista do Axioma da Independência, concluiu-se que essa atividade pode auxiliar na identificação de inconsis-
tências na interpretação dos elementos de cada domínio. Eventualmente, essa análise pode ajudar a identificar 
elementos que estão faltando ou sobrando e assim levar a melhorias na matriz e, consequentemente, no projeto.  A 
utilização da matriz de projeto para o mapeamento entre os diversos domínios ajuda a manter a consistência e a 
rastreabilidade de problemas, necessidades, requisitos e elementos de arquitetura do sistema. Embora este trabal-
ho tenha trazido algumas conclusões importantes, o tema de Especificação de Requisitos é bastante complexo e 
trabalhos futuros certamente poderão trazer novos avanços que irão agregar ainda mais conhecimento a respeito 
deste assunto.
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