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Eng. de Requisitos 
 



      Introdução à Eng. de Requisitos 

Trecho do Livro O Pequeno Príncipe: 1996.  

“E ele repetiu-me então, brandamente, como uma coisa muito 

séria: - Por favor ... desenha-me um carneiro ... 

Quando o mistério é muito impressionante, a gente não ousa 

desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse a mil 

milhas de todos os lugares habitados e em perigo de morte, tirei 

do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me, então, 

que eu havia estudado de preferência geografia, história, cálculo e 

gramática, e disse ao garoto (com um pouco de mau humor) que 

eu não sabia desenhar.  



      Introdução à Eng. de Requisitos 

Respondeu-me: 

       - Não tem importância. Desenha-me um carneiro. 

Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz para ele 

um dos dois únicos desenhos que sabia. O da jibóia fechada. E 

fiquei estupefato de ouvir o garoto replicar: 



      Introdução à Eng. de Requisitos 

- Não! Não! Eu não quero um elefante numa jibóia. A jibóia é 

perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu 

moro. Preciso é dum carneiro. Desenha-me um carneiro. 

Então eu desenhei. 

 

 

 

 

 



      Introdução à Eng. de Requisitos 

Olhou atentamente, e disse:  

        - Não! Esse já está muito doente. Desenha outro. 

Desenhei de novo. 

 



      Introdução à Eng. de Requisitos 

      - Bem vês que isto não é um carneiro. É um bode... Olha os 

chifres... 

Fiz mais uma vez o desenho.  

Mas ele foi recusado como os precedentes: 

      - Este aí é muito velho. Quero um carneiro que viva muito. 

Então, perdendo a paciência, como tinha pressa de desmontar 

o motor, rabisquei o desenho a seguir. 

 

 



      Introdução à Eng. de Requisitos 

E arrisquei: 

 

 

 

 

 

       -  Esta é a caixa. O carneiro está dentro. 

Mas fiquei surpreso de ver iluminar-se a face do meu 

pequeno juiz:  

       - Era assim mesmo que eu queria! Será preciso muito 

capim para esse carneiro?”  

 



      Introdução à Eng. de Requisitos 

Para que um software desenvolvido atinja o sucesso, é 

necessário que uma meta seja alcançada: clientes satisfeitos !!! 

Eles estão satisfeitos quando você: 

▫ Atende às expectativas 

▫ Entrega no prazo 

▫ Entrega no orçamento 

 

Em resumo, o sucesso começa  

na gerência dos requisitos ! 



       Fatores de Falhas em Projetos 

   Objetivos não estavam claros 

   Falta de “Input” do Usuário 

   Falta de suporte do nível executivo 

   Ignorar um grupo de clientes 

   Omitir um grupo de requisitos 

   Permitir inconsistências entre grupos de requisitos 

   Aceitar requisito inadequado, incorreto, indefinido, ou impreciso 

   Requisitos e especificações incompletos 

   Requisitos e especificações instáveis (mudanças) 



      Introdução à Eng. de Requisitos 

O que é engenharia de requisitos? 

É a engenharia aplicada a obtenção metódica de requi-

sitos do sistema, sejam estes de quais tipos forem, tratando-os 

de maneira sistemática e padronizada. 



      Introdução à Eng. de Requisitos 

 

Engenharia: “Arte de aplicar os conhecimentos cientí-

ficos à invenção, aperfeiçoamento ou utilização da técnica 

industrial em todas as suas determinações”   

Dicionário Michaelis. 

 

Requisitos: “Condição necessária para a obtenção de 

certo objetivo, ou para o preenchimento de certo objetivo.“ 

 Leite, 94. 



      Introdução à Eng. de Requisitos 

O que é engenharia de requisitos? 

É a área que designa todas as atividades envolvidas em 

descobrir, obter, analisar, especificar, documentar, verifi-

car, gerir e manter os requisitos de um sistema. 

 

 

 

 



      Importância da Eng. de Requisitos 



      Importância da Eng. de Requisitos 



      Requisitos 

Os requisitos de um sistema de computação constituem uma 

especificação das características e propriedades do sistema. 

Também podem ser vistos como uma descrição do que o 

sistema deve fazer, de como ele deve se comportar, bem como das 

suas restrições de operação. 



      Requisitos 

Clientes 

Necessidades 

Usuários 

Limitações 

Impossibilidades 

 

Infra-Estrutura Tecnológica  



      Fontes de Requisitos: Stakeholders 

“São os interessados no sistema“. Pessoas que serão afetadas 

pelo sistema e que têm uma influência direta ou indireta na ela-

boração dos requisitos.  

Em resumo: 

 utilizadores finais 

 gestores e outros envolvidos nos processos organizacionais que o 

sistema influencia 

 responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção do sistema 

 clientes da organização que possam vir a usar o sistema 

 organismos de regulação e certificação 



      Fontes de Requisitos: Stakeholders 

Exemplo num sistema automático de sinalização ferroviária: 

 operadores do sistema, condutores dos comboios, gestores, 

passageiros, engenheiros de instalação e manutenção, autoridades 

de certificação e segurança 



      Tipos de Requisitos 

Todo produto possui sua própria característica e é através 

dela que o valor do mesmo é determinado. Não poderia ser 

diferente com o software.  

As características de um software são divididas em 

• Funcionais, 

• Não-funcionais. 



     Requisitos Funcionais 

Estão intimamente ligados às funcionalidades propostas 

pelo sistema e que atenderá todas as suas necessidades fun-

cionais (O que o sistema deve fazer).  

Resumidamente, são os requisitos que objetivamente 

cumprem as reais necessidades do usuário do sistema. 

Exemplos:  
▫ Fazer transações bancárias (sacar, depositar, consultar saldo) 

▫ Tem que emitir notas fiscais, 

▫ Tem que suportar mala direta. 

▫ Tem que mater um cadastro de cliente. 

▫ Ter que realizar o controle de estoque. 



     Requisitos Não-Funcionais 

Geralmente são ligados à qualidade do produto como, 

por exemplo, robustez, segurança, portabilidade ou inte-

gridade (O que faria o sistema ficar melhor).  

Exemplos: 
• Deve ter interface amigável. 

• Deve atualizar, cadastrar e apagar dados do banco antigo. 

• Deve ter um sistema de autenticação de baixo custo. 

• Tem que realizar backups periódicos ou imprimir relatórios. 

• Deve combinar formas de autenticação. 

• Deve ser compatível com Java (integração de sistemas antigos). 

 



      Requisitos Não-Funcionais 

         Faz-se necessário o uso dos requisitos não-funcionais 

na fase de projeto, principalmente quando são tomadas 

decisões sobre a interface com o usuário, o software e o 

hardware e a arquitetura do sistema. 

 



       Requisitos Não-Funcionais 

Requisito Não-Funcional Descrição Exemplo 

 

Operacional 

Representa os ambientes físico 

e técnico onde o sistema será 

operado. 

Integrar o novo sistema ao 

sistema de estoque existente. 

 

Desempenho 

Representa a velocidade, a 

capacidade e a confiabilidade 

do sistema. 

Qualquer interação entre o 

usuário e o sistema não deve 

exceder 3 segundos. 

 

Segurança 

Esses requisitos estão 

associados à integridade e 

privacidade do sistema. 

Somente usuários autorizados 

podem ter acesso à base de 

dados do sistema. 

 

Cultural e Político 

Tem haver com os fatores 

políticos e culturais e requi-

sitos legais que afetam o 

sistema. 

O sistema deverá distinguir 

entre a moeda corrente da 

França e do Japão. 



      Requisitos Não-Funcionais 

Requisitos Não-Funcionais podem ser: 

• Orientados ao consumidor: Observáveis pelos clientes, 

não necessariamente os contratantes, mas os usuários dos 

software. Por exemplo: eficiência, amigabilidade, ergonomia. 

• Atributos orientados tecnicamente: Ligados diretamente 

ao sistema e que garantem a sua qualidade como tratamento 

de erros ou anomalias (robustez), processamento em tempo 

real, etc... 



       Requisitos Não-Funcionais 

       Requisitos não-funcionais, quando vistos do ponto de 

vista global, podem se afetar entre si de maneira positiva 

(boa influência) ou negativa (prejudicial). 

Dividem-se então em dois sub-ramos: 

• Dependência positiva: Quando na presença de um, o outro é 

mais facilmente incorporado. 

• Dependência negativa: São conflitantes entre si, a presença ou 

existência de um compromete o outro ou diminui seu grau de 

atuação. 



      Exemplo 

         Deseja-se desenvolver um sistema que gerencia a venda de 

bilhetes eletrônicos em um teatro. 

         Para facilitar, os requisitos funcionais serão divididos em 

classes, com origens semelhantes: 



      Exemplo 



      Exemplo 



      Exercício 1 

          Uma loja de auto-peças atende a pedidos de clientes, bem 
como emite orçamentos. A loja mantém um cadastro de todos os 
clientes com nome, CPF, telefone e endereço. Um pedido de um 
cliente contém um número de nota fiscal, preço total e data de 
realização, e associado a ele todas as mercadorias incluídas nesse 
pedido. Um orçamento possui todas as mesmas características de 
um pedido, sendo salvo em uma tabela própria no banco de dados 
e transferido para a tabela de pedidos caso a venda se concretize. 
Para cada mercadoria que a loja vende são registrados código, 
descrição, preço e quantidade em estoque. Uma mesma 
mercadoria pode ser fornecida por vários fornecedores para os 
quais a loja mantém um registro com um código interno. O 
sistema deve ser automático e amigável, dado o pouco nível de 
instrução dos funcionários utilizadores em geral. 



      Exercício 1 

a) Indique os possíveis Stakeholders (fontes de informação) para o 

levantamento de requisitos deste sistema: 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

6 –  



      Exercício 1 

b) Levante, de maneira genérica, 10 requisitos funcionais deste 
sistema: 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 – 

6 –  

7 –  

8 –  

9 –  

10 –  

  



      Exercício 2 

           Para cada passageiro são registrados o número do RG, 
endereço, e-mail, CPF e o seu nome. Um avião é caracterizado por 
um número de série único e por um modelo. Um assento é uma 
posição única em um avião, identificada por código. Um assento é 
da classe econômica ou executiva, onde os serviços são diferen-
ciados. Um avião possui vários assentos e pode ser usado em 
vários vôos. Um vôo é identificado por um número e utiliza: um 
avião, um piloto, um aeroporto de partida e outro de chegada. Um 
passageiro não pode comprar na hora sua passagem, mas tem que 
reservar um assento em um vôo, com um prazo de antecedência. 
As passagens podem ser reservadas com dinheiro ou cartões. É 
importante que o sistema ofereça mala direta por e-mail para 
divulgar as promoções para seus clientes cadastrados. 



      Exercício 2 

a) Indique os possíveis Stakeholders (fontes de informação) para o 

levantamento de requisitos deste sistema: 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

6 –  



      Exercício 2 

b) Levante, de maneira genérica, 10 requisitos funcionais deste 
sistema: 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 – 

6 –  

7 –  

8 –  

9 –  

10 –  

  



      Exercício 3 

a) Apresente uma situação ou um contexto, extraindo dele dois 

requisitos não-funcionais ou funcionais, onde ambos exerçam 

influências negativas um no outro (ou seja, exista uma 

dependência negativa entre eles). 

 

b) Apresente uma situação ou um contexto, extraindo dele dois 

requisitos não-funcionais ou funcionais, onde ambos exerçam 

influências positivas um no outro (ou seja, exista uma dependência 

positiva entre eles). 


