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Resumo: Este relatório apresenta um estudo experimental que teve como objetivo fazer uma 

análise comparativa sobre a dinâmica da comunicação de requisitos e seus resultados 

utilizando especificação de caso de uso e user stories como base para a criação de mockups. 

Para isso, foi realizado um estudo experimental exploratório envolvendo 16 estudantes. Este 

experimento foi executado em 3 etapas: especificação dos requisitos, construção dos 

mockups e inspeção para investigar se os mockups estavam de acordo com o que foi 

especificado.  Neste relatório, será apresentado uma breve introdução sobre as 

especificações, objetivo, planejamento e execução deste estudo. Por fim, são descritos os 

resultados quantitativos e qualitativos deste estudo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este relatório apresenta um estudo experimental que teve como propósito de 

comparar especificações de casos de uso e user story em termos de comunicação de 

requisitos entre os stakeholders. A comunicação dos requisitos é essencial em todos os 

projetos de software, uma vez que existe necessidade de entendimento das informações 

durante todo o ciclo do processo de desenvolvimento de software [13]. É importante 

representar os requisitos de forma que permita que todos os stakeholders envolvidos no 

projeto estabeleçam um entendimento comum sobre o funcionamento do sistema para que 

o produto final desenvolvimento pela equipe esteja de acordo com as expectativas do 

cliente. 

Há diferentes formas de se representar os requisitos de um sistema, desde uso de 

textos livres a formas mais estruturadas. Uma forma muito difundida de se descrever 

requisitos são os casos de uso, bastante utilizados pela indústria [1, 5, 9]. Casos de uso, 

além de descreverem os requisitos, são utilizados também como meio de comunicação 

entre os membros da equipe de projeto e outros stakeholders [5]. Outra forma que tem 

despertado interesse nas comunidades acadêmicas e industriais é a user story usada em 

Behavior Driven Development (BDD, ou Desenvolvimento Dirigido a Comportamento) 

[6].  

O objetivo do estudo foi comparar a dinâmica da comunicação de requisitos 

utilizando especificação de caso de uso e user story como base para a criação de 

protótipos de telas (mockup). Além disso, verificou-se a emissão e recepção dos 

requisitos utilizando caso de uso e user story, avaliando e comparando o grau de correção 

das especificações e dos mockups criados.  

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

breve descrição sobre caso de uso; a Seção 3 descrição sobre user story; a Seção 4 

apresenta o planejamento e execução do estudo experimental; na Seção 5 encontra-se os 

resultados e análise dos dados quantitativos e qualitativos; e a Seção 6 é apresentada as 

conclusões referentes ao estudo experimental.  

mailto:tayana%7d@icomp.ufam.edu.br
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2 CASO DE USO 

Um dos artefatos utilizados pelos engenheiros de software para descrever e 

documentar requisitos do software é a especificação de Caso de Uso (UC) [15]. 

Originalmente proposto por Jacobson et al. [7] como uma forma dos profissionais de 

software obterem uma melhor compreensão dos requisitos de um sistema. Segundo 

Bezerra [3] e Cockburn [5] casos de uso é a especificação da sequência de interações 

entre um sistema e um ou mais atores (agentes externos a esse sistema) de forma 

sequencial, representando um relato de utilização de alguma funcionalidade do sistema 

em questão, sem revelar a estrutura e o comportamento internos desse sistema. Tabela 1 

mostra a especificação do caso de uso utilizada no estudo experimental. 
 

Tabela 1: Exemplo de especificação de caso de uso 

Caso de uso Gerenciar produtos 

Descrição: Usuário realiza gerenciamento de seus produtos. 

Pré-Condições: O usuário ser cadastrado no sistema. 

Fluxos Principal: 

 1. O usuário seleciona a opção visualizar lista de produtos (A1, A2, A3) 

 2. O sistema apresenta a lista de todos os produtos cadastrados. (E2)  

Fluxos Alternativos (Opcional): 

A1 – Cadastrar novo produto 

1. O usuário solicita a opção de cadastrar novo produto 

2. O sistema apresenta a tela de cadastro de novos produtos 

3. O usuário preenche os campos obrigatórios e seleciona a opção Salvar (A4, E1, RN1) 

4. O sistema valida os campos obrigatórios e apresenta a mensagem de sucesso “Produto foi 

criado com sucesso” e retorna ao passo 2 do fluxo principal. 

A2 – Editar Dados do produto 

1. O usuário seleciona um produto da lista e seleciona a opção de editar o produto; 

2. O sistema apresenta um formulário com os dados preenchidos para alteração; 

3. O usuário altera os dados desejados e seleciona a opção Atualizar (A4, E1, RN1); 

4. O sistema atualiza os dados, apresenta a mensagem de sucesso “Produto foi atualizado com 

sucesso” e retorna ao passo 2 do fluxo principal.  

A3 – Excluir um produto 

 1. O usuário seleciona um produto que deseja excluir e seleciona a opção “Apagar”; 

 2. O sistema exclui o produto da lista e apresenta mensagem “Produto excluído com sucesso” 

e retorna ao passo 2 do fluxo principal. (A4) 

A4 – Cancelar Operação 

1. O usuário seleciona a opção cancelar; 

2. O sistema cancela a operação e retorna ao passo anterior.  

Fluxos de Exceção (Opcional): 

E1 – Campos Obrigatórios 

 1. O sistema informa que o(s) campo(s) obrigatório(s) do formulário deve ser preenchido(s).  

E2 – Não possui produtos cadastrados 

1. O sistema informa que que não existe produtos cadastrados.  

Pós-Condições: - 

 Regras de Negócio:  

RN1 – Os dados do produto (nome, preço e código de barra) são obrigatórios;  

 

Esta estrutura é voltada principalmente para descrever o fluxo principal e 

alternativos de eventos. O uso dessa estrutura facilita o entendimento da funcionalidade 

por utilizar uma estrutura pré-definida [2] e permite aos engenheiros de software 

flexibilidade na especificação dos requisitos [15] ajudando assim na comunicação de 

requisitos dentre das equipes de desenvolvimento. 
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3 USER STORY USADA EM BEHAVIOR DRIVEN 

DEVELOPMENT (BDD) 

A especificação dos requisitos em BDD é feita por todos os stakeholders do projeto 

no formado de user stories. Onde cada user story é instanciada com múltiplos cenários 

BDD, onde cada um representa um comportamento esperado para uma determinada 

situação.  Os cenários BDD possuem um template, escrito em uma linguagem ubíqua 

independente de domínio, de forma a ser utilizado em qualquer situação [4]. Segundo 

Silva [12], as user stories utilizada em BDD é desenvolvido sob uma perspectiva de 

comportamento no ponto de vista do usuário. Este método garante aos clientes e grupos 

uma descrição de linguagem natural semiestruturada, de forma não ambígua, além de 

promover a reutilização de comportamentos de negócios que podem ser compartilhados 

para vários recursos no sistema. Tabela 2 mostra a especificação de user story utilizada 

no estudo experimental. 
 

Tabela 2: Exemplo de user story 

User story Gerenciar produtos 

Funcionalidade: Gerenciar produtos 

   Como um usuário 

   Eu quero criar, editar, apagar e visualizar produtos 

   Para que possa gerenciar produtos 

 

    Cenário: Visualizar os produtos 

        Dado que eu tenho os produtos cadastrados  

        Quando eu vou para lista de produtos 

        Então eu devo ver todos os produtos cadastrados 

 

    Cenário: Criar um produto 

        Dado que eu não tenho produtos cadastrados 

        E que eu esteja na lista de produtos 

        Quando eu clico “Novo" 

        E eu preencho o campo de “Nome" 

        E eu preencho o campo de “Preço" 

        E eu seleciono a opção  “Criar" 

        Então eu devo ver “Produto foi criado com sucesso." 

        E eu devo ver o novo produto na lista de produtos 

 

Cenário: Editar um produto 

        Dado que eu tenho o produto cadastrado 

        E que eu esteja na lista de produtos 

        Quando eu clico “Editar" 

        E eu altero o campo  “Nome" 

        E eu altero o campo “Preço"  

        E eu aperto “Atualizar" 

        Então eu devo ver “Produto foi atualizado com sucesso" 

        E eu devo ver o produto com as informações alteradas na lista de produtos 

 

Cenário: Apagar um produto 

        Dado que eu tenho os produtos cadastrados 

        E que eu esteja na lista de produtos 

        Quando eu seleciono um produto 

         E eu clico “Apagar" 

        Então eu não devo ver o produto apagado 

        E eu devo ver os outros produtos cadastrados na minha lista de produtos 
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4 ESTUDO EXPERIMENTAL 

4.1 Planejamento do Estudo 

Para orientar o projeto do estudo, a partir da questão de pesquisa (O uso de casos 

de uso ou user stories afeta a comunicação dos requisitos para a construção de mockups 

de forma diferente?), definimos seu objetivo da seguinte forma: 

“Analisar as especificações de caso de uso e user story usadas em BDD com a 

finalidade de compará-las em relação a comunicação de requisitos dentro de grupos de 

desenvolvimento, do ponto de vista de pesquisadores em engenharia de software no 

contexto de especificação de requisitos e construção de mockups por estudantes de 

graduação e pós-graduação”.      
4.1.1 Participantes 

O estudo foi realizado em um ambiente acadêmico, no total foram 16 participantes 

do estudo, sendo 11 alunos de graduação e 5 alunos de pós-graduação do curso de Ciência 

da Computação e Sistema de Informação da Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM). Os alunos haviam cursado as disciplinas de Engenharia de Software e Análise 

e Projeto de Sistemas e estavam cursando a disciplina de Engenharia de Software 

Experimental.  

Os alunos foram caracterizados como novatos, uma vez que tinham apenas 

experiência acadêmica com a especificação de caso de uso e user story. Somente um 

participante da pós-graduação já havia trabalhado user story e com caso de uso na 

indústria.  
4.1.2 Artefatos 

Todos os participantes assinaram um formulário de consentimento - Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em que concordaram em fornecer seus 

resultados para análise. Os artefatos utilizados neste estudo experimental foram:  

1. descrição textual de quatro cenários de aplicações com nível de 

complexidade semelhantes (ver ANEXO A, B, C e D); 

2. modelo de especificação de caso de uso e user story (Tabela 1 e 2);  

3. artefatos para criação da especificação (ver ANEXO A, B, C e D);  

4. artefatos para criação dos mockups (ver ANEXO E);  

5. artefatos para a inspeção dos mockups (ver ANEXO F);  

6. artefato para descrição de e-mail de comunicação (ver ANEXO G);  

7. questionários de avaliação de especificação (ver ANEXO H), avaliação de 

mockup (ver ANEXO I) e avaliação geral (ver ANEXO J).  
4.1.3 Treinamento 

Todos os participantes receberam treinamento de 2h30min em um mesmo ambiente 

sobre os dois tipos de especificação. Durante o treinamento também foram realizados 

exercícios práticos de especificação em casos de uso e user story.    
4.1.4 Inspeção dos mockups 

Para a identificar os defeitos, foi criado um formulário de inspeção baseado em 

Travassos et al. [16] e no Método de Avaliação de Comunicabilidade (MAC) [10], 

conforme apresentado na Tabela 3. Adotamos essas nomeclaturas diferenciadas do MAC 

para despertar o interesse dos alunos na atividade de inspeção dos mockups. 
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Tabela 3: Classificação de divergências entre especificação e Mockups 

Categoria Descrição Exemplo 

Onde tá?  

(Omissão) 

Informações que foram 

descritas na especificação e 

não foram inseridas no 

mockup 

Na especificação tem a descrição: “O cliente 

seleciona a opção Salvar”  

No mockup não tem o botão Salvar  

Não era assim!  

(Fato incorreto) 

Informações que foram 

descritas na especificação e 

que foram inseridas no 

mockup de outra forma 

Na especificação tem a descrição:  “O cliente 

seleciona a opção Salvar” 

No mockup o nome do botão é Inserir  

O que é isso?  

(Informação 

estranha) 

Informações que foram 

inseridas no mockup e que não 

estavam descritas na 

especificação 

No mockup tem a opção Salvar e Cancelar 

Na especificação só tem a descrição da opção 

Salvar.  

Falta de 

dependência! 

(Inconsistência) 

Informações que foram 

descritas como um  cálculo ou 

informação derivada de outra 

que no mockup não 

obedeceram essa dependência 

No mockup tem que mostrar um campo idade 

e preço da entrada do cinema, ambos 

dependente da data de nascimento. Ou seja, o 

campo idade e preço deve ser calculado a 

partir da data de nascimento e não inserido 

pelo usuário. 

 

4.1.5 Inspeção da especificação 

Para avaliar as especificações de casos de uso e user stories geradas pelos grupos, 

foi criado um checklist de inspeção. A técnica de checklist foi escolhida por ser uma das 

mais utilizadas para inspecionar casos de uso [2] e foi adaptada para inspecionar também 

para user story. Com a inspeção é possível reduzir esforços em relação ao retrabalho na 

correção de defeitos em artefatos durante o desenvolvimento de software [8]. Desse 

modo, foi elaborado um checklist de inspeção baseado em Travassos et al. [16] e Anda 

et al. [1] com o objetivo de identificar defeitos na especificação de casos de uso e user 

stories, como, omissão de regras de negócio, omissão de fluxos alternativos e fluxo de 

exceções para caso de uso e omissão de cenários para user stories. Travassos et al. [16] 

apresentam as classes de defeitos que comumente são encontrados em artefatos de 

software: Omissão (Informações necessárias foram omitidas do caso de uso), Fato 

Incorreto (Algumas informações no caso de uso contradizem a lista de requisitos ou do 

conhecimento geral do domínio do sistema), Inconsistência (As informações em uma 

parte do caso de uso estão inconsistentes com outras no caso de uso), Ambiguidade (As 

informações no caso de uso são ambíguas, isto é, é possível ao cliente, desenvolvedor ou 

testador interpretar as informações de diferentes maneiras podendo não levar a uma 

implementação correta) e Informação Estranha (As informações fornecidas não são 

necessárias para o caso de uso). A técnica de Anda et al. [1], apresenta itens de verificação 

que auxiliam de forma mais detalhada quais informações as especificações de caso de uso 

devem conter para atender aos requisitos de qualidade de um caso de uso, esses itens 

foram adaptados para a user story. Desta forma os itens de verificação foram organizados 

seguindo a taxonomia de Travassos et al. [16] como mostram as Tabela 4 e 5, 

respectivamente, itens de verificação para especificação de caso de uso e itens de 

verificação para especificação de user story. Os checklists foram revisados por três 

pesquisadores antes de serem utilizados para a inspeção das especificações.  
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Tabela 4: Itens de Verificação para Caso de Uso (UC) 
CATEGORIA  CÓD.  ITENS DE VERIFICAÇÃO 

OMISSÃO 

UC_OMI_01  Faltou identificar/descrever o nome do(s) ator(es)? 

UC_OMI_02  
Faltou descrever na pré-condição alguma condição que é 

indispensável para iniciar o caso de uso? 

UC_OMI_03  
Faltou descrever algum fluxo de evento (alternativo e/ou 

exceção) necessário para a completude do caso de uso? 

UC_OMI_04  
Faltou descrever alguma regra de negócio necessária para a 

completude do caso de uso? 

UC_OMI_05  

Faltou referenciar alguma regra de negócio, fluxos 

alternativos ou fluxos de exceção em algum passo dos fluxos 

de eventos? 

UC_OMI_06  

Faltou incluir a dependência de outros casos de uso (include 

ou extend) que estão associados ao caso de uso? (conforme o 

diagrama de casos de uso) 

FATO 

INCORRETO 

UC_FIN_01  
O nome dado ao caso de uso expressa corretamente seu 

objetivo? 

UC_FIN_02  

As identificações dos fluxos alternativos (A1, A2, etc), fluxos 

de exceção (E1, E2 etc) e regras de negócio (RN1, RN2 etc) 

são únicos? Estão referenciados no caso de uso corretamente? 

UC_FIN_03  
A descrição dos fluxos principal, alternativos e exceções 

estão completos e corretos? 

UC_FIN_04  A descrição das regras de negócio estão completas e corretas? 

INCONSISTÊNCIA 

UC_INC_01  

A pré-condição está coerente com o comportamento do caso 

de uso? É realmente uma condição que impede o caso de uso 

iniciar? 

UC_INC_02  
A descrição do caso de uso está consistente com o 

comportamento do caso de uso? 

UC_INC_03  
O sequenciamento nos fluxos principal, alternativos e de 

exceções estão coerentes? 

AMBIGUIDADE 

UC_AMB_01  
Os nomes de atores refletem seus papéis? Ou estão ambíguos 

(podem levar a dupla interpretação)? 

UC_AMB_02  
O nome do caso de uso permite interpretações diferentes do 

seu objetivo? 

UC_AMB_03  Há mais de um caso de uso que possui o mesmo nome? 

UC_AMB_04  
A descrição de pré e pós-condições (quando existem), estão 

claros e sem ambiguidades? 

UC_AMB_05  
A descrição dos fluxos de eventos e das regras de negócios 

estão claros e sem ambiguidades? 

UC_AMB_06  
Os fluxos de eventos (principal, alternativo e exceção) 

seguem um caminho lógico e claro? 

UC_AMB_07  
As informações trocadas entre o ator e o sistema estão claras 

e bem definidas? 

INFORMAÇÃO 

ESTRANHA 

UC_IES_01  

Informações descritas nos passos dos fluxos de eventos 

(principal, alternativos e/ou exceções), fazem parte do 

contexto do caso de uso? 

UC_IES_02  
Informações descritas nas regras de negócio fazem parte do 

contexto do caso de uso? 

UC_IES_03  
Atores ou casos de uso descritos fazem parte do contexto do 

caso de uso? 

 

Tabela 5: Itens de Verificação para User story (US) 

CATEGORIA  CÓD.  ITENS DE VERIFICAÇÃO 

OMISSÃO US_OMI_01  Faltou descrever a user story do cenário? 

US_OMI_02 Faltou descrever o campo “Como” da user story? 
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US_OMI_03  Faltou descrever o campo “Eu quero” da user story? 

US_OMI_04  Faltou descrever o campo “Para que” da user story ? 

US_OMI_05  Faltou identificar/descrever o nome do cenário? 

US_OMI_06  Faltou descrever o campo “Dado que” do cenário BDD? 

US_OMI_07 Faltou descrever o campo “Quando” do cenário BDD? 

US_OMI_08 Faltou descrever o campo “Então” do cenário BDD? 

US_OMI_09 Faltou identificar/descrever Cenários de resolução de 

problemas necessários para a completude da funcionalidade? 

US_OMI_10 Faltou identificar/descrever Cenários opcionais necessários 

para a completude da funcionalidade? 

US_OMI_11 Faltou descrever alguma regra de negócio no cenário? 

FATO 

INCORRETO 

US_FIN_01  O nome dado ao cenário não expressa corretamente seu 

objetivo? 

US_FIN_02  A descrição no campo “Como” da user story está 

incompleta/incorreta?  

US_FIN_03  A descrição no campo “Eu quero” da user story está 

incompleta/incorreta? 

US_FIN_04  A descrição no campo “Para que” da user story está 

incompleta/incorreta? 

US_FIN_05 A descrição no campo “Dado que” do cenário BDD está 

incompleta/incorreta? 

US_FIN_06 A descrição no campo “Quando” do cenário BDD está 

incompleta/incorreta? 

US_FIN_07 A descrição no campo “Então” do cenário BDD está 

incompleta/incorreta? 

INCONSISTÊNCIA US_INC_01  O campo “Dado” não está coerente com o comportamento 

descritos do campo “Quando” e “Então”? Descreve uma 

condição que impede o cenário de ser completado? 

US_INC_02  A descrição do cenário está inconsistente com o 

comportamento da funcionalidade do sistema? 

US_INC_03  O sequenciamento de cenários opcionais e cenários de 

resolução de problemas que podem ocorrer no cenário 

principal não estão coerentes? 

US_INC_04 A user story descrita não está coerente com os cenários 

descritos? 

AMBIGUIDADE US_AMB_01  O nome do cenário permite interpretações diferentes do seu 

objetivo? 

US_AMB_02  Há mais de um cenário que possui o mesmo nome? 

US_AMB_03  A descrição dos campos “Dado”, “Quando” e “Então” não 

estão claros e com ambiguidades? 

US_AMB_04  As descrições dos cenários não seguem um caminho lógico e 

claro? 

INFORMAÇÃO 

ESTRANHA 

US_IES_01  Informações descritas nos cenários não fazem parte do 

contexto das funcionalidades do sistema? 

US_IES_02  A especificação não utiliza terminologia comum? 

 

Foram criados graus de severidade para cada tipo de defeito. Por exemplo, a severidade 

do tipo “Grave” foi utilizada para classificar defeitos de omissão, ou seja, informações 

que não foram descritas no caso de uso e na user story. Os defeitos de severidade “Média” 

foram utilizados para classificar informações que não foram descritos por completo ou 
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que foram descritos de forma incorreta. Os defeitos de severidade “Baixa” identificaram 

aqueles defeitos que não prejudicavam a compreensão e entendimento do caso de uso e 

da user story. 
4.2 Execução do Estudo 

O estudo foi realizado em quatro dias, conforme mostrado na Figura 1. No Dia 1: 

Treinamento foi realizado o treinamento sobre caso de uso e user story. No Dia 2: 

Especificações os participantes foram divididos aleatoriamente em quadro grupos (1 a 4) 

com 4 pessoas cada e receberam os cenários para fazerem as especificações user story e 

caso de uso com modelos para serem seguidos. Neste ponto, destaca-se que apesar de 

cada cenário conter mais de 02 (duas) funcionalidades, cada grupo especificou apenas 02 

(duas) funcionalidades com grau de complexidade equivalentes entre si. Após realizada 

as especificações foi aplicado um questionário pós-especificação visando capturar a 

percepção dos participantes após o uso do modelo de especificação. 

 

Figura 1: Execução do estudo 

No dia 2 os participantes foram divididos aleatoriamente em quadro grupos (1 a 4) 

com 4 pessoas cada e receberam os cenários para fazerem as especificações com user 

story e caso de uso e modelos para serem seguidos. Neste ponto, destaca-se que apesar de 

cada cenário conter várias funcionalidades, cada grupo especificou apenas duas com grau 

de complexidade equivalentes entre si.  

No dia 3 a principal atividade foi a construção dos mockups baseados nas 

especificações criadas. Destaca-se que cada grupo pegou uma especificação de caso de 

uso e user story diferente da que especificou na etapa 1. Durante o a construção dos 

mockups, os grupos podiam tirar dúvidas com o grupo especificador através de bilhetes. 

Para isto, foi utilizado uma folha de papel onde o grupo de construção escrevia sua dúvida, 

o moderador entregava-o para o grupo especificador responder o questionamento e, por 

fim, o papel era devolvido para a grupo de construção. Esse procedimento foi inserido no 

estudo com o intuito de evitar a propagação de defeitos inseridos na especificação para 

os mockups. 
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Nesta etapa os grupos não fizeram o mockup das especificações que tinham criado 

no anterior, havendo o cuidado de garantir o rodízio da especificação. Por exemplo, quem 

especificou com user story construiu o primeiro mockup utilizando uma especificação de 

caso de uso e depois construiu um mockup com user story. Dessa forma, procurou-se 

reduzir o viés de aprendizado no tipo de especificação. 

No dia 4: foi realizada a inspeção dos mockups pelos grupos que fizeram a 

especificação. Assim, os grupos que criaram as especificações receberam os mockups 

criados pelos outros grupos para identificar as divergências entre o que foi especificado 

por eles e o que foi criado nos mockups pelas grupos de construção. O grupo 1 que 

especificou o cenário 1 com BDD verificou as divergências dos mockups criados pelos 

grupos 3 e 2. O grupo que especificou o cenário 2 com BDD verificou as divergências 

dos mockups criados pelos grupos 4 e 1. O grupo 3 que especificou o cenário 3 com UC 

verificou as divergências dos mockups criados pelos grupos 1 e 4. O grupo 4 que 

especificou o cenário 4 com UC verificou as divergências dos mockups criados pelos 

grupos 2 e 3. 

5 RESULTADOS  

Nesta seção, apresentamos os resultados quantitativos referentes à análise das 

especificações de caso de uso e user stories criada pelos participantes, análise dos defeitos 

cometidos ao criar os mockups a partir das especificações e a relação entre as 

especificações e mockups criados, visando à comunicação dos requisitos dentro dos 

grupos. 

 
5.1 Análise da especificação 

Para avaliar a corretude das especificações geradas pelos participantes do estudo, 

os pesquisadores realizaram inspeções nas especificações usando os checklists de 

inspeção. O uso dos checklists auxiliaram na verificação de defeitos da especificação de 

casos de uso e user stories de forma guiada. O processo de avaliação das especificações 

foi realizado em duas etapas. Na primeira etapa dois, pesquisadores avaliaram as 

especificações que os participantes elaboraram a partir dos cenários entregues (duas 

especificações de casos de uso e duas especificações user stories). Na segunda etapa, três 

pesquisadores revisaram por completo a avaliação realizada e retiraram as discrepâncias. 

A Tabela 6 apresenta a avaliação da especificação do grupo 1 que especificou com user 

story. A Tabela 7 apresenta a avaliação da especificação do grupo 2 que especificou com 

user story. A Tabela 8 apresenta avaliação da especificação do grupo 3 que especificou 

com caso de uso. E a Tabela 9 apresenta avaliação da especificação do grupo 4 que 

especificou com caso de uso. 

Tabela 6: Avaliação da especificação grupo 1 

Cód. Do 

defeito 
Descrição do defeito encontrado Nome do cenário 

Qual elemento do 

template? 

US_FIN_05  

O campo Dado não está no formato de pré-

condição correto, essa informação deveria 

está no Quando (fluxo principal).  

realizar pedido 

com pagamento 

aprovado 

Dado que 

US_FIN_05  

O campo Dado não está no formato de pré-

condição, essa informação deveria está no 

Quando (fluxo principal).  

realizar pedido 

com pagamento 

reprovado 

Dado que 
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US_INC_02  

O cenário não está descrevendo a realização 

de pedidos, está descrevendo o cenário de 

efetuar pagamento aprovado (Dado que está 

incorreto) 

realizar pedido 

com pagamento 

aprovado 

Cenário 

US_INC_02  

O cenário não está descrevendo a realização 

de pedidos, está descrevendo o cenário de 

efetuar pagamento reprovado (Dado que 

está incorreto) 

realizar pedido 

com pagamento 

reprovado 

Cenário 

US_AMB_01  

O nome do cenário não representa o realizar 

pedido, o realizar pedido com pagamento 

aprovado faz parte do realizar pedido.  

Ou deveria fazer um cenário realizar pedido 

e outro de pagamento aprovado 

realizar pedido 

com pagamento 

aprovado 

Cenário 

US_AMB_01  

O nome do cenário não representa o realizar 

pedido, o realizar pedido com pagamento 

reprovado faz parte do realizar pedido. 

Ou deveria fazer um cenário realizar pedido 

e outro de pagamento reprovado 

realizar pedido 

com pagamento 

reprovado 

Cenário 

US_FIN_06 

O passo "e alguns dos dados está inválido" 

não é o usuário que verifica, deveria está no 

Então 

realizar cadastro 

de cliente com 

dados inválidos 

Quando 

US_IES_01  
O passo "e eu devo ver a página de login" 

está fora do contexto do cenário 

realizar cadastro 

de cliente já 

cadastrado 

Então 

US_FIN_06 

Quando... eu preencho o tipo de restrição 

alimentar. Faltou incluir os tipos de 

restrições conforme descritos no requisito:  

Sem glúten, sem lactose, alimentos lights e 

alimentos diabéticos 

Realizar cadastro 

de novo cliente 
Quando 

US_FIN_06 

Quando... eu preencho o tipo de restrição 

alimentar. Faltou incluir os tipos de 

restrições conforme descritos no requisito:  

Sem glúten, sem lactose, alimentos lights e 

alimentos diabéticos 

 Realizar cadastro 

de cliente já 

cadastrado 

Quando 

US_FIN_06 

Quando... eu preencho o tipo de restrição 

alimentar. Faltou incluir os tipos de 

restrições conforme descritos no requisito:  

Sem glúten, sem lactose, alimentos lights e 

alimentos diabéticos 

Realizar cadastro 

de cliente com 

dados inválidos 

Quando 

US_FIN_07 

Então... eu devo ver a mensagem “Dados 

Inválidos”. Faltou incluir qual o campo que 

tem o(s) dado(s) inválido(s). 

Realizar cadastro 

de cliente com 

dados inválidos 

Então 

US_OMI_10 

Cenário:  

Faltou um cenário para validar os campos 

obrigatórios do cadastro do pedido 

Gerenciar Cliente Cenário 

US_AMB_03 

Quando... seleciona a forma de pagamento. 

Faltou descrever as formas de pagamento 

que o usuário poderá selecionar. 

Realizar pedido 

com pagamento 

aprovado 

Quando 

US_IES_01  

Então... eu devo ver a tela de status do 

pedido. Faltou complementar o status do 

pedido. Por exemplo, pedido 

realizado/cadastrado 

Realizar pedido 

com pagamento 

aprovado 

Então 

US_AMB_03 

Quando... seleciona a forma de pagamento. 

Faltou descrever as formas de pagamento 

que o usuário poderá selecionar. 

Realizar pedido 

com pagamento 

reprovado 

Quando 
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Tabela 7: Avaliação da especificação grupo 2 

Cód. Do 

defeito 
Descrição do defeito encontrado Nome do cenário 

Qual elemento do 

template? 

US_OMI_09 
faltou descrever cenário para erro de cadastro 

de roteiro e campos inválidos 
cadastrar roteiro cenário 

US_OMI_09 
faltou descrever cenário para erro de cadastro 

de informações de voo e campos inválidos 

cadastrar 

informações de 

voo 

cenário 

US_FIN_07 
O fluxo não verifica se os dados inseridos são 

válidos 
cadastrar roteiro Então 

US_FIN_07 
O fluxo não verifica se os dados inseridos são 

válidos 

cadastrar 

informações de 

voo 

Então 

US_AMB_04  

O fluxo tem clico em cadastrar, preenche 

todas as informações e clico novamente em 

cadastrar, sem falar que tem uma tela de 

cadastro 

cadastrar roteiro Quando 

US_AMB_04  

O fluxo tem: clico em cadastrar, preenche 

todas as informações e clico em criar, sem 

falar que tem uma tela de cadastro 

cadastrar 

informações de 

voo 

Quando 

US_OMI_10 
Faltou um cenário para “verificar os campos 

obrigatórios” para cadastrar roteiro; 
Gerenciar Roteiro Cenário 

US_OMI_10 

Faltou um cenário para “verificar os campos 

obrigatórios” para cadastrar as informações 

de voo; 

Gerenciar 

Informações de 

Voo 

Cenário 

Tabela 8: Avaliação da especificação grupo 3 

Cód. Do 

defeito 
Descrição do defeito encontrado Nome do UC 

Qual elemento do 

template? 

UC_AMB_05 
A regra de negócio RN2  deveria ficar na 

RN1 

Cadastrar 

remédio 
Regra de negócio 

UC_AMB_06 
A ação do usuário deveria selecionar a opção 

Cadastrar remédio e não solicitar 

Cadastrar 

remédio 
fluxo principal 

UC_AMB_06 
A ação do usuário deveria selecionar a opção 

Cadastrar Consulta médica e não solicitar 

Cadastrar 

consulta médica 
fluxo principal 

UC_AMB_06 

no passo 4, onde o analista descreveu que 

retorna para a tela de menu principal, não 

deixa claro pois essa tela não é descrita em 

nenhum lugar 

Cadastrar 

consulta médica 
fluxo principal 

UC_AMB_06 

no passo 4, onde o analista descreveu que 

retorna para a tela de menu principal, não 

deixa claro pois essa tela não é descrita em 

nenhum lugar 

Cadastrar 

remédio 
fluxo principal 

UC_AMB_01 

Faltou incluir na pré-condição que as 

informações do idoso devem estar 

previamente cadastradas no sistema para que 

o cadastro da consulta médica seja inserido 

no histórico do idoso. Pois a pré-condição 

trata o ator como usuário e não idoso 

Cadastrar 

Consulta Médica 
Ator 
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UC_AMB_01 

Faltou incluir na pré-condição que as 

informações do idoso devem estar 

previamente cadastradas no sistema para que 

o cadastro de remédio seja inserido no 

histórico do idoso. Pois a pré-condição trata o 

ator como usuário e não idoso 

Cadastrar 

Remédio 
Ator 

 

Tabela 9: Avaliação da especificação grupo 8 

Cód. Do 

defeito 
Descrição do defeito encontrado Nome do UC 

Qual elemento do 

template? 

UC_OMI_03 
Faltou escrever o fluxo de exceção livro já 

cadastrado 
cadastrar livro Fluxo de exceção 

UC_OMI_03 
Faltou descrever o fluxo de exceção livro já 

solicitado 
Solicitar livro Fluxo de exceção 

UC_INC_03 

O fluxo de exceção 1 deveria retornar para o 

passo 2 do fluxo principal, já que já atingiu o 

limite de solicitações 

Solicitar livro Fluxo de exceção 

UC_AMB_05 
O passo 6 do fluxo principal pode deixar a 

regra de negócio RN1 ambígua 
Solicitar livro Fluxo principal 

UC_AMB_07 

Entre o passo 2 e o passo 3 do fluxo principal 

deveria ter um passo para mostrar a ação do 

usuário de selecionar a opção “Cadastrar 

Novo” ou “Novo” antes do sistema mostrar a 

tela de cadastro de novo livro. 

Cadastrar um 

livro 
Fluxo de Eventos 

UC_OMI_04 

Não deveria ter uma regra para definir a 

resolução e extensão da imagem/foto do livro 

que será aceita no sistema? 

Cadastrar um 

livro 
Regra de Negócio 

UC_OMI_05 

A RN1 deveria ser referenciada ao E1 pois 

ela defini quais os campos devem ser 

obrigatórios. 

Cadastrar um 

livro 
Regra de Negócio 

UC_OMI_04 

Não deveria ter uma regra de negócio para 

informar quais dados do livro serão exibidos 

e referenciar no passo 4 do fluxo principal? 

Solicitar um livro Regra de Negócio 

 

A avaliação das especificações de caso de uso e user story resultou em 45 defeitos, 

dos quais, 24 defeitos foram identificados nas especificações de user stories dos grupos 

1 e 2 e 21 defeitos foram identificados nas especificações de caso de uso dos grupos 3 e 

4. A Figura 2 mostra o resultado quantitativo dos diferentes tipos de defeitos identificados 

nas especificações.  

O maior número de defeitos encontrados nas especificações de user stories foram 

de Fato Incorreto (9), seguido por Ambiguidade (6), Omissão (5), Inconsistência (2) e 

Informação estranha (2). Nas especificações de caso de uso os defeitos mais encontrados 

foram Omissão (9), Ambiguidade (9) seguido por Fato incorreto (2) e Inconsistência (1). 

Não foram encontrados defeitos de Informação entranha. 
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Figura 2: Números de defeitos encontrados nas especificações de user stories e caso 

de uso. 

A Figura 3 mostra o número de defeitos encontrados nas especificações de user 

stories e casos de uso distribuídas por grau de severidade. A especificação de user story 

teve maior número de defeitos do tipo Médio (17), seguido de Grave (5) e Baixo (2). Vale 

ressaltar que o tipo Grave na user story foi a omissão de cenários nas especificações. Na 

especificação do grupo 2 foram encontrados 8 defeitos, onde 4 eram omissões de cenários 

importantes para o desenvolvimento da funcionalidade. A especificação de caso de uso 

teve maior número de defeitos do tipo Médio (10), seguido de Grave (9) e Baixo (2). Os 

defeitos do tipo grave em caso de uso estão relacionados a omissão de fluxo de exceção 

e regras de negócio. 

 

Figura 3: Número de defeitos por severidade 

 

5.1.1 Opinião dos participantes nas especificações 

Ao final da atividade de especificação os participantes responderam um 

questionário avaliando a especificação utilizada (ver ANEXO H). A Figura apresenta um 

resumo das opiniões dadas pelos participantes. 
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Figura 4: Opinião dos participantes nas especificações 

Quanto a utilização de user story para especificação: podemos observar que 

somente 3 participantes tiveram dificuldade em especificar usando user story. O 

participante P1 mesmo tendo dificuldade em especificar com user story acredita que a 

mesma é capaz de comunicar os requisitos para todos os integrantes da equipe de 

desenvolvimento. Todos os participantes usariam outros artefatos para tornar esta 

especificação mais completa, como: protótipos, especificação de caso de uso, diagrama 

de caso de uso e personas. Os participantes apresentam algumas sugestões de soluções 

para problemas encontrados por eles das especificações que podem ser conferidas no 

Apêndice D. 

 
5.2 Análise dos mockups 

A avaliação dos mockups em relação à especificação resultou em 25 defeitos, dos 

quais, 11 foram identificados nos mockups construídos a partir de especificação de user 

story e 14 identificados nos mockups construídos a partir de especificação de caso de uso. 

A Figura 5 mostra o número dos diferentes tipos de defeitos identificados na inspeção dos 

mockups.  
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Figura 5: Defeitos encontrados nos mockups 

 

Nos mockups criados a partir de especificação de user story, o maior número de 

defeitos encontrados foram do tipo “Não era assim!” (4) e “O que é isso?” (4), seguido 

de “Onda tá?” (2) e “Falta de dependência” (1). Nos mockups criados a partir de 

especificação de caso de uso, o maior número de defeitos encontrados foram do tipo 

“Onde tá?”, “Não era assim!” e “Falta de dependência” com 4 defeitos cada, seguido de 

“O que é isso?”, com 2. 

 
5.2.1 Opinião dos participantes na construção dos mockups 

Ao analisar as opiniões dadas pelos participantes, podemos observar houve mais 

dúvidas ao utilizar user story para desenvolver os mockups (10) do que utilizando caso 

de uso (8). Porém, podemos observar a preferência na utilização de user story para a 

construção dos mockups (8). No quesito de preferência, os participantes P3, P9, P10, P12 

e P13 preferem caso de uso para construção de mockups, enquanto que os participantes 

P2, P4, P7, P8, P11 e P16 preferem user story. Os participantes P1, P5, P6 e P14 gostaram 

das duas especificações para construção dos mockups. A Figura 6, apresenta um resumo 

das opiniões dos participantes.  
 

2
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2
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Onde tá? Não era assim! Falta de dependência! O que é isso?

BDD UC
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Figura 6: Opinião dos participantes na construção de mockups 

 

5.3 Análise de propagação de defeitos  

Os defeitos encontrados nas especificações foram analisados e foi verificado se 

houve propagação destes defeitos para os mockups construídos pelos grupos.  

Defeitos encontrados nos cenários 1 e 2: O grupo 1 cometeu 16 defeitos na 

especificação, onde o maior número de defeitos encontrados na especificação foram: Fato 

incorreto (7) seguido de Ambiguidade (4), Inconsistência e Informação estranha (2) e por 

fim Omissão (1). O grupo 2 cometeu 8 defeitos na especificação, onde maior número de 

defeitos encontrados na especificação feita pelo grupo 2 foram: Omissão (4), Fato 

incorreto (2) e Ambiguidade (2).  

Ao analisar os defeitos dos mockups verificamos se estes estavam relacionados aos 

defeitos cometidos na especificação do cenário. A Figura 7 apresenta os defeitos 

encontrados nos mockups utilizando o cenário 1 e a Figura 8 apresenta os defeitos 

encontrados nos mockups utilizando o cenário 2. 

 

Figura 7: Defeitos encontrados nos mockups utilizando cenário 1 
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A Tabela 10 apresenta exemplos concretos da propagação de defeitos, quando 

defeitos encontrados na especificação do cenário 1 ocasionaram defeitos nos mockups 

dos grupos 2 e 3. 

Tabela 10: Defeitos propagados para mockups grupo 2 e 3 

Defeito na especificação cenário 1 Defeito no Mockup  

5.4 passo "e eu devo ver a página de login" 

está fora do contexto do cenário. 

(Informação estranha) 

A "tela de login" não foi especificada no 

cenário. De onde saíram os campos "usuário" e 

"senha"? 

(O que é isso?)  

“Então... eu devo ver a tela de status do pedido”. 

Faltou complementar o status do pedido. Por 

exemplo, pedido realizado/cadastrado. 

(Informação estranha) 

Na especificação a tela de status do pedido não 

foi solicitada, bastava apenas a regra descrita. 

De onde os campos voltar e sair? 

(O que é isso?) 

Quando... eu preencho o tipo de restrição 

alimentar. Faltou incluir os tipos de restrições 

conforme descritos no requisito:  

Sem glúten, sem lactose, alimentos lights e 

alimentos diabéticos 

(Fato incorreto) 

5.5 mockup não possui o campo com as 

"informações nutricionais" 

(Onde tá?) 

“Quando... seleciona a forma de pagamento”. 

Faltou descrever as formas de pagamento que o 

usuário poderá selecionar. 

(Ambiguidade) 

Não há indicação de interação do botão efetuar 

pagamento para a tela de formas de pagamento 

não mostra a dependência entre elas.  

(Falta de dependência!) 

 

 

Figura 8: Defeitos encontrados nos mockups utilizando cenário 2 

 

Devido à especificação do cenário 2 ter sido simplista, possuindo um alto grau de 

omissões de user stories, os mockups apresentaram poucos defeitos de construção, pois 
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a simplicidade da especificação deixava pouca margem para defeitos. Assim, o grupo 4 

não cometeu nenhum defeito ao construir o mockup. Já o grupo 1 cometeu 3  defeitos de 

“Não era assim!” e 3 defeitos de “O que é isso?”. Os defeitos gerados pelo grupo 1 foram: 

a) relacionados à alteração de botão especificado; b) relacionado à criação de logo; c) 

inserção de símbolos não especificados e d) incompletude do mockup. 

Defeitos encontrados nos cenários 3 e 4: O grupo 3 cometeu 13 defeitos na 

especificação. O maior número de defeitos encontrados na especificação feita pelo grupo 

3 foram: Ambiguidade (7), seguidos de Omissão (4) e Fato incorreto (2). O grupo 4 

cometeu 8 defeitos na especificação. O maior número de defeitos encontrados na 

especificação feita pelo grupo 4 foram: Omissão (5), seguidos de Ambiguidade (2) e 

Inconsistência (1). 

Ao analisar os defeitos dos mockups verificamos se estes estavam relacionados aos 

defeitos cometidos na especificação do cenário 3 e 4. A Figura 9 apresenta os defeitos 

encontrados nos mockups utilizando o cenário 3 e a Figura 10 apresenta os defeitos 

encontrados nos mockups utilizando o cenário 4. 

 

Figura 9: Defeitos cometidos nos mockups utilizando cenário 3 

Os defeitos encontrados no mockup criado pelo grupo 1 foram relacionados à falta 

de dependência e não estão relacionados à especificação. Foram defeitos de navegação 

entre as telas, mas que estavam especificadas.  Os defeitos encontrados no mockup criado 

pelo grupo 4 foram devido ao grupo não ter inserido algumas informações que estavam 

descritas e à alteração de mensagem no mockup. 
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Figura 10: Defeitos cometidos nos mockups utilizando cenário 4 

Os defeitos encontrados nos mockups não estão relacionados a problemas de 

especificação. Os defeitos foram: a) inserção de botões não especificados; b) não indicou 

a navegabilidade entre as telas e c) apresentação dos campos de forma incorreta. 

5.3 Resultados Qualitativos 

Realizamos uma análise qualitativa das respostas dos participantes (P) aos 

questionários aplicados ao longo da execução do estudo, com o objetivo de avaliar a 

utilização das especificações de caso de uso e user story para a comunicação de requisitos.  

Os métodos qualitativos segundo Seaman [11] apoiam uma melhor compreensão das 

questões que necessitam de uma análise mais específica e detalhada, permitindo ao 

pesquisador considerar o comportamento humano e entender completamente o objeto 

estudado. A análise qualitativa realizada neste trabalho baseia-se em procedimentos de 

codificação de Grounded Theory [14]. 

Enquanto analisávamos os dados contidos no questionário, criamos códigos 

associados com fragmentos de texto, Figura 11. Outro pesquisador analisou os códigos 

relacionados com as citações em cada transcrição do questionário. Este pesquisador 

verificou os códigos e categorias para validar o processo de codificação e, portanto, 

mitigar o viés eventualmente causado pela participação de um único pesquisador no 

processo de codificação.  

 
Figura 11: Exemplo de criação de códigos associados à categoria 

 

5.2.1 Análise dos resultados sobre especificação 

Através da análise qualitativa, identificamos as dificuldades encontradas pelos 

participantes (P) na utilização dos modelos de especificação: 
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- Dificuldade com o campo ‘quando’ da user story (ver citação de P04 e P05 abaixo) 

 “(…) Um pouco de dificuldade para especificar as pré-condições que algumas 

vezes têm semelhança com os passos do "quando" – P04 

“(…) esqueço as vezes a função do campo "Quando" – P05 

 - Dificuldade com os fluxos do caso de uso (ver citação de P10 e P16 abaixo)  

 “(…) quando apareceu uma condição (se seria um fluxo alternativo ou um fluxo 

de exceção)” – P10 

“(…) nos momentos de especificar os fluxos alternativos (como verificar o passo 

em que este será chamado)” – P16 

Os participantes que apresentaram dificuldades na utilização da estrutura de 

especificação das user stories e casos de uso, demonstraram que pode haver um problema 

no modelo de especificação ou a inexperiência nos modelos pode atrapalhar na 

especificação dos requisitos.  

Quanto à comunicação de requisitos através de user stories, tivemos um 

participante afirmou que user story é capaz de comunicar requisitos para todos os 

integrantes da equipe de desenvolvimento (P01). Os participantes P03 e P04 afirmaram 

que depende do tamanho do projeto e equipe, como mostram as citações abaixo:  

 “(…)cada cenário mostra as regras que devem ser seguidas/inseridas no sistema” 

– P01 

“(…)user story é super eficaz para projetos pequenos de desenvolvimento de 

software” – P03 

“(…)depende muito do tamanho da equipe e da forma de trabalho” – P04 

No entanto, os participantes P02 e P05 afirmaram que user story não é suficiente 

para comunicar requisitos, pelas seguintes razões: 

“Não, pois existem vários outros passos que não ficam totalmente claros para 

seguir” – P02 

“Acho que não é tão bom para representar os fluxos de exceção” – P05 

Quanto a comunicação de requisitos utilizando a especificação de caso de uso 

somente um participante (P16) discordou que casos de uso são capazes de comunicar 

requisitos para todos os integrantes da equipe de desenvolvimento, como: 

“a especificação não detalha exatamente a consequência das ações tomadas pelo 

usuário, por exemplo, além de agrupar muitas informações em um único local ou que 

pode gerar confusão ao seguir os fluxos” – P16 

Ao verificar se os participantes que utilizaram user story para especificar 

utilizariam outro artefato complementar¸ foram listados os seguintes artefatos que 

poderiam tornar a especificação mais completa: Protótipo (P01), Detalhes do usuário 

(P02), Caso de uso (P03, P05 e P06) e Personas (P04, P07 e P08). Além disso, para os 

que utilizaram a especificação de caso de uso, apontaram os seguintes artefatos que 

poderiam tornar a especificação mais completa: Diagrama de caso de uso (P11), 

Protótipos (P15) e User stories (P09, P12 e P16).  

5.2.2 Análise dos resultados sobre criação de mockups 

Quanto à análise sobre a utilização das especificações de caso de uso e user story 

para a criação dos mockups encontramos três categorias de problemas de comunicação: 

problema de especificação por parte do emissor, problema no modelo de especificação e 

problema de entendimento do modelo de especificação. A Tabela 11 mostra algumas 

citações referentes a estes problemas. As categorias e citações identificadas estão 

disponíveis nos Apêndices A, B e C. 
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Tabela 11: Exemplos de códigos sobre problemas 

Categorias Citações  

Problema de 

especificação por parte 

do emissor 

“(…)somente poderiam estar especificadas todas as 

mensagens que seriam exibidas como aviso para o usuário” 

– P04 usando caso de uso. 

“(…)alguns fluxos pareciam que levavam para duas telas 

ao mesmo tempo” – P05 usando caso de uso 

“(…)houve também uma ambiguidade nas regras de 

negócio” – P06 usando caso de uso 

“(…)a especificação deveria ter sido um pouco mais 

detalhada” – P02 usando user story. 

“Na construção do mockup percebemos que algumas 

informações estavam faltando” – P10 usando user story 

Problema no modelo 

de especificação 

 

“(…)número de documentos é maior que em UC já que para 

cada cenário há uma nova especificação” – P04 usando 

user story 

“a especificação é falha em algumas informações que são 

necessárias em cenários adjacentes” – P09 usando user 

story 

“(…)excesso de fluxos, algum elemento pode passar batido, 

pois as informações ficam espalhadas” – P16 usando caso 

de uso 

Problema de 

entendimento do 

modelo de 

especificação 

 

“(…)como tinha fluxo alternativos, foi necessário buscar 

informações fora do fluxo principal e isso dificulta a 

extração” - P11 usando caso de uso 

“tive dificuldade na parte de "dado que" pois fiquei em 

dúvida se os dados eram pré-condições ou se eram para ser 

inseridos” - P05 usando user story 

5.2.3 Análise dos resultados gerais 

Os resultados do questionário final, verificamos na percepção dos participantes qual 

das especificações, caso de uso ou user story, detalhava mais as informações para a 

construção dos mockups. Os argumentos relacionados às preferências por user story 

foram: 

“(…) user story mostra melhor as interações das ações” - P02 

“(…) user story foi mais detalhista, pela possibilidade de criar cenários 

separados” – P04 

“(…) user story, devido a forma organizada de especificação” – P08 

Os argumentos relacionados às preferências por caso de uso foram: 

“(…) a especificação com mais detalhes de informação para construção de mockup 

é o caso de uso, porque as informações de regra de negócio, por exemplo, deixam mais 

detalhada” – P10 

“(…) casos de uso detalham melhor todos os fluxos, fornecendo maiores detalhes 

das ações” – P16 

Vale ressaltar que dos 8 participantes que especificaram com user story somente 3 

acham que caso de uso detalha mais as informações para a construção dos mockups e dos 

8 participantes que especificaram com caso de uso, somente um acredita que user story 

detalha mais para construção do mockup. 
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6 CONCLUSÃO 

Durante a análise da totalidade de defeitos encontrados, a user story mostrou um 

pior resultado com 24 defeitos contra 21 da especificação de caso de uso.  

Apesar da especificação de caso de uso ter apresentado 9 omissões contra 5 a user 

story, os problemas gerados com as omissões da user story foram mais impactantes, pois 

tratava-se de informações essencias para a construção dos mockups.  

Comparando o número de defeitos encontrados nos mockups identificados na 

inspeção, observamos o total de 11 defeitos nos mockups criados utilizando user story e 

14 defeitos nos mockups criados utilizando UC. Os mockups criados com caso de uso 

tiveram mais defeitos do tipo “Onde tá?”, “Não era assim!” e “Falta de dependência!”. 

Esses defeitos podem ter sido ocasionados por problema de entendimento do modelo de 

especificação. 

Como mostrado na Tabela 8, os problemas de comunicação de requisitos 

encontrados foram: 1) Problema de especificação por parte do emissor, 2) Problema no 

modelo de especificação e 3) Problema de entendimento do modelo de especificação. 

Estes problemas podem ter sido ocasionados pela falta de experiência dos participantes 

nestes tipos de especificação. Sugerindo assim que o fator humano não deve ser 

negligenciado na dinâmica da comunicação de requisitos dentro de equipes de 

desenvolvimento de software.  

Este artigo apresentou um estudo experimental exploratório, que comparou a 

dinâmica da comunicação de requisitos e seus resultados utilizando especificação de caso 

de uso e user stories como base para a criação de mockups. A questão de pesquisa 

investigada foi avaliar se a comunicação de requisitos para a construção de mockups é 

afetada de forma diferente ao se usar as especificações de casos de uso ou user stories. 

De acordo com a análise realizada sobre os resultados alcançados, identificamos 

que a especificação de caso de uso gerou mais defeitos na parte da construção dos 

mockups e menos defeitos na parte de especificação. Entretanto, destaca-se que a 

quantidade e o impacto desses defeitos no resultado final não são suficientes para 

determinar qual das duas especificações é melhor ou pior para a comunicação de 

requisitos entre equipes de desenvolvimento de software.  

Percebemos também que vários defeitos encontrados nos mockups não foram 

causados por defeitos na especificação, mas originaram-se por fatores relacionados à 

proatividade do receptor sem considerar o que estava especificado e sem considerar a 

necessidade de validação por parte do emissor. Este tipo de proatividade deve ser 

desencorajado, pois pode gerar mais problemas do que benefícios. Portanto, pode-se 

perceber, a partir da análise geral dos resultados, indícios que o fator humano foi uma das 

causas de geração e propagação dos defeitos, além da parte técnica.  
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ANEXOS 

Anexo A – Cenário 1 e Artefato de especificação 

Integrantes da equipe: 

Artefato de especificação 

Tipo de especificação:  BDD 

Hora inicial: Hora Final: 

Cenário 1 

O sistema restaurante para pessoas com restrição alimentar foi criado para 

pessoas procurarem restaurantes que oferecem comidas diferenciadas e também 

que possam fazer o pedido sem sair de casa. 

Para realizar um pedido online o cliente deverá realizar um cadastro de clientes 

com as seguintes informações: nome, data de nascimento, endereço, selecionar o 

tipo de restrição alimentar (sem glúten, sem lactose, alimentos lights, alimentos 

para diabéticos)  

Caso o cliente não seja cadastrado no sistema ele pode realizar somente a busca 

por restaurante selecionando o tipo de restrição alimentar (sem glúten, sem 

lactose, alimentos lights, alimentos para diabéticos) e o sistema apresenta uma lista 

de restaurantes de acordo com a pesquisa. 

Para realizar pedido o cliente deverá selecionar o restaurante que deseja fazer o 

pedido, selecionar o prato que deseja pedir, onde terá todas as informações 

nutricionais para consulta, informar a quantidade, o local da entrega e a forma de 

pagamento e pagar o pedido. 

Após efetuar o pagamento, o cliente espera no conforto da sua casa a comida 

pedida. 

Funcionalidades que serão especificadas:  

Funcionalidade Gerenciar cliente – Cenário Cadastrar um cliente  

Funcionalidade Gerenciar pedidos  – Cenário Realizar pedido 
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Anexo B – Cenário 2 e Artefato de especificação 

Integrantes da equipe: 

 

 

Artefato de especificação 

Tipo de especificação:  BDD 

Hora inicial: Hora Final: 

Cenário 2 

O sistema de planejamento de viagens foi criado para as pessoas que criam seus 

roteiros de viagens. 

O sistema oferece as opções de: cadastrar novo roteiro de viagens, cadastrar 

informações dos voos, reservas de hotéis e controlar o dinheiro da viagem. 

O usuário para cadastrar informações dos voos, deve preencher dados de origem, 

destino da viagem, data de ida e volta e companhia aérea. 

Para reserva de hotéis o usuário deverá informar as informações da reserva do 

hotel. Para cadastrar roteiros o usuário deverá informar o local que vai visitar, a 

data, hora do início, hora fim da visita e informações adicionais. 

Para controlar o dinheiro da viagem o usuário deverá inserir o total de dinheiro 

que está disponível para gastar e ter a opção de registrar todos os gastos para serem 

descontados do montante de dinheiro.  

Funcionalidades que serão especificadas:  

Funcionalidade Gerenciar roteiro – Cenário Cadastrar roteiro 

Funcionalidade Gerenciar informações de voo – Cenário Cadastrar informações de 

voo 
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Anexo C – Cenário 3 e Artefato de especificação 

Integrantes da equipe: 

 

 

Artefato de especificação 

Tipo de especificação:  UC 

Hora inicial: Hora Final: 

Cenário 3 

O sistema de acompanhamento de rotinas de idosos foi criado para as famílias e 

para os idosos terem seus dados de rotina disponível para consulta. 

O sistema oferece as opções de: registro das consultas médicas e informações 

sobre o tratamento realizado, lembrete de remédios e registro de informações 

do idoso. 

Na opção de registro das consultas médicas, o usuário deverá informar os 

seguintes dados: escolher a especialidade do médico (cardiologista, nutricionista, 

etc...), o nome do médico, a data, hora e local da consulta.  

Na opção de registro das informações sobre os remédios, o usuário deverá 

informar: o nome do remédio, a quantidade, a hora que deverá tomar e ter a opção 

de acionar um alarme. 

No registro de informações do idoso o usuário deverá preencher os dados do idoso 

como: nome, data de nascimento, idade, tipo sanguíneo, doença (se tiver) e contato 

de emergência.  

Casos de uso que serão especificados:  

Caso de uso: Cadastrar consulta médica  

Caso de uso: Cadastrar remédio  
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Anexo D – Cenário 4 e Artefato de especificação 

Integrantes da equipe: 

 

Artefato de especificação 

Tipo de especificação:  UC 

Hora inicial: Hora Final: 

Cenário 4 

 

O sistema de troca-troca de livros é um sistema de troca criado com o objetivo 

de facilitar a troca de livros entre os usuários da rede. 

O usuário tem a opção de disponibilizar livros para troca, solicitar um livro e 

aceitar ou recusar a solicitação de troca de livro. 

Para disponibilizar livros para troca, o usuário deverá cadastrar o livro com: foto 

real do seu livro, descrever qual o seu estado atual de conservação, dados de 

publicação e quantidade.  

Para solicitar um livro, o usuário deve procurar o livro no sistema que deseja pedir 

emprestado, verificar as informações inseridas pelo dono do livro e solicitar a troca. 

O usuário só pode pedir um livro emprestado de cada vez. 

Para aceitar ou recusar a solicitação de troca de livro, o usuário receberá um 

email sobre a solicitação e no sistema deverá aceitar ou recusar a solicitação de 

troca.  

Casos de uso que serão especificados:  

Caso de uso: Cadastrar um livro   

Caso de uso: Solicitar um livro  
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Anexo E – Artefato para criação dos mockups 

Artefato para mockup 

Integrantes da equipe: 

 

Vocês irão fazer o mockup conforme a especificação feita pela Equipe x 

Hora inicial: Hora Final: 

Mockup 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo F – Artefato para a inspeção dos mockups 

Equipe x verifica mockup feito pela equipe y 
Categoria Descrição 
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Anexo G – Artefato para descrição de e-mail de comunicação 

Email da equipe 1 para equipe 2 
Dúvida da equipe 1 Resposta do analista da equipe 2 

  

  

 

Anexo H – Questionário de avaliação de especificação 

Nome:__________________________________Equipe:______________________

_ 

Responda as questões considerando a atividade de especificação feita pela sua 

equipe 

 

1 - Qual o tipo de especificação 

feita por sua equipe? E qual o 

sistema? 

BDD 

 

 

Sistema: 

UC  

 

 

Sistema: 

 

2 -  Você teve dificuldades ao 

especificar neste formato? 

Quais? 

 

 

 

 

 

3 – Você acredita que somente 

essa especificação é capaz de 

comunicar os requisitos para 

todos os integrantes da equipe de 

desenvolvimento? Sim/Não e por 

quê? 

 

 

 

 

 

 

4 – Você acha que outros 

artefatos poderiam tornar esta 

especificação mais completa? 

Quais e por quê? 
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Anexo I – Questionário de avaliação de mockup 

Nome:__________________________________Equipe:______________________

_ 

Responda as questões considerando a atividade de construção do mockup  

 

Tipo de especificação 

recebida para construir 

o mockup:                                          

UC BDD 

1 - Você teve dificuldade em extrair informações da especificação para construção do 

mockup? Teve algum aspecto que não estava especificado que fez falta na construção 

do mockup? Sim/Não e quais? 

 

 

 

 

 

 

2 – Se você tivesse que fazer outro mockup novamente, qual especificação você 

gostaria de receber? Por quê? 
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Anexo J – Questionário de avaliação geral 

Nome:__________________________________Equipe:______________________

_ 

Responda as questões considerando a atividade geral  

 

1 – Qual a especificação que melhor detalhou informações para a construção dos 

mockups? Por quê? 

 

 

 

 

 

2 – Houve retrabalho ou problema por falha na comunicação ao utilizar a especificação 

UC? Quais? 

 

 

 

 

3 – Se você pudesse modificar a especificação de UC o que você mudaria para evitar o 

retrabalho ou problemas descritos no item 2? 

 

 

 

 

4 – Houve retrabalho ou problema por falha na comunicação ao utilizar a especificação 

BDD? Quais? 

 

 

 

 

5 – Se você pudesse modificar a especificação de BDD o que você o que você mudaria 

para evitar o retrabalho ou problemas descritos no item 3? 

 

 

 

 

6 – Na sua opinião existe outro modelo/artefato de especificação melhor do que os 

utilizados nesta atividade? Quais? E Por quê? 

 

 

 



33 

 

 

APÊNDICES 

Apêndice A - NETWORK PARA [CAT] PROBLEMA DE 

ENTENDIMENTO POR PARTE DO RECEPTOR 

 



34 

 

 

Apêndice B – NETWORK PARA [CAT] PROBLEMA DE 

ESPECIFICAÇÃO POR PARTE DO EMISSOR 
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Apêndice C – NETWORK PARA [CAT] PROBLEMAS DE 

ENTENDIMENTO DO MODELO DE ESPECIFICAÇÃO 
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Apêndice D - NETWORK PARA [CAT] SUGESTÕES PARA 

PROBLEMAS COM ESPECIFICAÇÕES 

 


