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Análise de Requisitos

Prof.ª: Érika A. Barrado

Analisar x Projetar

• Análise: significa investigar, descobrir ou desvendar algo;
• Consiste em encontrar o conjunto de requisitos para um dado

software;

• Definida como sendo “ o que deverá ser feito”.

• Projetar: enfatiza uma solução tecnológica que satisfaça os
requisitos. Significa “o como as coisas devem ser feitas”
• Uma descrição de um esquema de banco de dados e de interface do

sistema são bons exemplos.
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Análise de Requisitos

• É o primeiro passo no modelo do processo;

• Resulta na especificação de características operacionais do
software;

• Indica a interface do software com outros documentos do
sistema;

• Estabelece restrições que o software deve atender.

Requisitos de Software

• São declarações do que um sistema deve fazer;

• Dependem das tarefas cuja execução será suportada pelo sistema
de informação;

• Dependem das necessidades especificas da organização que
utilizará o sistema;

• Requisitos são características ou funções que os sistemas
devem possuir para que atendam aos objetivos da organização
e resolvam um conjunto de problemas;

• É preciso que os engenheiros de software compreendam as
necessidades dos clientes e usuários para gerar estes requisitos.
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Exemplos de Requisitos de Software

• O sistema deverá manter registro de todos os materiais da
biblioteca, incluindo livros, revistas, periódicos, vídeos, DVDs,
relatórios, transparências;

• O sistema deverá permitir que os usuários procurem por um artigo
pelo título, autor, ou por ISBN;

• A interface com o usuário do sistema deverá ser executada usando
um navegador Web;

• O sistema deverá suportar pelos menos 20 transações leves por
segundo;

• As funcionalidades do sistema disponíveis a usuários públicos
deverão ser concluídas em 10 minutos ou menos.

Requisitos

• Requisitos devem indicar o que o sistema deve fazer, ao invés
de como isto deve ser feito;

• Deve descrever:
• Uma funcionalidade perceptível pelo usuário

• Uma propriedade geral do sistema

• Como um determinado calculo é realizado

• Uma restrição aplicada sobre o desenvolvimento do sistema
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Pensando no Problema

• Descrição do que será tratado pelo software

• Descrição dos procedimentos atuais

• Identificação dos usuários

• Identificação das necessidades e desejos dos usuários

• Características não desejáveis 

• Benefícios esperados pelos clientes e usuários

• Limitações e estudo da viabilidade

• Estabelecimento de prazos e custos

• Certificar os requisitos junto ao cliente

• Servir como base para o projeto do sistema

• Permitir avaliar a qualidade dos sistema antes de sua construção

• É importante ressaltar que os requisitos descrevem “ o que o 
sistema deve fazer” e também o que ele não deve fazer – sem 
dizer  “o como fazer”;

REQUISITOS

REQUISITOS 
FUNCIONAIS

REQUISITOS NÃO 
FUNCIONAIS

Definem as 
funcionalidades do 
sistema. O que o 
sistema deve fazer

Declaram as 
características que o 
sistema deve possuir e 
que estão relacionadas 
às suas 
funcionalidades
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Requisitos Funcionais

• Descrevem o que o sistema deve fazer:

• O sistema deve possibilitar armazenar os pedidos de
orçamento:

• O sistema deve possibilitar o cadastramento dos dados
pessoais dos clientes;

• O sistema deve permitir a baixa automática do estoque quando
da venda de um produto.

Requisitos não Funcionais

• Descrevem as restrições na implementação dos requisitos
funcionais;

• O sistema deve permitir armazenamento pelo menos 500
pedidos de orçamento por ano;

• O sistema operacional deve ser Linux;

• O tempo de resposta do sistema não deve ultrapassar 10
segundos;

• O banco de dados usados deverá ser o Oracle.
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Por que os requisitos são importantes?

• Pesquisa em mais de 350 empresas sobre os seus mais de 8000
projetos de software – 30% dos projetos foram cancelados. Dos
concluídos 9% entregues dentro do prazo

• Fatores principais relatados como causas das falhas:

• 1. Requisitos incompletos (13.1%)

• 2. Falta de envolvimento por parte do usuário (12.4%)

• 3. Falta de recursos (10.6%)

• 4. Expectativas não realistas (9.9%)

• 5. Falta de apoio dos executivos (9.3%)

• 6. Modificações nos requisitos e nas especificações (8.7%)

• 7. Falta de planejamento (8.1%)

• 8. O sistema não era mais necessário (7.5%)

Por que os requisitos são importantes?

• Falta de cuidado com os requisitos pode levar a:
• Construção de um sistema que resolve o problema errado; 

• Não funciona como esperado; 

• Difícil para os usuários entenderem e utilizarem;

• Alto custo.
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Tipos de Requisitos

• Requisitos do usuário
• Declarações em linguagem natural e também em diagramas sobre as

funções que o sistema deve fornecer e as restrições sob as quais deve
operar.

• Requisitos do sistema
• Um documento estruturado que estabelece detalhadamente as

funções e as restrições de sistema. Escrito como um contrato entre o
cliente e o desenvolvedor do software.

• Especificação do software
• Uma descrição detalhada do software que serve como base para

projeto e a implementação. Escrito para os desenvolvedores.

Tipos de Requisitos

• Requisitos de produto
• Requisitos que especificam o comportamento do produto. Ex:

velocidade de execução, confiabilidade, portabilidade, facilidade de
uso, etc..

• Requisitos organizacionais
• Requisitos que são consequência de políticas de procedimentos nas

organizações do cliente e do desenvolvedor. Ex: padrões de processos
que devem ser utilizados, requisitos de implementação, etc.

• Requisitos externos
• Requisitos procedentes de fatores externos ao sistema e a seu

processo de desenvolvimento. Ex: requisitos de interoperabilidade,
requisitos legais e os requisitos éticos.
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Definições e Especificações

Definição dos requisitos do usuário:
* O software deve oferecer um meio de representar e acessar arquivos externos criados por outra 
ferramenta

Especificação dos requisitos de sistema
• O usuário deve dispor de recursos para definir o tipo dos arquivos externos
• Cada tipo de arquivo externo pode ter uma ferramenta associada que pode ser aplicada a ele;
• Cada tipo de arquivo externo pode ser representado como um ícone específico na tela do usuário;
• Devem ser fornecidos recursos para o ícone que representa um arquivo externo a ser definido pelo 

usuário
• Quando um usuário seleciona um ícone que representa um arquivo externo, o efeito dessa seleção é 

aplicar a ferramenta associada com o tipo de arquivo externo ao arquivo representado pelo ícone 
selecionado.

Exemplo

• Uma meta do sistema
• O sistema deve ser fácil de utilizar por controladores experientes e

deve ser organizado de modo que os erros dos usuários sejam
minimizados.

• Um requisito não funcional verificável
• Controladores experientes devem ser capazes de utilizar todas as

funções do sistema depois de um total de duas horas de treinamento.
Depois desse treinamento, o número médio de erros feitos pelo
usuário não deve exceder a dois por dia.
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Fases para Levantamento de 

Requisitos

• Um projeto de levantamento de requisitos tem as seguintes
fases

• Planejamento: (Como deve ser feito) – Identificar fontes e
técnicas

• Levantamento (O que deve ser coletado) – Identificar
funcionalidades, identificar requisitos e riscos

• Documentação (Como devo documentar) – Documento de
visão

Identificando o Problema:

• O cadastramento de obras e o controle de empréstimos são as atividades 
principais de uma biblioteca. A medida que o volume de obras em uma 
biblioteca aumenta e o número de usuários também, as atividades de 
controle deste acervo vão se tornando intensas, dificultando a 
administração da biblioteca. Os usuários também enfrentam problemas, 
pois tem dificuldades em localizar as obras desejadas, tendo que muitas 
vezes se deslocar até a biblioteca e descobrir que o título desejado não 
existe no cadastro, ou as obras deste título estão emprestados para outro 
usuário.

• O tempo elevado para a execução dos procedimentos operacionais da 
biblioteca tem dificultado bastante a sua administração, requerendo um 
grande número de funcionários. O tempo de atendimento dos usuários da 
biblioteca tem ficado cada vez maiores, o que tem causado insistentes 
protestos dos alunos e professores que utilizam a biblioteca.
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Identificação dos Interessados

Identificação dos Interessados


