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Abstract. Software development is an activity that works several aspects of 

Software Engineering. One is requirements elicitation and its writing in a 

notation easy to understand for software developers. Non-Functional 

Requirements are those associated to the qualitative aspects of a software 

such as performance, safety and usability. Normally the identification of non-

functional requirements is conducted on an adhoc basis, and developed later. 

In this paper, a pattern is proposed for the identification and selection of non-

functional requirements for commercial applications in the early stages of its 

development, that are not conflicting, and also more suitable to customer 

needs. 

Keywords: Non Functional Requirements, Software Patterns, Software 

Quality, Requirements Engineering. 

Resumo. O desenvolvimento de software é uma atividade que trabalha 

diversos aspectos da Engenharia de Software. Um deles é a elicitação de 

requisitos e sua escrita em uma notação de fácil entendimento para os 

desenvolvedores de software. Requisitos Não Funcionais são aqueles que 

estão associados aos aspectos qualitativos de um software, como desempenho, 

segurança e usabilidade. Normalmente a identificação dos requisitos não 

funcionais é realizada de maneira ad hoc, e desenvolvidas tardiamente. Neste 

artigo é proposto um padrão para a identificação e seleção de requisitos não 

funcionais para aplicações comerciais nos estágios iniciais de seu 

desenvolvimento, que não estejam conflitantes entre si, e que estejam mais 

aderentes às necessidades dos clientes. 

Palavras-chave: Requisitos Não Funcionais, Padrões de Software, Qualidade 

de Software, Engenharia de Requisitos. 



 

 

 

 

1. Introdução 

O desenvolvimento de software é uma atividade que trabalha diversos aspectos da 

Engenharia de Software, e que demanda esforços tanto de especificação quanto de 

desenvolvimento. Um desses aspectos é a elicitação de requisitos e sua escrita em uma 

linguagem acessível para os desenvolvedores. Os Requisitos Não Funcionais (RNF) são 

aqueles que estão associados aos aspectos qualitativos de um software, como 

desempenho, segurança e usabilidade. Normalmente a identificação dos requisitos não 

funcionais é realizada de maneira ad hoc, e desenvolvida tardiamente [Cleland-Huan et 

al, 2007]. 

 Neste trabalho é levado em consideração que sistemas comerciais são aqueles 

normalmente desenvolvidos por empresas de desenvolvimento de software com o 

objetivo de automatizar alguma atividade da empresa cliente em um sistema 

computacional. Este sistema pode ser desenvolvido tanto através de tecnologias 

proprietárias quanto livres. Normalmente, estes sistemas são categorizados em 

aplicações conforme seu domínio, como de auditoria, operações financeiras, escritório, 

cadastros, relatórios, etc. Como exemplos conhecidos desses sistemas existem os 

cadastros de funcionários, controles de estoque, folhas de pagamento e sistemas de ERP 

(Enterprise Resource Planning). 

 Geralmente aplicações comerciais possuem um conjunto de requisitos comuns, 

como por exemplo, controle de acesso, auditoria e usabilidade. Estes requisitos estão 

espalhados por toda a aplicação e consistem exemplos de RNF. Como são requisitos 

comuns das aplicações, uma forma de tornar o desenvolvimento de software mais fácil é 

padronizar certos aspectos do desenvolvimento, sendo um deles a seleção e adoção 

inicial de requisitos não funcionais.  

 Este artigo tem como objetivo a descrição do padrão Requisito de Qualidade, 

que considera a identificação e seleção de alguns RNF logo no início do 

desenvolvimento do software, com o objetivo de um melhor atendimento às 

necessidades dos clientes. 

 O restante do artigo está dividido nas seguintes seções: a seção 2 descreve o 

padrão Requisitos de Qualidade, e a seção 3 descreve a conclusão e os trabalhos futuros. 

2. O Padrão “Requisitos de Qualidade” 

2.1. Contexto 

Um sistema computacional é construído a partir de diversas atividades que ocorrem 

normalmente em paralelo, sendo que estas são refinadas ao longo do tempo. Duas das 

atividades necessárias à construção de um sistema são a Elicitação e Análise de 

Requisitos, que podem ocorrer em vários níveis e geralmente durante todo o ciclo de 

vida de desenvolvimento do software. Uma atividade a ser realizada é a identificação de 

problemas do domínio em questão e apresentar possíveis soluções que atendam às 

necessidades dos clientes. Após a definição desse escopo inicial, os requisitos de 

software são então definidos e especificados. 

 Os requisitos são objetivos ou restrições estabelecidas por clientes e usuários 

que definem as diversas propriedades do sistema. A definição dos requisitos tem como 



 

 

 

 

objetivo especificar o que o sistema deverá realizar e como ele irá se comportar, além de 

seus critérios de validação. 

 Tradicionalmente, os requisitos de software são separados em requisitos 

funcionais e não funcionais. Os requisitos funcionais descrevem as diversas funções que 

clientes e usuários querem ou precisam que o software ofereça. Eles definem a 

funcionalidade desejada do software. Já os requisitos não funcionais (RNF) mapeiam 

aspectos qualitativos de um software. Também são conhecidos como atributos de 

qualidade, restrições, objetivos entre outros. Entre suas características destacamos: não 

possuem mapeamento direto nas funcionalidades, não são fáceis de detectar, devem ser 

observados cuidadosamente ao longo do desenvolvimento, se relacionam diretamente 

com o produto, suas funções e/ou com o ambiente onde será implantado. A norma 

ISO/IEC 9126 (2000) define atributos de qualidade para software em 6 grupos: 

funcionalidade,  confiabilidade,  usabilidade,  manutenibilidade,  portabilidade  e 

eficiência.  No entanto, funcionalidade é composta por outras sub-categorias  (incluindo 

requisitos funcionais), portanto não estando no escopo deste trabalho. 

 Normalmente, os requisitos não funcionais são descritos de maneira informal e 

controversa e são difíceis de validar. A necessidade de se estabelecer requisitos de 

forma precisa é crítica na medida em que o tamanho e a complexidade do software 

aumentam. Além disso, os requisitos exercem influência uns sobre os outros, o que 

determina uma maior dificuldade no processo de desenvolvimento.  

 Os RNF muitas vezes são conflitantes, ou seja, para que um RNF A seja 

atendido, o RNF B não deve ser atendido. A figura 1 representa uma forma de conflito 

entre RNF. Neste caso, para o atendimento dos requisitos de acessibilidade, tempo de 

resposta e usuários simultâneos, provavelmente haverá um estouro no orçamento do 

projeto. Uma solução para esta situação seria a não implementação de algum dos RNF 

envolvidos no conflito, ou redução da qualidade de algum dos RNF para equilibrar os 

custos. 

 

Figura 1. Representação de conflitos entre RNF 
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2.2. Problema 

Tendo em vista que os RNF desempenham um papel crítico durante o desenvolvimento 

de sistemas, e que erros devido a não elicitação ou à elicitação incorreta destes estão 

entre os mais caros e difíceis de corrigir, e que muitas vezes eles são conflitantes entre 

si, como os RNF deveriam ser identificados nos estágios iniciais do desenvolvimento de 

um sistema, para que estes possam logo ser incorporados ao sistema sem prejuízo para a 

qualidade do projeto? 

2.3. Forças 

A Engenharia de Requisitos é a base do processo de desenvolvimento de software. 

Entretanto a falta de métodos adequados para a identificação e validação de RNF pode 

prejudicar o correto desenvolvimento dos sistemas. Existe uma tendência em apressar o 

processo de validação, seja por pressões de prazo ou custo, de forma que a 

implementação de sistemas possa começar logo. Porém, não permitir tempo suficiente 

para uma identificação inicial dos RNF provavelmente implicará em um produto final 

pouco confiável. 

 Fiesser (2009) discute em seu trabalho padrões sobre importantes papéis em um 

projeto de software, como o arquiteto, que projeta o software e conduz os 

desenvolvedores. No padrão "Arquiteto", o contexto é que existe uma variedade de 

opções técnicas para se implementar os requisitos, mas o problema é justamente como 

transformá-los em software. Sendo assim, conhecendo previamente os RNF que serão 

incorporados ao sistema, a implementação desses requisitos será conduzida de maneira 

mais confiável. 

2.4. Solução 

Inicialmente deve-se conhecer a aplicação, resultado da elicitação dos requisitos com o 

cliente. Após estabelecido e compreendido os elementos essenciais para o sistema, 

deve-se identificar todos os RNF que se encaixam no contexto do sistema. Após essa 

etapa inicial, deve-se selecionar os RNF que irão logo ser incorporados ao sistema. 

Assim estes requisitos já poderão ser avaliados juntos com a arquitetura do sistema, e 

refinados ao longo do tempo, durante o ciclo de vida de desenvolvimento de software. 

 Ao se selecionar os RNF do projeto, devem ser considerados a relação de 

conflito entre os RNF, de forma que eles sejam identificados e priorizados. Para isto, 

deve-se seguir o seguinte fluxo: 

 Identificar os RNF que possuem conflitos 

 Detalhar os conflitos dos RNF conflitantes 

 Comunicar a necessidade de negociação com o cliente 

 Informar os RNF conflitantes, o impacto de sua construção e da sua não 

construção, com informações qualitativas e quantitativas  

 Negociar com o cliente as alterações de escopo e alterações relacionadas ao 

gerenciamento do projeto (custos, prazo e qualidade) 

 Realizar as alterações nos RNF e no projeto 



 

 

 

 

 A Figura 2 representa uma descrição genérica da solução do padrão, envolvendo 

a identificação e seleção dos RNF, com a avaliação de RNF conflitantes e negociação 

com o cliente, para a devida análise arquitetural e incorporação ao sistema. 

 

Figura 2. Descrição da solução do padrão 

2.5. Consequências 

A utilização deste padrão em uma aplicação traz as seguintes consequências: 

 Maior aderência aos requisitos do cliente; 

 Adequação prévia de elementos arquiteturais, prevenindo retrabalho excessivo; 

 Melhor previsibilidade e análise de impactos do projeto; 

 Possibilidade de uma satisfação maior do cliente. 

2.6. Exemplos 

Um exemplo de implementação deste padrão pode ser a seguinte sequencia de 

atividades: 

 Definição dos RNF a serem trabalhados na aplicação, com base nas necessidades 

do cliente; 

 Incorporação dos RNF selecionados ao projeto da aplicação, a partir de modelos 

de análise e projeto e definição da arquitetura de software, como por exemplo 

UML; 

 Identificação dos RNF conflitantes, negociação com o cliente, e refinamento dos 

RNF ao projeto 



 

 

 

 

 Incorporação dos RNF selecionados à construção da aplicação, a partir da 

implementação em alguma linguagem de programação, como por exemplo Java 

ou .NET. 

 A Figura 3 demonstra graficamente como seria um exemplo de sequencia de 

atividades para a utilização do padrão Requisitos de Qualidade em um processo de 

desenvolvimento de software. 

 

Figura 3. Exemplo de processo de implementação do padrão 

 Outra forma de aplicar este padrão seria durante a fase de elicitação dos 

requisitos com o cliente, no início do desenvolvimento do sistema, utilizar uma espécie 

de lista de RNF, com suas respectivas descrições e exemplos, e conferir com o cliente 

quais requisitos ele deseja em seu sistema e quais parâmetros a serem alcançados. 

Baseado nesses parâmetros é possível a identificação de RNF conflitantes, sendo 

possível a negociação com o cliente e o ajuste do projeto. 

 Um exemplo real de utilização do padrão seria: 

 Uma empresa de departamentos necessita de um sistema para a realização de 

auditorias nas comissões recebidas pelos seus vendedores sobre produtos 

comercializados. 

 O sistema comercial de auditoria de comissões de venda precisa atender a RNF 

de segurança, usabilidade, acessibilidade, além de não ultrapassar o orçamento 

estipulado; 

 Após uma análise de viabilidade, foi identificado que para se atender aos RNF 

de usabilidade e acessibilidade será necessário aumentar o orçamento, o que não 



 

 

 

 

será possível segundo o cliente. Para o ajuste dos RNF conflitantes, foi 

negociado que a interface será mais simples do que o cliente havia exigido 

originalmente, e que não haverá acessibilidade. Só assim o orçamento será 

mantido; 

 Os RNF são incorporados ao sistema e avaliados de maneira integrada à 

arquitetura do sistema, e refinados ao longo do tempo, durante o ciclo de vida de 

desenvolvimento do sistema. 

 Outro exemplo aplicado a um projeto de desenvolvimento de software com foco 

no cliente seria: 

 Para o conhecimento da aplicação, representantes do cliente e analistas de 

requisitos conversam entre si para esclarecimentos dos objetivos do projeto, 

assim como necessidades iniciais. Após a definição, espera-se uma descrição de 

quais RNF seriam desejados pelo cliente. 

 Necessidades do cliente para o funcionamento da aplicação relacionados a RNF 

são estabelecidas, como tempo de execução das operações, quantidade de 

acessos simultâneos, usabilidade e internacionalização. Normalmente esses 

parâmetros não são considerados pelo cliente, que possui um foco muito grande 

nas funcionalidades. 

 São identificados entre esses requisitos quais RNF estão conflitantes. Por 

exemplo, se os RNF de usabilidade e internacionalização não puderem ser 

atendidos com o orçamento definido, estes deverão ser negociados com o 

cliente, sendo definidos novos parâmetros, ou até mesmo a exclusão; do ponto 

de vista arquitetural, o RNF de tempo de execução exigido não poderá ser 

atendido com a quantidade de acessos simultâneos exigida, e então estes devem 

ser renegociados com o cliente, definindo novos valores. 

 Após o acordo entre as partes, os RNF selecionados para compor a aplicação 

serão incorporados à aplicação. 

2.7. Padrões Relacionados 

Embora não exista um padrão completo aplicado somente ao trabalho aqui referido, há 

diversos padrões que podem ser de auxílio para os diversos RNF. Esses padrões são 

indiretamente relacionados ao padrão Requisitos de Qualidade, pois são específicos na 

maioria dos casos para um RNF. Geralmente eles são específicos para uma categoria de 

RNF, como usabilidade, segurança e desempenho, e normalmente de aspecto mais 

técnico. 

 Outros padrões que podem auxiliar na seleção de requisitos são aqueles 

relacionados à elicitação de requisitos de uma maneira geral, sejam de requisitos 

funcionais ou não funcionais, e padrões que tratam de processos de negócio, geralmente 

associados diretamente às necessidades do cliente. 

 No trabalho de Mahfouz et. al. (2006) são apresentados alguns padrões que, 

apesar de serem sobre interações de mensagens entre requisitos de negócio, possuem 

certo relacionamento ao padrão proposto. A tabela 1 descreve alguns dos padrões do 



 

 

 

 

trabalho. Esses padrões visam explicar e elaborar os requisitos de negócio baseado na 

interação e separá-los de conceitos de implementação. 

Tabela 1. Padrões para requisitos de negócio 

Padrão Descrição 

Correspondence Relaciona duas peças de informação de diferentes 

participantes 

Deadline Alguma informação é requerida para uma ação após certo 

tempo 

Expiration Alguma informação será invalidada após certo tempo 

Retry Recuperação de uma ação um número de vezes antes de 

uma ação alternativa 

Selection Escolha entre um serviço similar ofertado a partir de 

vários participantes conforme critérios 

Token Emissão de permissão para a execução de uma ação para 

outros participantes 

 Na pesquisa de Supakkul e Chung (2010) é apresentado um trabalho sobre 

padrões de RNF, descritos na Tabela 2. Neste trabalho é apresentada uma abordagem 

para visualização dos RNF.  

Tabela 2. Padrões para RNF 

Padrão Descrição 

Objetivo Captura a definição de um RNF 

Problema Captura obstáculos na execução de um RNF 

Alternativa Captura opções para execução de um RNF ou mitigar um 

obstáculo associado 

Seleção Captura um esquema quantitativo ou qualitativo para 

seleção da alternativa mais aceitável 

2.8. Usos Conhecidos 

Ferramentas de modelagem normalmente são aplicações que auxiliam na modelagem de 

sistemas, e conseqüente na representação de RNF. Exemplos de ferramentas desse tipo 

são: BoUml [Pagès, 2011] e Astah Community [Change Vision, 2011]. Apesar de não 

serem uma abordagem ou técnica, ferramentas desse tipo geralmente auxiliam no 

desenvolvimento e manutenção de RNF. Sendo assim, de acordo com os diagramas 

utilizados para representar os RNF, é possível identificar também conflitos entre os 

RNF, permitindo uma análise de impacto e tomada de decisão para o projeto. 

 Para permitir que desenvolvedores tratem sistematicamente com a diversidade 

dos RNF, Chung et al (2000) apresenta o framework NFR, onde facilidades gráficas 

estruturadas são oferecidas para a descrição desses requisitos, permitindo seu 

gerenciamento através de refinamento e relacionamentos,  justificando as 



 

 

 

 

decisões e determinando o seu impacto. No estudo de Demidörs et al (2003), uma 

abordagem para a elicitação de requisitos baseada em processos de negócios é 

investigada. A abordagem propõe a determinação dos requisitos de um sistema de 

software de acordo com os objetivos de negócio e processos de negócios. 

 Weiss e Mouratidis (2008) apresentam uma abordagem para a seleção de 

padrões de segurança que permite a compreensão profunda entre os trade-

offs envolvidos nos padrões e as implicações de um padrão para segurança de vários 

requisitos. Além disso, a abordagem suporta a busca de uma combinação de padrões de 

segurança que atendam aos RNF. 

 Renault (2009) apresenta uma metodologia para facilitar a elicitação de 

requisitos com base em padrões de requisitos, selecionados a partir de catálogos de 

padrões, que se aplicam ao projeto, convertendo-os em requisitos reais do projeto. 

 Para suportar a visualização de RNF, Supakkul e Chung (2010) construíram dois 

protótipos de ferramentas open source: RE-Tools [Supakkul, 2011] para suportar a 

modelagem de RNF, e NFR Pattern Assistant para suportar a captura e visualização de 

RNF. 

 Em Cysneiros (1997), os RNF são identificados como nós de grafo. É 

representado o RNF mais global, e nos nós adjacentes este RNF é detalhado, até que o 

nó folha contenha uma especificação clara e suficiente do RNF. Nesse grafo, linhas 

pontilhadas representam possíveis RNF conflitantes entre si, permitindo uma 

identificação do impacto da implementação ou não dos RNF envolvidos, e posterior 

negociação com o cliente. 

3. Conclusão 

A elicitação de requisitos é uma etapa inicial do desenvolvimento de software, e nesta 

fase identificamos requisitos funcionais e não funcionais. Muitos sistemas comerciais 

são modelados naturalmente de maneira semelhante, sob o ponto de vista de requisitos 

não funcionais, pois muitas vezes os clientes têm as mesmas necessidades, como por 

exemplo segurança, auditoria e usabilidade. 

 O artigo propõe a elaboração de um padrão Requisito de Qualidade, que facilita 

aos desenvolvedores no início da concepção de um software a identificação e a seleção 

de requisitos não funcionais comuns à maioria das aplicações comerciais. Este artigo 

surgiu da observação de características de vários sistemas, tanto livres quanto 

proprietários. 

 Como trabalhos futuros, a extensão desse padrão para atender a outros requisitos 

não funcionais, ou atributos de qualidade, detalhando como utilizá-los no contexto de 

um projeto de software para sua identificação e seleção. A criação de um catálogo de 

padrões que atenda essa necessidade de seleção inicial de requisitos não funcionais é 

outro trabalho futuro que pode ser derivado da ideia inicial do padrão Requisito de 

Qualidade. Por fim, a aplicação do padrão em projetos de desenvolvimento de software, 

como forma de validar sua utilização e consequente identificação de melhorias em seu 

conteúdo também são pontos futuros a serem trabalhados. 



 

 

 

 

Agradecimentos 

Os autores agradecem ao Dr. Eduardo B. Fernandez, professor de Ciência da 

Computação e Engenharia, da Florida Atlantic University, por suas valiosas sugestões 

no processo de revisão deste artigo que contribuíram para aprimorar o trabalho. Os 

autores também agradecem ao Dr. Gustavo Rossi, professor da Faculdade de Ciência da 

Computação, da Universidade Nacional de La Plata, por suas contribuições no processo 

de revisão deste artigo. 

Referências Bibliográficas 

Change Vision (2011) “Astah* community - Free UML Modeling Tool” < 

http://astah.change-vision.com/ > Acessado em 03 de abril de 2011. 

Chung, L., Nixon, B. A., Yu, E., Mylopoulos, J. (2000) “Non-Functional Requirements 

in Software Engineering”, Kluwer Academic Publisher. 

Cleland-Huang, J., Settimi, R., Zou,X., Solc, P. (2007) “Automated Classification of 

Non-Functional Requirements”, Requirements Engineering Journal, v2, nº2  (april), 

pp.103-120.  

Cysneiros, L. M. (1997) “Integrando Requisitos Não Funcionais ao Processo de 

Desenvolvimento de Software”. Dissertação (Mestrado em Informática) - 

Departamento de Informática, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro. 

Demidörs, O., Gencel, Ç., Tarhan, A. (2003) “Utilizing Business Process Models for 

Requirements Elicitation”. In: Proc of the 29th EUROMICRO Conference, IEEE CS 

Press 409-412. 

Fiesser, A. (2009) “Lead Roles In A Software Project”, Europlop 2009 Workshops, 14th 

European Conference on Pattern Languages of Programs, Hillside Europe. 

ISO/IEC 9126-1 (2000). “Software engineering– Software product quality- Part 1: 

Quality Model”. 

Mahfouz, A., Barroca, L., Laney, R., Nuseibeh, B. (2006) "Patterns for Service-

Oriented Information Exchange Requirements", PLoP Pattern Languages of 

Programs 2006. 

Pagès, B. (2011) “BOUML - a free UML tool box” <http://bouml.free.fr/> Acessado em 

03 de abril de 2011. 

Renault, S., Mendez-Bonilla, O., Franch, X., Quer, C. (2009) “PABRE: Pattern-based 

Requirements Elicitation” Research Challenges in Information Science, 2009. RCIS 

2009. Third International Conference on , vol., no., pp.81-92. 

Supakkul, S (2011) “The RE-Tools for Requirements Engineering” < 

http://www.utdallas.edu/~supakkul/tools/RE-Tools/index.htm > Acessado em 03 de 

abril de 2011. 

Supakkul, S., Chung, L. (2010) "Visualizing non-functional requirements patterns," 

Requirements Engineering Visualization (REV), 2010 Fifth International Workshop 

on, vol., no., pp.25-34, 28-28 Sept. 2010. 



 

 

 

 

Weiss, M., Mouratidis, H. (2008) "Selecting Security Patterns that Fulfill Security 

Requirements," International Requirements Engineering, 2008. RE '08. 16th IEEE , 

vol., no., pp.169-172, 8-12 Sept. 2008. 

 

 

 


