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Resumo 

Este relatório técnico apresenta um estudo experimental que observou a percepção dos participantes quanto à 

especificação de casos de uso utilizando duas abordagens: gráfica e textual. Na abordagem gráfica, foram 

utilizados elementos específicos e do Diagrama de Atividades da UML. Na abordagem textual, foi utilizada a 

forma textual para especificar o caso de uso. Neste relatório, será apresentado uma breve introdução sobre as 

abordagens, objetivo, planejamento e execução deste estudo, como foi selecionada a tecnologia utilizada para 

avaliar a corretude dos casos de uso gerados pelos participantes utilizando as abordagens. Por fim, são descritos 

os resultados quantitativos e qualitativos deste estudo. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este relatório apresenta um estudo experimental que compara duas abordagens (uma 

textual e uma gráfica) para especificação de casos de uso. A abordagem textual foi selecionada 

por ser um modelo que têm sido amplamente aceito na comunidade da UML para especificar 

os requisitos funcionais de um sistema de software [Phalp et al., 2007]. Além disso, tem sido 

uma prática comum usar um modelo baseado em texto para especificar casos de uso, por ter 

uma estrutura pré-definida que ajuda o desenvolvedor a identificar os elementos do caso de uso 

[Cockburn, 2001; Kulak e Guiney, 2012]. Dentre os modelos baseado em texto mais citados na 

literatura (Tiwari e Gupta, 2015), escolheu-se o de Cockburn (2001). Inicialmente foram 

avaliadas abordagens gráficas que adotam diagramas de atividades da UML, por ser um dos 

mais utilizados para representar o comportamento dos UCs [Gutiérrez et al., 2008; Yue et al., 

2010] e por possuir recursos que apoiam a habilidade de detalhar as ações do comportamento 

do sistema [OMG, 2010]. Dentre as abordagens gráficas avaliadas o UCModel foi selecionado 
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por ser um modelo mais completo, que oferece uma estrutura sintática e semântica do UC mais 

adequada e por apoiar procedimentos de testes funcionais [Massollar et al, 2012].  

O objetivo do estudo foi identificar qual abordagem apresentou especificações com 

maior grau de corretude e em menos tempo. Além disso, analisou-se a facilidade e utilidade 

dessas duas abordagens de acordo com a percepção dos participantes do estudo. 

Este relatório técnico está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta uma breve 

descrição de diferentes abordagens para especificar casos de uso; a Seção 3 apresenta o 

planejamento e execução do estudo experimental; na Seção 4 encontra-se os resultados e análise 

dos dados quantitativos e qualitativos; e a Seção 5 é apresentada as considerações finais 

referentes ao estudo experimental. 
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2 ABORDAGENS PARA ESPECIFICAR CASOS DE USO 

2.1 ESPECIFICANDO DE FORMA TEXTUAL (ABORDAGEM TRADICIONAL) 

Na literatura existem diferentes formatos que podem ser usados para descrever um caso 

de uso, que vão desde descrições informais com texto simples para descrições mais formais 

[Anda et al. 2009]. Um formato comum são o uso de templates e guias/regras de como descrever 

os passos individuais do caso de uso [Anda et al., 2009]. A primeira abordagem para especificar 

um caso de uso foi proposto por Jacobson et al. (1992), nesta abordagem são incluídos vários 

elementos do caso de uso tais como, nome do caso de uso, pré-condições, pós-condições, fluxo 

principal, fluxos alternativos e campos de fluxos alternativos para especificar informações do 

caso de uso. Esta abordagem é focada principalmente na descrição do fluxo básico e nos fluxos 

alternativos de eventos. Para a realização do estudo, não foi definido uma abordagem específica 

para a descrição textual do caso de uso. Cada participante escolheu um template que utilizaria 

para especificar o caso de uso de acordo com sua preferência ou experiência. Contanto que o 

template escolhido para especificar, obrigatoriamente apresentasse os seguintes elementos: 

Fluxo Principal, Fluxos Alternativos e de Exceção (caso houvesse) e Regras de Negócio. 

Opcionalmente, poderiam ser descritos no caso de uso seu identificador, nome, atores, objetivo, 

as pré e pós condições.  Deste modo, assim como é sugerido por Anda et al. (2009) a escolha 

da abordagem deve ser de acordo com a necessidade do projeto de software, sendo que essa 

escolha deve ser motivada pelas características da equipe de desenvolvimento, por exemplo, o 

tamanho, organização, experiência e coesão em relação a abordagem que será escolhida. 

Para exemplificar, a descrição textual de um caso de uso utilizando uma abordagem 

baseada em texto, a Tabela 1 mostra a especificação do caso de uso “Concluir Compra” de um 

sistema de compras via web (este exemplo é o mesmo aplicado na abordagem gráfica). Neste 

exemplo (Tabela 1) a primeira coluna apresenta os elementos utilizados para descrever o caso 

de uso e a segunda coluna apresenta as informações que o caso de uso deverá atender. 

Tabela 1: Exemplo da descrição textual do caso de uso “Concluir Compra” de um Sistema de 

Compras, baseado no formato de Cockburn (2001). Exemplo adaptado de Massollar et al. (2012). 

Nome do caso de uso: Concluir Compra 

Descrição: 

 

Atore(s): 

Pré-condições: 

Pós-condições: 

Permiti ao cliente fechar a compra, realizar o pagamento e obter o número do 

pedido. 

Cliente 

Cliente deve estar autenticado 

Cliente realiza o pagamento e obtém o número do pedido 
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Fluxo Principal: 1. O sistema lista os produtos que constam no carrinho de compras e disponibiliza 

as opções “Efetuar pagamento”, “Alterar item” e “Excluir item” [A1, A2]; 

2. O cliente seleciona a opção “Efetuar pagamento”; 

3. O sistema calcula o valor do pedido, apresenta o valor do pedido e solicita os 

dados de pagamento [R1, R2]; 

4. O cliente fornece os dados de pagamento; 

5. O sistema valida os dados de pagamento, gera o pedido e apresenta o número do 

pedido; 

Fluxos Alternativos: A1 – Alterar item 

1. O cliente seleciona um item da lista de produtos no carrinho de compras e 

seleciona a opção “Alterar item”; 

2. O sistema solicita que o cliente informe a quantidade que deseja alterar do item. 

3. O cliente informa a quantidade 

4. O sistema valida, altera a quantidade do item e retorna para o passo 1 do fluxo 

principal; 

A2 – Excluir item 

1. O cliente seleciona um item da lista de produtos no carrinho de compras e 

seleciona a opção “Excluir item”; 

2. O sistema exclui o item selecionado e retorna para o passo 1 do fluxo principal; 

Fluxos de Exceção: Não aplicável 

Regras: R1 – É obrigatório que o cliente tenha um desconto de 10% no valor do pedido se 

ele tiver mais de 1000,00 em compras nos últimos 30 dias.  

R2 – É obrigatório que o frete seja gratuito se o valor do pedido for maior que 

500,00. 

 

2.2 ESPECIFICANDO DE FORMA GRÁFICA (ABORDAGEM UCMODEL) 

Os Diagramas de Casos de Uso e Diagramas de Atividades da UML frequentemente são 

utilizados para especificar e detalhar os requisitos do software [Paydar e Kahani, 2015].  Os 

Diagramas de Atividades da UML podem ser utilizados tanto para modelar processos de 

negócio quanto para especificar métodos, operações e algoritmos complexos [Travassos et al. 

2008]. Esses diagramas também podem ser utilizados para especificar casos de uso 

graficamente [Mello et al. 2011]. Além disso, os Diagramas de Atividades são parte dos 

diagramas comportamentais propostos pela UML [OMG, 2010]. Alguns trabalhos têm usado 

esse diagrama para especificar casos de uso [Yue et al. 2010; Hasling et al. 2008; Gutiérrez et 

al. 2008; Almendros-Jiménez et al. 2005]. 

O UCModel é uma abordagem que utiliza o diagrama de atividades para especificar de 

forma gráfica os aspectos comportamentais do caso de uso. Esse metamodelo1 descreve um 

padrão que pode ser adotado na especificação de casos de uso [Massollar et al, 2012]. Ele 

                                                           
1O metamodelo UCModel foi definido como uma extensão do metamodelo da UML [OMG, 2010], especializando 
parte dos conceitos relacionados ao diagrama de atividades para capturar tanto as informações básicas acerca 
dos casos de uso quanto os fluxos das ações que descrevem o seu comportamento [Massollar et al, 2012]. 



6 
 

também utiliza um conjunto de elementos (Tabela 2) baseado em outras abordagens propostas 

na literatura [Tiwari e Gupta, 2013; Cockburn, 2001; Armour e Miller, 2000]. E possibilita um 

grau de formalismo maior para a especificação do caso de uso. 

Tabela 2: Elementos do caso de uso utilizados no UCModel retirado de Massollar et al. (2012) 

Elemento Descrição 

ID Identificador único do caso de uso. 

Nome Nome do caso de uso 

Descrição Uma breve descrição sobre o objetivo do caso de uso 

Ator(es) Nome(s) do(s) ator(es) que participa(m) do caso de uso 

Criticalidade Uma classificação, de acordo com uma escala ordinal, do quão crítico é esse caso de uso para a organização 

Frequência de 

uso 

Uma classificação, de acordo com uma escala ordinal da frequência de utilização do caso de uso para a 

organização. 

Pré-condições Uma descrição textual das condições que devem ser satisfeitas para que o caso de uso se inicie. 

Trigger Uma descrição textual dos eventos ou ações que iniciam o caso de uso. 

Fluxo Principal Uma sequência de passos numerados que descreve a sequência de ações que serão executadas considerando 

que nada de errado acontecerá durante essa execução. 

Fluxos 

Alternativos 

Uma sequência de passos numerados que descreve o comportamento do sistema quando existe uma 

alternativa na execução do caso de uso ou quando determinado estado ou condição é alcançado.  

Fluxos de 

exceção 

Uma sequência de passos numerados que descreve o comportamento do sistema quando algo inesperado 

ocorre. 

Regras São políticas, procedimentos ou restrições que devem ser levadas em consideração durante a execução do 

caso de uso. 

Passos Representam ações a serem executadas no contexto do fluxo ao qual pertencem. 

 

O UCModel fornece três especializações para a metaclasses2 da UML que formam o 

núcleo para a descrição dos casos de uso desse modelo [Massollar et al. 2012]: 

 Actor Action: representa uma interação do ator com o sistema na qual este faz uma 

requisição ao sistema informando os dados necessários;  

 System Action: representa uma ação do sistema em que os resultados gerados não 

são diretamente observados pelo ator; 

 System Response: representa uma ação do sistema em que os resultados são direta 

ou indiretamente observados pelo ator. Que pode ser a apresentação de resultados 

anteriores ou a solicitação de novos dados do ator. 

Esse núcleo representa uma sequência de ações de um comportamento do caso de uso. 

O elemento Activity representa um processo especificado por uma sequência de elementos 

Action. Nesse contexto, o primeiro passo foi mapear os elementos identificados na literatura 

                                                           
2O UCModel estende o metaclasses Activity da UML para capturar o caso de uso e seus elementos básicos 
como Activity, Action, Actor [Massollar et al. 2012]. 
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(ver Erro! Fonte de referência não encontrada.) e representá-los no metamodelo UCModel como 

apresentado na Figura 1 [Massollar et al. 2012]. 

Com base nesse mapeamento, foram definidos estereótipos para representar, no 

diagrama de atividades, o caso de uso e suas informações básicas. Também foi incluído ao 

metamodelo estereótipos que representam as regras de negócio que estão associadas ao caso de 

uso e devem estar sempre associadas as ações que serão impactadas por elas [Massollar et al. 

2012]. No UCModel os estereótipos que representam os tipos de regras são: 

 <<conceptual_rule>>: regra relacionada à perspectiva de conceituação – restringe 

as ações do sistema, estabelecendo condições para sua execução; 

 <<navigation_rule>>: regra relacionada à perspectiva de navegação – restrições de 

quais caminhos podem ser navegados e quais informações serão solicitadas ao ator; 

 <<presentation_rule>>: regra relacionada à perspectiva de apresentação – restrições 

de como as informações serão apresentadas ao ator; 

 

Figura 1: Metamodelo UCModel e seus elementos básicos retirado de Massollar et al. (2012)  
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Figura 2: Exemplo do Diagrama de Atividades que representa um caso de uso com os 

elementos do UCModel retirado de Massollar et al. (2012) 

A Figura 2 apresenta um exemplo de um diagrama de atividades mostrando como o caso 

de uso será modelado a partir do UCModel. São apresentados os seguintes elementos:  

1. <<use_case_description>> = indica o conjunto de elementos utilizados para a 

definição do caso de uso, são eles: 

a. id = número único que identifica o caso de uso; 

b. summary = breve descrição do objetivo do caso de uso; 

c. actors = nome dos atores separados por vírgula; 

d. trigger =expressão que indica o evento ou condição que dispara a execução do caso de 

uso;  

e. criticality = Indica o nível de criticalidade do caso de uso (escala ordinal); 

f. frequencyofuse = Indica a freqüência, em escala ordinal, com que o caso de uso é 

executado pelos atores; 

2. <<precondition>> = indica a expressão da pré-condição que o caso de uso espera para 

que seja iniciado; 

3. <<poscondition>> = indica a expressão de pós-condição que o caso de uso deve 

alcançar ao ser finalizado; 

4. R1, R2 e R3 são os identificadores únicos para cada regra e estão associadas à ação na 

qual esta regra impacta. Cada regra utiliza um estereótipo para identificar qual o seu 

tipo, como apresentado anteriormente (<<conceptual_rule>>, <<presentation_rule>> 

e <<navigation_rule>>); 

5. A sequência das ações “ação 1” e “ação 2” representam o fluxo principal que começa 

com o nó inicial ao nó final sem nenhuma condição de guarda associada.  
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Para representar os fluxos de eventos (fluxos principal, alternativos e de exceção) do 

caso de uso no DA, estes devem ser modelados de forma separada. A Figura 3 apresenta um 

exemplo de como esses fluxos são modelados separadamente para o caso de uso “Concluir 

Compra” utilizando o UCModel. O fluxo principal é identificado com a linha tracejada azul, 

onde contém a sequência das ações que começa do nó inicial até o nó final. Os fluxos 

alternativos são identificados pelo nó de decisão, neste ponto do diagrama, existe um caminho 

alternativo que pode ser executado dependendo da condição associada ao fluxo alternativo. 

Nesse exemplo, o fluxo alternativo é identificado pelo “A1” e “A2” como destacado com a 

linha tracejada laranja. Cada ação é identificada pelos estereótipos: <<actor_action>>, 

<<system_action>> e <<system_response>>. Esses estereótipos representam a ação do ator e 

sistema como apresentados anteriormente. E as regras de negócio estão representadas pelos 

identificadores R1 e R2 usando os comentários no diagrama de atividades e classificados com 

os tipos de regras (identificado com a linha tracejada verde). Além disso, cada regra de negócio 

estará associada à ação que será impactada por ela. 

 

Figura 3: Exemplo de um caso de uso especificado com UCModel baseado em Massollar et al. (2012) 
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3 ESTUDO EXPERIMENTAL 

Com o propósito de comparar especificações de casos de uso utilizando as abordagens 

textual e gráfica foi realizado um estudo experimental para comparar as abordagens em termos 

de: (a) menor tempo para especificar um caso de uso; e (b) maior grau de corretude da 

especificação gerada. As atividades e os papéis que compõem o processo de planejamento e 

execução deste estudo serão descritas nas próximas subseções. 

3.1 OBJETIVO 

O objetivo deste estudo segundo o Paradigma GQM [Basili, 1994] está definido na 

Tabela 3. 

  Tabela 3: Objetivo segundo Paradigma GQM 

Analisar As abordagens textual e gráfica para especificação de casos de uso 

Como propósito de  Caracterizar 

Em relação a  Tempo gasto, corretude na especificação dos casos de uso e 

percepção sobre facilidade de uso e utilidade 

Do ponto de vista dos Dos pesquisadores em engenharia de software 

No contexto Especificação de casos de uso de uma aplicação real por estudantes 

de graduação dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de 

Informação da UFAM 

3.2 HIPÓTESES  

O estudo foi planejado e conduzido a fim de colocar à prova as seguintes hipóteses (nula 

e alternativa, respectivamente) em relação aos indicadores quantitativos: 

 H01: O tempo para utilização das abordagens textual e gráfica para especificar 

um caso de uso é igual.  

 HA1: O tempo necessário para especificar um caso de uso com a abordagem 

textual é diferente da abordagem gráfica. 

 H02:  A corretude da especificação do caso de uso com a abordagem textual é 

igual a com a abordagem gráfica.  

 HA2: A corretude da especificação do caso de uso com a abordagem textual é 

diferente da abordagem gráfica. 

O indicador Tempo representa o tempo total gasto por cada participante para realizar a 

especificação do caso de uso em cada abordagem. O indicador Corretude verifica o quão 

correto o caso de uso foi especificado por cada participante. 
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3.3 PLANEJAMENTO DO ESTUDO 

Durante o planejamento, foram definidos os seguintes recursos necessários para a 

realização do estudo: 

 Ambiente: realizado em um ambiente acadêmico (off-line), dentro de uma disciplina 

ofertada aos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação. Para a 

execução do estudo foram reservadas duas salas de aula, uma para cada grupo. 

 Contexto: O estudo foi executado com requisitos, diagramas de caso de uso e mockups 

de um projeto real para um sistema Web de Agendamento de Veículos. O cenário 

utilizado para especificar o caso de uso está relacionado com a confirmação do condutor 

após a execução do serviço de agendamento de veículo (ver Figura 4). O objetivo é 

permitir a um condutor pesquisar no sistema seus agendamentos e escolher um deles 

para concluir. Ao escolher um agendamento o condutor informa os dados de conclusão.   

O estudo foi conduzido com estudantes de graduação do curso de Ciência da 

Computação e Sistema de Informação (segundo semestre de 2015) da Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM). Os alunos haviam cursado anteriormente a disciplina 

introdutória de “Engenharia de Software” e estavam cursando a disciplina de “Análise 

e Projeto de Sistemas”. 

 Participantes: O estudo foi realizado com 44 alunos de graduação do 6º período dos 

cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação que estavam cursando a 

disciplina de Análise e Projeto de Sistemas (APS).  

 Artefatos: Todos os participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), no qual concordaram em fornecer seus resultados para análise. Os 

materiais utilizados durante o estudo foram: os diagramas de casos de uso de um sistema 

real da indústria, os requisitos descrevendo os cenários juntamente com seus 

“Mockups”, um roteiro para orientação durante a modelagem e questionários pós-

modelagem (ver Figura 4). Todos os artefatos do estudo foram validados por dois 

especialistas (pesquisadores e desenvolvedor de sistemas). 

 Treinamento: Inicialmente cada aluno recebeu treinamento sobre as duas abordagens 

(1 hora). Após isso, os alunos fizeram exercícios práticos de especificação de casos de 

uso com as duas abordagens (1 hora). Este tempo foi suficiente para apresentar as 

abordagens e exemplificar seu uso. Após o treinamento os alunos responderam um 

formulário de caracterização (ver Tabela 4) para avaliar o conhecimento e experiência 

de cada um e também responderam o TCLE. Depois disso, os alunos foram atribuídos 
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aos grupos (1 e 2) de forma aleatória, baseado no formulário de caracterização. Cada 

aluno (Grupo 1 e 2) recebeu os artefatos para especificar o caso de uso (ver Figura 4). 

No final do experimento, cada aluno do grupo 1 respondeu questionários de pós-

modelagem como detalhado na Subseção 3.4. Execução do Estudo.  

 Monitores: Foram selecionados dois monitores para auxiliarem na execução desse 

estudo experimental. Eles receberam treinamento sobre as atividades que seriam 

realizadas durante o estudo.  

 

Figura 4: Artefatos utilizados no experimento 

3.4 EXECUÇÃO DO ESTUDO 

O estudo ocorreu em dois dias, durante as aulas da disciplina de APS (Análise e Projeto 

de Sistemas). No primeiro dia, os alunos tiveram um treinamento sobre as duas abordagens que 

seriam utilizadas. Durante o treinamento foram apresentados exemplos de especificação de 

casos de uso utilizando a forma textual (Abordagem textual) e com Diagrama de Atividades 

utilizando abordagem gráfica (UCModel). Após o treinamento foram passados exercícios 

práticos de como especificar um caso de uso utilizando a abordagem gráfica. Para isso foi 

apresentado um diagrama de casos de uso de um sistema real da indústria, os requisitos 

descrevendo os cenários juntamente com seus “Mockups”. Para o primeiro caso de uso do 
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exercício prático, foi construído o diagrama de atividades mostrando o “passo a passo” de como 

utilizar os elementos da abordagem gráfica para especificar os fluxos (principal, alternativos e 

exceções) e regras de negócio. Durante a construção desse diagrama os alunos participaram 

tirando suas dúvidas. Depois os alunos construíram sozinhos novos casos de uso do mesmo 

sistema, utilizando outros requisitos, juntamente com seus protótipos (mockups). Após os 

exercícios todos os alunos preencheram o Formulário de Caracterização com perguntas sobre o 

conhecimento dos participantes em relação à modelagem de sistemas com diagramas da UML 

e em especificação de casos de uso (ver Tabela 4).  

Tabela 4: Questões para avaliar o conhecimento sobre Modelagem e Especificação de Casos de Uso 

Conhecimento em Modelagem de Sistemas 

Grau de experiência Como adquiriu 

NENHUMA 

EXPERIÊNCIA 

Não possui conhecimento em modelagem de diagramas utilizando a 

UML ou possui alguma noção sobre a linguagem UML através de 

leituras/palestras/tutoriais, mas sem experiência prática; 

BAIXA Participou de pelo menos um 1 projeto onde modelou diagramas da 

UML em sala de aula; 

MÉDIA Participou de 1 a 4 projetos na indústria onde modelou diagramas da 

UML. 

ALTA Participou em mais de 5 projetos de software na indústria onde modelou 

diagramas da UML. 

Experiência em Especificação de Casos de Uso 

NENHUMA 

EXPERIÊNCIA 

Não possui experiência prévia em especificação de casos de uso ou 

possui algumas noções através de leituras em livros, artigos, aulas e 

outros, mas sem experiência prática na indústria; 

BAIXA Participou de pelos menos um projeto em sala de aula especificando 

caso de uso; 

MÉDIA Participou de 1 a 4 projetos na indústria atuando como Analista na 

especificação de caso de uso; 

ALTA Participou em mais de 5 projetos na indústria atuando como Analista 

na especificação de caso de uso; 

O processo de classificação dos participantes foi realizado por dois pesquisadores que 

analisaram os formulários de caracterização e chegaram a um consenso sobre o nível de 

conhecimento e experiência de cada participante. Essa classificação foi posteriormente 

discutida com um terceiro pesquisador sênior para obtenção da classificação final. No segundo 

dia, com base nos dados coletados através do formulário de caracterização (princípio de design 

de balanceamento), os participantes foram divididos em grupos (princípio de design de 

agrupamento). Os participantes foram atribuídos aleatoriamente aos grupos (princípio de design 

de aleatoriedade). Ambos os grupos especificaram o mesmo cenário. Cada grupo foi formado 

por 22 participantes. Cada grupo utilizou apenas um tratamento. A Tabela 5 apresenta a 

classificação final da distribuição dos participantes por grupos com o grau de conhecimento. 
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Tabela 5: Grau de Conhecimento dos alunos por Grupo 

UCModel – Grupo 1 

P 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 I B B B B B B B B B M B B B B B B B M B B B B 

 II B B B B B B B B B B B M B B B M B M B B B B 

Tradicional – Grupo 2 

P 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 50 51 

I B M M B B B M B B B B B B B B B B B B B B B 

II B M M B B B M M B B B M B B M B B B B B B B 

Legenda: P – Participante; I – Conhecimento em Modelagem UML; II – Experiência em Especificação em Casos de 

Uso; N – Nenhuma experiência; B – Baixa; M – Média; e A – Alta; 

Durante todo o processo de execução desse estudo os alunos realizaram suas atividades 

de forma individual e não receberam nenhum auxílio dos pesquisadores envolvidos. Na Figura 

5 apresenta de forma resumida os passos utilizados para execução do estudo. 

 

Figura 5: Passos utilizados na execução do Estudo 

Após a especificação, os alunos do Grupo 1 responderam um questionário pós-

modelagem (Ver Anexo B) considerando sua experiência durante a modelagem para expor sua 

percepção sobre a abordagem gráfica. Os participantes responderam a questões relativas à 

utilização da abordagem gráfica (UCModel) quanto à sua utilidade em especificar e melhorar 

o entendimento da interação do caso de uso. Também a facilidade da abordagem para aprender 

e construir uma especificação de um caso de uso. Os alunos do Grupo 2 não responderam essas 

questões, pois não utilizaram a abordagem gráfica, ou seja, o experimento foi realizado uma 

única vez sem a troca dos Grupos. Além disso, os alunos do Grupo 1 também responderam 

questões relativas à intenção de utilizar uma das abordagens (Textual e Gráfica) ou outra 

abordagem existente que seria melhor para especificar um caso de uso (Ver Anexo C). Através 

das respostas dos alunos a essas questões, foram coletados os pontos positivos e negativos da 

experiência dos participantes em utilizar as duas abordagens.  
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3.5 PROCESSOS DE SELEÇÃO DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO DOS CASOS DE USO 

Para avaliar a corretude das especificações geradas pelos participantes durante o estudo, 

primeiramente três pesquisadores realizaram a análise dos 16 métodos encontrados na revisão 

sistemática realizada por Tiwari e Gupta (2015). Esses métodos têm como objetivo avaliar a 

qualidade de especificações de casos de uso. O Anexo A (Seção 7) deste relatório apresenta a 

análise das características destas tecnologias, ou seja, o motivo de ter sido selecionada ou não 

para avaliar a qualidade das especificações geradas neste estudo.  

Após essa análise, os métodos propostos por Phalp et al. (2007) e por Anda et al. (2009) 

foram selecionados. Esses dois métodos foram escolhidos por apresentar itens de verificação 

que auxiliam a avaliação da qualidade das especificações de casos de uso. Para investigar qual 

dos métodos auxiliava a identificação do maior número de defeitos nas especificações, foram 

utilizadas quatro especificações de casos de uso, duas para cada abordagem. A avaliação das 

especificações foi realizada por um pesquisador e, posteriormente, conferida e discutida por 

outros dois pesquisadores. O método escolhido foi o de Anda et al. (2009), denominado 

“Atributos de Verificação dos Modelos de UC”. Esse método foi escolhido, pois apresenta 

diretrizes que auxiliam de forma mais detalhada quais informações as abordagens de UCs 

devem conter para atender aos requisitos de qualidade de um caso de uso. Além disso, a 

taxonomia proposta pelos autores auxilia na verificação de defeitos do caso de uso de forma 

guiada. Para cada atributo de verificação são definidas diretrizes que os casos de uso devem 

seguir. Com isso, a execução da avaliação se torna mais direcionada e orientada para identificar 

os defeitos da especificação de um caso de uso [Anda et al. 2009]. 

Após a definição do método a ser utilizado para avaliar a corretude das especificações de 

casos de uso geradas no estudo, retirou-se a referência dos participantes, identificando-os com 

um código. O processo de avaliação das especificações foi realizado em duas etapas. Na 

primeira etapa um pesquisador avaliou as especificações que os participantes elaboraram a 

partir dos artefatos entregues (casos de uso, requisitos e os mockups).  

Na segunda etapa, dois pesquisadores revisaram por completo a avaliação realizada. 

Durante a avaliação dos casos de uso houve a necessidade de incluir novos itens para 

complementar o Checklist de avaliação dos atributos que não haviam sido identificados nos 

itens de avaliação propostos por Anda et al. (2009). Esses novos itens foram percebidos durante 

a avaliação dos casos de uso. Os novos itens serviram para identificar novos defeitos nos 

modelos como problemas nas referências de fluxos alternativos ou fluxos de exceção, e regras 
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de negócio que haviam sido descritos no caso de uso, mas não haviam sido referenciadas em 

nenhum momento, ou seja, não estavam associadas aos passos dos fluxos onde seriam 

aplicadas. Outro problema identificado nos modelos foi à falta de completude nos fluxos 

alternativos ou de exceção, ou regras de negócio, que estavam descritos de forma incompleta, 

ou seja, faltando descrever algumas informações importantes para que o caso de uso estivesse 

correto ou completo. Esses itens foram avaliados por dois especialistas em casos de uso. Por 

exemplo, no atributo de verificação “Incorretude”, os novos itens serviram para identificar 

fluxos alternativos, de exceção ou regras de negócio que estavam descritas de forma 

incompleta. Esses novos itens, estão sinalizados em negrito na Tabela 6 (coluna “Definição e 

Execução”). Foram utilizados os seguintes atributos de verificação, baseados em Anda et al. 

(2009): Incorretude, Redundância, Falha de Integridade, Inconsistência, Ambiguidade, Falha 

de Legibilidade, Falha de Nível de Abstração, Falha na Manutenibilidade e Inverificável.  

 

Tabela 6: Exemplo dos Atributos de Verificação de Modelos de Casos de Uso baseados em Anda et 

al. (2009) 

Atributos de 

Qualidade 

Definição e Execução 

1) Incorretude na 

funcionalidade 

Os requisitos identificados devem ser representados corretamente sem 

informações que mudem as necessidades. Não deve conter: 

1.1. atores com descrições incorretas; 

1.2. casos de uso que não são independentes ou tarefas distintas; 

1.3. dependências incorretas entre atores e casos de uso ou entre casos de uso; ou  

1.4. casos de uso com eventos ou fatos incorretos, fluxos alternativos incorretos ou pré ou 

pós-condições que não são realmente pré-requisitos para os estados iniciais e finais do 

caso de uso; 

1.4.1. fluxos alternativos, fluxos de exceção, regras de negócio descritos mas não 

foram referenciados em nenhum momento no caso de uso; 

1.4.2. referencias incorretas de fluxos alternativos, fluxos de exceção e regras de 

negócio que não foram descritos no caso de uso; 

1.4.3. fluxo principal, fluxos alternativos, fluxos de exceção e regras de negócio 

incompletos, quando ficou faltando descrever algumas informações 

importantes para sua compreensão; 

2) Redundância Não deve conter informações superficiais, como: 

2.1. atores que não vão interagir com o sistema; 

2.2. casos de uso com funcionalidades que estão fora do contexto do sistema; 

2.3. dependências superficiais entre atores e casos de uso ou entre casos de uso; ou 

2.4. atores, pré-condições ou eventos superficiais; 

3) Falha de 

Integridade 

Todos os requisitos implícitos devem ser atendidos pelo modelo de casos de uso e 

não deve faltar: 

3.1. atores na forma de pessoas ou entidades externas que têm objetivos relacionados ao 

sistema; 

3.2. funcionalidades que não foram descritas como casos de uso ou que os objetivos dos 

atores que não possuem um caso de uso relacionado; 

3.3. entradas ou saídas para casos de uso; 

3.4. eventos que são necessários para a compreensão do caso de uso; 

3.5. fluxos alternativos; ou 

3.6. dependências entre o ator e um caso de uso ou entre casos de uso; 
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Atributos de 

Qualidade 

Definição e Execução 

3.7. Faltou descrever o objetivo do caso de uso; 

3.8. Faltou descrever algum elemento do modelo que está sendo utilizado como: 

identificador do caso de uso, nome do caso de uso, pré e pós-condições, regras de 

negócio; 

4) Inconsistência Deve ter consistência entre todos os elementos do modelo de casos de uso. A 

estrutura dos casos de uso, o uso da linguagem e gramática deve ser consistente em todos os casos 

de uso. Não deve haver nenhuma: 

4.1. descrição de atores incompatíveis com o comportamento do caso de uso; 

4.2. inconsistências entre as descrições de casos de uso; 

4.3. inconsistências na numeração dos fluxos alternativos, ou de eventos; 

4.4. pré e pós-condições que são inconsistentes com as descrições dos casos de uso; 

5) Ambiguidade Não deve existir ambiguidade nas descrições de casos de uso ou em terminologias como: 

5.1. nomes de atores que não refletem seu papel; 

5.2. descrições de atores muito grandes; 

5.3. nomes de casos de uso que não refletem os objetivos do caso de uso; 

5.4. descrições ambíguas nas pré ou pós-condições; 

5.5. descrições ambíguas nos eventos; 

5.6. descrições ambíguas nos fluxos alternativos ou de exceções; 

5.7. qualquer uso de advérbios, adjetivos, pronomes, sinônimos, homônimos, referências, ou 

negativos 

6) Falha de 

Legibilidade 

As descrições de casos de uso devem ser corretas e utilizar uma terminologia comum. Não deve 

haver informações duplicadas, casos de uso muito grandes ou muito pequenos, ou suposição de 

como um ator irá executar as suas próprias tarefas internas. Cada caso de uso deve seguir um 

caminho lógico para um objetivo claro. 

Faltou utilizar um nome ou termo para identificar um fluxo alternativo, de exceção ou regra 

de negócio, como por exemplo: A1, FA01 para Fluxo Alternativo 1; E1, FE01 para Fluxo de 

Exceção e RN01, RN ou Regra 1 para Regras de Negócio; 

7) Falha no Nível de 

Abstração 

No modelo de caso de uso deve esta descrito somente o que o sistema deve fazer, em um nível 

adequado de granularidade, sem descrições da interface do usuário ou soluções de projeto. 

8) Falha de 

Manutenibilidade 

O modelo de caso de uso deve permitir que alterações sejam feitas sem mudar a consistência, a 

estrutura e o estilo do casos de uso. 

9) Inverificável A especificação do caso de uso deve permitir que seja testada por uma pessoa, ou seja, quando o 

sistema estiver pronto, seja possível verificar se os itens descritos foram atendidos. Além disso, 

também que seja possível a verificação automática. 

 

Além disso, foram criadas categorias para os principais tipos de defeitos (Tabela 7). Cada 

defeito possui um grau de severidade (ver a 4ª Coluna – GS). E cada defeito possui um código 

associado a sua categoria (1ª Coluna – Códigos) formado pelas três letras iniciais da categoria 

e o número sequencial (Ex.: Incorretude_01 – INC_01; Falha de Integridade_01 – FIN_01). Por 

exemplo, na Tabela 7, o defeito “Regras Incompletas” possui o código INC_07 que está 

associado a categoria “Incorretude” e classificado ao grau de severidade “Médio”. A severidade 

do tipo “Grave” foi utilizada para classificar defeitos de omissão de fluxos ou regras de negócio 

que não foram descritos no caso de uso. Os defeitos de severidade “Média” foram utilizados 

para classificar fluxos ou regras de negócio que não foram descritos por completo, ou que foram 

descritos de forma incorreta, passos de fluxos que ficaram faltando, fatos incorretos ou 

informações estranhas descritas do caso de uso. Os defeitos de severidade “Baixa” 
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identificaram aqueles defeitos que não prejudicavam a compreensão e entendimento do caso de 

uso.  

Tabela 7: Defeitos e Grau de Severidade 

Códigos Defeitos CAT GS 

INC_01 Pré e Pós-condições, Eventos Incompletos Incorretude B 

INC_02 Referências de Fluxos, Regras Incorretos Incorretude B 

INC_03 Faltou referenciar Casos de Uso/Fluxos/Regras no caso de uso Incorretude B 

INC_04 Identificação de Atores e Casos de Uso Incorretos Incorretude B 

INC_05 Descrição do Caso de Uso Incorreta Incorretude B 

RED_01 Fluxos, Eventos que realizam a mesma tarefa Redundância B 

FIN_01 Faltou identificar/descrever o ator, pré e pós-condição Falha de Integridade B 

ICO_01 Fluxos com numeração incorreta Inconsistência B 

ICO_02 Eventos Inconsistentes com o comportamento do Caso de Uso Inconsistência B 

FLE_01 Não utilizou uma terminologia comum Falha de Legibilidade B 

FLE_02 Fluxos e Regras não claros (confusos) Falha de Legibilidade B 

AMB_01 Descrições ambíguas nos eventos, Fluxos, Regras Ambiguidade M 

ICO_03 Regras Inconsistentes com o comportamento do Caso de Uso Inconsistência M 

INC_06 Fluxos incorretos com mais de um cenário Incorretude M 

INC_07 Regras Incompletas Incorretude M 

INC_08 Omissão de Passos (faltam passos em algum fluxo) Incorretude M 

INC_09 Fato Incorreto/Informações estranhas descritos nos Fluxos/Regras Incorretude M 

FIN_02 Omissão de Fluxos/Regras Falha de Integridade G 

Legenda: Códigos – Código do defeito associado a categoria; Defeitos – Descrição dos defeitos; CAT – 

Categoria do tipo defeito; GS – Grau de Severidade; B – Defeito Baixo; M – Defeito Médio; G – Defeito 

Grave 

 

4 RESULTADOS  

Nesta seção são apresentados os resultados quantitativos e qualitativos obtidos no estudo 

experimental. Na Subseção 4.1 são descritos os resultados quantitativos relativos ao tempo para 

construção e a corretude das especificações dos casos de uso gerados pelas duas abordagens. 

Os resultados qualitativos relativos à percepção dos participantes quanto à facilidade e utilidade 

de cada abordagem são apresentados na Subseção 4.2 

4.1 RESULTADOS QUANTITATIVOS 

Os principais defeitos encontrados em ambas as abordagens foram: 1) Incorretude na 

Funcionalidade, 2) Redundância, 3) Falha de Integridade, 4) Inconsistência, 5) Ambiguidade e 

6) Falha na Legibilidade, apresentados na Tabela 6. Durante a avaliação não foram encontrados 

defeitos relacionados aos itens de avaliação como: 7) Falha no Nível de Abstração, 8) Falha 

Manutenibilidade e 9) Verificável. Devido às especificações dos casos de uso não possuírem 

descrições com soluções de projeto ou implementação (Nível de abstração), assim como não 
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houve uma etapa de verificação para avaliar se as especificações podiam ser testadas por 

engenheiros de software (Verificável).  

A partir da classificação dos defeitos e o grau de severidade apresentados na Tabela 7 

foram contados os números de defeitos encontrados por participante. A seguir são descritos os 

resultados quantitativos quanto à corretude das especificações dos casos de uso gerados pelos 

participantes utilizando as duas abordagens: textual e gráfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 6 mostra o número de diferentes tipos de defeitos identificados na avaliação 

dos casos de uso. No total houve 109 defeitos dos casos de uso gerados pela abordagem gráfica 

e 106 gerados pela abordagem textual. O maior número de defeitos encontrados nas 

especificações geradas pela abordagem gráfica foi de Falha de Integridade (um total de 62 

defeitos), seguido pelos defeitos de Incorretude (33) e Falha de Legibilidade (14). Em relação 

aos 62 defeitos de Falha de Integridade encontrados na abordagem gráfica, estão relacionados 

à omissão de fluxos ou regras que não foram especificados. E os 33 defeitos de Incorretude, 

estão relacionados à pré e pós condições que não estavam descritos de forma completa no caso 

de uso. No entanto, não foram identificados defeitos de Redundância, Inconsistência e 

Ambiguidade nas especificações geradas por essa abordagem.  

Na abordagem textual os defeitos foram mais distribuídos, de forma que foram 

encontrados 48 defeitos relacionados à Incorretude, seguido por Falha de Integridade (45), 

Falha de Legibilidade (5), Inconsistência (4), Redundância (2) e Ambiguidade (2). Com relação 

à abordagem textual conforme apresentado na Figura 6 o maior número de defeitos foi na 

Incorretude e, conforme Anda et al. (2009), isso demonstra que a técnica de modelagem de caso 

Figura 6: Diferentes Tipos de Defeitos por abordagens 
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de uso utilizada pelos participante não foi empregada corretamente. Os 48 defeitos de 

Incorretude identificados na abordagem textual estão associados a descrições incompletas como 

pré e pós-condições, referências de fluxos alternativos, regras e outros casos de uso que não 

foram referenciados na descrição do caso de uso. Além disso, os 45 defeitos de Falha de 

Integridade encontrados nessa abordagem também estão relacionados à omissão de fluxos ou 

regras de negócio que não foram descritos no caso de uso.  

 

Figura 7: Número de defeitos de Incorretude encontrados nos modelos de casos de uso  

A Figura 7 detalha os defeitos relacionados à Incorretude encontrados em cada 

abordagem mostrando a quantidade de defeitos por código conforme apresentado na Tabela 7 

(INC_01, INC_02, INC_03, INC_04, INC_05, INC_06, INC_07, INC_08 e INC_09).  

Para o defeito “Pré e Pós-condições, Eventos Incompletos” (INC_01) as duas 

abordagens obtiveram a mesma quantidade, ou seja, nenhuma abordagem foi melhor que a outra 

(Textual – 17 defeitos e Gráfica – 17 defeitos).  

A abordagem textual foi melhor do que a abordagem gráfica nos itens: INC_04, 

INC_05, INC_06, INC_08 e INC_09. Para os itens INC_04 e INC_05, não ocorreu nenhum 

defeito nos casos de uso gerados pela abordagem textual, ou seja, os casos de uso continham a 

identificação dos atores e a descrição do objetivo do caso de uso. 

A abordagem gráfica foi melhor em referenciar fluxos, regras e casos de uso no 

diagrama (INC_03) do que a abordagem textual. Também foi melhor em elaborar fluxos 

(INC_06), contendo um cenário, e descrever as regras por completo (INC_07) do que a 

abordagem textual. 
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A Figura 8 mostra o número de defeitos de cada abordagem distribuídos por grau de 

severidade. A abordagem gráfica teve o maior número de defeitos do tipo Grave (58), com uma 

diferença de 17 defeitos em relação a abordagem textual (41). Os defeitos deste tipo (Grave) 

mostrou que faltou serem descritos os fluxos ou regras de negócio importantes para a 

completude do caso de uso nas duas abordagens. Em comparação com a abordagem textual, os 

casos de uso desenvolvidos com a abordagem gráfica obtiveram um menor número de defeitos 

do tipo Médio (8) e Baixo (43), ou seja, houve menos defeitos relacionados a Incorretude, 

Inconsistência, Falha de Legibilidade e Redundância.  

Na abordagem textual houve mais defeitos do tipo Baixo (52) e Médio (13) que estão 

relacionados à Incorretude no caso de uso. Estes defeitos são de descrições de casos de uso com 

fluxos incorretos (contendo mais de um cenário), regras incompletas, omissão de passos em 

alguns fluxos de eventos e fatos incorretos ou informação estranha descrito nos fluxos ou regras.  

A análise do tempo para especificar um caso de uso por participante tiveram as seguintes 

hipóteses testadas: 

 H01: O tempo para utilização das abordagens textual e gráfica para especificar um caso 

de uso é igual. 

 HA1: O tempo necessário para especificar um caso de uso com a abordagem textual é 

diferente da abordagem gráfica. 

A Tabela 8 mostra os resultados do número de defeitos e o tempo gasto por participante 

por abordagens. 

 

Figura 8: Resumo do número de defeitos por Grau de Severidade 
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Tabela 8: Resumo do número de defeitos e tempo gasto por participante 

GRUPO 1 - UCModel GRUPO 2 - Tradicional 

Partic. Núm. Defeitos(1) T1(min.) Partic. Núm. Defeitos (2) T2(min.) 

S1 4 60 S30 3 50 

S2 7 64 S31 5 40 

S3 9 45 S32 9 27 

S4 6 45 S33 6 35 

S5 4 59 S34 4 30 

S6 4 58 S35 3 42 

S7 4 28 S36 5 40 

S8 2 47 S37 2 38 

S9 5 41 S38 5 40 

S10 5 53 S39 5 46 

S11 6 62 S40 3 47 

S12 6 65 S41 7 60 

S13 4 81 S42 5 74 

S14 6 63 S43 4 65 

S15 7 45 S44 4 47 

S16 4 57 S45 5 51 

S17 5 50 S46 4 80 

S18 5 55 S47 4 73 

S19 3 59 S48 5 78 

S20 2 56 S49 3 78 

S21 6 60 S50 8 82 

S22 5 65 S51 7 44 
Legenda: Partic. → Participantes 

Núm. Defeitos (1) → Número de defeitos dos modelos gerados pela UCModel 
Núm. Defeitos (2) → Número de defeitos dos modelos gerados pela abordagem Tradicional 

T1 (min.) → Tempo gasto em minutos para especificar com UCModel 

T2 (min) → Tempo gasto em minutos para especificar com a abordagem Tradicional 

Para analisar o tempo gasto das duas amostras, primeiramente foi realizado o teste de 

normalidade. Utilizou o teste de Shapiro-Wilk (1965) devido ao tamanho da amostra do estudo 

ser de 44 participantes. O teste de normalidade tem como objetivo, verificar a suposição de 

normalidade em um conjunto de dados [Shapiro-Wilk, 1965]. O resultado do teste de 

normalidade mostrou que a distribuição dos valores de tempo não é normal para ambos os 

grupos (com p= 0,328 para abordagem gráfica e p= 0,036 para abordagem textual).  

Como o resultado do teste de normalidade mostrou que as amostras não foram normais, 

resolveu-se utilizar um teste não-paramétrico Mann-Whitney. Para realização da análise 

estatística foi utilizado o software SPSS com α=0.05. Como apresentado na XXXX, observou-se 

que a mediana do grupo que utilizou à abordagem gráfica é maior que a mediana do grupo que 

utilizou à abordagem textual. No entanto, quando as duas amostras foram comparadas 

utilizando o teste de Mann-Whitney, não foi possível encontrar diferença estatística 

significativa entre os dois grupos (p = 0,341). Esses resultados apoiam a H01 que afirma que 

não há diferença entre utilizar à abordagem textual e abordagem gráfica para especificar um 

caso de uso com relação ao indicador de tempo. O grupo da abordagem gráfica ficou 
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concentrado entre 45 a 60 minutos como mostra o segundo e terceiro quartil. O grupo da 

abordagem textual foi mais disperso e ficou entre 40 e 70 minutos, como mostra o segundo e 

terceiro quartil. Nesse sentido, o tempo dispendido pelos participantes para especificar um caso 

de uso, pode variar de acordo com sua habilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise do número de defeitos identificados por participante tiveram as seguintes 

hipóteses testadas: 

 H02: A corretude da especificação do caso de uso com a abordagem textual é igual a 

com a abordagem gráfica. 

 HA2: A corretude da especificação do caso de uso com à abordagem textual é diferente 

da abordagem gráfica. 

Para avaliar o indicador de corretude (H02) também foi realizado o mesmo teste de 

normalidade para avaliar se a distribuição entre os grupos era normal. Os resultados do teste 

mostraram que a distribuição entre os grupos não é normal (com p= 0,318 para abordagem 

gráfica e p= 0,093 para abordagem textual).  

A Erro! Fonte de referência não encontrada. mostra o gráfico de boxplot comparando 

a distribuição do número de defeitos (corretude) por abordagem. Notou-se que a corretude para 

os dois grupos é similar. O resultado do teste não-paramétrico mostrou que não há diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos (p = 0,606). Esses resultados apoiam a H02, que 

afirma que não há diferença entre utilizar à abordagem textual e à abordagem gráfica para 

especificar um caso de uso com relação ao indicador de corretude. Pode-se observar que o 

número de defeitos para o grupo da abordagem gráfica, ficou mais concentrado entre quatro 

Figura 9: Boxplots do tempo por Grupo 
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(04) a seis (06) defeitos por participante. Para abordagem textual ficou concentrado entre quatro 

(04) e cinco (05), e houve alguns participantes (outliers) que tiveram maior número de defeitos 

na abordagem textual, ou seja, entre sete (07) e nove (09), assim como outros participantes que 

tiveram menos entre dois (02) e três (03) defeitos. No entanto, a mediana dos grupos para esse 

indicador (Corretude) foi igual, ou seja, os grupos (abordagem textual e gráfica) tiveram o 

mesmo número de defeitos por participante. Também houve um participante (outliers) que teve 

nove defeitos, assim como houve dois participantes que tiveram apenas dois defeitos 

identificados.  

 

Figura 10: Boxplots do número de defeitos por abordagens 

Os outliers (S32, S37, S40, S41, S50, S51) da abordagem textual, apresentaram os 

mesmos defeitos (Falha de Integridade, Incorretude) de omissão de fluxos ou regras no caso de 

uso, além de alguns apresentarem defeitos de Falha de Legibilidade. Contudo, o participante 

S32, que possui conhecimento médio em especificação de casos de uso, apresentou o pior 

desempenho no indicador corretude, obteve nove defeitos distribuídos em Falha de Integridade, 

Incorretude, Inconsistência e Falha de Legibilidade. Em comparação com os demais outliers, o 

participante 32, foi o que gastou menos tempo (27 min.) para especificar o caso de uso e 

consequentemente omitiu fluxos, regras, passos e faltou identificar os atores, pré e pós 

condições do caso de uso. Já o participante S37, que também possui conhecimento médio em 

especificação de casos de uso, apresentou melhor desempenho nos dois indicadores (Tempo e 

Corretude) gastando onze (11) minutos a mais que o participante S32. Apesar dos participantes 

S32 e S37 possuírem o mesmo nível de conhecimento em especificação de casos de uso e 

utilizarem um tempo aproximado, podem não possuir a mesma experiência individual para 

especificar casos de uso. Segundo Wiegers (1999) uma boa especificação de requisitos é 
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adquirida através de experiências anteriores, em que se aprende com os problemas encontrados 

no passado. 

Dentre todos os participantes da abordagem textual, o participante S50 gastou mais 

tempo para especificar o caso de uso e obteve oito (08) defeitos distribuídos em Falha de 

Integridade, Incorretude e Redundância. Já o participante S51 gastou metade do tempo e 

apresentou um defeito a menos que o participante S50. Apesar destes participantes (S50 e S51) 

possuírem o mesmo nível (baixo) de conhecimento em especificação de casos de uso, pode não 

influenciar no indicador tempo. Sugerindo que um participante com baixo conhecimento e que 

ainda está aprendendo a especificar casos de uso, o tempo gasto, pode variar para mais ou para 

menos e isso pode depender da habilidade individual de cada participante.   

O participante S3, da abordagem gráfica, obteve a mesma quantidade (09) de defeitos 

que o participante S32 da abordagem textual. Porém, a especificação do caso de uso do 

participante S3 não ocorreu defeitos de Falha de Legibilidade e Inconsistência, em razão da 

abordagem gráfica apresentar pouco texto no diagrama e utilizar uma notação padrão 

minimizando estes tipos de defeitos. Sugerindo que a abordagem gráfica pode ser útil no 

aprendizado de especificação de casos de uso para participantes com baixo conhecimento em 

especificação e modelagem de diagramas (UML). Além disso, a abordagem gráfica pode 

minimizar defeitos de inconsistência.   

Observou-se que a maioria dos defeitos dos participantes S2, S3, S8 e S15 estão 

relacionados a Falha de Integridade, ou seja, a omissão de fluxos ou regras no caso de uso. 

Apesar desse tipo de defeito também ocorrer na abordagem textual a quantidade de omissão de 

fluxos e regras foi maior na abordagem gráfica. Evidenciando que os participantes da 

abordagem gráfica construíram o cenário principal (fluxo principal) do caso de uso e deixaram 

de construir os outros cenários (fluxos alternativos, fluxos de exceção e regras). Isso pode ter 

ocorrido devido os participantes apresentarem dificuldades em construir os fluxos alternativos, 

fluxos de exceção e regras de negócio com essa abordagem. Há evidências sobre essas 

dificuldades relatadas por alguns participantes, por exemplo, O participante S17 afirmou “onde 

inserir fluxos alternativos” e o participante S18 afirmou “... é meio estanho perceber o momento 

de inserir um fluxo alternativo”.  O participante S15 afirmou “Não tive dificuldades”, no 

entanto, não foi eficiente no indicador corretude e apresentou sete (07) defeitos. Contudo, o 

participante S2 apresentou dificuldades e afirmou “especificações no diagrama e ter um melhor 

entendimento do processo do caso de uso” 
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Os participantes S2 e S15 apresentaram a mesma quantidade de defeitos e possuem o 

mesmo nível (baixo) de conhecimento em modelagem de UML e especificação de casos de uso. 

Porém, o participante S2 omitiu passos nos fluxos do caso de uso e gastou mais tempo para 

especificar com à abordagem gráfica do que o participante S15. Isso pode ter ocorrido devido 

o participante S2 apresentar dificuldade em aprender à abordagem gráfica, conforme 

identificado na análise qualitativa, ele afirmou “tive umas dificuldades no início...”. Também 

apresentou dificuldades em especificar no diagrama e entender o caso de uso conforme citado 

“especificações no diagrama e ter um melhor entendimento do processo do caso de uso”. 

O participante S8, da abordagem gráfica, apresentou o melhor desempenho nos dois 

indicadores (Tempo e Corretude) apesar de possuir baixo conhecimento em modelagem UML 

e especificação de casos de uso. Comparando o indicador tempo dos participantes S8 e S37, o 

participante S37 da abordagem textual, gastou menos tempo na elaboração do caso de uso e 

obteve melhor desempenho nos dois indicadores (Tempo e Corretude). Isso pode ser justificado 

pelo fato do participante S37 possuir média experiência em especificação de casos de uso, dessa 

forma gastou pouco tempo na elaboração do caso de uso. 

O participante S20, obteve a mesma quantidade de defeitos de omissão de fluxos ou 

regras que o participante S8. Porém, este participante (S20) gastou nove (09) minutos a mais 

para elaborar o caso de uso que o participante S8. Observou-se que o participante S20 

mencionou que teve dificuldades em “Arranjar as posições das atividades de forma 

organizada, uma vez que foi feita a mão ou papel. Organizar os fluxos de forma correta com 

os componentes corretos”. Nesse sentido, é justificado o motivo da omissão de fluxos e regras 

que não estavam presentes no caso de uso deste participante. Já o participante S8 relatou 

dificuldades em “Entender perfeitamente o caso de uso”, sugerindo que o conjunto de requisitos 

(cenários, mockups e diagramas de casos de uso) que descrevem a funcionalidade do caso de 

uso, pode causar falha de integridade se não estiverem bem descritos. Apesar dos participantes 

S8 e S20, possuírem o mesmo nível de experiência (baixo) e apresentarem diferentes 

dificuldades, conseguiram manter um tempo equivalente e com melhor desempenho no 

indicador corretude. 

4.1.1 ANÁLISE DA PERCEPÇÃO SOBRE A FACILIDADE (DE APRENDIZADO E USO) 

E UTILIDADE DA ABORDAGEM GRÁFICA PARA ESPECIFICAR CASOS DE USO 

Após a análise quantitativa, foram analisados os questionários pós-modelagem. Foram 

22 participantes do Grupo 1 que forneceram suas respostas em uma escala de seis pontos, 
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baseados nos questionários aplicados por Lanubile et al. (2003) (variando em concordo 

totalmente e discordo totalmente). Que mostra o grau de concordância, em relação a sua 

experiência durante a modelagem do caso de uso, utilizando a abordagem gráfica. Os 

participantes do Grupo 2 não responderam estas questões pois não utilizaram à abordagem 

gráfica, ou seja, o experimento foi realizado uma única vez sem a troca dos Grupos.  

Como sugerido por Laitenberger e Dreyer (1998), não foi utilizado um valor neutro 

como intermediário, pois estes não oferecem informações sobre para qual direção os 

participantes estão inclinados (concordar ou discordar). Para a abordagem gráfica, os 

participantes analisaram as seguintes declarações:  

Tabela 9: Facilidade e Utilidade da abordagem gráfica 

Facilidade 

(Q1) Foi fácil aprender a especificar um caso de uso com esta abordagem? 

(Q2) Foi fácil construir a especificação do caso de uso utilizando esta 

abordagem? 

Utilidade 

(Q3) Utilizar esta abordagem aumentou meu entendimento sobre a interação 

do ator com o sistema? 

(Q4) A abordagem foi útil para especificar um caso de uso? 

 

Nestas declarações (Ver Anexo B), os participantes respondiam qual o seu grau de 

aceitação referente à facilidade e utilidade em relação ao uso da abordagem gráfica (UCModel). 

A Figura 11 apresenta a análise sobre a percepção dos participantes quanto ao uso desta 

abordagem. 

 

Figura 11: Percepção dos Participantes na utilização da abordagem gráfica 
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A Figura 11 mostra que à abordagem gráfica não foi tão fácil de aprender (Q1), apenas 

três participantes (S9, S15 e S16) concordaram totalmente que a abordagem gráfica é fácil de 

aprender. Na análise qualitativa as principais facilidades de aprendizado evidenciadas por estes 

participantes, estão relacionadas à abordagem ser visual, ter conhecimento preliminar sobre 

especificação de casos de uso e ser comparada ao diagrama de atividades. Contudo, o 

participante S16 mencionou ter dificuldades em utilizar a abordagem gráfica – “Confundi 

algumas coisas, como pra onde voltar o fluxo alternativo, já que me lembra muito o diagrama 

de atividades”. Na análise quantitativa o participante 16 apresentou quatro defeitos, três estão 

relacionados a dificuldade relatada anteriormente. Porém, o participante S15 mencionou “Não 

tive dificuldades”, mas não mostrou um bom desempenho no indicador corretude, obteve sete 

(07) defeitos em que quatro foram de omissão de fluxos.  

A maioria dos participantes (11) concordaram parcialmente que à abordagem gráfica é 

fácil aprender. Na análise qualitativa, alguns participantes evidenciaram que utilizar o 

conhecimento do diagrama de atividades facilitou o aprendizado da abordagem gráfica. No 

entanto, alguns participantes afirmaram que tiveram dificuldades em diferenciar a notação da 

abordagem gráfica (UCModel) com o diagrama de atividades. Por exemplo, o participante S1 

afirmou “...consigo usar o conhecimento que tenho com diagramas de atividades, porém ainda 

confundo algumas restrições de sintaxe entre diagrama de atividade e UCModel”. Além disso, 

os principais defeitos gerados pelos participantes utilizando a abordagem gráfica, estão 

relacionados a Falha de Integridade e Incorretude. 

Apenas o participante S17 não concordou que essa abordagem seja fácil de aprender, e 

ainda apresentou cinco defeitos, quatro (04) de Falha de Integridade e um (01) defeito de Falha 

de Legibilidade. Percebeu-se que este participante mencionou não ter dificuldades em aprender, 

“Foi fácil pois eu já sabia como especificar um caso de uso, se tivesse que aprender do zero 

usando UCModel seria muito mais difícil.”. No entanto, relatou que teve dificuldade em utilizar 

a abordagem gráfica – “Onde inserir fluxos alternativos” – evidenciando a quantidade de 

omissão de fluxos (Falha de Integridade) identificados no caso de uso. Desse modo, possuir um 

conhecimento preliminar sobre a especificação de casos de uso textual (abordagem textual) 

pode facilitar o aprendizado da abordagem gráfica, mas não diminui as dúvidas de como/saber 

elaborar os fluxos alternativos utilizando esta abordagem.  

Quanto a facilidade em construir (Q2) oito (08) participantes (S6, S11, S12, S13, S16, 

S17, S20, S21) concordaram amplamente que à abordagem gráfica é fácil de construir, porém 

estes participantes obtiveram, entre 2 a 3, defeitos de omissão de fluxos (Falha de Integridade) 
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e um (01) defeito de Incorretude (pré, pós-condições e eventos incompletos nos casos de uso). 

Na análise qualitativa a maioria destes participantes evidenciaram não ter dificuldades em 

construir. No entanto, o participante S16 mencionou “...nem tão fácil, acredito que devemos 

praticar mais”. O participante S11 mencionou que teve dificuldades em utilizar à sintaxe da 

abordagem gráfica e o participante S21 apresentou a mesma dificuldade, “... nas restrições que 

cada evento tem e na descrição da ação e resposta do sistema”. Já o participante S17 

mencionou não saber “onde inserir os fluxos alternativos”. O participante S20 relatou a mesma 

dificuldade “... organizar os fluxos de forma correta com os componentes corretos”. Assim, 

estas evidências justificam a grande quantidade de defeitos de omissão de fluxos identificadas 

nas especificações geradas por estes participantes. 

Também dois (02) participantes (S18 e S22) discordaram parcialmente que é fácil 

construir um caso de uso com a abordagem gráfica. Apesar dos participantes apresentarem 

níveis diferentes de conhecimento em modelagem de diagramas UML (S18 - médio e S22 - 

baixo) obtiveram a mesma quantidade de defeitos (05). Porém, o participante S22 obteve cinco 

(05) defeitos de Falha de Integridade e o participante S18 apresentou três (03) defeitos de Falha 

de Integridade e dois (02) defeitos de Incorretude. Observou-se, que o participante S22 pode 

ter apresentado estes defeitos devido mencionar que “logo de início, há uma confusão entre 

funcionalidade (vem de casos de usos) ou atividade”. E o participante S18 relatou que “... é 

meio estanho perceber o momento de inserir um fluxo alternativo”. Dessa forma, os 

participantes (S18 e S22) evidenciaram ter dificuldades durante a construção, sugerindo que 

não ficou claro como são identificados e modelados os fluxos alternativos na abordagem gráfica 

e não souberam diferenciar a notação entre o diagrama de atividades e UCModel. 

Na análise da utilidade da abordagem gráfica para melhorar o entendimento da interação 

do caso de uso (Q3), dois participantes (S7 e S18) discordaram totalmente. O participante S7 

obteve quatro (04) defeitos, um a menos que o participante S18. Os defeitos foram um (01) 

defeito de Falha de Integridade e três (03) de Incorretude. Além disso, o participante S7 foi o 

que gastou menos tempo (28 min.) utilizando à abordagem gráfica para elaborar o caso de uso. 

O participante S18, obteve três (03) defeitos de Falha de Integridade, dois (02) de Incorretude 

e gastou mais tempo (55 min.) que o participante S7 para elaborar o caso de uso. E o nível de 

conhecimento destes participantes em modelagem de diagramas UML são diferentes, o 

participante S18 possui médio conhecimento e o participante S7 possui baixo conhecimento. 

Na análise qualitativa, o participante S18 relatou que o entendimento da interação do caso de 

uso é melhor atendida na abordagem textual: “... essa propriedade é bem melhor atendida na 
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especificação textual (já que é mais metódico) ...”. Contudo, o participante S7 mencionou que 

à abordagem gráfica (UCModel) “não mudou o entendimento da interação, mas melhorou a 

visualização”. Observou-se que as principais dificuldades relatadas por estes participantes estão 

relacionadas à sintaxe e na elaboração dos fluxos alternativos da abordagem gráfica 

(UCModel). Estas dificuldades, podem ter influenciado a quantidade de defeitos geradas pelos 

participantes na elaboração do caso de uso. 

Os participantes S17 e S22 também discordaram amplamente que a abordagem gráfica 

melhora o entendimento da interação do caso de uso. Estes participantes obtiveram a mesma 

quantidade de defeitos (05), porém, o participante S17 obteve quatro (04) defeitos de Falha de 

Integridade e o participante S22 cinco (05). Além disso, estes participantes possuem baixo 

conhecimento em modelagem de diagramas UML. No entanto, o participante S22 gastou mais 

tempo (65 min.) que o participante S17 (50 min.) para elaborar o caso de uso. Identificou-se 

evidências que o participante S22 prefere o diagrama de atividades e o participante S17 

mencionou que “o modelo (UCModel) teve o mesmo entendimento que uma modelagem 

padrão”. As dificuldades relatadas por estes participantes estão relacionadas em saber “onde 

inserir os fluxos alternativos – S17” e “diferenciar o que era realmente funcionalidade de 

atividade do sistema – S22”. Estas dificuldades podem ter influenciado nos defeitos gerados 

por estes participantes. 

Os participantes S4, S5 e S20 discordaram parcialmente que à abordagem gráfica 

melhora o entendimento da interação do caso de uso. Estes participantes (S4, S5 e S20) possuem 

o mesmo nível (baixo) de conhecimento em modelagem de diagramas UML e em especificação 

de casos de uso. Além disso, o período de tempo gasto por estes participantes para elaborar o 

caso de uso foi aproximado. Entretanto, o participante S20 obteve dois (02) defeitos de omissão 

de fluxos (Falha de Integridade) e foi o segundo melhor nos indicadores corretude e tempo. 

Este participante (S20) discordou parcialmente que esta abordagem, UCModel, melhora o 

entendimento da interação do caso de uso pois “... a linha de raciocínio continua a mesma que 

da especificação clássica”. Além disso, a dificuldade relatada por este participante (S20) está 

relacionada em organizar os fluxos alternativos de forma correta e utilizar a notação correta da 

abordagem gráfica (UCModel), portanto explica os defeitos de omissão de fluxos (Falha de 

Integridade) detectados no caso de uso. Mas, o participante S4 foi o que gastou menos tempo 

(45 min.) e obteve mais defeitos (6) que os demais participantes (S5 e S20). A dificuldade 

mencionada por este participante (S4) foram “Regras, não entendi como aplicá-las”. Assim 

como, relatou que não entendeu o requisito descrito para o caso de uso – “Não entendi que 
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sistema é esse...”. Logo, estas dificuldades, podem ter causado os defeitos detectados no caso 

de uso gerado por este participante (S4). 

Da utilidade da abordagem gráfica (UCModel) para especificar casos de uso (Q4) a 

maioria dos participantes concordaram totalmente que à abordagem gráfica é útil. No entanto, 

o participante S10, com médio conhecimento em modelagem de diagramas UML, obteve cinco 

(05) defeitos (Falha de Integridade – 3, Incorretude – 1 e Falha de Legibilidade -1) e afirmou 

que à abordagem gráfica “é útil, porém fica muito grande”. Além disso, este participante 

mencionou que teve dificuldade em utilizar esta abordagem “um pouco de dúvidas da sintaxe 

atribuído a pouca familiaridade...” o que pode ter ocasionado os defeitos identificados no caso 

de uso deste participante. O participante S11, com baixo conhecimento em modelagem de 

diagramas UML, obteve seis (06) defeitos (Falha de Integridade – 2, Incorretude – 2 e Falha de 

Legibilidade – 2) e afirmou que esta abordagem é útil pois “... facilita a compreensão do caso 

de uso”. Porém, este participante também mencionou que teve dificuldade de utilizar a 

“sintaxe” desta abordagem, o que pode ter influenciado na geração dos defeitos durante a 

elaboração do caso de uso. O participante S12, com baixo conhecimento em modelagem de 

diagramas UML afirmou que a abordagem “... foi útil para o entendimento geral do caso de 

uso” e mencionou que não teve nenhuma dificuldade pois “... ela é bem simples e prática”. No 

entanto, este participante obteve seis (06) defeitos (Falha de Integridade – 3, Incorretude – 2 e 

Falha de Legibilidade – 1). O participante S13, obteve quatro (04) defeitos (Falha de Integridade 

– 3, Incorretude – 1) e possui baixo conhecimento em modelagem de diagramas UML. Este 

participante concordou que à abordagem gráfica é útil pois “fica bem próximo do que vai ser 

implementado”. Contudo, o participante S13, relatou que teve dificuldade de “identificar como 

seria modelada ou se seria modelada algumas situações em que o sistema era responsável...”. 

As dificuldades evidenciadas por estes participantes, descritas anteriormente, estão 

relacionadas à “sintaxe” da abordagem gráfica. Esta dificuldade pode ter causado o número de 

defeitos, gerados por estes participantes, ao especificar um caso de uso. Além disso, o tempo 

que estes participantes gastaram para elaborar o caso de uso foi aproximado. No entanto, o 

participante S13 gastou mais tempo (81 min.) que os demais, mas apresentou a menor 

quantidade de defeitos (04). Sugerindo que o tempo gasto pode não influenciar no indicador 

corretude, além do nível de conhecimento também não influenciar na modelagem do caso de 

uso utilizando esta abordagem. 

No questionário pós-modelagem (Anexo C), os participantes responderam a três 

questões quanto à sua preferência por uma das abordagens (textual e gráfica) que utilizaria para 
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especificar casos de uso apresentadas na Tabela 10. Além disso, a Figura 12 mostra em 

percentual, a preferência de utilização das abordagens.  

Tabela 10: Preferências das abordagens para especificar UC’s 

Facilidade (Q1) Qual a abordagem mais fácil para especificar um caso de uso? 

Utilidade (Q2) Qual a abordagem mais útil para especificar um caso de uso? 

Empregabilidade (Q3) Para especificar casos de uso de uma aplicação, qual a sua opção? 

 

 

Figura 12: Percepção dos Participantes sobre a Preferência das abordagens para especificar UC 

Para a questão “Qual à abordagem mais fácil para especificar um caso de uso?” 63,64% 

(14 participantes) preferiram utilizar UCModel e 36,36% (8 participantes) escolheram à 

abordagem textual. Mas houve discordância de opinião quanto a isso, pois, metade dos 

participantes, concordaram anteriormente que é fácil construir com esta abordagem (como 

apresentando na Figura 12– Q2).  

Para a questão “Qual à abordagem mais útil para especificar casos de uso?” 66,67% (16 

participantes) a maioria dos participantes escolheram à abordagem gráfica por ser mais útil para 

especificar um caso de uso e 29,18% (7 participantes) optaram pela abordagem textual.  

A última questão “Para especificar casos de uso de uma aplicação, qual a sua opção?” 

50% (12 participantes) indicaram que utilizariam à abordagem gráfica para especificar casos de 

uso numa próxima aplicação. A qual parece ser mais simples e visual (resultados apresentados 

na Seção 3.7). E 29,17% dos participantes (7) indicaram que especificariam casos de uso 

utilizando uma abordagem mista, com às abordagens gráfica e textual. As quais são úteis para 
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especificar casos de uso e uma pode complementar a outra. E 20,83% (5 participantes) 

escolheram à abordagem textual.  

4.2 RESULTADOS QUALITATIVOS 

Para analisar os dados qualitativos sobre a percepção dos participantes (comentários 

adicionais) contidos nos questionários, utilizou-se alguns procedimentos de codificação 

[Strauss e Corbin 1998] com auxílio do software Atlas.ti3. O objetivo da análise qualitativa foi 

identificar as dificuldades encontradas pelos participantes no uso da abordagem gráfica. Além 

disso, analisaram-se os comentários sobre a preferência de uso das abordagens (textual e 

gráfica) para especificação. 

Os dados qualitativos extraídos do questionário pós-modelagem foram analisados. 

Inicialmente, criaram-se conceitos (ou códigos) relevantes sobre a percepção dos participantes 

quanto as abordagens. Após isso, os códigos foram analisados e foram criados relacionamentos 

entre eles, além de criar as categorias. O processo de codificação foi revisado por um 

pesquisador mais experiente. As citações e códigos foram discutidos e, ao final, foram gerados 

170 códigos associados a 11 categorias. Os códigos gerados eram relacionados a citações do 

questionário pós-modelagem, respondido pelo participante, referentes à facilidade em aprender, 

construir e utilidade da abordagem gráfica para especificar casos de uso, como mostra a Figura 

13. Além disso, os participantes também responderam a três questões, quanto ao ponto de vista 

comparativo das duas abordagens, escolhendo qual sua preferência em utilizar uma das 

abordagens (textual e gráfica) para especificar casos de uso. Estas, três questões, estão 

relacionadas a escolha da abordagem mais fácil, mais útil e a opção de uso. 

 

Figura 13: Exemplo de um código relacionado com a citação no texto na etapa de codificação aberta 

 

                                                           
3 Atlas.ti – The Knowledge Workbench, Scientific Software Development – http://www.atlasti.com 
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A Figura 13 mostra um exemplo dos códigos associados à categoria “Facilidade em 

aprender o modelo”, que mostram as principais facilidades e dificuldades que os participantes 

tiveram em aprender à abordagem gráfica para especificar um caso de uso (as outras categorias 

identificadas estão disponíveis nos Apêndices A-G). Além disso, a Figura 13 mostra as relações 

entre os códigos desta categoria. Para observar a variação dimensional foram propostos três 

conectores: “evidência de facilidade”, “evidência da dificuldade” e “possível causa”, que são 

especializações do conector “is a” (é um tipo de). “Evidência de facilidade” conecta códigos 

relacionados a aspectos que os participantes consideraram fáceis na aplicação da abordagem 

gráfica. De forma análoga, “evidência da dificuldade” vincula códigos relacionados a aspectos 

considerados difíceis na aplicação da abordagem gráfica. E “possível causa” são as relações 

causais relacionadas a aspectos que os participantes consideraram importantes para o 

aprendizado da abordagem gráfica. 

O recurso Memo também foi utilizado para resumir e incluir observações dos pontos 

positivos e negativos de cada categoria e suas relações com os códigos [Strauss e Corbin, 1998]. 

As próximas subseções irão apresentar de forma detalhada todas as categorias e suas 

propriedades encontradas na análise dos dados. 

 

Figura 14: Representação gráfica dos códigos relacionados a categoria “Facilidade em aprender a 

abordagem gráfica” 
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4.2.1 CATEGORIAS: FACILIDADE, UTILIDADE E EMPREGABILIDADE DA 

ABORDAGEM GRÁFICA 

4.2.1.1 FACILIDADE EM APRENDER A ABORDAGEM GRÁFICA (UCMODEL) 

A categoria “[CAT] Facilidade em aprender o modelo” identificou evidências 

relacionadas às dificuldades, facilidades e possíveis causas que facilitaram o aprendizado desta 

abordagem. As facilidades em aprender a abordagem gráfica (UCModel) relatadas pelos 

participantes foram:  

 “O modelo abrange todos os aspectos de uma boa especificação como declaração de 

atores, descrição dos eventos, regras etc.” – S21 

 “É fácil especificar utilizando fluxos” – S19 

 “A ideia é bem simples.” – S12 

 “O UCModel utiliza uma abordagem visual que ajuda a enxergar melhor o caso de 

uso.” – S6 

“É uma maneira bem visual e natural” – S9 

Conforme essas citações, observou-se que “foi fácil” aprender a abordagem. Algumas 

dessas facilidades foram, por ser simples, visual e utilizar elementos comuns, já conhecidos em 

outras abordagens.  

As possíveis causas que facilitaram o aprendizado da abordagem gráfica (UCModel), 

podem estar relacionadas, ao conhecimento de outros diagramas da UML. Como por exemplo, 

o Diagrama de Atividades. Também ter o conhecimento de outras abordagens (forma textual) 

de especificação de casos de uso, como citadas pelos participantes:  

“... é parecido como diagrama de atividades. Tendo que especificar qual ação é feito 

pelo sistema e qual é feita pelo ator.” – S13 

“Por ser mais parecido com o diagrama de atividade.” – S16 

“UCModel é fácil considerando que já fiz diagramas de atividades.” – S4 

“Por conta de ser baseado no diagrama de atividades é fácil lê-lo.” – S7 

“Achei fácil utilizar UCModel, devido ao conhecimento prévio de especificação de 

casos de uso.” – S15 

“Por ser mais parecido com o diagrama de atividades e com especificação de UC, 

que já havia aprendido em IES.” – S16 
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“Foi fácil, pois eu já sabia como especificar um caso de uso, se tivesse que aprender 

do zero usando UCModel seria muito mais difícil.” – S17 

“Como eu já sabia a ideia de especificar caso de uso com texto, então ficou simples 

aplicar no diagrama, basta seguir algumas regras.” – S18 

“Pois sem o conhecimento das técnicas anteriores seria complicado.” – S8 

 Além disso, ocorreram opiniões diferentes quanto a abordagem ser fácil de aprender, 

por exemplo: “UCModel possui elementos que causam confusão.” (S5) e “O modelo abrange 

todos os aspectos de uma boa especificação como declaração de atores, descrição dos eventos, 

regras etc.” (S21). Estas percepções diferentes, mostraram que não há um consenso sobre a 

sintaxe da abordagem. 

Para às possíveis causas que facilitaram o aprendizado da abordagem gráfica 

(UCModel), ter experiência ou o conhecimento na abordagem textual e em Diagrama de 

Atividades, foram importantes para o aprendizado dessa abordagem. A principal característica 

quanto a facilidade em aprender, foi a abordagem ser “visual”, o que pode facilitar uma 

compreensão melhor do caso de uso.  

A Figura 14 apresentada anteriormente, mostra os códigos associados com as citações 

dos participantes. As cotations dessa categoria, apresentam evidências das seguintes 

dificuldades:  

“O modelo e suas características são fáceis de entender, mas com a especificação do 

problema gera algumas dúvidas.” – S14 

“Tive umas dificuldades no início, mas com o tempo foram sanadas.” – S2 

“Muitos diagramas para aprender, às vezes fica confuso.” – S3 

“UCModel possui elementos que causam confusão.” – S5 

De acordo com essas citações, as principais dificuldades estão relacionadas a utilização 

dos elementos da abordagem. Esses elementos são confundidos com outros elementos dos 

diagramas da UML, causando dúvidas ao especificar um caso de uso.  

4.2.1.2 FACILIDADE EM CONSTRUIR A ABORDAGEM GRÁFICA (UCMODEL) 

A categoria “[CAT] Facilidade em construir o modelo” identificou, evidências 

relacionadas às dificuldades e possíveis causas que facilitaram a construção com a abordagem 

gráfica (no Apêndice A mostra a network dessa categoria). Quanto à facilidade em construir, 

foram encontradas algumas evidências, como: 
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“Por causa da facilidade em estruturar o próprio diagrama.” – S9 

“É fácil, pois a intimidade com os elementos do diagrama ajuda a visualizar melhor as 

ações.” – S13 

“É bastante intuitivo em questão do fluxo das atividades.” – S7 

A facilidade em construir a abordagem gráfica baseada no UCModel, pode estar 

relacionada ao fato de ser um diagrama de atividades. E isso torna essa abordagem familiar para 

os participantes. As citações relacionadas a esse aspecto são:  

“por ser um diagrama as atividades ficam mais explícitas” – S1  

“Estou acostumado com diagrama utilizando fluxos de atividade.” – S19.  

Além disso, essa abordagem parece ser intuitivo e fácil de estruturar os fluxos como 

citado acima pelo S7 e S19. No entanto, houveram evidencias que apresentam dificuldades em 

construir o caso de uso utilizando esta abordagem como:  

“Discordo parcialmente porque tem que escrever muito, e o diagrama em si fica pouco 

“bonito” aos olhos.” – S18 

“A dificuldade gira em torno do espaço disponível (papel). Em um ambiente virtual 

seria mais fácil e flexível.” – S4 

Essas dificuldades estão relacionadas, a não ter espaço suficiente no papel para modelar 

o diagrama, e não utilizar uma ferramenta de modelagem para construção do diagrama.  

Um aspecto negativo da abordagem gráfica foi, o diagrama “fica pouco bonito aos 

olhos” S18), pois fica visualmente grande. Outro aspecto negativo foi, “o UCModel deixa o 

caso de uso mais “poluído”, com muita informação e texto no diagrama” – S10.  

4.2.1.3 UTILIDADE DA ABORDAGEM GRÁFICA (UCMODEL) 

Para à utilidade da abordagem gráfica, foram identificadas evidências em duas 

categorias “[CAT] Utilidade do modelo para especificar UC” e “[CAT] Utilidade do modelo 

para compreender a Interação do UC” (no Apêndice C mostra a network dessa categoria). As 

cotations da categoria “[CAT] Utilidade do modelo para compreender a Interação do UC” 

mostraram que a abordagem gráfica não mudou o entendimento sobre a interação do caso de 

uso. Esse entendimento já é possível através de outros abordagens e diagramas da UML, como 

citado pelos participantes: 

“Já era claro com a especificação de caso de uso.” – S5 

“Ajuda, mas com o diagrama de atividades isso já é possível.” – S8 
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“Eu não acho que tenha aumentado, só acho que é mais uma opção para especificar.” 

– S10 

“Teve o mesmo efeito que uma modelagem padrão teria” – S17 

“Não mudou o entendimento, apenas melhorou a visualização.” – S7 

No entanto, essa abordagem pode ser útil para melhorar a visualização e ajudar na 

compreensão do comportamento do caso de uso. E por ser um diagrama, a leitura pode ser mais 

simples e rápida, como citado pelos participantes abaixo: 

“Ajudou na compreensão e na visualização geral do comportamento do sistema. A 

leitura feita a partir do diagrama se tornou mais simples e rápida” – S12  

“Facilita a compreensão quando já pronto, por não ter que ter muitos textos.” – S20 

 Para essa utilidade, em melhorar o entendimento da interação, houve opiniões 

diferentes. Por exemplo, o S18 disse: “Acredito que essa propriedade é bem melhor atendida 

na especificação textual (já que é mais metódico). Com UCModel eu não percebi um aumento 

de nada na verdade” – três participantes discordaram afirmando: 

“Acredito que o modelo torna difícil perder uma interação entre usuário-sistema” – S15 

 “Com os fluxos fica fácil visualizar a interação do ator com o sistema.” – S11 

 “Da pra ver claramente o diálogo entre eles” – S3 

Para a categoria “[CAT] Utilidade do modelo para especificar UC” (no Apêndice C 

mostra a network dessa categoria). Alguns participantes, escolheram a abordagem textual, por 

ser melhor para especificar um caso de uso. Também por ser mais detalhado e mais intuitivo, 

como citado pelos participantes: 

“Quando faço diagrama tendo a “resumir” os textos para caberem nas etiquetas, 

especificando de forma textual acredito que faço uma especificação mais rica em detalhes.” – 

S1 

“É útil, porém menos intuitivo que a especificação comum”. – S7 

Porém, o UCModel também foi útil para especificar um caso de uso. As características 

de sua utilidade foram: facilita a compreensão do caso de uso, como citado pelo S11 “Bastante 

útil, pois facilita a compreensão do caso de uso”. Entendimento geral do caso de uso, como 

citado pelo S12 “Sim, foi útil para o entendimento geral do caso de uso”. Por ser perceptível a 

interação e as regras do caso de uso, como citado pelo S14 “Sim, pois podemos perceber a 

interação e suas respectivas escolhas e regras”. Por ser uma abordagem organizada, como 

citado pelo S3 “Sim, pois podemos perceber a interação e suas respectivas escolhas e regras”. 
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E por ser melhor para manipular e ler o caso de uso, como citado pelo S8 “Muito útil, fica bem 

melhor para manipular e ler também”.  

O fato da abordagem ser visual, ajuda na especificação do caso de uso. Essa 

característica, também foi evidenciada nessa categoria, como citado pelos participantes:  

“Achei melhor de visualizar do que uma especificação” – S15 

“Foi útil, pois ajuda a ter uma visualização melhor.” – S17 

“Em questão de visualização UCModel me parece muito bom” – S4 

“Simplificou o modo de visualizar o problema.” – S9 

Para a utilidade da abordagem gráfica em modelar casos de uso e ([CAT] Utilizaria 

UCModel em Casos de Uso) e em projetos de software ([CAT] Utilizaria UCModel em Projetos 

de Software). O Apêndice B mostra a network dessas subcategorias. A abordagem gráfica foi 

escolhida para especificar casos de uso: complexos e grandes. Também para ser utilizado, na 

modelagem detalhada do caso de uso, demonstração do caso de uso ao cliente, visualização e 

compreensão do caso de uso. As cotations que estão relacionadas a esses aspectos são: 

“Em casos de uso mais complexos ou maiores” – S9 

“Quando precisa de uma modelagem bastante detalhada.” – S17 

“Na demonstração ao cliente” – S7 

“Onde for necessária uma melhor visualização do caso de uso.” – S11 

“Primeiro porque em termos de gráficos a compreensão aumenta e em texto torna-se 

cansativo às vezes” – S20 

Ocorreram opiniões diferentes para a utilização da abordagem gráfica (UCModel) em 

projetos de software, como observado nas seguintes afirmações: 

“Qualquer desenvolvimento de sistemas ligeiramente complexos.” – S15 

“Em sistemas simples e médios.” – S12 

“Projetos grandes com bastante gente” – S3 

“Em qualquer projeto de pequeno e médio porte.” – S21 

Nesse sentido, não há um consenso de onde essa abordagem gráfica deve ser empregada, 

mas o que pode definir sua escolha, dependerá de fatores relacionados aos projetos de software, 

do conhecimento e experiência do engenheiro de software.  

4.2.1.4 DIFICULDADES EM UTILIZAR A ABORDAGEM GRÁFICA (UCMODEL) 

Essa categoria agrupou as principais dificuldades em utilizar a abordagem gráfica 

(relacionado à [CAT] Dificuldades em utilizar o modelo” - no Apêndice D mostra a network 
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dessa categoria). Por exemplo, o não entendimento do problema, como citado pelos 

participantes:  

“Tive dificuldade em entender o problema e assim seguir os passos corretamente para 

modelagem” – S14 

“Entender perfeitamente o caso de uso” – S8 

“Ter um melhor entendimento do processo do caso de uso” – S2 

Também houve dificuldade em organizar as atividades no diagrama, como citado pelo 

s20 “Arranjar as posições das “atividades” de forma organizada, uma vez que foi feita a mão 

ou papel. Organizar os fluxos de forma correta com os componentes corretos”. Dificuldade em 

modelar o fluxo alternativo do caso de uso, como citado pelo S17 “Onde inserir fluxos 

alternativos”. Não saber como voltar do fluxo alternativo, “Confundi algumas coisas, como pra 

onde voltar o fluxo alternativo, já que me lembra muito o diagrama de atividades” (S16). E não 

saber como inserir um fluxo alternativo “Vale ressaltar que é meio estanho perceber o momento 

de inserir um fluxo alternativo” (S18).  

Dificuldade em identificar e modelar os passos dos fluxos, como citado pelo S13 

“Identificar como seria modelada ou se seria modelada algumas situações em que o sistema 

era responsável. Como mostrar dados para o ator preencher.” 

Dificuldade de como utilizar a sintaxe correta da abordagem gráfica, pois era confundida 

com outros diagramas da UML:  

“Confusão com os outros diagramas ensinados” – S3 

“Pouca experiência com a sintaxe de UCModel, confundi algumas vezes com a do 

diagrama de atividades” – S1 

Além disso, foi evidenciado que a sintaxe da abordagem gráfica foi difícil de ser 

lembrada durante a especificação do caso de uso, como citado pelos participantes: 

 “Suas regras ligadas a sintaxe do diagrama” – S7 

“Um pouco de dúvidas da sintaxe atribuído a pouca familiaridade” – S10 

“Dizer quais eram os tipos de reações do sistema (System response, actor response, 

etc.)” – S5 

“Regras, não entendi como aplicá-las” – S4 

“Tags, não entendi muito bem as tags de regra de negócio” – S6 
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Alguns participantes não tiveram dificuldades em utilizar essa abordagem gráfica, 

durante a especificação do caso de uso, como citado pelo S12 “Nenhuma, ele é bem simples e 

prático” e S15 “Não tive dificuldades”. 

4.2.2 PONTO DE VISTA COMPARATIVOS DAS ABORDAGENS: TEXTUAL E 

GRÁFICA 

Para o ponto de vista dos participantes de qual abordagem é “mais fácil” e “mais útil” 

para especificar, e “onde utilizar numa aplicação”, foram associados os códigos as categorias: 

“[CAT] Escolha do modelo mais fácil: Tradicional X UCModel”, “[CAT] Escolha do modelo 

mais útil: Tradicional X UCModel” e “[CAT] Escolha de uso numa aplicação: Tradicional X 

UCModel”. As Subseções 4.2.2.1, 4.2.2.2 e 4.2.2.3 detalham as propriedades de cada categoria. 

4.2.2.1 ESCOLHA DA ABORDAGEM MAIS FÁCIL 

A escolha da abordagem mais fácil, para especificar um caso de uso, ficou bem 

equilibrada (“[CAT] Escolha do modelo mais fácil: Tradicional X UCModel” - no Apêndice E 

mostra a network dessa categoria).  

A escolha da abordagem textual, foi baseada em algumas características, como: ser, 

“feita por tópicos, facilitando tanto escrita como visualização” (S4). Por ser familiar “Tenho 

mais costume com esta” (S6). Por possuir uma sintaxe mais simples, “Pois possui menos regras 

ligadas a sua sintaxe” (S21) e “Não tem que se preocupar com a notação mais complexa do 

UCModel” (S17).  

A escolha da abordagem UCModel, foi baseada nas seguintes características: ser mais 

fácil visualizar e compreender um caso de uso, e detalhar melhor o caso de uso, como citado 

pelos participantes:  

“Fácil visualização e entendimento” – S8  

“Pois ele é mais visual. Usa caixas de texto, fluxos e setas para melhor entendimento” 

(Participante 3).  

“UCModel por ser mais sucinto e também por poder ser melhor detalhado com o uso 

de tag e notas” – S21 

Além disso, ocorreram opiniões diferentes quanto às duas abordagens, por exemplo, o 

S18 afirmou que a abordagem textual é mais fácil, pois “Fica mais organizado e detalhado.” 

Já o S9 afirma que com a abordagem gráfica (UCModel) “É mais fácil estruturar todo o caso 

de uso”.  
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Outra opinião diferente, foi em relação à abordagem que melhor representa a interação 

do ator com o sistema, por exemplo, o S22 optou pela abordagem textual “Porque utilizando a 

maneira tradicional, consigo enxergar com clareza as interações entre usuário e sistema”. Já 

o S14 escolheu a abordagem gráfica “Pois dá para entender a interação dos dois e visualizar 

melhor que ocorre”. 

Nesse sentido, a escolha da abordagem mais fácil, dependerá da opinião do engenheiro 

de software. Não há um consenso sobre qual a abordagem mais fácil e qual é melhor para 

entendimento da interação do caso de uso.   

4.2.2.2 ESCOLHA DA ABORDAGEM MAIS ÚTIL 

A escolha da abordagem mais útil (“[CAT] Escolha do modelo mais útil: Tradicional 

X UCModel” - no Apêndice F mostra a network dessa categoria) também foi equilibrada.  

A escolha da abordagem textual, foi baseada por exemplo, ao nível de detalhe que as 

informações do caso de uso são detalhadas. Também, por ser uma abordagem mais rápida para 

especificar, como citado pelo S4 “Apresenta as informações importantes e é mais rápida de 

fazer”. A escolha da abordagem gráfica, foi baseada em alguns aspectos, como:  

“Porque é mais fácil de entender” – S19 

“Devido mostrar as especificações no diagrama e mostrar com detalhe as ações 

presente no caso de uso” – S2 

“Podemos detalhar cada ação feita pelos atores” – S11 

“Por ser uma especificação de forma gráfica a compreensão fica mais fácil e rápida” – 

S1 

“Mais compreensivo, pois utiliza elementos visuais e é mais organizado” – S3 

“Ela mostra como fica o processo de uma forma bem completa. Tornando mais fácil a 

implementação” – S13 

Alguns participantes escolheram utilizar as duas abordagens, por serem úteis para 

especificar casos de uso, e uma complementa a outra.  Por exemplo, o S6 “A textual é mais 

completa e específica porém o UCModel permite uma visualização melhor das interações” e o 

S22 “As duas bem úteis. Mas dependendo de cada projeto onde é aplicada a UCModel é mais 

prática”. 

Ocorreram opiniões diferentes de qual abordagem é mais detalhada, por exemplo, o S10 

escolheu a abordagem textual pois “O caso de uso me dá uma visão geral do sistema. Só o que 

interessa em um caso. Se eu quiser saber detalhes, vou na especificação”. Já o S17 escolheu a 
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abordagem gráfica por ser mais detalhada “É possível especificar o caso de uso com mais 

detalhes sem prejudicar o entendimento”.  

Outra opinião diferente foi em relação a uma abordagem ser mais resumida que a outra. 

Por exemplo, o S12 escolheu a abordagem textual, pois “Não ocupa muito espaço em um 

papel”, já o S21 escolheu a abordagem gráfica “por ser visualmente limpo”. 

Por fim, a escolha da abordagem mais útil, dependerá da opinião do engenheiro de 

software. Não há um consenso sobre qual abordagem é mais útil. Uma abordagem pode ser 

melhor para detalhar as informações do caso de uso, e outra pode ser melhor para visualizar 

esses detalhes. Assim, as duas abordagens foram consideradas úteis para especificar um caso. 

4.2.2.3 ESCOLHA DA ABORDAGEM PARA USO EM UMA APLICAÇÃO 

A escolha da abordagem para utilizar numa aplicação, também teve um resultado 

equilibrado ([CAT] Escolha de uso numa aplicação: Tradicional X UCModel” - no Apêndice 

G mostra a network dessa categoria).  

A abordagem textual foi escolhida por exemplo: por ser melhor para especificar um caso 

de uso, como citado pelo S18 “Mais organização, melhor entendimento, mais detalhes”. E ser 

mais detalhado, como citado pelo S1 “especificando de forma textual acredito que faço uma 

especificação mais rica em detalhes”.  

Nessa categoria a maioria dos participantes escolheram utilizar a abordagem gráfica, 

devido as seguintes características: 

“Eu especificaria os casos de uso com Diagrama de Atividades do UCModel.  Apesar 

de ser trabalhoso, ao terminar você tem um modelo bem próximo de implementar, um modelo 

bem completo” – S13. 

“Eu especificaria os casos de uso com Diagrama de Atividades do UCModel.  Somente 

pra facilitar o entendimento de quem utilizará a especificação.” – S20. 

“Eu especificaria os casos de uso com Diagrama de Atividades do UCModel.  Achei 

mais simples e tão útil quanto a especificação textual.” – S15. 

“Eu especificaria os casos de uso com Diagrama de Atividades do UCModel -> Por ser 

mais prática e pela “visualização” do caso de uso ser mais fácil devido a utilização dos 

diagramas” – S1. 

“Eu especificaria os casos de uso com Diagrama de Atividades do UCModel.  Por que 

é bonito e prático” – S21. 
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Pode-se perceber que a abordagem foi considerada completa, útil para facilitar o 

entendimento de outros profissionais que irão utilizar a especificação de caso de uso, por ser 

simples e prática para visualizar o caso de uso pelo fato de ser um diagrama.  

Alguns participantes preferiram utilizar as duas abordagens para especificar casos de 

uso numa aplicação, como descritas nas cotations:  

“Eu especificaria os casos de uso utilizando uma abordagem mista, com Diagrama de 

Atividades do UCModel e o modelo tradicional “textual”.  Acredito que para caso de uso 

pequeno, utilizar UCModel possa ser uma vantagem” – S10. 

 “Eu especificaria os casos de uso utilizando uma abordagem mista, com Diagrama de 

Atividades do UCModel e o modelo tradicional “textual”. Em que ocasiões? Escrever: Textual 

e Visualizar: UCModel. UCModel melhora a visualização mas retarda a escrita” – S4. 

“Eu especificaria os casos de uso utilizando uma abordagem mista, com Diagrama de 

Atividades do UCModel e o modelo tradicional “textual”. Em que ocasiões? Quando estivesse 

difícil “visualizar” o textual. Creio que os dois podem se completar, porém tomaria muito 

tempo” – S6. 

“Usaria os dois. Textual para documentar e diagrama de atividades do UCModel para 

visualizar posteriormente” S7. 

De acordo com essas evidências, a abordagem textual seria usada para especificar o caso 

de uso e a UCModel para visualizar o caso de uso. No entanto, utilizar as duas abordagens pode 

demandar um tempo maior na especificação dos casos de uso.  

Ocorreram opiniões diferentes para essa categoria, alguns participantes consideram a 

abordagem Tradicional mais “completa” e outros consideram o UCModel mais “completo”. 

Outros consideram a abordagem textual mais “detalhada” e outros consideram a abordagem 

gráfica mais “detalhada”. A abordagem textual é melhor para visualizar a interação do ator e 

sistema, e outros já consideram que o UCModel é melhor nesse aspecto. Ou seja, não há um 

consenso de qual abordagem é melhor para atender a diferentes situações, mas que uma pode 

complementar a outra, como citado pelo S6 “... os dois podem se completar”. 

4.2.3 VISÃO GERAL POR CATEGORIAS: FACILIDADE, UTILIDADE E 

EMPREGABILIDADE DA ABORDAGEM GRÁFICA 

Para facilitar a visualização de todas as percepções obtidas sobre a abordagem gráfica 

(UCModel), as categorias (Facilidade, Utilidade e Empregabilidade) e subcategorias 

apresentadas anteriormente, foram incluídas na Tabela 11. Nesta são apresentados os pontos 
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positivos da abordagem gráfica baseada no UCModel. Na primeira coluna mostra a percepção 

sobre a facilidade, que está subdividida em aprender e construir. Na sequência apresenta a 

percepção de utilidade, que está subdividida em: melhorar a compreensão da interação e 

especificar casos de uso. E por último, a percepção de empregabilidade da abordagem, 

subdividida: em casos de uso e em projetos de software. A segunda coluna apresenta as 

características positivas da abordagem gráfica (códigos), que estão associadas a cada categoria.  

Tabela 11: Características positivas de Facilidade, Utilidade e Empregabilidade da Abordagem 

Gráfica 

Percepção (CAT – Categorias e 

Subcategorias) 

Características positivas da Abordagem - Códigos  

Facilidade 

Aprender 

 UCModel é mais fácil de aprender porque é visual   

 UCModel foi fácil de aprender porque é visual e ajuda na 

compreensão do caso de uso     

 UCModel foi fácil aprender pois contém elementos comuns como em 

outras abordagens - atores, eventos, regras 

 UCModel foi fácil aprender pois utiliza fluxos para especificar   

 UCModel foi fácil de aprender porque a ideia é bem simples 

Possíveis causas: 

o O conhecimento de outras abordagens são essenciais para o 

aprendizado do UCModel; 

o UCModel permite ter uma visualização do caso de uso   

o UCModel foi fácil de aprender se baseando no conhecimento da 

abordagem Tradicional   

o UCModel tem o benefício de utilizar o conhecimento de 

Diagramas de Atividades   

 

Construir  

 

 As orientações ajudaram na construção do UCModel 

 UCModel foi fácil devido a facilidade em estruturar o diagrama   

 UCModel foi fácil pois ajuda a visualizar as ações   

 UCModel foi fácil construir porque permite uma visualização das 

ações dos atores   

 UCModel foi fácil construir pois mostra a interação do ator e sistema 

 UCModel foi fácil construir porque o diagrama é intuitivo quanto aos 

fluxos   

 UCModel foi fácil construir porque o diagrama é intuitivo e usual   

 UCModel foi fácil construir devido a familiaridade com diagrama 

utilizando fluxos 

 UCModel foi fácil construir pois facilita a correção dos fluxos 

alternativos   

 UCModel foi fácil construir por ser visual e ter uma descrição sucinta   

 UCModel foi fácil construir se baseando no conhecimento da 

abordagem Tradicional   

 UCModel é fácil construir por ser um diagrama as atividades ficam 

mais explícitas   

 UCModel foi mais fácil construir do que outros modelos   

 UCModel tem o benefício de utilizar o conhecimento de Diagramas 

de Atividades    

Utilidade 

Melhorar a 

Compreensão da 

Interação 

 UCModel é uma outra forma de visualizar o mesmo problema 

 UCModel não aumentou o entendimento da interação mas é um 

facilitador 
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Percepção (CAT – Categorias e 

Subcategorias) 

Características positivas da Abordagem - Códigos  

 UCModel não aumentou o entendimento da interação mas melhorou 

a visualização 

 UCModel permiti especificar e facilita a compreensão do caso de uso 

 UCModel melhora o entendimento da interação por ser mais fácil de 

entender 

 UCModel melhora a compreensão, pois a leitura pelo diagrama é mais 

simples e rápida 

 UCModel tem o mesmo entendimento da interação que a abordagem 

Tradicional 

 UCModel melhora o entendimento da interação do ator com o sistema 

pois fica fácil visualizar os fluxos 

 UCModel melhora o entendimento da interação pois é fácil perceber 

o diálogo entre o ator e sistema 

 UCModel melhora o entendimento da interação por ser visível o 

comportamento do UC 

 UCModel melhora o entendimento da interação com a utilização das 

tags 

 UCModel aumentou o entendimento da interação pois é possível 

especificar suas ações 

Especificar casos 

de uso 

 É mais útil especificar com a abordagem Tradicional 

 UCModel foi mais rápido para construir 

 UCModel foi útil pois mostra a interação e regras 

 UCModel é organizado e divide bem os fluxos do caso de uso 

 UCModel foi útil devido aos aspectos do modelo 

 UCModel foi útil para visualizar melhor o caso de uso 

 UCModel foi útil pois simplificou a forma de visualizar o problema 

 UCModel foi útil pois ajuda na implementação do UC 

 UCModel foi útil pois melhora a leitura e manipulação do caso de uso 

 Com UCModel a especificação fica resumida 

 UCModel foi útil para entendimento geral do caso de uso 

 UCModel foi útil pois deixa mais claro o entendimento do caso de uso 

 UCModel foi útil pois facilita a compreensão do caso de uso 

 UCModel foi útil e fácil para o problema apresentado 

 UCModel foi útil pois é fácil entender o UC usando o modelo 

 UCModel foi útil como uma outra forma de especificar UCs 

Empregabilidade 

 

Em Casos de Uso 

 Utilizaria UCModel em casos de uso complexos e grandes   

 Utilizaria UCModel para demonstrar ao cliente   

 Utilizaria UCModel para fazer a modelagem do UC 

 Utilizaria UCModel para perceber a interação do ator com o sistema   

 Utilizaria UCModel para uma modelagem detalhada do caso de uso   

 Utilizaria UCModel para visualizar casos de uso   

 Utilizaria UCModel por ser um gráfico e melhora a compreensão do 

UC     

Em Projetos de 

Software 

 Utilizaria UCModel em Projetos de Software com Casos de Uso 

 Utilizaria UCModel em projetos de grande porte  

 Utilizaria UCModel em projetos de pequeno e médio porte   

 Utilizaria UCModel em sistemas de complexidade simples e de médio 

porte   

 Utilizaria UCModel em sistemas complexos   

A facilidade em aprender, pode estar relacionada a abordagem ser visual, isso que pode 

ajudar na compreensão do caso de uso. Outras características foram: ter elementos comuns já 
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utilizados em outras abordagens e por utilizar fluxos. Além disso, o que pode ter influenciado 

o aprendizado da abordagem gráfica baseada no UCModel, é conhecer outras abordagens 

textuais de especificação de casos de uso e conhecer o diagrama de atividades da UML. A 

facilidade em construir, pode estar relacionada ao fato da abordagem gráfica ser um diagrama, 

ser intuitivo e ser fácil corrigir os fluxos. 

Para à utilidade da abordagem gráfica, em melhorar o entendimento da interação do ator 

com o sistema, os resultados mostraram que essa abordagem não foi muito útil. Pois, a 

abordagem textual e o Diagrama de Atividades, deixam claros esse entendimento. Além disso, 

a abordagem textual, foi considerada mais detalhada. Por isso, está se torna melhor para 

entender a interação e especificar um caso de uso. 

A empregabilidade da abordagem gráfica, pode ser feita em casos de uso ou em projetos 

de software. Para casos de uso, pode ser usado para, uma modelagem detalhada, demonstração 

ao cliente, visualização do caso de uso. Para projetos de software, pode ser usado em sistemas 

de complexidade, simples, médio e grande porte.  

Para analisar os pontos negativos da abordagem gráfica, também foram agrupados de 

acordo com a percepção dos participantes. A Tabela 12 apresenta na segunda coluna as 

características negativas da abordagem gráfica, que estão associadas a primeira coluna 

(percepção): facilidade, utilidade e empregabilidade.  

Em relação à disposição das informações no diagrama (abordagem gráfica), o ponto 

negativo foi que o diagrama fica “poluído”, devido ter muitas informações. Ocasionando uma 

especificação visualmente grande, e por esse fato, não seja adequado utilizar esta abordagem 

em sistemas de grande porte. Outro ponto negativo, foi que o processo de especificar um caso 

de uso com esta abordagem pode ser cansativo, por precisar escrever muito.  

Tabela 12: Pontos Negativos sobre Facilidade, Utilidade e Onde utilizar a Abordagem Gráfica 

Percepção Pontos Negativos (Evidências) 

Facilidade 
 UCModel fica visualmente poluído com muita informação e texto no diagrama 

 Discordo parcialmente porque tem que escrever muito 

Utilidade 

 UCModel não aumentou o entendimento da interação do ator com o sistema. 

 UCModel não aumentou pois com a Tradicional já é claro esse entendimento 

 A abordagem Tradicional é melhor para entendimento da interação do ator com o sistema 

 UCModel não aumentou pois o Diagrama de Atividades tem a mesma função 

 UCModel foi útil mas é menos intuitivo que a abordagem Tradicional 

 UCModel o texto é reduzido e Forma Textual é mais detalhada 

 UCModel foi útil mais fica visualmente grande 
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Percepção Pontos Negativos (Evidências) 

Empregabilidade 

 Não empregaria o UCModel prefere a especificação Tradicional   

 Utilizaria a abordagem Tradicional pois é melhor para especificar 

 Utilizar UCModel é cansativo devido a escrita 

 UCModel em sistemas de grande porte fica visualmente poluído 

 

Para as dificuldades em utilizar a abordagem gráfica (UCModel) foram relacionados os 

códigos associados a essa categoria. Na Tabela 13 são apresentadas as características (segunda 

coluna) da abordagem gráfica relacionadas às dificuldades (primeira coluna) de Aprender, 

Construir e Utilizar. 

Tabela 13: Dificuldades em aprender, construir e utilizar a Abordagem Gráfica 

Dificuldade Características (Evidências) 

Aprender 

 É fácil de entender, mas ao especificar um UC com o modelo gera dúvidas   

 UCModel é difícil de usar inicialmente 

 Aprender muitos diagramas da UML confunde no aprendizado do UCModel 

 UCModel possui elementos que causam confusão 

 Confusão na utilização da sintaxe - Diagrama de Atividades X UCModel 

 

Construir 

 Dificuldade de construir com UCModel de forma manuscrita 

 UCModel seria mais fácil de construir com um ambiente virtual 

Empregabilidade 

 Dificuldade em entender o problema para especificar 

 Dificuldade em especificar no diagrama 

 Dificuldade em identificar e modelar os passos dos fluxos no modelo 

 Dificuldade em organizar os fluxos do caso de uso no modelo 

 Dificuldade em Especificar os fluxos alternativos utilizando UCModel 

 Dificuldade em utilizar UCModel pois se confunde com outros diagramas 

 Confusão na utilização da sintaxe - Diagrama de Atividades X UCModel 

 Dificuldade em diferenciar as funcionalidades do sistema 

 Dificuldade de construir com UCModel de forma manuscrita 

 Dificuldade em utilizar a sintaxe correta do UCModel 

 Dificuldade de como utilizar as regras no formato do UCModel 

 Dificuldade em utilizar as regras com a notação do UCModel 

 Não houve nenhuma dificuldade em especificar um UC utilizando UCModel 

 UCModel é simples e prático para especificar UC 

A maioria das dificuldades no aprendizado dessa abordagem gráfica, estão associadas à 

sintaxe. Onde há diferentes elementos, que são confundidos com a notação de outros diagramas, 

por exemplo, o Diagrama de Atividades. Além disso, a abordagem gráfica (UCModel) é difícil 

de usar inicialmente.  

Sobre as dificuldades em construir com a abordagem gráfica foram, não ter um ambiente 

virtual para modelar, que dificulta a construção do caso de uso de forma manuscrita. As 

dificuldades encontradas ao utilizar a abordagem gráfica foram, aspectos relacionados ao 
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entendimento do domínio do problema, durante a especificação. Outros aspectos foram, saber 

diferenciar as funcionalidades do sistema, identificar e organizar os fluxos (cenários) e 

identificar os passos dos fluxos. E, mais uma vez, a dificuldade em utilizar a notação correta do 

modelo e suas regras. Por fim, alguns apontaram que não houve dificuldades em especificar 

com a abordagem gráfica e acreditam que ele é simples e prático. 

4.2.3.1 VISÃO GERAL DAS ABORDAGENS: MAIS FÁCIL, MAIS ÚTIL E USAR 

NUMA APLICAÇÃO 

Sobre o ponto de vista comparativo das abordagens textual e gráfica foram agrupados 

todas as categorias e subcategorias relacionados a abordagem “mais fácil”, “mais útil” e “usar 

numa aplicação”. Na Tabela 14 são apresentados os códigos associadas a cada abordagem. Na 

primeira coluna, mostra os aspectos relacionados a escolha da abordagem textual. Na segunda 

coluna, mostra os aspectos relacionados a escolha da abordagem gráfica. E na terceira coluna, 

mostra a escolha de uma abordagem Mista e os códigos associados. 

Tabela 14: Ponto de Vista Comparativo das Abordagens: mais fácil, mais útil e usar numa aplicação 

 Escolha da Abordagem e suas Características 

 Textual Gráfica Mista (As duas) 

O
p

çã
o

 d
e 

u
sa

r 
o
 M

o
d

el
o
 p

o
r 

se
r 

M
A

IS
 F

Á
C

IL
  Utiliza tópicos que facilitam a 

escrita e visualização 

 Devido a familiaridade 

 Pois a notação do UCModel é 

mais complexa 

 Pois suas regras de sintaxe são 

simples 

 Por ser mais simples 

 Pois é mais organizada e detalhada 

 UCModel possui uma sintaxe 

complexa 

 É melhor para entendimento da 

interação do ator com o sistema 

 Por ser mais fácil 

 Pois a Tradicional é cansativa 

 Tendo o conhecimento das 

interações do UC 

 Porque é melhor para entender e 

visualizar a interação dos atores 

 Pois deixa o caso de uso mais 

estruturado 

 Pois é visual 

 Porque utiliza uma notação para 

melhor entendimento do UC 

 Porque tem uma descrição sucinta 

 Por utilizar uma notação que 

detalha o UC 

 Por ser uma especificação gráfica 

 Por ser um gráfico ficam visíveis 

seus fluxos 

 Por dar uma melhor compreensão 

do caso de uso 

 Pois mostra as descrições no 

diagrama 
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 Escolha da Abordagem e suas Características 

 Textual Gráfica Mista (As duas) 

O
p

çã
o
 d

e 
u

sa
r 

o
 M

o
d

el
o
 p

o
r 

se
r 

M
A

IS
 Ú

T
IL

 

 Não empregaria o UCModel 

prefere a especificação Tradicional 

 Por apresentar informações 

importantes 

 Por ser mais rápido de fazer 

 Pois é objetiva e detalhada 

 Pois é resumida 

 

 Porque é mais fácil de entender 

 Por ser visualmente limpo 

 Pois detalha as ações dos atores 

 Pois é mais detalhado e melhora o 

entendimento 

 Pois mostra a especificação no 

diagrama 

 Pois mostra com detalhes as ações 

do caso de uso 

 Por ser uma especificação gráfica 

 Por ser de fácil compreensão 

 Por ser mais organizado 

 Porque é visual 

 Por utilizar elementos visuais 

(notação) 

 Pois dá uma compreensão melhor 

dos fluxos de forma mais claro 

 Pois dá uma visualização melhor 

do caso de uso do que a 

especificação textual 

 Pois ajuda na implementação do 

UC 

 Pois seu modelo mostra o UC de 

forma completa 

 Utilizaria a Tradicional por ser mais 

completa e UCModel por visualizar 

melhor as interações do UC. 

 UCModel é mais útil por ser mais 

prático do que a abordagem 

Tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O
p

çã
o
 d

e 
u

sa
r 

o
 M

o
d

el
o
 N

U
M

A
 A

P
L

IC
A

Ç
Ã

O
 

 A forma Tradicional é melhor para 

o entendimento do caso de uso 

 Utilizaria a abordagem 

Tradicional, pois facilita a 

modelagem do analista para o 

problema bem detalhado 

 A forma Tradicional deixa a 

especificação mais organizada 

 A forma Tradicional deixa a 

especificação mais detalhada 

 Numa aplicação de pequeno porte 

utilizaria a abordagem Tradicional 

 

 Por ser um modelo mais completo 

 Por ser de fácil utilização 

 Para facilitar o entendimento de 

quem utilizará a especificação 

 Por ser simples e útil como a 

abordagem Tradicional 

 Utilizaria UCModel para casos de 

uso com texto grande de difícil 

visualização 

 Pois mostra as especificações no 

diagrama 

 Por ser bem próxima a 

implementação 

 

 Numa aplicação utilizaria 

UCModel para casos de uso 

pequenos 

 UCModel melhora a visualização 

do caso de uso 

 Numa aplicação utilizaria 

UCModel para UCs mais 

complexos e a Tradicional para 

UCs simples 

 UCModel retarda a escrita do caso 

de uso 

 As duas abordagens se completam, 

mas demanda tempo 
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 Escolha da Abordagem e suas Características 

 Textual Gráfica Mista (As duas) 

O
p

çã
o
 d

e 
u

sa
r 

o
 M

o
d

el
o
 N

U
M

A
 A

P
L

IC
A

Ç
Ã

O
 

 A abordagem Tradicional é melhor 

para entendimento da interação do 

ator com o sistema 

 Utilizaria a abordagem 

Tradicional, pois é melhor para 

especificar 

 Não empregaria o UCModel 

prefere a especificação Tradicional 

 

 UCModel permite ter uma 

visualização do caso de uso 

 Por ser agradável e prático 

 Porque gosto de diagrama de 

atividades 

 Por estar familiarizado com 

diagramas 

 Primeiro usa a abordagem 

Tradicional para especificar depois 

UCModel para visualizar o UC 

 Utilizaria a Tradicional por ser 

mais completa e UCModel por 

visualizar melhor as interações do 

UC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houve aspectos contraditórios da abordagem mais fácil para especificar casos de uso, 

como: a organização e estruturação do caso de uso, ser melhor para entendimento da interação 

do ator e sistema, ter uma notação mais simples, ser mais fácil para especificar. Nesse sentido, 

não há um consenso de qual foi a abordagem mais fácil, pois os dois apresentam aspectos 

semelhantes, considerados fáceis tanto em uma abordagem como em outra. 

Para a abordagem mais útil, foram identificados aspectos discordantes como, a 

abordagem textual ser mais detalhada e resumida do que a outra. Assim como, a abordagem 

gráfica ser considerado mais “limpo” e mais detalhada do que a abordagem textual.  

Para usar uma das abordagens numa aplicação, também houve diferentes opiniões como, 

utilizar a abordagem textual em aplicações de pequeno porte e também utilizar a abordagem 

gráfica em pequenas aplicações. 

Para especificar casos de uso houve diferentes opiniões em utilizar as abordagens, como: 

“é melhor usar a abordagem gráfica em casos de uso pequenos”, e não, “é melhor usar em casos 

de uso mais complexos”. O inverso também ocorreu, “é melhor utilizar a abordagem textual 

em casos de uso mais simples”.  
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Outro aspecto observado foi à discordância sobre qual a abordagem mais completa. No 

entanto, as duas abordagens foram consideradas completas. 

4.3 AMEAÇAS A VALIDADE 

Segundo Travassos et al. (2008) há quatro tipos da validade dos resultados do 

experimento: a validade interna, a validade externa, a validade de conclusão e a validade de 

constructo. As principais ameaças relacionadas à validade do estudo realizado estão listadas 

nesta Seção. 

4.3.1 VALIDADE INTERNA 

Neste estudo foram consideradas quatro principais ameaças que representam um risco 

de interpretação imprópria dos resultados: (1) efeitos de treinamento; (2) classificação de 

experiência dos participantes; (3) medição do tempo de especificação; (4) uso dos cenários; (5) 

a escolha da abordagem gráfica (UCModel); e (6) inclusão de novos itens de verificação. Em 

relação à primeira ameaça, poderá haver um efeito causado pelo treinamento, caso o 

treinamento em uma das abordagens tivesse qualidade inferior a outra. Este risco foi controlado 

ministrando treinamentos equivalentes, incluindo atividades teóricas e exercícios práticos com 

os mesmos exemplos e os mesmos instrutores. Em relação à classificação da experiência dos 

participantes, ela teve por base o número e tipo de experiências anteriores (Em especificação 

de Casos de Uso e Modelagem de Diagramas UML). Em relação à medição do tempo de 

especificação, foi solicitado aos participantes que fossem o mais preciso possível com relação 

à medição do tempo gasto nas tarefas de especificação. O moderador conferiu o tempo anotado 

por cada participante, no momento em que os mesmos iniciaram e finalizaram a especificação. 

Em relação ao uso dos cenários, estes poderiam afetar o estudo caso os participantes não 

entendessem o cenário. Esta ameaça foi minimizada utilizando cenários escritos em linguagem 

natural, onde os requisitos e mockups (protótipos) deste cenário estavam explícitos, de forma 

similar aos exercícios realizados durante o treinamento. Para a escolha da abordagem gráfica, 

inicialmente, as abordagens que adotam diagramas de atividades foram avaliadas, sendo a 

baseada no UCModel selecionada por oferecer uma estrutura sintática e semântica do UC mais 

adequada. Somente após sua seleção, os autores da UCModel foram contatados para 

colaboração. Durante a avaliação dos casos de uso, foi verificado que os itens do Checklist de 

Avaliação [Anda et al. 2009] não auxiliavam na identificação de outros defeitos encontrados 

nas especificações geradas pelos participantes, tais como identificar fluxos alternativos, de 

exceção ou as regras de negócio que estavam descritos de forma incompleta. Então, decidiu-se 
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complementar o Checklist com novos itens (esses novos itens, estão sinalizados em negrito na 

Tabela 3). No entanto, antes de incluir os novos itens no checklist, estes foram discutidos e 

validados com mais dois pesquisadores especialistas em UC. 

4.3.2 VALIDADE EXTERNA 

Três questões foram consideradas: (1) os participantes do estudo foram estudantes de 

graduação; (2) o estudo foi realizado em ambiente acadêmico; e, (3) validade dos cenários 

utilizados. Sobre a questão (1), poucos participantes possuíam experiência em aplicações na 

indústria, devido ao fato de serem estudantes de graduação. No entanto, o estudo foi realizado 

em uma disciplina, de Análise e Projeto de Sistemas (APS), que estava relacionado ao 

experimento, além disso, os participantes já tinham cursado disciplina introdutória, como 

Introdução a Engenharia de Software (ES). Em relação à questão (2) os artefatos utilizados 

(diagramas de casos de uso, requisitos do sistema e mockups) foram baseados em uma aplicação 

real, o que pode ajudar a simular um ambiente real de desenvolvimento de software. Sobre a 

questão (3), não é possível afirmar que os requisitos e casos de uso utilizados representem todos 

os tipos de cenários. Esta é uma limitação dos resultados do estudo. 

4.3.3 VALIDADE DE CONCLUSÃO 

Neste estudo, o maior problema é o tamanho e a homogeneidade da amostra, por serem 

todos estudantes de uma mesma instituição. A quantidade de participantes não é ideal do ponto 

de vista estatístico. Pequenas amostras são um problema conhecido em experimentos na área 

de Engenharia de Software e difíceis de serem superados (Conte et al., 2007). Assim, há 

limitação nos resultados, sendo estes considerados indícios e não conclusivos. 

4.3.4 VALIDADE DE CONSTRUCTO 

Neste tipo de ameaça, considerou-se a definição dos indicadores: (1) tempo gasto para 

especificar os casos de uso; e (2) corretude (número de defeitos) das especificações de casos de 

uso. Esses indicadores são semelhantes aos definidos por Cox et al. (2004) avaliaram diferentes 

tipos de defeitos em casos de uso. Thelin at al. (2003) avaliaram a eficiência (número de 

defeitos/hora) e eficácia (número de defeito/total de defeitos), comparando duas técnicas de 

leitura na identificação de defeitos em casos de uso. Anda e Sjøberg (2002) realizaram dois 

estudos para avaliar a eficiência (número de defeitos) comparando duas técnicas de inspeção 

em modelos de casos de uso. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este relatório técnico apresentou um estudo experimental, que comparou duas 

abordagens utilizadas para especificar casos de uso (abordagem textual e gráfica). Essas 

abordagens representam formas diferentes de especificar casos de uso. Para isso, verificou-se a 

corretude de cada especificação e o tempo utilizado por cada participante e as percepções dos 

participantes em relação a facilidade (de aprendizado e uso) e a utilidade das abordagens.  

A análise dos resultados quantitativos mostrou que não há diferença significativa entre 

as abordagens em relação ao tempo necessário para especificar os casos de uso e a corretude 

obtida nas especificações. No entanto, a avaliação das especificações geradas mostraram que 

foram encontrados diferentes tipos de defeitos para as duas abordagens. Os principais defeitos 

encontrados nas especificar geradas pela abordagem gráfica foram de falha de integridade, 

incorretude e falha de legibilidade. Isso pode ter sido ocasionado devido ao fato dos 

participantes: (a) apresentarem dificuldades em modelar no diagrama os fluxos e regras de 

negócio do caso de uso; e (b) utilizarem uma abordagem que possui alguns elementos diferentes 

do que estão familiarizados. No que diz respeito a abordagem textual, os defeitos mais 

encontrados foram de incorretude e falha de integridade. Isso pode ser justificado pelo fato dos 

participantes não utilizarem corretamente os elementos dessa abordagem, o que resultou em 

descrições incompletas, com omissão de passos/ fluxos/ regras, referências (regras/fluxos) 

incorretas ou a falta de referências nos passos.  

Com relação a percepção dos participantes, notou-se que ter conhecimento em 

diagramas de atividades da UML foi importante para facilitar o aprendizado e construção da 

especificação do caso de uso utilizando a abordagem gráfica. A principal característica quanto 

a facilidade em aprender a abordagem gráfica foi motivada por ser “visual”, possibilitando aos 

participantes uma melhor compreensão e entendimento dos casos de uso. A facilidade em 

construir especificações, com essa abordagem, também está relacionada com esta característica 

(a visualização). Além disso, a abordagem parece ser intuitiva para a construção, uma vez que 

os participantes já estão familiarizados com a modelagem em diagramas.  

Houve pouca concordância sobre a utilidade da abordagem gráfica em relação a 

melhoria do entendimento da interação do caso de uso. Segundo os participantes, a abordagem 

textual e o diagrama de atividades deixam claro esse entendimento. No entanto, a maioria dos 

participantes (67%), concordou que a abordagem gráfica é útil para especificar casos de uso. 

As principais características quanto a esta utilidade foram: mostrar a interação e regras do caso 
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de uso de forma visual, simplificar o problema e dar uma visão geral do caso de uso, melhorar 

a leitura e manipulação do caso de uso, facilitar a compreensão e entendimento do caso de uso. 

Os motivos dos participantes que preferiram utilizar a abordagem gráfica em uma 

aplicação foram: por ser prática e mais fácil para visualizar o caso de uso (em forma de 

diagrama). E a preferência de utilizar a abordagem textual foi citada por quem prefere ter uma 

especificação mais detalhada e organizada, sendo melhor para entendimento do caso de uso.  

Com isso, percebeu-se que cada abordagem pode ser útil para atender a diferentes 

situações ou necessidades de casos de uso e projetos de desenvolvimento de software. Por 

exemplo, a abordagem textual foi considerada mais detalhada para especificar o caso de uso e 

a abordagem gráfica, por ser visual, foi considerada melhor para a compreensão do caso de uso. 

Como trabalhos futuros, pretende-se executar novos estudos experimentais, para 

identificar, de forma mais detalhada, novas dificuldades encontradas por engenheiros de 

software em ambiente industrial durante a especificação de casos de uso.   
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7 ANEXOS 

Anexo A – Avaliação das Tecnologias para avaliar a qualidade dos 

casos de uso 

Autores Tecnologia/Experimento S/N Motivo de Inclusão ou Exclusão 

Porter et al. 

(1995) 

Técnicas de avaliação baseado em 

cenários, em checklist e Ad hoc 

Não Os atributos de qualidade utilizados nessa pesquisa foram 

às primeiras investigações na área. Portanto, os autores 

utilizam uma notação antiga. 

Miller et al. 

(1998) 

Técnica de avaliação da 

qualidade de Requisitos de 

Software com Cenários 

Não As abordagens apresentadas no experimento – Cenário e 

Checklist – são para validação de requisitos e não da 

especificação de casos de uso. 
Wiegers (1999) Características necessárias para 

descrever requisitos de qualidade 
Não Embora o autor apresente características de qualidade que 

devem ser atendidas quando se escreve requisitos, ele não 

descreve como essas características devem ser avaliadas. 
Van den Berg e 

Simons (1999) 

Diretrizes que auxiliam a 

descrever os detalhes de fluxos de 

controle de casos de uso 

Não O foco é criar diretrizes para detalhar os fluxos de controle 

que estão descritos nos casos de uso.  

Anda e 

Jørgensen 

(2000) 

Avaliaram a utilização do 

conhecimento da psicologia 

cognitiva sobre como os seres 

humanos compreendem textos - 

investigaram métodos para medir 

a compreensão do modelo de 

Caso de Uso e analisar as 

diferenças de entendimento. 

Não Os autores avaliaram como as especificações de casos de 

uso geradas eram compreendidas por diferentes papéis de 

engenheiros de software e analisaram essas diferenças. 

Anda et al. 

 (2001) 

Diferentes conjuntos de 

orientações (Orientações 

menores, Orientações por 

Modelos e Orientações por 

Estilos) para construir e 

documentar modelos de caso de 

uso. 

Não O objetivo dos autores foi identificar qual conjunto de 

diretrizes para especificação de casos de uso apresentou 

melhor resultado no entendimento dos participantes. O foco 

não foi avaliar a qualidade das especificações geradas e sim 

o conjunto de diretrizes que melhor auxiliava na construção 

de casos de uso. 

Anda e Sjøberg 

(2002) 

Técnica de inspeção baseada em 

lista de verificação utilizando uma 

taxonomia de defeitos específica 

para modelos de casos de uso. 

Não Os autores apresentam uma taxonomia de defeitos e uma 

lista de verificação para detectar defeitos nos modelos de 

casos de uso gerados pelos participantes. A taxonomia é 

evoluída em Anda et al. (2009). 

Cox e Phalp 

(2003) 

Diretrizes que orientam na 

especificação de casos de uso e 

que produzem descrições mais 

úteis para ajudar no projeto de 

software – Regras CP [Cox et al., 

2001] e Orientações CREWS 

[Achour et al., 1999]  

Não Os autores avaliaram diretrizes que produziam descrições 

de casos de uso mais úteis para projetos de software. Para 

isso foram utilizados os atributos de qualidade clareza e 

consistência para verificar quais das diretrizes produziam 

descrições com maior qualidade. 
 

Thelin et al. 

(2003) 

Técnica de Leitura baseado em 

Uso (UBR - Use-Based Reading) 

Não As abordagens utilizadas no experimento – Técnica de 

Leitura baseado em Uso (UBR) e a Técnica de leitura 

baseada em Checklist – utilizaram uma notação antiga 

baseada em Porter et al. (1995) 

Cox et al. (2004) Checklist no processo de 

inspeção das descrições de casos 

de uso 

Não Os 7Cs de Comunicabilidade – a técnica foi evoluída e é 

apresentada na investigação de Phalp et al. (2007) 

Arisholm et al. 

(2006) 

Impacto da documentação da 

UML com a manutenção de 

software - Avaliaram os 

benefícios da disponibilidade, 

correção e o tempo necessário 

para possíveis alterações nessa 

documentação. 

Não Os autores utilizaram atributos de qualidade para 

documentação UML que atendia especificamente a 

manutenção de software. 

Phalp et al. 

(2007)   

Os 7 C's de Comunicabilidade – 

um conjunto de heurísticas que 

podem ser úteis na validação do 

caso de uso de como escrevê-los 

Não Por que a técnica proposta pelos autores apresenta 

características amplas do que o caso de uso deve conter, 

mas não deixa claro como os elementos do caso de uso 

devem ser avaliados, por exemplo: se os atores do caso de 
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Autores Tecnologia/Experimento S/N Motivo de Inclusão ou Exclusão 
atendendo a esses atributos de 

qualidade (Cobertura, 

Convincente, Coerente, 

Consistência na Abstração, 

Consistência na Estrutura, 

Consistência na Gramática e 

Considerações Alternativas) 

uso foram identificados e descritos corretamente, se as 

relações de dependências com outros casos de uso foram 

identificadas e incluídas. Como não houve uma descrição 

clara da forma de avaliação de determinados itens, isto 

inviabilizou o uso desta tecnologia. 

El-Attar e 

Miller (2009) 

SSUCD (Simple Structured Use 

Case Descriptions) que consiste 

em um conjunto de palavras-

chaves e regras sintáticas. É uma 

estrutura projetada para melhorar 

a consistência em modelos de 

casos de uso. 

Não O objetivo da SSUCD é criar modelos de casos de uso que 

melhorem a consistência das informações descritas nos 

casos de uso. Para isso os autores utilizaram os atributos de 

qualidade propostos por Anda et al. (2001) e adaptaram ao 

SSUCD para verificar se os modelos gerados pela técnica 

apresentaram melhoria na qualidade dos casos de uso. 

Anda et al. 

(2009) 
 

Atributos de qualidade utilizados 

para avaliar a qualidade dos 

modelos de UC  

Sim Porque apresentam diretrizes que auxiliam de forma mais 

focada e detalhada de quais informações os modelos UC's 

devem conter para atender aos requisitos de qualidade. A 

taxonomia auxilia na avaliação de defeitos do caso de uso 

de forma guiada. Para cada atributo de qualidade são 

definidos os guidelines que o caso de uso deve apresentar. 

Com isso, a execução da avaliação se torna mais 

direcionada e orientada para identificar os defeitos da 

especificação de um caso de uso. 
Tiwari e Gupta 

(2013) 

Avaliaram a utilidade de oito 

tipos de modelos de casos de uso 

em conjunto com cinco critérios 

de avaliação: completude, 

consistência, compreensão, 

redundância e propensão a falhas. 

Não O objetivo dos autores foi avaliar a utilidade de diferentes 

modelos para especificação de casos de uso. E para avaliar a 

qualidade de cada modelo os autores utilizaram cinco 

critérios de avaliação que também são apresentados por 

Anda et al. (2009) e Anda e Sjøberg (2002). 

Brace e Ekman 

(2014) 

CORAMOD : uma abordagem de 

análise de requisitos baseado em 

modelos orientado a lista de 

verificação 

Não É uma abordagem específica para inspecionar os requisitos 

gerados e modelados a partir da SysML - uma linguagem 

baseada na UML, voltada para o processo de análise de 

modelagem de requisitos. 
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Anexo B – Questionário Pós-Modelagem I. 

 

QUESTIONÁRIO PÓS-MODELAGEM 

Nome:  

Por gentileza, responda as questões a seguir considerando sua experiência durante a modelagem utilizando o UCModel para especificar 

o caso de uso  

 Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Amplamente 

Concordo 

Parcialmente 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Amplamente 

Discordo 

Totalmente 

1. Foi fácil aprender a especificar um 

caso de uso utilizando o UCModel. 

      

Explique sua resposta 

 

 Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Amplamente 

Concordo 

Parcialmente 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Amplamente 

Discordo 

Totalmente 

2. Foi fácil construir a especificação 

do caso de uso utilizando o UCModel. 

      

Explique sua resposta 

 

 Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Amplamente 

Concordo 

Parcialmente 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Amplamente 

Discordo 

Totalmente 

3.Utilizar o UCModel aumentou meu 

entendimento sobre a interação do 

ator com o sistema (acredito ter maior 

compreensão para modelar o 

comportamento do caso de uso do que 

antes de utilizar o modelo). 

      

Explique sua resposta 

 

 Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Amplamente 

Concordo 

Parcialmente 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Amplamente 

Discordo 

Totalmente 

4. O UCModel foi útil para 

especificar um caso de uso 

      

Explique sua resposta 

 

 

Quais foram as principais dificuldades que você encontrou ao especificar o caso de uso utilizando o UCModel? 

 

Onde você empregaria o modelo UCModel para especificar casos de uso.  
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Anexo C – Questionário Pós-Modelagem II. 
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8 APÊNDICES 

APENDICE – A: NETWORK PARA [CAT] FACILIDADE EM 

CONSTRUIR O MODELO 
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APENDICE – B: NETWORK PARA [CAT] ONDE UTILIZARIA O 

MODELO 
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APENDICE – C: NETWORK PARA [CAT] UTILIDADE DO MODELO 

PARA ESPECIFICAR UC 
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APENDICE – D: NETWORK PARA [CAT] DIFICULDADES EM 

UTILIZAR O MODELO 
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APENDICE – E: NETWORK PARA [CAT] ESCOLHA DO MODELO 

MAIS FÁCIL: TRADICIONAL X UCMODEL 
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APENDICE – F: NETWORK PARA [CAT] ESCOLHA DO MODELO 

MAIS ÚTIL: TRADICIONAL X UCMODEL 
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APENDICE – G: NETWORK PARA [CAT] ESCOLHA DE USO NUMA 

APLICAÇÃO: TRADICIONAL X UCMODEL 

 


