
 

 

 
 

DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO Nº 121 
Mestrado em Engenharia de Computação 

 

Aluno:  José Mauricio da Silva Junior 

 

Título:   G-4REPrioritization: Um Guia para apoio à seleção de 

Técnicas Priorização de Requisitos" 

Orientador: Profa. Maria Lencastre Pinheiro M. Cruz 
 

Data-hora: 28/outubro/2015  (14:00 h) 
Local: Escola Politécnica de Pernambuco –  SALA  I - 4  

 
 
 
 
 



 

  
Resumo do projetoA priorização dos requisitos permite lidar com demandas conflitantes, ajudando no 
planejamento do desenvolvimento de software. É uma atividade essencial para que um produto 
de software incorpore as funcionalidades mais importantes e de valor o mais cedo possível; ela potencializa o 
sucesso do software, principalmente quando se tem prazos curtos e grandes expectativas por parte dos 
clientes. Porém, apesar de existirem muitas técnicas de suporte à priorização já maduras, há uma falta notória 
de orientações claras de apoio à seleção entre as técnicas de priorização existentes, quando se tem um projeto 
em mãos. Assim, cabe a cada projetista fazer a sua escolha. Por outro lado, tabém se observa que a indústria 
aplica hoje de uma forma muito pouco representativa, técnicas para a priorização de requisitos, sendo esta 
atividade geralmente realizada de forma ad-hoc. A literatura indica que as técnicas de priorização possuem um 
conjunto características identificáveis, que ajudam na atividade de priorização de requisitos, principalmente na 
melhoria da precisão da priorização dos requisitos. Assim, o objetivo desta pesquisa é reunir conteúdo que  
permita criar orientações mais claras para a tarefa de priorização de requisitos; para isso propõe um guia para 
ajudar o planejamento e escolha de técnicas adequadas para um tipo de perfil de projeto em mãos. A 
abordagem desta pesquisa utilizou o método hipotético-dedutivo que toma como seguinte hipótese: é possível 
identificar um conjunto de critérios que permita a orientação de uma técnica de priorização pelo engenheiro de 
requisitos de acordo com o contexto do projeto, utilizando-se de filtros e uma etapa prépriorização dos 
requisitos. Para a construção do método, foi utilizada pesquisa bibliográfica, levantamento na indústria (survey e 
entrevistas), 2 dinâmicas em sala de aula e um workshop. O survey e as entrevistas realizadas nas empresas 
de TI de Recife mostraram, que a priorização de requisitos vem sendo utilizada de maneira pouco factual, ou 
seja, com o mínimo de recursos solicitadas pela literatura. Porém, em sua maioria, se mostraram abertas a 
melhorar este processo. O guia proposto facilita o processo de priorização criando classificações e atributos 
numa atividade preparatória (prépriorização); a viabilidade do guia foi analisada em 2 projetos acadêmicos, 
entrevistas e questionários para avaliação da proposta. 


