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Técnicas de Levantamento de Requisitos 
 
 

Técnicas de Levantamento de Requisitos (Referência: [Kendall92]) 
Em todo desenvolvimento de software, um aspecto fundamental é a captura dos 
requisitos dos usuários. Para apoiar este trabalho, diversas técnicas podem ser 
utilizadas. 
 
2.1 – Amostragem  
Em um levantamento de requisitos, geralmente um engenheiro de software se depara 
com duas importantes questões: 
 
• Entre os muitos relatórios, formulários e documentos gerados pelos membros de 
uma organização, quais deverão ser objeto de investigação? 
• Pode haver um grande número de pessoas afetadas pelo sistema de informação 
proposto. Quais delas devem ser entrevistadas, observadas ou questionadas? 
Servindo de base para todas as técnicas de levantamento de requisitos, entre elas 
investigação, entrevistas e observação, estão as decisões cruciais dizendo respeito a o 
que examinar e quem questionar ou observar. Estas decisões podem ser apoiadas por 
uma abordagem estruturada chamada amostragem. 
 
Amostragem é o processo de seleção sistemática de elementos representativos de 
uma população. Quando os elementos selecionados em uma amostragem são 
analisados, pode-se assumir que esta análise revelará informações úteis acerca da 
população como um todo. 
Por que usar amostragem? 
• diminuir custos; 
• acelerar o processo de levantamento de informações; 
• eficiência: a informação tende a ser mais apurada, já que menos elementos podem 
ser analisados, mas estes podem ser analisados com mais detalhes; 
• reduzir tendências. 
 
O Processo da Amostragem 
Há quatro passos que um engenheiro de software deve seguir para projetar uma boa 
amostra: 
1. Determinar os dados a serem coletados ou descritos: Definir o que coletar e para 
que, isto é, que tipo de técnica de levantamento de informação será usado depois. 
Coletar dados irrelevantes representa perda de tempo. 
2. Determinar a população a ser amostrada (o que / quem): No caso de documentos, 
definir quais documentos investigar e de que período / intervalo. No caso de 
pessoas, estabelecer a que nível da organização pertencem ou se são pessoas de 
fora. 
3. Escolher o tipo da amostra. 
4. Decidir sobre o tamanho da amostra. 
Os dois primeiros passos dizem respeito ao contexto do desenvolvimento. Os dois 
últimos referem-se à técnica de amostragem propriamente dita e são detalhados a 
seguir. 
 
Elementos da amostra são selecionados ...  não baseada em probabilidades 
baseada em probabilidades diretamente, sem restrições de Conveniência Randômica 
Simples  segundo um critério específico Intencional Randômica Complexa 
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• Amostra de Conveniência: irrestrita, não utiliza probabilidades, mais fácil e, 
geralmente, apresenta resultados irreais. Ex: aviso chamando os interessados a 
participar de uma reunião. 
• Amostra Intencional: a escolha é feita com base em critérios pré-estabelecidos pelo 
engenheiro de software, sem levar em conta probabilidades. É uma amostra apenas 
moderadamente confiável. Ex: engenheiro de software escolhe, para entrevista, um 
grupo de indivíduos que aparentam ter conhecimento e interesse no novo sistema. 
• Amostra Randômica Simples: é necessário ter em mãos uma lista da população a 
ser amostrada (documentos ou pessoas) para garantir que cada elemento tem igual 
chance de ser selecionado. Geralmente, não é prática, especialmente para 
documentos e relatórios. 
• Amostra Randômica Complexa: pode ser de três tipos: 
�� Amostra sistemática: é o tipo mais simples de amostragem que leva em conta 
probabilidades. Consiste em se pegar sempre o k-ésimo elemento da 
população. Pode introduzir tendências. 
�� Amostra Estratificada: é a abordagem mais importante para um engenheiro de 
software. Identifica sub-populações e escolhe elementos dentre essas subpopulações. 
Muito útil quando se deseja usar diferentes técnicas de 
levantamento de informação para sub-grupos específicos. Ex: coletar 
informações de pessoas de diferentes níveis da organização. 
�� Amostra de Grupos: consiste em selecionar um grupo para ser estudado. Ex: 
selecionar um ou duas filiais de uma organização, assumindo que espelham o 
comportamento de todas filiais. 
 
Tamanho da Amostra 
O tamanho da amostra depende substancialmente do custo envolvido e do tempo 
requerido para se proceder a investigação, entrevista ou questionário posteriormente. 
O cálculo do tamanho da amostra varia, ainda, em função do tipo de informação que 
se deseja obter. 
 
Quando a informação desejada for quantitativa, há dois procedimentos básicos de 
cálculo, dependentes do tipo de informação que se deseja obter: 
• Percentuais: quando se deseja saber proporções ou percentuais, por exemplo o 
percentual de pessoas em uma organização que pensa de um certo modo, o 
tamanho da amostra pode ser calculado da seguinte forma: 
1. Determinar o atributo a ser amostrado. 
2. Localizar onde pode ser achado. 
3. Estimar o percentual da população que tem o atributo (p). 
4. Considerar um intervalo de aceitação (i). Ex: �} 10% 
5. Escolher nível de confiabilidade (%) e procurar seu correspondente coeficiente 
de segurança na tabela 2.1 (z). 
6. Calcular o erro padrão: σp = i / z. 
7. Determinar o tamanho da amostra (n): n = (p (1 – p) / σp 
2) + 1 
Nível de 
Confiabilidade (%) 
Coeficiente de 
Segurança (z) 
99 2,58 
98 2,33 
97 2,17 
96 2,05 
95 1,96 
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90 1,65 
80 1,28 
50 0,67 
Tabela 2.1 – Valores de Coeficiente de Segurança [Kendall92]. 
• Valores: quando se deseja saber quantidades (valores) reais, por exemplo o número 
de erros de preenchimento de um determinado formulário, o tamanho da amostra 
pode ser calculado da seguinte forma: 
1. Determinar a variável a ser amostrada. 
2. Localizar onde pode ser achada. 
3. Examinar a variável para se ter uma idéia acerca de sua magnitude e dispersão. 
Idealmente, deveria se conhecer a média e o desvio padrão (s). Contudo, é 
exatamente isso que normalmente se quer saber ao fazermos uma amostragem. 
Logo, é necessário fazer uma estimativa inicial, que será refinada com a 
amostragem. 
4. Considerar um intervalo de aceitação (i). 
5. Escolher nível de confiabilidade (%) e procurar seu correspondente coeficiente 
de segurança na tabela 1.1 (z). 
6. Calcular o erro padrão da média: σx = i / z. 
7. Determinar o tamanho da amostra (n): n = (s / σx)2 + 1 
Quando as informações a serem coletadas forem qualitativas, é melhor tentar obtê-las 
através de entrevistas. Entretanto, não há fórmulas mágicas para ajudar engenheiros 
de software a determinar quantas pessoas entrevistar em uma organização. Esta 
decisão deve ser baseada no tempo gasto para se proceder uma entrevista. Uma boa 
regra de bolso, independentemente do tamanho da organização, consiste em 
entrevistar pelo menos três pessoas em cada nível da organização e uma pessoa por 
área funcional. 
 
2.2 – Investigação 
Muitas vezes, algumas informações são difíceis de serem obtidas através de 
entrevistas ou observação. Tais informações revelam, tipicamente, um histórico da 
organização e sua direção. Nestes casos, devemos utilizar investigação, isto é, 
análise de documentos. Através de investigação, podemos obter mais facilmente 
informações, tais como tipos de documentos e problemas associados, informação 
financeira e contextos da organização. 
Tais informações são difíceis de serem obtidas através de outras técnicas de 
levantamento de requisitos, tais como entrevistas ou observação. 
 
Análise de Documentos Quantitativos 
Documentos com formato pré-determinado, tais como relatórios e formulários, trazem 
informações muito úteis a um engenheiro de software. Estes documentos têm um 
propósito específico e um público-alvo. Relatórios de desempenho, por exemplo, 
podem mostrar metas de uma organização, a  distância em relação à meta e a 
tendência atual. Relatórios usados no processo de tomada de decisão mostram 
informações compiladas e podem incorporar algum conhecimento sobre a estratégia da 
organização. 
Fichas (registros) provêem atualizações periódicas do que está ocorrendo no negócio. 
Um engenheiro de software pode inspecionar uma ficha para: (i) che car erros em 
quantidades e totais, (ii) procurar oportunidades de melhorar o desenho da ficha, (iii) 
observar número e tipos de transações e (iv) procurar instâncias onde a introdução de 
um sistema computadorizado pode simplificar o trabalho (cálculos, por exemplo). 
Formulários, assim como fichas, são muito úteis para o levantamento de requisitos. 
Devem ser inspecionados tanto formulários oficiais quanto não oficiais em uso. 
Exemplares de formulários em branco devem ser coletados, procurando-se observar o 
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tipo, propósito e o público alvo. Deve-se, ainda, verificar quem realmente recebe o 
formulário. Ao se examinar formulários preenchidos, observar se: (i) há itens não 
preenchidos, (ii) 
há formulários nunca usados, (iii) há formulários não oficiais usados regularmente e 
(iv) os formulários são preenchidos pelas pessoas certas. Na investigação de 
formulários preenchidos, é possível detectar problemas como: (i) a informação não flui 
como planejado, (ii) pontos de gargalo no processamento de formulários, (iii) trabalho 
duplicado desnecessariamente, e (iv) falta de visão do fluxo global da informação, isto 
é, porque um formulário é preenchido e quem o utilizará. 
 
Documentos sem formato pré-determinado, tais como memorandos, quadros de aviso 
e manuais, também são úteis para o levantamento de requisitos, uma vez que 
mostram como os membros de uma organização são engajados nos processos da 
mesma. A análise de documentos qualitativos deve envolver as seguintes tarefas: 
• Examinar documentos para identificar como os elementos da organização são 
referenciados e, assim, conhecer a organização. 
• Identificar disputas (entre departamentos ou com outras empresas) e, assim, 
conhecer a política da organização. 
• Identificar termos que aparecem repetidamente em documentos e caracterizem o 
que é “bom” ou “ruim” para a organização. 
• Reconhecer a existência de senso de humor nos documentos, o que pode indicar o 
tipo dos membros da organização (por exemplo, conservadores, ...). 
Ao analisar memorandos (inclusive os eletrônicos), dê preferência àqueles enviados 
para toda a organização. Observe quem enviou e quem recebeu. Memorandos, 
tipicamente fluem horizontalmente ou de cima para baixo e provêem uma idéia clara 
de valores, crenças e atitudes dos membros da organização. 
Na investigação de sinais e quadros de aviso, procure por indícios que apontem a 
cultura da organização. Ex: Segurança em 1o Lugar. Finalmente, ao analisar manuais 
e políticas organizacionais, procure identificar como as coisas devem funcionar, como 
as metas estratégicas da organização devem ser atingidas e verifique se estes passos 
estão sendo seguidos ou não. Tanto na análise de dados qualitativos quanto de dados 
quantitativos, procure observar não só os documentos correntes, mas também 
documentos arquivados. 
 
2.3 – Entrevistas (Referência: Capítulo 5 [Kendall92]) 
Uma entrevista de levantamento de informações é uma conversa direcionada com um 
propósito específico, que utiliza um formato “pergunta-resposta”. Os objetivos de uma 
entrevista incluem: 
• obter as opiniões do entrevistado, o que ajuda na descoberta dos problemas-chave 
a serem tratados; 
• conhecer os sentimentos do entrevistado sobre o estado corrente do sistema; 
• obter metas organizacionais e pessoais; e 
• levantar procedimentos informais. 
Entrevista x Investigação 
Fatos obtidos em uma investigação podem explicar o desempenho passado. 
Metas projetam o futuro. Entrevistas são importantes para se determinar metas. 
 
Em uma entrevista, o engenheiro de software está, provavelmente, estabelecendo um 
relacionamento com uma pessoa estranha a ele. Assim, é importante que ele: 
• construa, rapidamente, uma base de confiança e entendimento; 
• mantenha o controle da entrevista; 
• venda a “idéia do sistema”, provendo ao entrevistado as informações necessárias. 
Uma entrevista envolve as seguintes etapas principais: planejamento, condução e 
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elaboração de um relatório da entrevista. 
2.3.1 - Planejamento 
O planejamento de uma entrevista envolve os seguintes passos: 
1. Estudar material existente sobre os entrevistados e suas organizações. Procure dar 
atenção especial à linguagem usada pelos membros da organização, procurando 
estabelecer um vocabulário comum a ser usado na elaboração das questões da 
entrevista. Este passo visa, sobretudo, otimizar o tempo despendido nas entrevistas, 
evitando-se perguntar questões básicas e gerais. 
2. Estabelecer objetivos. De maneira geral, há algumas áreas sobre as quais um 
engenheiro de software desejará fazer perguntas relativas ao processamento de 
informação e ao comportamento na tomada de decisão, tais como fontes de 
informação, formatos da informação, freqüência na tomada de decisão, estilo da 
tomada de decisão, etc.  
3. Decidir quem entrevistar. É importante incluir na lista de entrevistados pessoas-
chave de todos os níveis da organização afetados pelo sistema. A pessoa de contato na 
organização pode ajudar nesta seleção. Quando necessário, use amostragem. 
4. Preparar a entrevista. Uma entrevista deve ser marcada com antecedência e deve 
ter uma duração entre 45 minutos e uma hora. 
5. Decidir sobre os tipos de questões e a estrutura da entrevista. O uso de técnicas 
apropriadas de questionamento é o “coração” de uma entrevista. 
6. Decidir como registrar a entrevista. Entrevistas devem ser registradas para que 
informações obtidas não sejam perdidas logo em seguida. Os meios mais naturais de 
se registrar uma entrevista incluem anotações e o uso de gravador. 
 
Tipos de Questões 
Questões podem ser de três tipos básicos: 
• Questões subjetivas: permitem respostas “abertas”. Ex: O que você acha de ...? 
Explique como você ...? 
Vantagens: 
�� Provêem riqueza de detalhes. 
�� Revelam novos questionamentos. 
�� Colocam o entrevistado a vontade. 
�� Permitem maior espontaneidade. 
 
Desvantagens: 
�� Podem resultar em muitos detalhes irrelevantes. 
�� Perda do controle da entrevista. 
�� Respostas muito longas para se obter pouca informação útil. 
�� Podem dar a impressão de que o entrevistador está perdido, sem objetivo. 
 
• Questões objetivas: limitam as respostas possíveis. Ex: Quantos ...? Quem ...? 
Quanto tempo ...? Qual das seguintes informações ...? 
Vantagens: 
�� Ganho de tempo, uma vez que vão direto ao ponto em questão. 
�� Mantêm o controle da entrevista. 
�� Levam a dados relevantes. 
Desvantagens: 
�� Podem ser maçantes para o entrevistado. 
�� Podem falhar na obtenção de detalhes importantes. 
�� Não constróem uma afinidade entre entrevistador e entrevistado. 
 
• Questões de aprofundamento: permitem explorar os detalhes de uma questão. 
Podem ser subjetivas ou objetivas. Ex: Por que? Você poderia dar um exemplo? 
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Como isto acontece? 
Questões Objetivas x Subjetivas 
Subjetivas Objetivas 
Confiabilidade dos dados Baixa Alta 
Uso eficiente do tempo Baixo Alto 
Precisão dos dados Baixa Alta 
Amplitude e profundidade Alta Baixa 
Habilidade requerida do entrevistador Alta Baixa 
Facilidade de análise Baixa Alta 
Tabela 2.2 – Quadro Comparativo Questões Objetivas x Subjetivas. 
Problemas na Elaboração de Questões 
• Questões capciosas: tendem a levar o entrevistado a responder de uma forma 
específica, isto é, são tendenciosas. 
Ex: Sobre este assunto, você está de acordo com os outros diretores, não está? 
Opção mais adequada: O que você pensa sobre este assunto? 
• Duas questões em uma: O entrevistado pode responder a apenas uma delas, ou 
pode se confundir em relação à pergunta que está respondendo. 
Ex: O que você faz nesta situação e como? 
Diz respeito à organização das questões em uma seqüência lógica. Há quatro formas 
básicas de se estabelecer a seqüência das questões: 
• Estrutura de Pirâmide (Abordagem Indutiva): inicia com questões bastante 
detalhadas, geralmente objetivas, e, à medida que a entrevista progride, questões 
mais gerais, subjetivas, são colocadas. Útil para situações onde o entrevistado 
parece relutante em abordar um assunto determinado ou se o engenheiro de 
software deseja obter uma finalização sobre o assunto. 
• Estrutura de Funil (Abordagem Dedutiva): inicia com questões gerais subjetivas e, 
à medida que a entrevista avança, perguntas mais específicas, usando questões 
objetivas, são feitas. Esta estrutura provê um meio fácil e não ameaçador para se 
começar uma bateria de entrevistas. Permite levantar bastante informação 
detalhada, sendo desnecessárias longas seqüências de questões objetivas e de 
aprofundamento. 
• Estrutura de Diamante: Combinação das duas anteriores: começa com questões 
específicas, passa a questões gerais e fecha a entrevista novamente com questões 
específicas. Freqüentemente, é a melhor forma de se estruturar uma entrevista, já 
que mantém o interesse do entrevistado em uma variedade de questões. Contudo, 
tende a ser mais longa. 
• Entrevista Não Estruturada: Não há uma definição da seqüência das questões. De 
acordo com o andar da entrevista, caminhos possíveis são avaliados e a seqüência 
é estabelecida. Requer mais tempo. Vale ressaltar que, ainda que a seqüência das 
questões não seja definida a priori, as questões devem ser definidas 
antecipadamente, ou seja, o planejamento é necessário. 
começa com uma questão 
termina com uma questão geral 
começa com questões genéricas e 
termina com questões 
inicia com questões específicas 
examina questões gerais 
fecha com questões 
Não Estruturada Estruturada 
Avaliação Difícil Fácil 
Tempo Requerido Alto Baixo a Médio 
Treinamento Requerido Muito Limitado 
Espontaneidade Alta Baixa 
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“Insight” do Entrevistado Muita Oportunidade Pouca 
Flexibilidade Alta Baixa 
Controle Baixo Alto 
Precisão Baixa Alta 
Confiabilidade Baixa a Média Média a Alta 
Amplitude e Profundidade Alta Baixa a Média 
 
Registro da Entrevista 
É importante registrar os principais aspectos de uma entrevista durante a sua 
realização. No planejamento, deve-se definir como isto será feito. Há duas formas 
principais, 
cujas vantagens e desvantagens são apresentadas a seguir: 
• Gravador: requer a permissão do entrevistado. 
Vantagens: 
�� Registro completo da entrevista. 
�� Rapidez e melhor desenvolvimento. 
�� Reprodução para outros membros da equipe. 
Desvantagens: 
�� Pode deixar o entrevistado pouco a vontade. 
�� Pode deixar o entrevistador distraído. 
�� Pode haver necessidade de transcrever a fita. 
• Anotações 
Vantagens: 
�� Mantém o entrevistador alerta. 
�� Pode ser usado para fornecer um roteiro para a entrevista. 
�� Mostra interesse e preparação do entrevistador. 
Desvantagens: 
�� Perda do andamento da conversa. 
�� Excessiva atenção a fatos e pouca a sentimentos e opiniões. 
− Um dia antes, entre em contato com o entrevistado para confirmar o horário e o 
local da entrevista. 
− Chegue um pouco antes do horário marcado. 
− Apresente-se e esboçe brevemente os objetivos da entrevista. 
− Relembre o entrevistado de que você estará registrando pontos importantes. Se for 
usar gravador, coloque-o em local visível. 
− Diga ao entrevistado o que será feito com as informações coletadas e re-assegure 
seu aspecto confidencial. 
− A entrevista deve durar entre 45 minutos e uma hora. 
− Quando estiver incerto sobre uma questão, peça para o entrevistado dar definições 
ou outros esclarecimentos. Use questões de aprofundamento. 
− Ao término da entrevista, pergunte se há algo mais sobre o assunto que o 
entrevistado ache importante você saber. 
− Faça um resumo da entrevista e dê suas impressões globais. 
− Informe o entrevistado sobre os passos seguintes. 
− Pergunte se há outra pessoa com a qual você deveria conversar. 
− Quando for o caso, marque nova entrevista. 
 
2.3.3 – Relatório da Entrevista 
O relatório ou ata da entrevista deve capturar a essência da entrevista. Escreva o 
relatório tão rápido quanto possível para assegurar qualidade. 
Registre entrevistado, entrevistador, data, assunto e objetivos. Diga se os objetivos 
foram alcançados e aponte objetivos para entrevistas futuras. Registre, ainda, os 
pontos principais da entrevista e sua opinião. 
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2.4 – Questionários (Referência: Capítulo 6 [Kendall92]) 
O uso de questionários constitui uma técnica de levantamento de informações que 
permite ao engenheiro de software obter de várias pessoas afetadas pelo sistema 
(corrente ou proposto) informações, tais como: 
• Posturas: o que as pessoas na organização dizem querer; 
• Crenças: o que as pessoas pensam ser realmente verdade; 
• Comportamento: o que as pessoas fazem; 
• Características: propriedades de pessoas ou coisas. 
Um questionário pode ter objetivos distintos, em função de sua aplicação, tais como: 
• Procurar quantificar o que foi levantado em entrevistas. 
• Determinar como um sentimento (expresso em uma entrevista) é realmente 
difundido ou limitado. 
• Examinar uma grande amostra de usuários do sistema para sentir problemas ou 
levantar questões importantes, antes de se programar entrevistas. 
Há muitas similaridades entre estas duas técnicas. De fato, pode ser útil utilizar as 
duas abordagens em conjunto: 
• procurando refinar respostas não claras de um questionário em uma entrevista; 
• projetando um questionário com base no que foi levantado em uma entrevista. 
 
Questionários: Quando Usar? 
• As pessoas estão espalhadas por toda a organização. 
• Há um grande número de pessoas envolvidas no projeto do sistema e é necessário 
saber que proporção de um dado grupo aprova ou desaprova uma particular 
característica do sistema proposto. 
• Em estudos exploratórios, quando se deseja saber uma opinião global antes de se 
definir qualquer direção específica para o projeto. 
 
Etapas do Processo de Uso de Questionários 
Assim como as entrevistas, para se empregar questionários, um conjunto de passos 
deve ser realizado, envolvendo pelo menos planejamento, aplicação e análise. 
2.4.1 – Planejamento 
No planejamento de um questionário, devem ser levados em consideração aspectos 
relacionados com a redação das questões, escalas, formato e ordem das questões. 
Redação das Questões 
Uma vez que questionários e entrevistas seguem uma abordagem “pergunta-
resposta”, seria bastante razoável pensar que a considerações feitas para entrevistas 
aplicam-se também para questionários. Contudo, é importante ressaltar que há 
diferenças fundamentais entre estas técnicas e, portanto, novos aspectos devem ser 
considerados. Em primeiro lugar, entrevistas permitem interação direta com o 
entrevistado a respeito das questões e seus significados. Em uma entrevista, o 
engenheiro de software pode refinar uma questão, definir um termo obscuro, alterar o 
curso do questionamento e controlar o contexto de modo geral. Isto não é 
necessariamente verdade para um questionário e, portanto, 
o planejamento de um questionário e de suas questões deve ser mais cuidadoso. 
Um questionário deve: 
• ter questões claras e não ambíguas, 
• ter fluxo bem definido, 
Análise de Sistemas: Notas de Aula 
• ter administração planejada em detalhes, e 
• levantar, antecipadamente, as dúvidas das pessoas que irão respondê-lo. 
 
Questões Subjetivas 
Quando for utilizar questões subjetivas em um questionário, antecipe o tipo de 
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resposta que você espera obter. Estas questões devem ser restritas o suficiente para 
guiar as 
pessoas, de modo que respondam de uma maneira específica. Tome cuidado com 
perguntas que permitam respostas muito amplas, pois isto pode dificultar a 
comparação e a interpretação dos resultados. 
Questões subjetivas devem ser usadas em questionários para levantar opiniões sobre 
algum aspecto do sistema ou em situações exploratórias. 
 
Questões Objetivas 
Questões objetivas devem ser utilizadas em um questionário: 
• quando o engenheiro de software é capaz de listar as possíveis respostas ou 
• para examinar uma grande amostra de pessoas. 
Respostas a questões objetivas podem ser mais facilmente quantificadas. Respostas a 
questões subjetivas são analisadas e interpretadas de maneira diferente. A tabela 2.4 
compara o uso de questões objetivas e subjetivas em questionários. 
Questões Subjetivas Questões Objetivas  Tempo gasto para responder Alto Baixo 
Natureza exploratória Alta Baixa 
Amplitude e profundidade Alta Baixa 
Facilidade de preparação Alta Baixa 
Facilidade de análise Baixa Alta 
Tabela 2.4 – Uso de questões subjetivas e objetivas em questionários. 
 
Linguagem Utilizada: Diretrizes 
• Sempre que possível, use o vocabulário das pessoas que irão responder. Prime pela 
simplicidade. 
• Utilize perguntas simples e curtas. 
• Evite redação tendenciosa. 
• Garanta que as questões estão tecnicamente precisas antes de inclui-las no 
questionário. 
• Para verificar a linguagem utilizada, aplique o questionário antecipadamente em 
um grupo piloto, pedindo atenção à adequabilidade dos termos empregados. 
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São usadas para medir um atributo ou característica. A razão para se utilizar escalas é 
permitir medição ou julgamento. Escalas são geralmente arbitrárias e podem não ser 
únicas, por exemplo, temperatura: oC, oF, K. Há quatro tipos básicos de escalas: 
• Nominal: utilizada para classificar coisas. É a forma mais “fraca” de medição, uma 
vez que só obtém totais para cada classificação. 
Ex: Que tipo de software você mais usa? 
1- Editor de Texto 2- Planilha 3- Gráfico 4- Outros 
• Ordinária: também permite classificação, mas implica em um “rank”, isto é, uma 
escala é maior ou menor que a outra. Contudo, não se pode assumir que a distância 
entre as classes é a mesma. 
Ex: O suporte técnico do Centro de Informação é: 
(a) Extremamente útil (b) Muito útil (c) Útil 
(d) Pouco útil (e) Nada útil 
• de Intervalo: intervalos entre os números das opções são iguais, o que permite que 
sejam feitas operações matemáticas sobre os dados obtidos do questionário e, 
portanto, uma análise mais completa. 
Ex: O suporte técnico do Centro de Informação é: 
1- Nada útil 2 3 4 5- Extremamente útil 
• de Razão: idem à de intervalo, só que possui um zero absoluto. 
Ex: Quantas horas, aproximadamente, você despende diariamente no computador: 
0 2 4 6 8 
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Tipos de Escala: Quando usar? 
• de Razão: os intervalos são iguais e há um zero absoluto. 
• de Intervalo: os intervalos são iguais, mas não há um zero absoluto. 
• Ordinária: não é possível assumir que os intervalos são iguais, mas as classes 
podem ser colocadas em uma ordem. 
• Nominal: deseja-se classificar coisas, mas estas não podem ser ordenadas. 
Problemas na Construção de Escalas 
• Lenidade: a pessoa responde a todas as questões do mesmo jeito. Solução: mover a 
categoria para a esquerda ou direita. 
• Tendência Central: a pessoa responde tudo “na média”. Solução: criar uma escala 
com mais pontos, ajustar os descritores ou tornar as diferenças menores nos 
extremos. 
• Efeito “Auréola”: a impressão formada em uma questão é levada para outra. 
Solução: mesclar questões sobre objetos diferentes. 
Análise de Sistemas: Notas de Aula 
 
Um formulário bem projetado (aspectos de estilo) pode aumentar taxa de respostas. 
As seguintes diretrizes podem ser úteis na hora de se projetar um questionário: 
• Deixe amplos espaços em branco para atrair as pessoas. 
• Deixe espaço suficiente para as respostas das questões subjetivas. 
• Em questões com escala, peça para fazer um círculo na resposta. 
• Use os objetivos do questionário para ajudar a determinar o formato (inclusive 
instruções). 
• Seja consistente no estilo. Coloque instruções sempre no mesmo local em relação 
ao lay-out do questionário, para facilitar a localização das instruções. Use letras 
maiúsculas e minúsculas nas perguntas e apenas letras maiúsculas nas respostas. 
 
Ordem das Questões 
Para ordenar as questões, considere os objetivos e, então, determine a função de cada 
questão para atingir esses objetivos. Use um grupo piloto para auxiliar ou observe o 
questionário com olhos de respondedor. Algumas orientações devem ser seguidas: 
• As primeiras questões devem ser de interesse dos respondedores. 
• Agrupe itens de conteúdo similar e observe tendências de associação. 
• Coloque os itens de menor controvérsia primeiro. 
 
2.4.2 – Aplicação do Questionário 
A primeira questão a ser definida é: quem deve responder o questionário? A decisão 
de quem deve responder o questionário é feita em conjunto com o estabelecimento 
dos seus objetivos. Quando houver muitas pessoas aptas a responder o questionário, 
use amostragem. 
 
Métodos de Aplicação 
• Reunir todos os respondedores em um mesmo local para a aplicação do 
questionário. 
Vantagens: 
�� 100% de retorno 
�� Instruções uniformes 
�� Resultado rápido 
Problemas: 
�� Pode ser difícil reunir todas as pessoas. 
�� O respondedor pode ter coisas importantes a fazer. 



Pedro F. Carvalho                                                      contato@pedrofcarvalho.com.br 
Analista de Sistemas                                                                S. J. Rio Preto - 2009 

• Analista entrega e recolhe cada questionário individualmente. 
Vantagens: 
�� Boa taxa de resposta 
Problemas: 
�� Desperdício do tempo do analista. 
�� O respondedor pode ser identificado. 
• Respondedor administra o questionário. 
Vantagens: 
�� Anonimato garantido. 
�� Respostas mais reais. 
Problemas: 
�� Taxa menor de respostas. Este problema pode ser minimizado, mantendo-se 
uma lista de respondedores e controlando a devolução. 
• Por correspondência. Útil somente para alcançar pessoas distribuídas 
geograficamente. 
2.5 - Observação (Referência: Capítulo 7 [Kendall92]) 
Observar o comportamento e o ambiente do indivíduo que toma decisões pode ser 
uma forma bastante eficaz de levantar informações que, tipicamente, passam 
desapercebidas usando outras técnicas. 
Tomadas de decisão ocorrem em diversos níveis da organização: operacional, 
gerencial e estratégico e, portanto, é importante observá-las em todos os níveis que 
tenham interação com o sistema. Através da observação é possível capturar: 
• o que realmente é feito e não apenas o que é documentado ou explicado. 
• o relacionamento entre o “tomador de decisão” e outros membros da organização. 
A observação é usada para: 
• obter informações sobre o “tomador de decisão” e seu ambiente, que não são 
capturadas por outras técnicas. 
• confirmar ou negar informações de entrevistas e/ou questionários. 
Alguns pontos importantes devem ser realçados: o analista deve saber o que observar, 
quem observar, quando, onde, porque e como. 
 
Observação do Comportamento 
Permite observar como um gerente obtém, processa, compartilha e usa a informação 
para executar seu trabalho. No planejamento da observação do comportamento, os 
seguintes passos devem ser realizados: 
1. Decidir o que observar (atividades). 
2. Decidir em que nível de detalhe a atividade deve ser observada. 
3. Preparar material para a observação. 
4. Decidir quando observar 
• Amostragem de Horários: períodos para observação escolhidos aleatoriamente. 
Evita tendências, mas não permite a observação completa de um evento e tão 
pouco de um evento pouco freqüente. 
• Amostragem de Eventos: observação de eventos completos. 
O ideal é combinar estas duas abordagens. 
A observação deve ser registrada. Para tal, na preparação do material para a 
observação, as seguintes abordagens podem ser empregadas: 
• Pares de adjetivos: estabeleça pares de adjetivos que capturem adequadamente o 
comportamento do indivíduo durante a tomada de decisão, tais como, decidido/ 
indeciso, confidencial/não confidencial, etc. 
• Categorias: defina previamente categorias de atividades e durante a observação 
anote sua ocorrência ou não. 
Ex: O Gerente instrui subordinados 
questiona subordinados 
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lê informação externa 
processa informações 
• Scripts: Para cada indivíduo observado, escreva uma lista de atividades por ele 
desempenhadas. O “tomador de decisão” é o ator, que é observado atuando, isto é, 
tomando decisões. 
Observação de Ambiente Físico 
O “tomador de decisão” influencia e é influenciado pelo seu meio físico. A observação 
do ambiente físico tem uma forte analogia com a crítica de filmes. Muitas vezes, é 
possível  observar particularidades do ambiente físico que confirmam ou negam 
narrativas encontradas em entrevistas e questionários. 
Uma forma sistemática de se proceder uma observação do ambiente físico é a 
chamada observação estruturada do ambiente. Ela é sistemática porque provê uma 
abordagem padrão para análise de elementos que influenciam a tomada de decisão, 
permitindo que vários engenheiros de software utilizem uma mesma base. Dentre os 
elementos a serem observados, destacam-se: 
• Localização do escritório em relação a outros escritórios: Escritórios de fácil 
acesso tendem a aumentar a freqüência de interação e o fluxo de mensagens 
informais. Grupos de escritórios encorajam o compartilhamento de informações. 
Escritórios de difícil acesso tendem a aumentar a freqüência de mensagens 
orientadas a tarefas. 
• Móveis e publicações em geral: revelam necessidade de informação interna ou 
externa. 
• Outros: vestimentas, equipamentos, etc. 
 
2.6 – Prototipação (Referência: Capítulo 8 [Kendall92]) 
A prototipação é uma técnica valiosa para se obter rapidamente informações 
específicas sobre requisitos de informação do usuário. Tipicamente, a prototipação 
permite capturar os seguintes tipos de informação: 
• Reações iniciais do usuário: Como o usuário se sente em relação ao sistema em 
desenvolvimento? Reações ao protótipo podem ser obtidas através da observação, 
entrevistas, questionário ou relatório de avaliação. 
• Sugestões do usuário para refinar ou alterar o protótipo: guiam o engenheiro de 
software na direção de melhor atender as necessidades dos usuários. 
• Inovações: novas capacidades, não imaginadas antes da interação com o protótipo. 
• Informações para revisão de planos: estabelecer prioridades e redirecionar planos. 
 
Abordagens para a Prototipação 
• Protótipo não-operacional: apenas as interfaces de entrada e saída são 
implementadas; o processamento propriamente dito não. É útil para avaliar certos 
aspectos do sistema quando a codificação requerida pela aplicação é custosa e a 
noção básica do que é o sistema pode ser transmitida pela análise de suas entradas 
e saídas. 
• Protótipo “arranjado às pressas”: o protótipo possui toda a funcionalidade do 
sistema final, mas não foi construído com o devido cuidado e, portanto, sua 
qualidade e desempenho são deficientes. 
• Protótipo “primeiro de uma série”: um sistema piloto é desenvolvido para ser 
avaliado antes de ser distribuído. Útil quando o sistema será implantado em vários 
locais diferentes. 
• Protótipo de características selecionadas: apenas parte das características do 
sistema final são implementadas. O sistema vai sendo construído em partes: cada 
protótipo aprovado passa a ser um módulo do sistema. 
Prototipação como Alternativa para o Ciclo de Vida no Desenvolvimento de 
Sistemas 
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Quando um modelo de ciclo de vida clássico (seqüencial linear) é utilizado, 
dependendo do tamanho do sistema, o tempo requerido para completar o ciclo pode 
ser muito grande e os requisitos dos usuários podem ser alterados, fazendo com que o 
sistema entregue não satisfaça as necessidades dos usuários. Usando a prototipação 
como uma alternativa para o ciclo de vida de desenvolvimento de um sistema, é 
possível capturar mais rapidamente se os requisitos colocados sobre o software estão 
em conformidade com o requerido pelos usuários. 
De fato, a rigor, a abordagem de protótipo de características selecionadas não deveria 
ser considerada prototipação, mas sim parte da estratégia de um desenvolvimento 
incremental  ou evolutivo. Contudo, as outras três abordagens poderiam ser utilizadas 
em um desenvolvimento com ciclo de vida com prototipação. 
 
Decidindo quando e que tipo de Prototipação usar 
Considerar: 
• Tipo do problema a ser resolvido (domínio do problema, tipo do sistema) 
• Solução a ser apresentada pelo sistema (tecnologia a ser empregada – domínio da 
solução) 
• Novidade (em termos de tecnologia e do domínio do problema) 
• Complexidade (considerar clareza dos requisitos e tamanho do sistema) 
Diretrizes para o Desenvolvimento de um Protótipo 
• Trabalhe com módulos gerenciáveis: para fins de prototipação não é necessário e 
muitas vezes, nem desejável, construir um sistema completo. 
• Construa o protótipo rapidamente: a construção de um protótipo na fase de análise 
e especificação de requisitos não pode consumir tempo em demasia, caso contrário 
perde sua finalidade. Para acelerar a construção, use ferramentas adequadas. 
• Modifique o protótipo em iterações sucessivas: o protótipo deve ser alterado em 
direção às necessidades do usuário. Cada modificação requer uma nova avaliação. 
• Enfatize a interface com o usuário: as interfaces do protótipo devem permitir que o 
usuário interaja facilmente com o sistema. Um mínimo de treinamento deve ser 
requerido. Sistemas interativos com interfaces gráficas são muito indicados à 
prototipação. 
Usuários na Prototipação 
Usuários são fundamentais na prototipação. Para capturar as reações dos usuários em 
relação ao protótipo, outras técnicas de levantamento de informação devem ser 
usadas em conjunto. Durante a experimentação do usuário com o protótipo, utiliza-se 
a observação. Para capturar opiniões e sugestões, podem ser empregados, além da 
observação, entrevistas e questionários. 
 
Problemas da Prototipação 
• Gerência do projeto: Normalmente, várias iterações são necessárias para se refinar 
um protótipo. Sob esta ótica, surge uma importante questão: quando parar? Se esta 
questão não for tratada com cuidado, a prototipação pode se estender 
indefinidamente. É importante, pois, delinear e seguir um plano para coletar, 
analisar e interpretar as informações de realimentação do usuário. 
• Considerar o protótipo como sendo o sistema final: a qualidade pode não ter sido 
apropriadamente considerada. 
Vantagens da Prototipação 
• Permite alterar o sistema mais cedo no desenvolvimento, adequando-o mais de 
perto às necessidades do usuário (menor custo de uma alteração). 
• Permite descartar um sistema quando este se mostrar inadequado (protótipo de 
viabilidade). 
• Possibilidade de desenvolver um sistema que atenda mais de perto as necessidades 
e expectativas dos usuários. Permite uma interação com o usuário ao longo de todo 
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o ciclo de vida do desenvolvimento. 


