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RESUMO 
A aplicação de métodos de análise de decisão algumas vezes é dificultada em razão de 

fatores como a falta de escalabilidade e a dificuldade de uso. Este artigo apresenta uma abordagem 
híbrida de priorização de requisitos funcionais de software composta das técnicas HCV - 
Hierarchical Cumulative Voting e Macbeth-  Measuring Attractiveness  by  the  Categorical  Based  
Evaluation  Technique, cujo objetivo é contornar os problemas encontrados em análises 
multicritérios relacionados à grande quantidade de requisitos e de stakeholders, referentes ao 
lançamento de um software de prateleira. Avaliando o método através de uma experiência de uso, 
verificou-se que a abordagem pode responder positivamente às necessidades e características do 
desenvolvimento de softwares COTS  - Commercial-Off-the-shelf  em situações semelhantes às 
descritas. 
 
PALAVRAS CHAVE: Análise Multicritério, Priorização de Requisitos, Hierarchical  

Cumulative  Voting 

 

Área principal: Apoio à Decisão Multicritério  

 
ABSTRACT 

The application of decision analysis methods is sometimes difficult due to factors such as 
the lack of scalability and difficulty of use. This article presents a hybrid approach of functional 
software requirements prioritization composed of HCV techniques - Hierarchical Cumulative 
Voting and Macbeth - Measuring Attractiveness by the Categorical Based Evaluation Technique, 
which aims at overcome the problems found in the multi-criteria analysis related to the large amount 
of requirements and stakeholders, associated to the launch of a COTS - Commercial-Off-the-shelf 
software. Evaluating the method through a case study, it was found that the approach can respond 
positively to needs and characteristics of the software development COTS in conditions similar to 
those described. 
 
KEYWORDS: Multicriteria Analysis, Requirements Prioritization, Hierarchical  

Cumulative  Voting  
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1. Introdução  

 Selecionar as funcionalidades de um software que serão construídas não é uma tarefa 
óbvia, uma vez que é necessário analisar diversos aspectos tais como o valor das funcionalidades 
para o cliente, os custos, riscos, etc. Diversas abordagens de priorização de requisitos de software 
têm sido pesquisadas, inclusive com utilização de técnicas de análise multicritério [Achimugu et 
al 2014 e Karlsson et al 1998], objetivando encontrar um equilíbrio entre o valor do software para 
o cliente e o lucro para o fornecedor. No entanto, existem alguns aspectos que merecem especial 
atenção tais como a escalabilidade em relação à quantidade de requisitos, a facilidade de 
entendimento e a acurácia [Berander et al 2006, Khan et al 2015], os quais são devidamente 
abordados por poucas técnicas de priorização [Sher et al 2014, Ma 2009].  
 Especificamente com relação ao lançamento de um software de prateleira, ou COTS – 
Commercial-Off-The-Shelf, existe a dificuldade de conhecer, analisar e consolidar as opiniões e 
necessidades dos potenciais clientes, muitas vezes estimados em milhares de usuários, 
geograficamente distribuídos. Outro problema recorrente é a quantidade de requisitos a ser 
analisada, algumas vezes grande o suficiente para inviabilizar o uso de muitas técnicas de 
priorização. 

Analisando-se tais aspectos, foi desenvolvida uma experiência de uso de priorização de 
requisitos de um software de gestão de finanças pessoais, utilizando-se a técnica HCV - 
Hierarchical Cumulative Voting [Berander e Jönsson 2006 e Berander e Svahnberg 2009] e a 
abordagem de análise multicritério Macbeth [Costa et al 1999 e Costa e Vansnick 2012]. 

 Um questionário foi preparado e disponibilizado através da Internet, em que os 
respondentes (potenciais usuários do software) pontuaram os requisitos de software, utilizando 
como critério o benefício (valor) associado a cada requisito. Como resultado, oitenta questionários 
foram respondidos, com os quais foi elaborada a priorização de requisitos de software. Foi 
evidenciado que a utilização de um questionário, disponibilizado através da Internet para um 
grande número de respondentes e integrado à técnica HCV pode ser viável industrialmente em 
situações semelhantes. 

Por outro lado, um estudo comparativo foi realizado com software concorrentes, com base 
nos requisitos do software, resultando na elaboração de critérios de concorrência para a priorização. 
Outro aspecto abordado foi a análise da volatilidade dos requisitos. Tais critérios foram 
consolidados através da metodologia Macbeth, resultando na lista final de requisitos, ordenada a 
partir da valoração da prioridade.  

O restante deste trabalho é composto das seguintes seções: na Seção 2 é apresentada uma 
visão geral sobre priorização de requisitos de software, na Seção 3 é descrita a experiência de uso 
e na seção 4 são discutidos os resultados e trabalhos futuros. 

2.  Fundamentação Teórica 

2.1. Priorização de Requisitos de Software 

Há algum tempo, consolidou-se o processo de desenvolvimento de software denominado 
Modelo Incremental, o qual possui como principal característica a divisão do desenvolvimento e 
entrega de software ao longo do tempo [Pressman 2005]. Neste processo, as funcionalidades que 
serão introduzidas em determinada versão do software são definidas pelas partes interessadas 
(clientes, analistas de requisitos, arquitetos de software, etc.). Por outro lado, tal seleção de 
funcionalidades é realizada através de um processo de priorização de requisitos, que pode ser 
realizado por várias técnicas como AHP – Analytic Hierarchy Process, CV – Cumulative Voting, 
Planning Game and Fuzzy AHP. 

Embora existam várias técnicas de priorização, poucas atingem níveis aceitáveis de 
qualidade e eficiência em determinadas situações [Sher et al 2014 e Ma 2009]. [Berander et al 
2006] descreve alguns critérios para avaliação e comparação de técnicas de priorização, tais como 
tempo, precisão, facilidade de aprendizagem, facilidade de uso, escalabilidade, compreensibilidade 
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dos resultados e atratividade. No mesmo sentido, a revisão de literatura elaborada por [Khan et al 
2015] descreve aspectos relacionados a precisão, facilidade de uso, tolerância a falhas e consumo 
total de tempo.  

A escolha de critérios é uma tarefa fundamental no processo de priorização de requisitos. 
[Wohlin e Aurum 2005 e Riegel e Doerr  2015] descrevem os critérios que podem ser utilizados 
no processo de priorização de requisitos, por exemplo, custo de desenvolvimento do software, 
dependências funcionais entre requisitos, volatilidade de requisitos, competitividade e 
particularmente o conceito de valor do requisito. [Boehm 2006] realiza um estudo específico sobre 
o valor do software, que pode ser avaliado tanto em valor monetário ao fornecedor como nos 
benefícios ou importância para os usuários.     

A dificuldade em manusear uma grande quantidade de requisitos é um dos principais 
desafios existentes no processo de priorização. [Sher et al 2014] classifica 59 técnicas utilizadas, 
em que apenas nove (15%) são consideradas escaláveis. [Ma 2009] em seu estudo específico sobre 
a questão realiza uma revisão sistemática de literatura na qual analisa pesquisas referentes a cinco 
técnicas adequadas a médias quantidades de requisitos (15 a 27 requisitos). O autor compara 
informações tais como o critério de efetividade utilizado, quantidade de requisitos e metodologia 
de avaliação (experimento ou estudo de caso), concluindo possuir a técnica HCV uma evidência 
de média efetividade. Especificamente quanto à técnica HCV o autor cita um experimento com 27 
requisitos (Berander e Svahnberg 2009), no qual os participantes ficaram satisfeitos com o 
resultado, acreditando ser a técnica escalável para uma maior quantidade de requisitos.  

2.2. Market-Driven Prioritization 

O planejamento de uma versão de software COTS - Commercial-Off-The-Shelf é um fator 
determinante para o sucesso de um produto no mercado, definindo quais funcionalidades os clientes 
usarão no decorrer da vida útil de um software, sendo tal procedimento precedido da priorização 
de requisitos [Carlshamre 2002], a qual deverá considerar algumas características próprias, como 
as destacadas a seguir:  

 
 Grande número de stakeholders [Alves et al 2006]: Softwares COTS são geralmente 

disponibilizados para grandes quantidades de usuários, sendo importante a realização de um estudo 
de priorização baseado em amostras de usuários que identifique suas necessidades;  

 Distribuição geográfica dos stakeholders [Regnell et al 2001]: o mercado a ser trabalhado 
por uma empresa de software poderá abranger uma larga faixa geográfica, muitas vezes continental 
ou global, sendo necessário instrumentalizar o processo de priorização considerando tal 
característica; 

 Peso dos stakeholders [Regnell et al 2001]: É comum existir um grupo de clientes 
considerado prioritário no mercado de software COTS, sendo necessário considerar no processo 
de priorização a identificação e o peso de tais clientes; 

 Análise da concorrência [Wohlin e Aurum 2005]: Softwares COTS normalmente possuem 
produtos concorrentes, sendo importante haver uma análise comparativa relacionando quais 
requisitos do software são implementados pelos concorrentes, a fim de melhor posicionar no 
mercado o produto a ser lançado. 

2.3. CV – Cumulative Voting  

Uma das técnicas utilizadas no processo de priorização de requisitos é a técnica CV – 
Cumulative Voting (One Hundred Dolar) [Leffingwell e Widrig 2000], na qual uma determinada 
quantidade de pontos (geralmente 100 pontos) são distribuídos pelos requisitos, formando ao final 
uma escala de razão. Através desta técnica é possível agregar o julgamento de vários stakeholders, 
inclusive considerando a importância (ou pesos) de cada um deles. Embora a técnica CV consiga 
ser eficiente, de fácil entendimento e mostre o resultado em escala de razão, existe um problema 
relativo à grandes quantidades de requisitos [Khan et al 2015 e Berander e Jönsson 2006]. Em tal 
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situação, os stakeholders devem manusear e comparar uma grande quantidade de itens, o que pode 
contribuir para tornar o processo confuso e com resultado questionável.  

2.4. HCV - Hierarchical Cumulative Voting  

A fim de minimizar o problema de escalabilidade da técnica CV, foi proposta a técnica 
HCV – Hierarchical Cumulative Voting [Berander e Jönsson 2006 e Berander e Svahnberg 2009], 
a qual é avaliada positivamente por [Sher et al 2014 e Ma 2009] como solução a tal problema. A 
estratégia utilizada é minimizar a quantidade de comparações através da hierarquização dos 
requisitos. Os seguintes passos compõem a técnica HCV e um exemplo ilustrativo é apresentado 
através da figura 1 e da Tabela 1, considerando um stakeholder. 

2.4.1. Decompor cada requisito de alto nível do software em vários requisitos de nível inferior, de 
forma a elaborar uma estrutura hierárquica (Figura 1). Um dos pontos fundamentais no HCV é a 
decomposição funcional [ Pressman 2005 e IIBA 2009], que consiste em apresentar os requisitos 
em vários níveis hierárquicos. Os requisitos de nível inferior formam um refinamento de seus 
respectivos requisitos mais elevados; 

2.4.2. Aplicar a técnica CV em cada conjunto de requisitos obtidos após a decomposição; 

2.4.3. Calcular os pontos HCV, como segue: 

a) Para cada requisito x de baixo nível, calcular a prioridade intermediária 𝐼𝑥 . Seja 𝐴𝑥  a pontuação 
do requisito informada pelo stakeholder, 𝐻𝑥  a pontuação do requisito superior informada pelo 
stakeholder e 𝑄𝑥 a quantidade de requisitos subordinados ao requisito superior, então: 

𝐼𝑥 =  𝐴𝑥  . 𝐻𝑥  . 𝑄𝑥 

b) Para cada requisito x de baixo nível, calcular o valor da prioridade final F. Seja I a pontuação 
intermediária do requisito e n a quantidade de requisitos, então:  

 

𝐹𝑥 =  
𝐼𝑥

∑ 𝐼𝑖
𝑛
𝑖=1

 

c) Calcular a soma ponderada dos resultados de cada requisito x para todos os stakeholders, 
considerando a importância de cada um deles. 

 

𝑃𝑥 =  ∑ 𝑊𝑗

𝑠

𝑗=1

 . 𝐹𝑥,𝑗 

2.5. Macbeth 

Macbeth (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique) [Costa 
et al 2012 e Costa e Vansnick 1999] é uma abordagem de análise de decisão multicritério na qual 
cada critério (Ponto de Vista Fundamental, em Macbeth) é julgado qualitativamente, através da 
quantificação da atratividade entre as opções (Figura 2). Caracteriza-se como uma abordagem  

               Figura 1: Decomposição hierárquica de um software com pontuação HCV 
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TABELA 1 – EXEMPLO HCV 
 

HLR/LLR A H Q I F 

HLR1/LLR1 50 30 3 4500 0,16 

HLR1/LLR2 30 30 3 2700 0,09 

HLR1/LLR3 20 30 3 1800 0,06 

HLR2/LLR4 70 40 2 5600 0,19 

HLR2/LLR5 30 40 2 2400 0,08 

HLR3/LLR6 10 30 4 1200 0,04 

HLR3/LLR7 60 30 4 7200 0,25 

HLR3/LLR8 20 30 4 2400 0,08 

HLR3/LLR9 10 30 4 1200 0,04 

 
 

humanista, interativa e construtiva de forma a elaborar um modelo quantitativo de valores baseado 
em julgamentos qualitativos. Permite estruturar o problema em um formato hierárquico de critérios, 
realizando a ponderação e integração dos critérios, além de efetuar análises de robustez e 
sensibilidade. 

Os dados de entrada do processo Macbeth constituem-se de informações ordinais, as quais 
são adquiridas diretamente do usuário, através do julgamento da atratividade entre as várias opções 
e sob determinado critério. Por exemplo, na aquisição de um automóvel, um critério de seleção 
pode ser a sua cor. Neste caso um exemplo de julgamento poderia ser avaliar que a cor azul é mais 
atrativa que a cor vermelha. A técnica possibilita informar a intensidade da atratividade, por 
exemplo a cor “branco” é pouco mais atrativa que “preto”, e “azul” é muito mais atrativa que 
“branco”.  A partir das informações de atratividade ordinal, é realizado um processo matemático 
de conversão para o formato cardinal, o qual constitui-se em valorar a diferença de atratividade 
entre as opções. 

A estruturação do modelo é realizada a partir da hierarquização dos critérios (Pontos de 
Vista Fundamentais).  A pontuação pode ser realizada, além do julgamento de atratividade das 
opções, através do uso de uma lista de   níveis de impacto associados a cada critério, denominada 
descriptor, a qual pode ser qualitativa ou quantitativa. Para cada descriptor é realizada uma análise 
de impacto, a qual pode ser efetuada a partir de usos de simulações, reuniões, pesquisas com 
especialistas, etc.  Após a análise de impacto, é possível estabelecer para cada critério um rank 
ordinal da lista de opções. No entanto, não é ainda possível estabelecer o nível de atratividade entre 
as opções. O valor cardinal de cada opção avaliada através de descritores é obtido através do uso 
de uma função linear (ou escala de valor), elaborada através do julgamento par a par entre as 
alternativas de cada descriptor.  

A integração entre os vários critérios inicia-se através da descoberta de seus respectivos 
pesos, o qual é calculado a partir do julgamento par a par de atratividade entre eles. Finalmente, a 
partir do peso de cada critério e dos valores cardinais de cada opção, é elaborada a tabela de valores 
com o resultado final da análise multicritério. 

3. Experiência de Uso  

A finalidade da experiência de uso foi efetuar a priorização de requisitos funcionais de um software 
aplicativo de gestão de finanças pessoais com base na abordagem Macbeth, no qual foram definidos 

Figura 2: Abordagem Macbeth [Costa et al 1999 e Costa e Vansnick 2012]  
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os critérios de benefício ao usuário, concorrência de produtos similares e volatilidade do requisito. 
Para cada um dos critérios foi desenvolvido um método específico, relatado abaixo. O software M-
Macbeth [Bana Consulting 2005] foi definido como uma ferramenta para apoiar o uso da 
metodologia Macbeth. A abordagem utilizada consiste em um modelo híbrido, semelhante ao 
apresentado em [Pinheiro et al 2008, Rodrigues et al 2009, Rodrigues et al 2010a, Rodrigues et al 
2010b e Silva et al 2012].  

O principal objetivo do Software de Gestão de Finanças Pessoais é o controle de despesas, 
receitas e orçamento. A maioria das funcionalidades do software será projetada tanto para  web, 
com acesso através de navegadores como Firefox e Google Chrome, quanto para smartphones 
Android. 

3.1. Avaliação do Critério Benefício ao Usuário 

Para avaliar o critério de benefício de cada requisito ao cliente do software, usuários 
potenciais foram convidados a participar de uma pesquisa. Neste cenário, foram encontradas as 
seguintes características: 

 A amostra de potenciais usuários teria um tamanho considerável (mais de 70 entrevistados), 
geograficamente distribuída; 

 A análise a ser efetuada deveria ser realizada através de um processo de fácil operação, uma 
vez que os respondentes seriam voluntários a manipular um total de 33 requisitos de software; 

Considerando tais características, combinadas com os critérios de qualidade de técnicas de 
priorização descritos na seção 2, tais como escalabilidade, facilidade de uso, precisão e facilidade 
de entendimento, decidiu-se elaborar um questionário associado à técnica HCV para ser 
disponibilizado via Internet. Os requisitos de cada módulo do software foram apresentados em cada 
página do formulário, tornando possível ao respondente distribuir os cem pontos de acordo com a 
técnica CV. Os pontos remanescentes foram visualizados no final de cada página, visando facilitar 
o processo. Em adição à análise e julgamento dos requisitos, foram incluídas questões relacionadas 
à qualificação dos respondentes, além de textos de orientação e exemplos de preenchimento. Os 
requisitos de alto nível foram denominados "módulos" enquanto os requisitos de baixo nível foram 
apresentados utilizando-se orações na língua portuguesa. Para cada um deles havia uma descrição 
detalhada, estabelecida através de hints.  

O questionário foi disponibilizado em março de 2016, tendo sido convidadas a participar 
do preenchimento pessoas de variadas idades, profissões e grau de instrução, residentes no Estado 
do Ceará - Brasil. Estima-se, no entanto, que uma porcentagem predominante de respondentes 
tenha sido de pessoas ligadas à área de computação. Ao final do período, os dados de oitenta 
respondentes foram importados para planilhas eletrônicas, sendo então realizados os 
procedimentos específicos da técnica HCV. 

Após computadas as pontuações chegou-se ao ranking HCV (Tabela 2). Nota-se que os 
cinco primeiros requisitos pertencem ao módulo M1, que obteve uma quantidade de pontos 
superior aos demais módulos. Observa-se, entretanto, que dois requisitos do Módulo  M1  se situam 
na parte inferior da tabela (R03 e R01), evidenciando que nem todos os requisitos pertencentes ao 
módulo mais importante para os respondentes são os mais prioritários. Os requisitos dos módulos 
M4 e M5 são praticamente os últimos, intercalados por alguns requisitos dos demais módulos, o 
qual se deve à baixa pontuação em relação aos três primeiros módulos. Por fim, os requisitos dos 
módulos M2 e M3 aparecem distribuídos por toda a tabela. 

O desempenho de cada requisito foi inserido no software M-Macbeth através da transcrição 
do resultado da técnica HCV e um descritor quantitativo foi criado. Após o julgamento de 
atratividade foi possível apresentar a escala de pontos (Figura 3). 

3.2. Avaliação do Critério de Concorrência de Mercado 

Para o critério de análise da concorrência foram selecionados quatro softwares de gestão  
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TABELA 2. PONTUAÇÃO HCV 

Módulo #Req Requisito Pontos 

M1 R06 Emitir relatório de despesas e receitas por período 5,86 

M1 R05 Exibir movimentação de determinada conta ou categoria de despesa 4,81 

M1 R07 Exibir gráficos de despesas e receitas 4,38 

M1 R02 Importar movimentação da conta bancária no formato CSV/Excel 3,86 

M1 R04 Realizar conciliação da conta bancária 3,60 

M2 R17 Consultar faturas realizadas no cartão de crédito 3,46 

M1 R08 Armazenar e exibir imagens de documentos de despesas 3,29 

M2 R18 Mostrar saldo e limite do cartão de crédito 3,20 

M1 R10 Utilizar rótulos para agrupar despesas, quando necessário 3,08 

M2 R16 Registrar o pagamento da fatura do cartão 2,99 

M2 R15 Realizar o fechamento de fatura do cartão 2,97 

M2 R12 Importar extrato do cartão de crédito no formato CSV/Excel 2,94 

M1 R09 Armazenar e exibir a localização onde foi realizada a despesa 2,81 

M2 R14 Realizar a conciliação bancária do cartão de crédito 2,58 

M3 R25 Planejar sonhos: incluir e acompanhar as economias mensais 2,53 

M1 R03 Importar movimentação da conta bancária recebida via SMS 2,50 

M3 R19 Auxiliar o planejamento a partir das receitas e despesas do ano anterior 2,47 

M3 R20 Realizar o acompanhamento de metas 2,33 

M3 R24 Fazer estimativas de despesas e receitas baseadas em dados históricos 2,28 

M3 R21 Avisar limites através de notificações na tela do smartphone 1,98 

M1 R01 Importar extrato da conta bancária no formato OFX 1,94 

M2 R11 Importar extrato do cartão de crédito no formato OFX 1,52 

M2 R13 Importar movimentação do cartão de crédito recebida via SMS 1,46 

M4 R27 Exibir saldo de aplicações 1,40 

M3 R23 Realizar remanejamentos entre categorias de despesas 1,32 

M4 R26 Exibir extratos de aplicações 1,32 

M3 R22 Avisar limites via email 1,25 

M5 R30 Elaborar o planejamento das manutenções dos bens patrimoniais 1,19 

M5 R31 Acompanhar as manutenções e despesas de bens patrimoniais 1,08 

M4 R28 Exibir gráfico de evolução dos saldos das aplicações 1,06 

M5 R32 Avisar manutenção prevista via notificação na tela do smartphone 0,93 

M4 R29 Exibir gráfico de composição do portfólio de investimentos 0,90 

M5 R33 Avisar manutenção prevista via email 0,72 

 

de finanças pessoais existentes no mercado, direcionados ao mercado brasileiro (língua portuguesa 
e concordância com as regras das instituições financeiras brasileiras) e que disponibilizam tanto 
versões web como para smartphones android. Um segundo critério foi a quantidade de downloads 
de cada aplicativo verificadas no Google Play.  

Para cada software de gestão selecionado foram verificadas as respectivas 
documentações e web sites. Cada requisito foi então avaliado indicando sua presença (1) ou 
ausência (0) em uma planilha eletrônica. Ao final do processo foram somados os valores para cada 
requisito, indicando desde a ausência do requisito em todos os concorrentes (total igual a 0) até a 
presença em todos os concorrentes (total igual a 4). A maioria dos requisitos foi localizada em pelo 

Figura 3: Julgamento de atratividade do critério Benefício ao Usuário 
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menos dois softwares concorrentes (Figura 4). Por outro lado, foi evidenciada a ausência de 
requisitos relativos ao módulo M5 em todos os softwares, o que pode sugerir uma lacuna no 
mercado a ser preenchida, apesar da baixa pontuação recebida dos respondentes. 

Um descritor qualitativo foi criado no software M-Macbeth. O desempenho de cada 
requisito foi inserido a partir do resultado da análise disposta na planilha eletrônica e um 
julgamento de atratividade foi realizado, possibilitando a apresentação da escala de pontos (Figura 
5).  

 

3.3. Avaliação do Critério de Volatilidade do Requisito 

A volatilidade de um requisito indica a necessidade de mudanças na sua especificação, 
muitas vezes ocasionadas por modificações no negócio, na legislação, etc. Neste trabalho a 
volatilidade está ligada à ausência de conhecimentos suficientes do analista sobre determinado 
requisito, aumentando o risco de mudanças no prazo de entrega e no custo ou a diminuição da 
qualidade do produto. Seguindo este contexto, uma análise qualitativa foi elaborada, na qual 
avaliou-se a volatilidade de cada requisito de acordo com a lista de opções apresentadas (Tabela 
3). Um descritor qualitativo foi criado no software M-Macbeth. O desempenho de cada requisito 
foi inserido a partir do resultado da análise da volatilidade e um julgamento de atratividade foi 
realizado, possibilitando a apresentação da escala de pontos (Figura 6).  

 

               Figura 5:  Julgamento de atratividade do critério de Concorrência de Mercado 

Figura 4:  Critério de Concorrência de Mercado 

Nome  Descrição do Nível Qualitativo 
Excelente O analista compreende em detalhes os requisitos e tem experiência no assunto. 
Bom O analista possui uma macro visão dos requisitos e tem experiência no assunto. 
Favorável O analista possui uma macro visão dos requisitos, mas não tem experiência no assunto. 
Satisfatório O analista possui uma macro visão dos requisitos, mas incompleta em alguns aspectos secundários. 
Ruim O analista possui uma macro visão incompleta dos requisitos. 

 

TABELA 3 – CRITÉRIO DE VOLATILIDADE 
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3.4. Análise Multicritério  

A estruturação da ponderação dos três critérios foi realizada através do software                 
M-Macbeth, onde foi efetivado o julgamento de atratividade entre estes, tornando possível a 
visualização e cálculo dos seus respectivos pesos (Figura. 7). Por fim, uma vez calculados os 
valores cardinais para cada requisito e critério adotado e considerando o peso destes, foi 
apresentado o resultado final (Tabela 4). 

A partir de um estudo de sensibilidade em relação aos pesos de cada critério, evidenciou-
se acentuada sensibilidade em diversos requisitos quando analisados sob os critérios de benefício 
ao usuário (Figura 8) e competição de mercado. De lado oposto, observa-se estabilidade relativa 
ao critério de volatilidade dos requisitos. 

 

 

4. Conclusão e Trabalhos Futuros 

Priorizar requisitos de software através de uma análise multicritério considerando 
grandes quantidades de stakeholders e de requisitos é um processo para o qual existem poucas 
técnicas eficientes e adaptáveis. Este trabalho apresentou uma experiência de uso sobre a 
priorização de requisitos de software, no qual um questionário foi disponibilizado via Internet para 
os potenciais utilizadores de um software de gestão de finanças pessoais, integrado à técnica de 
priorização HCV   (Hierarchical Cumulative Voting), objetivando analisar o critério de "benefício 
do requisito ao usuário". Ao final, oitenta respondentes enviaram o questionário. O banco de dados 
foi processado utilizando-se a técnica HCV, obtendo-se uma pontuação em escala de razão, 
observando-se que a abordagem, usada em casos semelhantes, pode ser viável industrialmente.  

Paralelamente, um estudo comparativo foi realizado com softwares concorrentes, com 
base nos requisitos do software, resultando na elaboração e julgamento do critério de concorrência. 
Outro aspecto discutido foi a análise da volatilidade dos requisitos. Tais critérios foram 
consolidados através da metodologia Macbeth, obtendo-se ao final a pontuação da prioridade dos 
requisitos. A utilização de descritores qualitativos e quantitativos para os três critérios foi eficiente, 
sendo observada uma boa integração entre as técnicas HCV e Macbeth. 

Figura 6: Julgamento de atratividade do critério de Volatilidade do Requisito 

Figura 7:  Julgamento de atratividade entre os critérios  
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   TABELA 4 – PONTUAÇÃO FINAL MACBETH 

Figura 8: Análise de Sensibilidade. As retas representam o valor de cada funcionalidade (eixo das ordenadas) em função do peso 
(eixo das abscissas) relativo ao critério de benefício ao usuário. 
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Como trabalhos futuros, sugere-se efetuar um estudo de caso com  um âmbito geográfico 
global, na qual podem ser inseridos novos aspectos como a cultura e o peso econômico das regiões. 
Uma outra alternativa é a adição de outros critérios de seleção, tais como o custo e a 
interdependência de requisitos através do uso de Programação Linear Inteira [Ruhe e Saliu 2005 e 
Carlshamre 2002]. 
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