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Resumo 

Recentemente, por conta do dinamismo existente no ambiente de negócios no qual as 

organizações devem adequar-se mais rapidamente às mudanças, os Sistemas de Informação 

(SIs) precisam também adequar-se a essas mudanças para continuarem agregando valor de 

forma rápida, eficiente e eficaz. Diante desse cenário, surge um novo paradigma 

computacional que pressupõe o desenvolvimento rápido e de baixo custo de serviços 

eletrônicos distribuídos na rede, o chamado Computação Orientada a Serviços (Service-

Oriented Computing – SOC). Esse novo paradigma é implementado por meio da Arquitetura 

Orientada a Serviços (Service-Oriented Archtecture - SOA) que promove o uso de serviços 

Web descritos por interfaces padronizadas que propiciam o consumo e o fornecimento de 

serviços eletrônicos em ambientes heterogêneos. Diante do uso de serviços eletrônicos 

distribuídos na rede para o desenvolvimento de sistemas, faz-se necessário o surgimento de 

novas abordagens em Engenharia de Sistemas que consideram tal paradigma. Sendo assim, 

surge a disciplina de Engenharia de Sistemas Orientada a Serviços (ESOS) que aponta para o 

desenvolvimento disciplinado, sistemático e quantificado de sistemas SOC. Essa disciplina é 

destrinchada em outras subdisciplinas; uma delas é a Engenharia de Requisitos Orientada a 

Serviços (EROS) que trata da definição de processos e metodologias para captar os requisitos 

de serviços tanto do ponto de vista de consumidores de serviços quanto de fornecedores de 

serviços. No contexto de EROS, esta proposta de mestrado pretende explorar alternativas às 

descrições sugeridas para os metamodelos RGPS (do inglês: Role, Goal, Process and Service) 

- uma abordagem em EROS - propondo uma nova definição que visa, principalmente, 

incorporar a RGPS as vantagens de outros modelos já estabelecidos na literatura. Sendo 

assim, para a descrição das camadas Papel e Meta, propõe-se o uso do framework i*. E, para a 

descrição das camadas Processo e Serviço, propõe-se o uso de WS-BPEL/WSDL. O 

framework i* promove o uso de metas para gerenciar diferentes aspectos do processo de 

especificação do sistema. Entre suas vantagens estão estabilidade, suporte à detecção de 

conflitos, análise e negociação. Já a escolha de WS-BPEL/WSDL para a definição das 

camadas Processo e Serviço se deve por sua maturidade e largo uso no estado da prática, 

aumentando as chances de que a abordagem aqui proposta possa ser adotada também na 

indústria. 

Palavras-chave: Engenharia de Requisitos Orientada a Serviços; RGPS; i*; WS-BPEL. 
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Abstract 

Recently, because of business environment dynamism in which organizations must 

adapt to changes quickly, the Information Systems (ISs) need to be adapted to these changes 

in order to keep adding value quickly, efficiently and effectively. Considering this scenario, a 

new computing paradigm emerges by proposing fast and low-cost development of electronic 

services distributed on the network; this new paradigm is named Service-Oriented Computing 

- SOC. This new paradigm is implemented by Service-Oriented Architecture that promotes 

the use of web services described for standards interfaces that provide the consumption and 

provision of electronic services in heterogeneous environment. Before use of electronic 

services distributed on the network to development of systems, it is necessary the emergence 

of new approaches in System Engineering that considers such new paradigm. Therefore, a 

new discipline, Service-Oriented System Engineering (SOSE), emerges in academic area and 

point up to the disciplined, systematic and quantified development of SOC systems. This 

discipline is divided in other sub-disciplines; one of these sub-disciplines is Service-Oriented 

Requirements Engineering (SORE) that deals with the definition of processes and 

methodologies in order to capture services requirements beneath two different perspectives: 

service consumers and services providers. In the context of SORE, this propose of master 

degree intends to explore some alternatives for those descriptions proposed by the Role, Goal, 

Process and Service (RGPS) meta-models – an approach in SORE – proposing a new 

definition that intends to incorporate to RGPS the advantages of other models established in 

literature. Accordingly, in order to describe Role and Goal layers this new approach presents 

the use of i* framework. In order to describe Process and Service layers this new approach 

presents the use of WS-BPEL/WSDL. The use of i* framework promotes the use of goals to 

manage different aspects of system specification. Among its advantages are stability, 

detection of conflicts support, analyses and negotiation. The choice of WS-BPEL/WSDL is 

because its maturity and large use in the state of practice, increasing the chances of this new 

approach to be adopted by the industry.  

 

Keywords: Service-Oriented Requirement Engineering; RGPS; i*; WS-BPEL. 
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1 Introdução 

Recentemente, as organizações tem vivenciado um ambiente de negócios altamente 

dinâmico, no qual as necessidades mudam com maior frequência devido à alta concorrência 

imposta pelas relações organizacionais (LAUDON; LAUDON 2011). Assim, juntamente com 

as mudanças organizacionais, os Sistemas de Informação (SI) devem se adequar rapidamente 

às diferentes realidades dentro da organização para continuarem agregando valor. 

Considerando essa realidade, o recente paradigma de Computação Orientada a Serviços (SOC 

– Service-oriented Computing) usa serviços como construtores básicos a fim de apoiar o 

desenvolvimento rápido, de baixo custo e de fácil composição de aplicações distribuídas 

mesmo que estas estejam em ambientes heterogêneos (PAPAZOGLOU et al. 2008). A partir 

do paradigma SOC, a Arquitetura Orientada a Serviços (SOA – Service-oriented 

Architecture) surge como uma forma lógica de projetar sistemas sob esse paradigma, isso é, 

provendo serviços distribuídos por meio de interfaces de descoberta e publicação 

(PAPAZOGLOU et al. 2008). 

Dentro desse contexto, o desenvolvimento de sistemas seguindo o paradigma SOC 

pode ocorrer por meio de técnicas já existentes. No entanto, o desenvolvimento de novas 

técnicas de engenharia de software específicas para serviços torna-se necessário, visto que as 

técnicas tradicionais não consideram as particularidades de ambientes SOC (BANO; IKRAM 

2010). Além disso, o surgimento de novas técnicas para o desenvolvimento de software 

seguindo o paradigma SOC foi motivado pelos avanços na computação em nuvem, e não 

somente pela necessidade eminente (NING et al. 2012). Sendo assim, surgiu então uma 

disciplina que se baseia no paradigma SOC, e une-se a engenharia de sistemas. Esta 

disciplina, conhecida como Engenharia de Sistemas Orientada a Serviços (ESOS), aponta para 

o desenvolvimento disciplinado, sistemático e quantificado de sistemas SOC (GU; LAGO 

2009). A partir de ESOS, esta disciplina é destrinchada em outras subdisciplinas. Uma delas é 

a disciplina Engenharia de Requisitos Orientada a Serviços (EROS) que trata da definição de 

processos e metodologias para captar os requisitos de serviços tanto do ponto de vista de 

consumidores de serviços quanto de fornecedores de serviços (LAMSWEERDE 2000). 

Na metade dos anos 2000, nas pesquisas elaboradas por Papazoglou et al. (2008) e 

Kontogiannis et al. (2007), a ESOS é colocada como um desafio ainda a ser resolvido, 

inexplorado até então na época. Já a pesquisa elaborada por Gu e Lago (2009) indicou o 
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aumento do número de trabalhos publicados entre 2006 e 2009 que abordavam questões e 

desafios relacionados à EROS. Surgiam então as primeiras premissas e discussões sobre 

EROS como uma disciplina importante no contexto do paradigma SOC, partindo, 

principalmente, da prerrogativa de que a engenharia de requisitos possui um papel importante 

no ciclo de desenvolvimento de software (WANG et al. 2007). Em meados de 2007, surge um 

maior número de publicações com abordagens em EROS, considerando desde extensões às 

técnicas já existentes no contexto de engenharia de requisitos tradicional até novas técnicas 

elaboradas e desenvolvidas especialmente para ambientes SOC (SOUZA; FANTINATO, 

2013). A partir de então, surgem propostas que vão desde o uso de técnicas de engenharia de 

requisitos já existentes como o framework i* (RAADT; GORDIJN; YU et al. 2005; FRANCH 

et al. 2011; PIMENTEL et al. 2012) até a definição de metamodelos específicos para 

ambientes de SOC, como são os metamodelos Papel, Meta, Processo e Serviço (Role, Goal, 

Process and Services – RGPS).  

RGPS, em sua essência, é definido como sendo uma abordagem hierárquica e 

cooperativa baseada em quatro camadas (Papel, Meta, Processo e Serviço) que, combinadas 

uma a uma, possibilita desde a análise da estrutura organizacional e seus requisitos no 

domínio do problema, até a implementação desses requisitos por meio de serviços eletrônicos 

distribuídos na rede (WANG et al. 2008). Os autores que propuseram RGPS sugerem que 

seus metamodelos sejam descritos usando a Linguagem de Ontologia Web (OWL - Web 

Ontology Language) para a definição das camadas Papel e Metas, e a Linguagem de 

Ontologia Web para Serviços (OWL-S - Web Ontology Language for Services) para a 

definição das camadas de Processos e Serviços (CHEN; HE 2011; ZHANG; YIN; LIU et al. 

2011). De acordo com esses autores, com a semântica garantida por OWL e OWL-S, é 

possível a definição do domínio do problema, além de garantir o reúso de artefatos de 

software ainda na análise de requisitos e não somente na implementação de serviços 

eletrônicos. Embora a abordagem RGPS apresente importantes características para o contexto 

de ESOS, e principalmente de EROS, ainda não foram propostas outras soluções ou extensões 

que descrevam as camadas de RGPS fora do modelo originalmente proposto por seus 

idealizadores (ou seja, apenas com uso de ontologias) (SOUZA; FANTINATO 2013). 

Portanto, esta proposta de mestrado pretende explorar alternativas às descrições 

sugeridas para os metamodelos RGPS, propondo uma nova definição que visa, 

principalmente, incorporar aos metamodelos RGPS as vantagens de outros modelos já 

estabelecidos na literatura. Sendo assim, para a descrição das camadas Papel e Meta, propõe-
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se o uso do framework i*. E, para a descrição das camadas Processo e Serviço, propõe-se o 

uso de WS-BPEL/WSDL. Basicamente, o framework i*, que é um modelo orientado a metas, 

promove o uso de metas para gerenciar diferentes aspectos do processo de especificação do 

sistema. Entre suas vantagens estão estabilidade, suporte à detecção de conflitos, análise e 

negociação (LAMSWEERDE 2001). Em suma, o framework i* consiste em dois modelos 

complementares que exploram não somente como desenvolver o requisito de sistema, mas 

também explora as influências e intenções que os atores ou papéis modelados aplicam sobre o 

domínio do problema. Já a escolha de WS-BPEL/WSDL para a definição das camadas 

Processo e Serviço se deve por sua maturidade e largo uso no estado da prática (DENG et al. 

2011), aumentando as chances de que a abordagem aqui proposta possa ser adotada também 

na indústria. 

1.1 Motivação e Justificativa 

Segundo pesquisa encomendada pelo Instituto Gartner e elaborada por Altman (2011), 

no ano de 2015, 80% das aplicações existentes nas organizações serão composições de outras 

aplicações menores distribuídas na rede. Essa pesquisa aponta para uma tendência na 

distribuição e modularização das aplicações na indústria. SOC pressupõe tal distribuição 

buscando a composição rápida e de baixo custo de serviços eletrônicos distribuídos na rede. 

Por conta dessa distribuição de aplicações, novas abordagens de engenharia de sistemas 

precisam ser elaboradas para atender as particularidades desse novo paradigma. Vjjayan e 

Raju (2011) argumentam que, atualmente, certos conceitos emergentes devem ser 

considerados no ciclo de desenvolvimento de sistemas seguindo o paradigma SOC: 

 Software considerado como um serviço (SaaS - Software as a Service); 

 Modelagem de processos de negócios; 

 Gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação (TI); 

 Classificação de serviços eletrônicos distribuídos na rede. 

Os conceitos mencionados fazem com que velhos paradigmas computacionais sejam 

descontinuados dando lugar ao novo paradigma computacional, SOC. A adoção de novos 

paradigmas faz com que ocorram mudanças em outras áreas não diretamente interligadas. 

Sendo assim, com a evolução de SOC, e da arquitetura SOA que a implementa, surge a 

necessidade de adequar as atuais abordagens em engenharia de sistemas para contemplar as 

novas características trazidas com o paradigma SOC (PAPAZOGLOU et al. 2007). 
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Existem, ainda, certos fenômenos que estão relacionados à engenharia de requisitos 

como um todo e que podem ser associados à EROS. Um dos fatos que motiva a pesquisa em 

EROS é o fato de que os problemas e questões relacionadas à engenharia de sistemas como 

um todo estão se concentrando na engenharia de requisitos (HE et al. 2007). Isso se deve ao 

fato de que apesar de todas as técnicas existentes na engenharia de sistemas, o alinhamento 

entre os objetivos organizacionais e a implementação do SI continua sendo uma lacuna 

(LAMSWEERDE 2000). Logo, a engenharia de requisitos ganha atenção dos pesquisadores 

segundo essa prerrogativa.  

Ralité (2012) afirma que são praticamente inexistentes as abordagens que tratam de 

EROS especificamente. No entanto, a revisão sistemática de Souza e Fantinato (2013) 

apontou que houve um aumento significativo nos últimos anos de publicações relacionadas à 

EROS. Dessas publicações, 80% apresentavam novas técnicas de modelagem de requisitos 

em ambientes SOC. Outra constatação desse estudo foi o aumento de publicações em 

periódicos relacionadas à EROS entre os anos de 2010 e 2012. Essas evidências demonstram 

o aumento no interesse da comunidade científica em relação à EROS bem como a melhoria na 

qualidade de suas publicações nos últimos anos. Apesar do interesse da comunidade 

acadêmica sobre o assunto, ainda não é possível definir qualquer abordagem padrão entre as 

abordagens propostas em EROS.  

Dentro desse contexto, RGPS é apresentada como uma das abordagens em EROS, 

inicialmente apresentada por He et al. (2007), cujo foco é oferecer metamodelos colaborativos 

e hierárquicos para o processo de engenharia de requisitos em ambientes de SOC. RGPS 

considera quatro camadas inter-relacionadas que, combinadas uma a uma, atende aos aspectos 

tanto do problema a ser resolvido (camadas Papel e Meta) quanto aos conceitos relacionados 

ao paradigma computacional SOC (camadas Processo e Serviço). RGPS pode ser considerada 

uma abordagem completa segundo as perspectivas de consumidor e fornecedor de serviços. 

Isso porque RGPS atua como uma ponte a fim de concretizar uma conexão altamente 

acoplada entre consumidor de serviços e fornecedores de serviços (HE et al. 2011). 

As abordagens em RGPS propõe que os metamodelos sejam descritos por meio de 

ontologias considerando os aspectos de domínio do problema e a racionalização desses via 

descrições semânticas (BU et al. 2010). As propostas de Chen e He (2011) e Zhang, Yin e Liu 

(2011) propõem o uso de OWL e OWL-S. O estudo apresentado por Hu et al. (2010) já 

argumenta que, alinhado ao uso de ontologias, as camadas Papel e Meta podem ser definidas 

em sua abordagem segundo Tropos, que é uma metodologia da engenharia de requisitos 
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baseada em metas e agentes. Esse estudo pressupõe que o uso de TROPOS auxilia na 

explicitação das estratégias organizacionais. No contexto de EROS, não foram encontrados 

estudos que descrevessem as camadas de Processo e Serviço de RGPS considerando padrões 

já estabelecidos da arquitetura SOA, como por exemplo, WS-BPEL/WSDL. O uso de WS-

BPEL/WSDL pode ser considerado importante neste contexto considerando que a grande 

maioria dos sistemas SOC sendo desenvolvidos na indústria atualmente seguem esse padrão 

de desenvolvimento, ou seja, eles representam o estado da prática no paradigma SOC.  

Portanto, considerando a atual situação da literatura, esta proposta de pesquisa 

apresenta uma abordagem que descreve os metamodelos RGPS por meio do framework i* 

(camadas Papel e Meta) e WS-BPEL/WSDL (camadas Processo e Serviço). O framework i* 

auxiliaria na definição dos objetivos estratégicos e na definição de dependências entre atores e 

papéis de um determinado problema a ser resolvido, considerando as vantagens de modelos 

orientados a metas citadas por Lamsweerde (2001). Já o uso de WS-BPEL/WSDL auxiliaria 

na descrição das camadas Processo e Serviço, possibilitando o uso de linguagens padrão da 

arquitetura SOA, que são largamente usadas pela academia e indústria. Apesar da perda 

semântica, com o não uso de ontologias dos metamodelos RGPS originais, a proposta aqui 

apresentada sugere uma abordagem mais viável em termos práticos e, além disso, propõe uma 

alternativa à descrição de RGPS.  

1.2 Objetivos 

Dentro do contexto motivacional apresentado anteriormente, este projeto de mestrado 

tem como objetivo propor WS&i*-RGPS (RGPS based on Web Service and i*), uma nova 

abordagem para descrever os metamodelos RGPS. WS&i*-RGPS usa o framework i* para as  

camadas Papel e Meta e WS-BPEL/WSDL para as camadas Processo e Serviço. Além disso, 

este projeto propõe também o desenvolvimento de um protótipo de ferramenta para validar 

computacionalmente a aplicabilidade da abordagem conceitual sendo proposta. Os objetivos 

específicos são detalhados na próxima subseção. 

1.2.1 Objetivos Específicos 

1. Avaliar sistematicamente a literatura acadêmica sobre o uso de RGPS, do 

framework i* e de WS-BPEL/WSDL no contexto de EROS.  
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2. Estabelecer a nova abordagem WS&i*-RGPS considerando os conceitos dos 

metamodelos RGPS identificados na literatura e os descrevendo segundo o framework i* e 

WS-BPEL/WSDL, incluindo, para isso: 

2.1.1. Definir os requisitos que a nova abordagem precisa ter, com base nos conceitos 

e estudos levantados; 

2.1.2. Estabelecer a nova abordagem, em termos de escopo geral; 

2.1.3. Refinar a nova abordagem, especificando cada uma das camadas RGPS e o 

mapeamento entre elas, considerando a escolha do framework i* e de WS-

BPEL/WSDL. 

3. Desenvolver um protótipo de ferramenta da abordagem proposta com o objetivo de 

validar a aplicabilidade técnica do objetivo específico 2 apresentado anteriormente. 

4. Comparar e avaliar sistematicamente a abordagem WS&i*-RGPS com o objetivo 

de evidenciar cientificamente sua eficiência e eficácia, além de suas vantagens e desvantagens 

quando comparada a outras abordagens com objetivos similares existentes na literatura em 

EROS. 

1.3 Estrutura da Proposta 

Este documento está dividido nas seguintes partes: Capítulo 2, que contextualiza o 

tema em estudo por meio de fundamentação teórica; Capítulo 3, que apresenta a metodologia 

a ser empregada na realização deste trabalho; Capítulo 4, que discute a abordagem sendo 

proposta já em desenvolvimento; Capítulo 5, que contem o planejamento das atividades para a 

sequência do trabalho; Capítulo 6, que apresenta as considerações finais desta proposta; 

Referências Bibliográficas; Apêndice A, que apresenta um artigo apresentado publicado no 

SBSI 2013, apresentando uma revisão sistemática sobre o tema; e, por fim, Apêndice B, que 

contém a proposta de sumário estruturado para a dissertação. 
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2 Fundamentação Teórica 

Neste capítulo, são apresentados os principais conceitos que norteiam a abordagem 

apresentada nesta proposta de pesquisa. Esses conceitos passam por desde o novo paradigma 

SOC até a EROS. Na EROS são apresentadas as definições sobre as abordagens citadas na 

literatura proposta para resolver seus desafios. 

2.1 Computação Orientada a Serviços 

A Computação Orientada a Serviço, SOC, foi inicialmente proposta na década de 

2000 com o intuito de prover um novo paradigma computacional baseado em serviços 

distribuídos na rede de computadores. Segundo Papazoglou et al. (2008), SOC usa serviços 

eletrônicos como construtores básicos para apoiar o desenvolvimento rápido, de baixo custo e 

de fácil composição de aplicações distribuídas. Serviços eletrônicos são autônomos, 

independente de da plataforma computacional, além de poderem ser descritos, publicados, 

descobertos e compostos dinamicamente para o desenvolvimento distribuído e interoperável 

de sistemas. Uma abordagem orientada a serviços, baseada no paradigma SOC, deve ser 

independente de linguagens específicas de programação ou sistemas operacionais. Huhns e 

Singh (2005) afirmam que, no contexto de SOC, serviços eletrônicos fornecem abstrações de 

alto nível apoiando o desenvolvimento em grande escala em ambientes abertos, melhorando a 

produtividade e a qualidade das aplicações compostas. 

A Arquitetura Orientada a Serviços, SOA, é a implementação dos conceitos de SOC 

em termos de arquitetura de componentes. Por meio de serviços web, SOA propõe uma 

arquitetura com foco na distribuição de serviços web altamente acoplada, baseada em padrões 

e independente de protocolos (PAPAZOGLOU; HEUVEL 2007). Os serviços web fornecem 

a base para o desenvolvimento e execução de processos de negócios que estão distribuídos na 

rede e disponíveis por meio de interfaces e protocolos padronizados. Serviços web usam a 

internet como meio de comunicação e é baseado nos seguintes padrões (PAPAZOGLOU; 

HEUVEL 2007; PAPAZOGLOU et al. 2008;):  

 Protocolo de Acesso a Objetos Simples (Simple Object Access Protocol - SOAP): 

é o protocolo padrão para comunicação entre serviços web na rede. Mensagens 

SOAP podem trafegar sob qualquer protocolo de comunicação na internet. Uma 
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mensagem de requisição SOAP é recebida em tempo real por um receptor SOAP 

que processa a mensagem recebida a fim de prover o serviço requisitado; 

 Integração, Descoberta e Descrição Universal (Universal Description, Discovery 

and Integration - UDDI): é o serviço de registro padrão de serviços web, onde um 

serviço pode ser encontrado a fim de ser consumido por outros serviços web na 

rede; 

 Linguagem de Descrição de Serviços Web (Web Service Description Language – 

WSDL): é a linguagem padrão que descreve as funcionalidades bem como a forma 

com que o serviço web pode ser consumido e invocado, em termos de entradas 

necessárias e as saídas resultantes de sua execução. 

No contexto de SOA, um serviço web pode ser um consumidor de serviço ou um 

fornecedor de serviço. Um consumidor serviço é descrito (por meio de descrições WSDL) 

segundo as funcionalidades que este pretende consumir a partir de outro serviço web. Já o 

fornecedor de serviço é descrito por WSDL em termos do que este oferece, quais são suas 

funcionalidades para ser consumido por outros serviços web (PAPAZOGLOU; HEUVEL 

2007). Essas duas funções exercidas por um serviço web definem os papéis conceituais que 

um serviço pode obter na arquitetura SOA e são essenciais no desenvolvimento de sistemas 

baseados em serviços.  

2.2 EROS 

Com a evolução do paradigma SOC por conta da melhoria nas tecnologias que 

norteiam a arquitetura SOA, surgiu-se a necessidade de se considerar novos processos e 

metodologias na engenharia de sistemas. Isso porque as atuais abordagens de engenharia de 

sistemas não consideram em plenitude todas as particularidades trazidas a partir do novo 

paradigma SOC (GU; LAGO 2009). Portanto, surge uma nova disciplina, a Engenharia de 

Sistemas Orientada a Serviços (ESOS), que aponta para o desenvolvimento sistemático, 

disciplinado e quantificável de sistemas orientados a serviços. Um conceito comum 

encontrado nas abordagens ESOS é o software usado como um serviço para o consumo 

distribuído na rede. Com os diversos desafios e problemas levantados na literatura a respeito 

de ESOS, percebeu-se que as atuais abordagens endereçadas à engenharia de sistemas 

tradicional não cabiam à luz da problemática mencionada na literatura em ESOS 

(BRERETON et al. 2005; GU; LAGO 2009). 
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ESOS é destrinchada em outras subdisciplinas. Uma delas é a Engenharia de 

Requisitos Orientada a Serviços, EROS, que assim como a engenharia de requisitos 

tradicional, aponta para especificação e análise de requisitos de sistema, só que no contexto de 

orientação a serviços (TSAI et al. 2007). EROS envolve algumas atividades da engenharia de 

requisitos tradicional. No entanto as entidades consideradas e os processos usados são 

diferentes, bem como, o uso dos modelos no processo de desenvolvimento.  Portanto, EROS 

trata da definição de processos e metodologias para captar os requisitos de serviços tanto do 

ponto de vista de consumidores de serviço quanto de fornecedores de serviço. Uma 

abordagem EROS deve considerar a arquitetura SOA sob demanda, na qual um sistema é 

definido e desenvolvido como um conjunto de pacotes organizacionais que podem interoperar 

e trocar informações (VIJAYAN; RAJU 2011). O trabalho de Souza e Fantinato (2013) 

apresenta uma revisão sistemática da literatura em EROS. Neste trabalho foi possível 

identificar que: 

 Houve um aumento no interesse da comunidade científica com relação a EROS 

nos últimos anos destacado pelo aumento no número de publicações nos principais 

veículos científicos de publicação na área de computação e correlatas; 

 Considerando as fases de engenharia de requisitos tradicional: elicitação, análise, 

especificação, negociação, gerenciamento e verificação citadas em Sommerville 

(2010), as abordagens em EROS não se tem focado nas fases de negociação e 

verificação; 

 Foram encontradas poucas abordagens em EROS cujo foco era única e 

exclusivamente apontar uma solução do ponto de vista de fornecedores de 

serviços; 

 No ano de 2012 houve uma diminuição no número de publicações relacionadas a 

EROS. Entretanto, as publicações desse ano foram em veículos de publicação do 

tipo periódico, o que indica o aumento da qualidade nas publicações em EROS. 

Dado esse panorama geral, as próximas subseções tratam das definições de algumas 

abordagens em EROS que servem de base para a abordagem proposta neste projeto de 

mestrado. 
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2.3 Metamodelos RGPS 

Os metamodelos RGPS, abreviação do inglês Role, Goal, Process and Service, 

surgiram em meados de 2007 como uma abordagem para Engenharia de Requisitos em 

sistemas complexos distribuídos em rede, os chamados Networked Softwares (WANG et al. 

2007; HE et al. 2007). RGPS propõe uma maneira de modelar os requisitos de software 

segundo o paradigma SOC, definindo uma arquitetura de modelagem que prevê a definição de 

quatro camadas (Papel, Meta, Processo e Serviço), sobrepostas uma a uma com o objetivo de 

oferecer uma abordagem que se inicia na análise da estrutura organizacional do problema 

modelado e finaliza na solução dos requisitos especificados baseado em serviços eletrônicos 

(WANG et al. 2008).  

Em relação a cada um das camadas, de maneira geral: (i) a camada Papel prevê a 

definição dos aspectos sociais do cenário a ser modelado; (ii) a camada Meta descreve os 

requisitos dos stakeholders como metas e intenções a serem atingidas, definindo o que os 

stakeholders esperam do sistema a ser desenvolvido; (iii) a camada Processo define os 

requisitos de usuários segundo processos atômicos ou compostos, conduzidos por atividades; 

por fim, (iv) a camada Serviço descreve a execução propriamente dita do modelo definido 

(WANG et al. 2007; WANG et al. 2008; HE et al. 2011). 

A Figura 1 ilustra, por meio de um metamodelo, os relacionamentos existentes entre as 

quatro camadas de RGPS. Um Ator pode ser um Humano ou um Software Legado que 

influencia de alguma forma na modelagem dos requisitos do sistema a ser desenvolvido. Um 

Ator executa funções, sendo assim, um Ator está conectado a um ou vários papéis 

(representado pela classe Papel) dentro da organização. Esse ator ainda pode ter seus 

objetivos pessoais e intenções particulares (representado pela classe Meta Pessoal) que podem 

ser incluído ou não, dado sua influência no problema modelado e seu impacto nos objetivos 

estratégicos da organização. Os objetivos do papel em si também são modelados (por meio da 

classe Meta de Papel). Tanto os objetivos pessoais de um determinado ator quanto os 

objetivos de um papel ou função são generalizados em termos de Metas. Essas metas definem 

o que será priorizado e especificado na modelagem. São a partir dessas metas que as metas 

Funcionais e metas Não Funcionais são especificadas, surgindo, a partir desses conceitos, a 

especificação de Processo e, consequentemente a execução desse processo por meio de 

Serviços. As próximas subseções apresentam cada uma das camadas RGPS: Papel, Meta, 

Processo e Serviço. 
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Figura 1 – As camadas de RGPS sobrepostas formando o metamodelo (HU et al. 2010). 

2.3.1 A Camada Papel 

 

A camada Papel descreve a estrutura organizacional do problema analisado, 

considerando que o trabalho de uma organização é caracterizado por um conjunto de papéis 

ou funções que se relacionam entre si e são desempenhados por atores dentro de uma 

organização. Ainda na camada Papel, as metas gerais de uma organização podem ser 

definidas modelando um panorama geral das necessidades de negócios. Como os papéis são 

as funções associadas a uma organização, um papel é definido com sendo um conjunto de 

responsabilidades a serem executadas na camada Processo. Sendo assim, regras de negócios 

definidas na camada Papel serão utilizadas como parâmetros na execução de processos na 

camada Processo (WANG et al. 2008). Hu et al. 2010 complementa a definição da camada 

Papel argumentando que essa deve especificar, também, quem está envolvido no processo de 

engenharia de requisitos, bem como suas funções nesse processo. Além disso, os papéis 

mapeados nessa camada podem ser definidos em termos de suas relações com outros papéis 

ou organizações a fim de mapear a influência que outras entidades têm com relação ao 

problema modelado.  

A Figura 2 apresenta a especificação da camada Papel. Um Papel faz parte de uma 

Organização. Um Ator executa um ou mais papeis ou ainda faz parte de um Grupo de Atores. 

Para representar as preferências e objetivos de um grupo de atores, a classe grupo de atores 

pode estar relacionada a uma ou mais Metas de Multidão. Um Papel pode ainda estar 

relacionado a uma ou mais Metas Organizacionais e ainda agregar Responsabilidades, que 

por sua vez, são executadas por um conjunto de Atividades. Essas atividades estão 
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relacionadas a Regras de Negócios de uma organização. As atividades necessitam de 

Recursos de Negócios que podem ser Recursos Informações ou Recursos Técnicos para que 

assim sejam executadas por Processos.  

 

Figura 2 – A camada Papel no metamodelo RGPS (WANG et al. 2007). 

2.3.2 A Camada Meta 

Uma meta é um objetivo que o sistema em consideração deve alcançar (YU 1997). A 

camada Meta em RGPS é usada para refinar o modelo definido na camada anterior – a 

camada Papel – modelando as intenções e metas dos papéis e atores definidos. O trabalho de 

Wang et al. (2008) argumenta que as metas podem ser divididas em metas de papéis e metas 

de atores. A diferença é que uma meta de um papel caracteriza uma necessidade da 

organização em si, enquanto uma meta de atores são metas pessoais características somente 

daquela entidade e não é uma necessidade de negócio. Hu et al. 2009 argumenta que 

basicamente as metas modeladas podem ser consideradas como metas estratégicas no 

processo de EROS representando as expectativas dos stakeholders em relação ao sistema a ser 

desenvolvido.  

A Figura 3 apresenta os elementos que compõem a camada Meta. Uma Meta é a 

generalização de uma Meta Organizacional ou de uma Meta de Multidão, originária de um 

Grupo de Atores. Na Figura 2, uma Meta pode ser subdividida em outras Submetas 
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representando assim sua especificação e seu refinamento. Essa meta, ainda, relaciona-se a 

uma Variabilidade que podem ser: 

 Obrigatória: quando a meta deve ser atingida para o sucesso do sistema a ser 

desenvolvido. 

 Alternativa: quando a meta modelada é alternativa a outra meta. Uma meta alternativa 

pode substituir outra. 

 Opcional: quando a meta é desejável, porém não é imprescindível para o sucesso do 

sistema a ser desenvolvido. É aceitável que essa meta não seja atingida. 

 Ou: metas caracterizadas como Ou podem ou não ser executadas em conjunto. A 

diferença entre uma meta Alternativa e uma meta Ou é que a meta Alternativa é 

executada em detrimento a outra meta, enquanto que metas Ou podem ser executadas 

em conjunto. 

 

 

Figura 3 – A camada Meta no metamodelo RGPS (WANG et al. 2007). 

Uma meta pode ser Funcional ou Não Funcional. Uma meta Funcional representa um 

objetivo concreto que os stakeholder almejam do sistema a ser desenvolvido. Enquanto que 
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metas Não Funcionais representam objetivos subjetivos que não podem ser diretamente 

conseguidos. Geralmente, uma meta Não Funcional é refinada durante o processo de EROS 

até chegar em uma meta Funcional. 

2.3.3 A Camada Processo 

A camada Processo é usada para a modelagem dos processos de negócios que 

contribuem para o atendimento das metas funcionais ou não funcionais (ZHANG; LIU 2011). 

Mais precisamente, é na camada Processo que as metas modeladas na camada anterior – 

camada Meta – são modeladas considerando suas sequências e dependências (WANG et al. 

2008).  

A Figura 4 apresenta a camada Processo em RGPS. Um Processo pode ser Processo 

Atômico ou um Processo Composto. O Processo Composto é definido como um conjunto de 

processos combinados a partir de Construtores de Controle. Os Construtores de Controle 

definem como os processos serão executados. Já um Processo Atômico pode realizar uma 

determinada funcionalidade por meio de uma Atividade. Um processo, ainda, possui uma ou 

mais Metas Operacionais bem como a uma Variabilidade. 

O processo modelado pode possuir: 

 Pré-condições: que são restrições que devem ser conseguidas antes da execução do 

processo; 

 Pós-condições: que são restrições conseguidas após a execução do processo; 

 Entradas: que são os dados servidos de insumo para o processo. Em suma, são os 

dados a serem transformados pelo processo quando executado; 

 Saídas: que são os dados transformados a partir da execução do processo. 
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Figura 4 – A camada Processo no metamodelo RGPS (WANG et al. 2007). 

2.3.4 A Camada Serviço 

A camada Serviço representa a composição de serviços depois que serviços são 

escolhidos em um repositório (HU et al. 2010). Na abordagem definida por Wang et al., a 

camada Serviço é especificada em termos de serviços web semânticos.  

A Figura 5 ilustra a camada Serviços, um Serviço Web Semântico é a generalização de 

Serviço Atômico ou um Serviço Composto. Um Serviço Composto tem uma Orquestração que 

define como o conjunto de serviços será executado. Já um Serviço Atômico agrega Mensagens 

que definem as Entradas e Saídas do serviço; e Operações que definem as Pré-condições e 

Pós-condições. Um Serviço Web Semântico tem um conjunto de Qualidades de Serviços que 

garantem as metas não-funcionais, além de ser registrado, desempenhado e disponibilizado na 

rede por meio de um Fornecedor. 
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Figura 5 – A camada Serviço no metamodelo RGPS (WANG et al. 2007). 

2.4 Orientação a Metas: Framework i* 

O framework i*, inicialmente proposto por YU (1996), é uma abordagem baseada em 

metas que foi desenvolvido para modelar e racionalizar sobre ambientes organizacionais e 

seus SIs. O framework i* visualiza processos como atores sociais que dependem de uns aos 

outros para que metas sejam atingidas, tarefas sejam desempenhadas e recursos sejam 

utilizados (YU; MYLOPOULOS 1996). No contexto de EROS, Gordijn, Kinderen e  

Wieringa (2006) argumentam que o uso do framework i* para explorar metas estratégicas de 

organizações contribuem para a construção efetiva de sistemas baseados em serviços 

eletrônicos. Mais recentemente, Franch et al. (2011) usou o framework i* para identificar os 

requisitos de QoS (do inglês Quality of Service) e propor alternativas às mudanças adversas 

no ambiente SOC. Ainda no contexto de EROS, Pimentel et al. (2012) usa o framework i* 

para garantir a coevolução entre requisitos e arquitetura, propondo assim uma ponte entre a 

modelagem de requisitos e a arquitetura de serviços garantindo a consistência. 

Os conceitos que envolvem o framework i* são (YU 1994; YU 1997; PIMENTEL et 

al. 2012): 
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 Ator: é uma entidade ativa que executa ações para atingir um determinado objetivo. 

Um ator possui suas próprias intenções e podem influenciar o alcance dos objetivos de 

outros atores;  

 Papel: é uma entidade estática que possui metas bem definidas e representa uma 

posição ou função no ambiente modelado. Um papel é desempenhado por um ator. Por 

sua vez, um ator pode influenciar os objetivos do papel desempenhado; 

 Dependência: descreve o relacionamento intencional entre conceitos no framework i*, 

definindo quem ou o que depende de quem ou que no ambiente organizacional 

modelado. Uma dependência define que um determinado ator (chamado de depender) 

depende de outro ator (chamado de dependee) para que algo (chamado de dependum) 

ocorra; 

 Meta: é o objetivo a ser atingido. É o estado do mundo que os stakeholders pretendem 

atingir. As metas estão conceitualmente ligadas às intenções dos atores e papeis, 

descrevendo as necessidades do ambiente organizacional modelado; 

 Softgoal: é uma meta para a qual não é possível identificar com precisão se ela foi 

atingida ou não. Geralmente, são objetivos subjetivos nos quais não é possível 

determinar claramente quais são as condições do estado do mundo para que essa meta 

seja satisfeita; 

 Recurso: um recurso é uma entidade física ou informacional necessária para o 

cumprimento de uma determinada tarefa por parte de um ator; 

 Tarefa: define uma forma específica para realizar algo. Pode ser encarada como uma 

atividade, operação ou procedimento. Geralmente uma tarefa contribui para atingir 

uma meta. 

Os conceitos supracitados podem estar relacionados por três tipos distintos de 

ligações: 

 Ligação meio-fim: que significa a intenção de atingir um fim. Um exemplo seria a 

ligação entre uma tarefa e uma meta, na qual a tarefa seria o meio, enquanto que a 

meta seria o fim. Geralmente, há mais de uma maneira de se concretizar uma meta; 

 Ligação de contribuição: que determina que uma tarefa possa contribuir 

(positivamente ou negativamente) na obtenção de uma softgoal; 

 Ligação de decomposição: que representa a decomposição de uma tarefa em outras 

subtarefas. 
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O framework i* é composto de dois modelos distintos: o Modelo de Dependência 

Estratégica (SDM - Strategic Dependency Model) que define as dependências entre os papéis 

e atores; e o Modelo Lógico Estratégico (SRM - Strategic Racionale Model) que define os 

objetivos e intenções (em termos de metas) dos atores modelados de forma a racionalizar a 

partir do modelo. A seguir, cada um dos modelos são apresentados: 

 SDM: descreve a rede de relacionamentos entre atores no contexto organizacional por 

meio de dependências. Seu nível de abstração é alto visto que sua principal premissa é 

modelar o que os atores esperam uns dos outros. Com SDM, é possível modelar as 

relações entre atores externos ao ambiente organizacional modelado. No SDM, quatro 

tipos de dependências são definidos: (i) uma dependência de meta é considerada como 

uma dependência determinada ou estabelecida como uma afirmação, sem determinar 

como ela será conseguida; (ii) uma dependência de tarefa envolve a execução de uma 

atividade, na qual um ator depende de outro na execução de uma tarefa previamente 

estipulada; (iii) uma dependência de recurso pode ser como uma entidade que pode ser 

uma informação ou material, de tal maneira que um depender almeja que um 

dependee forneça um recurso; por último, (iv) uma dependência de softgoal é 

considerada como uma qualidade a ser atingida, tais como rapidez, confiança ou 

segurança; 

 SRM: é usado para descrever os interesses e as preocupações dos stakeholders e como 

essas premissas devem ser endereçadas por meio de configurações de sistema e do 

ambiente organizacional. É o refinamento do SDM, pois o SRM atribui metas, tarefas, 

recursos e softgoals para cada ator. As ligações meio-fim, decomposição de tarefas e 

contribuições são usadas no SRM para estabelecer as relações entre os atores e os 

conceitos supracitados. 

A Figura 6 apresenta os elementos gráficos usados para representar os conceitos, 

apresentados anteriormente, em diagramas do framework i*. Além disso, as Figuras 7 e 8 

apresentam exemplos de modelos SDM e SRM, respectivamente, no contexto de 

agendamento de reuniões, exemplo esse, retirado do trabalho de Yu (1997). 



19 

 

   

   

 

 

Figura 6 – Os componentes nos diagramas do framework i*. 

 

Figura 7 – Exemplo Agendamento de Reunião - SDM 
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Figura 8 – Exemplo Agendamento de Reunião - SRM. 

2.4 Processos de Negócios: WS-BPEL/WSDL 

No contexto de EROS, o trabalho de Liegl et al. (2009) argumenta que uma 

abordagem em engenharia de requisitos no contexto do novo paradigma computacional SOC 

deve ter foco em processos de negócios. Isso porque, por meio de processos de negócio é 

possível capturar os objetivos estratégicos de uma organização e os executar por meio de 

serviços eletrônicos, garantindo assim o alinhamento estratégico. Vjjayan e Raju (2011) 

apontam que abordagens em EROS devem incluir a análise e especificação de processos de 

negócios. Dentro desse contexto, faz-se necessário o uso de abordagens em que consideram a 

execução de processos de negócios além de apenas a execução de serviços eletrônicos de 

forma isolada.  

A linguagem de execução de processos de negócios (WS-BPEL – Web Services 

Business Process Execution Language) foi projetada para a especificação tanto de processos 

de negócios como de protocolos de interação de negócio, usando serviços web (por meio de 

descrições WSDL detalhados na seção 2.1 deste capítulo). Ela permite a composição de 

serviços web com o objetivo de combiná-los para obter funcionalidades mais complexas. 

Processos de negócio especificados em WS-BPEL definem a troca de mensagens entre 
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serviços web, especificados em WSDL (FANTINATO 2009), por isso o uso da sigla WS-

BPEL/WSDL aqui neste documento. A estrutura geral de um processo de negócio 

especificado em WS-BPEL/WSDL é formada por quatro seções: Links de Parceiros, 

Variáveis, Manipuladores de Falhas e Atividades: 

 Links de Parceiros: seção que define os diferentes parceiros (partes envolvidas) que 

interagem com o processo de negócio durante toda sua execução. Eles são usados para 

identificar a funcionalidade que deve ser oferecida por cada serviço parceiro. As 

ligações de parceiros devem estar associados a um tipo de ligação entre parceiros 

definido na especificação de serviços web em WSDL;  

 Variáveis: seção que define as variáveis de dados usadas pelo processo de negócio. As 

definições são feitas em termos de tipos de mensagens WSDL, elementos ou tipos 

simples de esquemas XML. As variáveis devem estar associadas a tipos de mensagens 

definidos na especificação WSDL; 

 Manipuladores de Falhas: seção que contém os tratadores de falhas que definem as 

atividades a serem executadas em resposta às falhas resultantes da invocação de 

serviços de avaliação e de aprovação; 

 Atividades: seção que contém a descrição do comportamento normal da execução do 

processo de negócio. Existem basicamente dois tipos de atividades:  

o Atividade Básica: tipo de atividade usado para executar alguma operação. Algumas 

dessas atividades básicas envolvem a interação com algum parceiro, as quais são: 

invocar, receber e replicar. Outras dessas atividades básicas são executadas sem a 

interação com qualquer parceiros, as quais são: esperar, terminar, atribuir, 

esvaziar, jogar e compensar; 

o Atividade Estruturada: tipo de atividade usado para agrupar atividades básicas 

dentro de algumas estruturas de fluxo. Tais atividades são: enquanto, escolha, 

fluxo, sequencia, troca e escopo. 

WS-BPEL/WSDL pode ser usada no contexto de EROS. A abordagem sugerida por 

(MAHBUB; SPANOUDAKIS 2004) propõe uma abordagem em EROS focando no 

monitoramento de requisitos em tempo de execução fazendo uso de WS-BPEL/WSDL. Já o 

trabalho de Pistore, Roveri e Busetta (2004) propõe uma abordagem orientada a requisitos 

com o intuito de garantir a verificação de serviços web. Este trabalho usa WS-BPEL/WSDL 

na especificação dos modelos de processos de negócios definidos nas fases anteriores da 

abordagem proposta.   
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3 Metodologia 

Uma análise exploratória da literatura foi realizada, estudando-se os conceitos gerais 

que norteavam a EROS. Baseado nessa análise exploratória, uma revisão sistemática foi 

conduzida para identificação das lacunas e da maturidade na qual se encontra esta área de 

pesquisa. Além disso, buscou-se a identificação de conceitos específicos não encontrados na 

análise exploratória inicial. Por meio dessa revisão sistemática, foi possível identificar as 

lacunas de pesquisa nas quais a abordagem desta proposta foca-se. 

A fundamentação teórica desta proposta foi elaborada a partir da revisão sistemática já 

conduzida, bem como uma segunda análise exploratória que procurou destrinchar ainda mais 

os conceitos encontrados na revisão sistemática, aplicada a outros contextos (engenharia de 

requisitos tradicional, engenharia de requisitos em linha de produto, engenharia de requisitos 

de processos de negócios e Networked Software) e não somente aplicada ao paradigma SOC. 

Foi realizada dessa forma para que a abordagem apresentada nesta proposta pudesse 

incorporar as principais vantagens dos modelos e linguagens propostos aplicados em outras 

áreas de pesquisa. 

Ainda na fase em que revisão sistemática foi conduzida, alguns especialistas foram 

contatados. Autores de artigos científicos incluídos na revisão sistemática sugeriram a leitura 

de outros artigos correlatos. Todo material coletado, tanto nas análises exploratórias, quanto 

na revisão sistemática, foram discutidos em reuniões semanais com o orientador deste 

trabalho, em busca de direções e diretrizes para a elaboração desta proposta. As disciplinas 

cursadas também contribuíram na elaboração desta proposta, principalmente, na condução 

metodológica, tanto das análises exploratórias quanto na revisão sistemática. Para revisão 

sistemática, usou-se as orientações do relatório técnico produzido por Kitchenham (2004), e 

as diretrizes de Biolchini et al (2005). Mais detalhes do planejamento e condução da Revisão 

Sistemática encontram-se no Apêndice I deste documento, onde encontra-se o artigo 

científico publicado no IX Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI 2013). Para 

as análises exploratórias e condução dos estudos desta proposta, os materiais publicados por 

Kerlinger (1980) e Travassos et al (2005) serviram de referência. 

Após compreender os estudos acerca do tema, definiu-se a proposta de abordagem, 

que está apresentada no Capítulo 4 deste documento. Esta proposta foi definida baseando-se 

nas lacunas de pesquisa que foram encontradas na revisão sistemática. Basicamente, as 
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lacunas encontradas norteavam a não existência da combinação RGPS com abordagens de 

engenharia de requisitos tradicionais da literatura como, por exemplo, o framework i*. 

Quando se trata da camada de Processo e Serviço, não foram encontrados estudos que 

combinem RGPS com WS-BPEL/WSDL. Sendo assim, para a elaboração desta abordagem, 

foi necessária uma segunda análise exploratória que buscou as possíveis abordagens que 

tratavam: do uso de RGPS com o framework i*, do uso de RGPS com WS-BPEL/WSDL e do 

uso do framework i* mapeado para processos de negócios, especialmente com o uso da 

linguagem de execução WS-BPEL/WSDL. 

A partir do refinamento da abordagem proposta para EROS, será desenvolvido um 

protótipo de uma ferramenta para um domínio específico, a fim de testar sua viabilidade 

técnica e prática. Para esse protótipo, serão avaliados os seguintes pontos: eficácia dos 

mapeamentos entre as quatro camadas de RGPS; e verificação da continuidade semântica 

entre as camadas, ou seja, conteúdos definidos em camadas superiores não devem ser 

perdidos em camadas inferiores. Assim, ao final deste projeto de mestrado, além da 

apresentação de uma nova abordagem, esta será avaliada segundo os critérios supracitados e 

outros que ainda serão definidos. Por ser um assunto relativamente novo na literatura, EROS 

tem sido pouco explorada na indústria em termos práticos. Este fato dificulta que este projeto 

inclua em sua avaliação a experimentação da ferramenta entre engenheiros de requisitos, 

especialistas na especificação de software seguindo o paradigma SOC.  
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4 Abordagem Proposta 

Neste capítulo, é apresentada a abordagem desta proposta de mestrado considerando 

os conceitos apresentados nos capítulos anteriores. Essa abordagem, chamada de WS&i*-

RGPS, propõe uma nova implementação aos metamodelos RGPS considerando duas frentes: 

(i) outra abordagem da engenharia de requisitos tradicional, o modelo orientado a metas 

(framework i*); e (ii) a linguagem de execução de processos de negócio WS-BPEL/WSDL. O 

intuito da WS&i*-RGPS é propor uma nova abordagem na literatura unindo duas propostas já 

conhecidas para melhorar o processo de EROS. 

Com esse propósito, este capítulo esta organizado da seguinte forma: a Seção 4.1 

apresenta as justificativas na escolha dos modelos e linguagens propostos na abordagem 

WS&i*-RGPS; a Seção 4.2 apresenta, de maneira geral, a abordagem proposta; a Seção 4.3 

apresenta as camadas da abordagem WS&i*-RGPS; na Seção 4.4, o planejamento para a 

protótipo de ferramenta é descrito e os primeiros critérios de avaliação desse protótipo são 

apresentados; e, por fim, as considerações finais da abordagem é apresentada na Seção 4.5. 

 4.1 Justificativas pelos Modelos e Linguagens Escolhidos 

Esta Seção apresenta as justificativas nas escolhas dos modelos e linguagens 

selecionados para esta proposta de mestrado. A discussão passa pelas justificativas de escolha 

dos metamodelos RGPS, em seguida apresenta as justificativas de escolha do framework i* e 

da linguagem WS-BPEL/WSDL como descrição dos metamodelos RGPS em detrimento as 

atuais abordagens apresentadas na literatura.  

4.1.1 O Uso dos metamodelos RGPS 

Como mencionado no Capítulo 2 (Seção 2.3), os metamodelos RGPS tem como 

principal objetivo propor um modelo cooperativo e hierárquico para o processo de EROS 

(WANG et al. 2008). Suas principais vantagens incluem os seguintes aspectos: 
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 Em uma mesma abordagem, RGPS une as perspectivas de consumidor de serviços e 

fornecedor de serviços, atuando como uma ponte altamente acoplada entre essas duas 

perspectivas (HE et al. 2011); 

 RGPS se propõe em descrever requisitos personalizados por meio de diferentes 

aspectos conseguidos pelas quatro camadas: Papel, Meta, Processo e Serviço (WANG 

et al. 2008); 

 RGPS é usado como um guia para a modelagem de requisitos de forma dinâmica e 

ordenada (WANG et al. 2008), sendo que esse guia pode ser descrito por diferentes 

abordagens disponíveis na literatura. 

As atuais descrições existentes de RGPS fazem uso de ontologias para especificação 

dos requisitos em todas as quatro camadas. No entanto, não foram encontradas abordagens 

que fazem uso do framework i* e da linguagem de execução de processos WS-BPEL/WSDL. 

Apenas uma abordagem em RGPS (HU et al. 2010) usa as diretrizes da metodologia em 

engenharia de requisitos Tropos para a especificação e análise de requisitos nas camadas 

Papel e Metas. Nessa abordagem, as vantagens de uma metodologia orientada a metas são 

trazidas para os metamodelos RGPS. Entretanto, a descrição dos metamodelos em si, também 

usou de ontologias. Também não foram encontrados estudos em RGPS, no contexto de 

EROS, que exploravam o uso do padrão de composição de serviços WS-BPEL/WSDL como 

linguagem de execução. 

Sendo assim, esta proposta de mestrado apresenta uma abordagem que descreve os 

metamodelos RGPS com o framework i*, justamente para agregar a RGPS as vantagens no 

uso de um modelo orientado a metas, não somente na metodologia de engenharia de requisitos 

como proposto por Hu et al. (2010), mas também na especificação e análise nas camadas 

Papel e Meta. Além disso, pretende-se também agregar as vantagens do uso de WS-

BPEL/WSDL nas camadas Processo e Serviço dos metamodelos RGPS, propondo assim uma 

alternativa às abordagens existentes em RGPS no contexto de EROS. As vantagens dos 

modelos e linguagens escolhidos são apresentadas nas próximas subseções.  

4.1.2 O Uso do framework i* 

Conforme mencionado no Capítulo 2 (Seção 2.4), uma das principais premissas do 

framework i* diz que as entidades modeladas de uma organização devem ser encaradas como 

atores sociais. Isso porque se argumentam que essas entidades possuem suas próprias 
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motivações e intenções no domínio do problema modelado (YU 1994). O objetivo do 

framework i* é propiciar o entendimento dos motivos pelos quais um sistema deve ser 

desenvolvido e não somente como desenvolvê-lo. Esse fato o diferencia de outras abordagens 

na engenharia de requisitos (YU 2011). As principais vantagens do framework i* incluem os 

seguintes aspectos: 

 O framework i* pressupõe em seus modelos que as organizações são formadas de 

atores sociais que têm objetivos e interesses que eles perseguem por meio de uma rede 

de relacionamentos com outros atores (YU 2011);  

 Segundo Lamsweerde (2001), o framework i*, que é uma abordagem orientada a 

metas, auxilia no gerenciamento de diferentes aspectos do processo de especificação 

de sistemas. Seus benefícios passam pela estabilidade, apoio a detecção de conflitos, 

análise, negociação e capacidade de se decompor dentro do domínio do problema; 

 Pimentel et al. (2012) argumenta que o uso do framework i* auxilia na descrição do 

sistema e do ambiente organizacional em termos de dependências intencionais entre 

atores ou papeis estratégicos; 

 Com o framework i* é possível, ainda, mapear as consequências organizacionais em 

caso de falha nos serviços eletrônicos, em nível de execução, e propor alternativas 

ainda na fase de modelagem como é sugerido por Franch et al. (2011) e Raadt, Gordijn 

e Yu (2005). 

Shama (2001) argumenta ainda que, por conta do recente histórico de negócios 

eletrônicos, é possível evidenciar claramente que falhas no entendimento do modelo de 

negócios frequentemente resultam em negócios de vida curta e muitas vezes a falência de 

organizações. Sendo assim, o uso do framework i* contribuiria para um melhor entendimento 

do modelo de negócios resultando em uma engenharia de requisitos mais assertiva. Isso 

porque se o sistema seguindo o paradigma SOC for melhor definido, o risco de optar por 

serviços (nas camadas de execução) que não condizem com as necessidades, motivações e 

intenções dos stakeholders é menor (RAADT; GORDIJN; YU 2005). Entende-se, portanto, 

que considerar o framework i* como alternativa na implementação dos metamodelos RGPS, 

nas camadas Papel e Metas, incorporaria seus benefícios nesses metamodelos como uma 

importante contribuição deste trabalho, considerando que não foram encontrados trabalhos 

relacionados a RGPS, no contexto de EROS, que usam o framework i*. 
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4.1.2 O Uso de WS-BPEL/WSDL 

WS-BPEL/WSDL é uma linguagem projetada para especificação tanto de processos 

de negócios executáveis quanto de protocolos de interação de negócios por meio de serviços 

Web (FANTINATO 2007). As principais vantagens no uso de WS-BPEL/WSDL incluem os 

seguintes aspectos: 

 WS-BPEL/WSDL destaca-se por sua maturidade e amplo uso na indústria (DENG et 

al. 2011); 

 Atualmente, WS-BPEL/WSDL é a linguagem considerada padrão de composição de 

serviços Web na indústria, fortemente recomentada pela W3C; 

 WS-BPEL/WSDL considera os aspectos de execução de processos de negócios 

considerando a composição dos serviços eletrônicos segundo os padrões definidos na 

arquitetura SOA (OASIS 2013). 

  Sendo assim, WS-BPEL/WSDL poderia contribuir na nova abordagem aqui proposta 

(WS&i*-RGPS) agregando os benefícios supracitados a RGPS. Nenhuma abordagem RGPS, 

no contexto de EROS, fez uso de WS-BPEL/WSDL. Portanto, entende-se que explorar 

alternativas de descrição das camadas Processo e Serviço de RGPS usando WS-BPEL/WSDL 

poderá contribuir para as pesquisas em EROS.  

 4.2 A Abordagem Proposta: WS&i*- RGPS 

Conforme apresentado no Capítulo 2 (Seção 2.3), os metamodelos RGPS propõe uma 

solução em EROS por meio da definição de quatro camadas: Papel, Meta, Processo e Serviço. 

Considerando as justificativas apresentadas na Seção 4.1, essas quatro camadas serão 

definidas na abordagem proposta da seguinte forma: 

 Papel e Meta: estas camadas serão definidas por meio do framework i*. Optou-se 

pelo uso do framework i*, em detrimento ao uso de ontologias tais como OWL e 

OWL-S, conforme propostas encontradas na literatura mencionadas no Capítulo 1. Em 

relação ao framework i*, serão usados os modelos SDM e SRM (descritos no Capítulo 

2, Seção 2.4) para a definição das camadas Papel e Meta, respectivamente, na 

abordagem aqui proposta. O relacionamento entre as camadas Papel e Meta em RGPS 

será obtido por meio do modelo SRM, modelo do framework i* que especifica e refina 
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os objetivos e intenções dos atores e papéis modelados no modelo SDM, considerando 

também as dependências entre eles definidas anteriormente pelo modelo SDM. Além 

disso, com o modelo SRM, é possível modelar as metas não funcionais de RGPS por 

meio de softgoals. As metas pessoais de RGPS podem ser modeladas como metas 

ligadas a atores. Enquanto que metas de papeis em RGPS podem ser representadas por 

metas ligadas a papéis no framework i*; 

 Processo e Serviço: essas camadas serão definidas por meio da linguagem de 

execução de processos de negócio WS-BPEL, em conjunto com a linguagem de 

descrição de interface para serviços web WSDL (WS-BPEL/WSDL). Assim, os 

aspectos de processos de negócio provenientes da camada Processo serão definidos 

por meio de WS-BPEL e posteriormente executados por serviços web por meio de 

WSDL, representando assim a camada Serviço. Dessa forma, os processos de negócio 

da camada de Processo se comportarão como composição de serviços web da camada 

de Serviço; diferenciando-se do que foi proposto por outros trabalhos em RGPS que 

propunham o uso de OWL-S e serviços web semânticos na definição das camadas 

Processo e Serviço, respectivamente, conforme mencionado no Capítulo 2 (Subseções 

2.3.3 e 2.3.4). O relacionamento entre a camada Processo e Serviço será obtido 

diretamente com o uso de WS-BPEL/WSDL que garante a execução de processos de 

negócio por meio de serviços web, conforme apresentado no Capítulo 2 (Seção 2.4). 

O relacionamento entre as camadas Metas e Processo, na abordagem WS&i*-RGPS, 

será conseguido por meio de regras de mapeamentos entre os componentes da camada Meta 

em componentes da camada Processo. Em suma, uma das contribuições dessa abordagem é 

propor um mapeamento entre o modelo SRM do framework i* e WS-BPEL/WSDL para 

garantir esse relacionamento. Apesar de ter sido encontrada uma proposta na literatura para tal 

mapeamento (SÉGURAN; HÉBERT;  FRANKOVA 2008), esta será avaliada com o intuito 

de levantar suas vantagens e desvantagens a fim de identificar se será possível usá-la 

diretamente nesse contexto ou adaptá-la. A Figura 9  ilustra a abordagem WS&i*-RGPS em 

termos de camadas e modelos e linguagens de descrição dessas camadas. 
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Figura 9 – Estrutura da abordagem WS&i*-RGPS. 

As seções a seguir apresentam mais informações a respeito da abordagem proposta em 

função das quatro camadas previstas nos metamodelos RGPS bem como do mapeamento 

entre elas. 

4.3 As Camadas da Abordagem WS&i*- RGPS  

Esta seção apresenta mais informações sobre a abordagem WS&i*-RGPS, incluindo 

suas quatro camadas e os relacionamentos entre elas. As informações são apresentadas 

acompanhadas de um exemplo ilustrativo baseado no mercado de venda de anúncios 

publicitários na internet. 
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4.3.1 A Camada Papel na Abordagem WS&i*-RGPS 

Na abordagem WS&i*-RGPS, a camada Papel é definida por meio do modelo SDM 

do framework i*, garantindo assim que as definições de dependência entre os papéis e atores 

no contexto organizacional sejam modeladas. Cada papel e/ou ator descrito na camada Papel é 

especificado e refinado por meio do modelo SRM na camada Meta. As dependências são 

refinadas e especificadas em termos de recursos necessários e tarefas a serem executadas. Em 

RGPS, um ator pode ser um ser humano ou um software legado. Na descrição de RGPS com 

o framework i*, por meio do modelo SDM, não haverá discriminação entre esses dois tipos de 

atores, sendo que ambos serão considerados atores. É por meio do modelo SDM que as 

relações entre os diversos stakeholders, seus papéis e dependências serão definidas. A Figura 

10 apresenta um exemplo de definição da camada Papel na abordagem WS&i*-RGPS 

considerando o cenário de vendas de anúncios publicitários na Internet.  

 

Figura 10 – Modelo SDM descrevendo a venda de anúncios publicitários na Internet. 
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O exemplo apresentado consiste na descrição do mercado de venda de anúncios 

publicitários na Internet em um determinado portal web. O cliente depende de uma agência 

publicitária para que uma campanha de anúncios seja veiculada na internet. Por sua vez, uma 

agência depende de um vendedor, representante comercial de um portal web, para contratar 

um serviço de anúncios publicitários na internet. Uma vez contratado o serviço para que a 

campanha seja veiculada, o vendedor, por sua vez, depende de um time de operações para 

configurar e agendar a veiculação do anúncio. Esse time de operações, por sua vez, depende 

do servidor de anúncios na internet (AdServer - Advertiser Server) para a concretização a 

veiculação do anúncio no portal web. A próxima subseção apresenta a camada Meta da 

abordagem WS&i*-RGPS, apresentado um exemplo de refinamento e especificação do papel 

Time de Operações no exemplo de vendas de anúncios publicitários na Internet da Figura 10. 

4.3.2 A Camada de Meta na Abordagem WS&i*-RGPS  

Na abordagem WS&i*-RGPS, a camada Meta será descrita por meio do modelo SRM 

do framework i*. Cada ator ou papel será especificado e cada uma de suas metas será refinada 

em termos de recursos e tarefas a serem desempenhadas para seu atendimento. As tarefas 

alternativas (tarefas que podem ser executadas em detrimento de outras para atingir uma 

determinada meta) que podem ser desempenhadas para atingir uma meta serão especificadas. 

Além disso, as softgoals, que representam os requisitos não funcionais, também são descritas 

e tarefas e recursos serão associados por meio de ligações de contribuição, indicando se uma 

determinada tarefa contribui positivamente ou negativamente para atingir uma softgoal. 

Seguindo com o exemplo ilustrativo, a Figura 11 apresenta a definição do papel Time 

de Operações em termos de seus objetivos e intenções (metas e softgoals) a serem atingidas e 

como atingi-las em termos de tarefas e uso de recursos. A meta do papel Time de Operações é 

que a campanha publicitária esteja veiculada no portal web. Para tal, é necessário executar a 

tarefa Preparar a Veiculação. Essa tarefa é decomposta em outras três tarefas por meio da 

ligação de decomposição. Para preparar a veiculação é necessário: 

 Disponibilizar os criativos: que consiste na disponibilização das mídias digitais no 

AdServer. Para isso, é necessário que o recurso AdServer esteja disponível, além das 

mídias digitais devidamente elaboradas e prontas para veiculação; 
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 Configurar campanha: configurar a campanha em termos de data inicial e final de 

veiculação, além da configuração da página web no qual o anúncio será publicado 

dentro do portal web; 

 Acompanhar campanha: garantir que a veiculação ocorra conforme configuração. 

 

Figura 11 – Modelo Lógico Estratégico simplificado – Mercado de internet. 

 Os elementos modelados na camada Meta devem ser mapeados para a camada de 

Processo. Já existem na literatura algumas abordagens que propõe o relacionamento entre 

conceitos do framework i* e de abordagens que trabalham com processos de negócio. 

Cysneiros e Yu (2004), por exemplo, propõem o mapeamento entre i* e a Notação para 

Modelagem de Processos de Negócios (BPMN – Business Process Modeling Notation). 
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Séguran, Hébert e Frankova (2008) consideram o mapeamento entre a metodologia Tropos, 

que é baseada no framework i*, nos componentes da linguagem WS-BPEL, no contexto de 

fluxos de trabalho seguros. Para a definição deste relacionamento, via mapeamento da camada 

Meta para a camada Processo, será necessária uma análise sistemática da literatura a fim de 

colher insumos para propor o mapeamento entre o framework i* e WS-BPEL/WSDL 

considerando os metamodelos RGPS e o contexto de EROS. 

4.3.3 A Camada Processo na Abordagem WS&i*-RGPS 

Uma vez que o modelo SRM será modelado na camada Meta conforme propõe esta 

proposta de abordagem WS&i*-RGPS, esse será mapeado para a camada Processo. A 

abordagem WS&i*-RGPS propõe o uso da linguagem de execução de processos de negócios 

WS-BPEL/WSDL para especificar e executar os processos de negócios mapeados em termos 

de serviços web. A execução do processo de negócio dar-se-á por meio de um conjunto de 

atividades estruturadas, interconectadas por meio de controles de fluxos de dados (enquanto, 

escolha, fluxo, sequencia, mudança e escopo), que serão executadas por serviços web, 

descritos por WSDL. Não há um mapeamento intermediário entre as camadas Processo e 

Serviço, isso porque ao fazer uso de WS-BPEL/WSDL tem-se já diretamente a especificação 

do processo (camada Processo) em conjunto com a execução desses processos por meio de 

serviços web (camada Serviço). 

Relacionando aos metamodelos RGPS, os componentes da camada Processo em 

RGPS podem ser relacionados aos componentes do WS-BPEL/WSDL. Um processo atômico, 

em RGPS, será descrito por meio de uma atividade básica na linguagem WS-BPEL/WSDL. Já 

um processo composto será descrito por meio de uma atividade estruturada que é composta 

por um conjunto de atividades básicas executadas segundo fluxos de controles (enquanto, 

escolha, fluxo, sequência, mudança e escopo). Esses fluxos de controle em WS-BPEL/WSDL 

descreverão o componente construtor de controle de RGPS. As entradas e saídas de RGPS 

serão descritas por meio de variáveis na linguagem WS-BPEL/WSDL. Não há componentes 

em WS-BPEL/WSDL que descrevam pré-condições e pós-condições de RGPS, além de não 

descrever o componente características de RGPS na camada Processos. Para esses casos, faz 

parte desse projeto de mestrado propor descrições e extensões para esses itens cuja linguagem 

escolhida não suporta. 
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4.3.4 A Camada Serviço na Abordagem WS&i*-RGPS 

Diferentemente do que é proposto originalmente pelos metamodelos RGPS, a camada 

Serviço na abordagem WS&i*-RGPS usa serviços web como descrição de serviços 

eletrônicos. Conforme mencionada anteriormente (Capítulo 2, Seção 2.3), as abordagens 

originais em RGPS utilizam serviços web semânticos. Nesta proposta sugere-se o uso de 

serviços web por meio da linguagem padrão de descrição de serviços eletrônicos: WSDL. 

Assim como na camada Processo, há componentes não suportados por descrições WSDL de 

serviços web. É o caso das pré-condições e pós-condições de RGPS na camada Serviço. No 

caso da composição de serviços, essa se inicia com a composição de processos por meio da 

seção atividade estruturada da linguagem WS-BPEL/WSDL na camada de Processo. Sendo 

assim, faz parte desse projeto de mestrado propor descrições e extensões para os itens cuja 

linguagem escolhida não suporta. 

4.4 Prototipação e Avaliação da Abordagem 

Para avaliar a eficiência e eficácia da abordagem WS&i*-RGPS, será desenvolvido 

um protótipo de ferramenta. Esse protótipo tem como principal objetivo verificar a viabilidade 

técnica da abordagem. A definição das camadas de RGPS será disponibilizada 

sequencialmente durante o uso da ferramenta. Primeiramente, os elementos a serem usados na 

camada Papel, por meio do modelo SDM do framework i*, serão disponibilizados para que o 

analista de requisitos possa elucidar os pontos a serem modelados nesta camada. Em seguida, 

o analista será conduzido à especificação desses elementos por meio do modelo SRM do 

framework i*, na camada Meta. Ao finalizar a modelagem das duas primeiras camadas de 

RGPS, o analista de requisitos é convidado a mapear automaticamente os modelos 

desenvolvidos para as camadas subsequentes (Processo e depois Serviço). Considerando que 

se trata de um escopo bastante abrangente, para o qual algumas destas atividades já são 

apoiadas por ferramentas disponíveis, o protótipo de ferramenta a ser desenvolvido para este 

projeto poderá usar ferramentas ou partes de ferramentas já existentes de modo a integrá-las 

em um ambiente mais completo para o uso da abordagem sendo proposta. 

Após a implementação e testes do protótipo, a avaliação da abordagem WS&i*-RGPS 

se dará em duas etapas: 
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1. Simulação: serão aplicados dois estudos de casos em domínios distintos para um 

mesmo propósito. Ambos estão relacionados à comercialização de anúncios 

publicitários. O primeiro ocorre na Internet e o segundo na Televisão. 

2. Avaliação Sistemática: o protótipo desenvolvido será avaliado sistematicamente 

com outras ferramentas já desenvolvidas com objetivos similares. O intuito nesse 

ponto é avaliar os limites e alcances da abordagem proposta comparadas a outras 

já disponíveis na literatura. Os critérios inicialmente levantados na revisão 

sistemática de Souza e Fantinato (2013) servirão de parâmetros de avaliação. 

4.5 Considerações Finais sobre a Abordagem 

A abordagem WS&i*-RGPS sugere o uso do framework i* e a linguagem WS-

BPEL/WSDL na descrição dos metamodelos RGPS. As camadas Papel e Meta serão descritas 

pelos modelos SDM e SRM, respectivamente, do framework i*. Já as camadas Processo e 

Serviço serão descritos por meio da linguagem de execução de processos de negócios WS-

BPEL/WSDL. O intuito dessa nova abordagem é propor uma alternativa à descrição de RGPS 

no contexto de EROS. 
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5 Plano de Trabalho 

 Para a sequência do desenvolvimento, prototipação e avaliação da abordagem 

proposta, pretende-se, em suma, realizar os seguintes passos: 

1. Relacionar cada uma das classes dos metamodelos RGPS definidas na literatura aos 

elementos do framework i* e elementos da linguagem WS-BPEL/WSDL; 

2. Buscar na literatura, de maneira sistemática, abordagens para o mapeamento de 

elementos do framework i* para os elementos da linguagem WS-BPEL/BPEL; 

3. Analisar sistematicamente as abordagens encontradas, como resultado do item (2), no 

contexto da abordagem de mestrado aqui proposta (WS&i*-RGPS) e: 

o Verificar se as abordagens encontradas podem ser adaptadas ao contexto dessa 

abordagem; 

o Se não for possível, criar uma nova abordagem para tal mapeamento. 

4. Definir os requisitos da ferramenta a ser desenvolvida para a abordagem WS&i*-

RGPS; 

5. Desenvolver um protótipo ferramental que implementa a abordagem proposta a fim de 

comprovar sua viabilidade e eficiência técnica; 

6. De acordo com a fundamentação teórica levantada até o momento, levantar os critérios 

e parâmetros de avaliação e comparação entre as abordagens encontradas na literatura 

e abordagem WS&i*-RGPS; 

7. Buscar na literatura sistematicamente as diferentes abordagens em EROS. 

8. Comparar sistematicamente a abordagem aqui proposta com as abordagens 

encontradas na literatura no item 6; 

9. Avaliação dos resultados obtidos. 

O cronograma contendo os subprojetos e as entregas necessárias para se concluir o 

presente projeto de mestrado está disposto na Tabela 1, sendo que os itens de A até L 

consistem em: 

A. Cumprimento das disciplinas regulares do programa de mestrado; 

B. Análise exploratória inicial sobre o tema; 

C. Definição do tema do projeto de mestrado; 

D. Revisão bibliográfica sistemática; 

E. Definição prévia da abordagem; 
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F. Revisão bibliográfica sistemática segundo a definição prévia da abordagem; 

G. Definição detalhada da abordagem; 

H. Escrita do documento para o exame de qualificação; 

I. Exame de qualificação; 

J. Relacionamento entre classes de RGPS-i* e os elementos de WS-BPEL/WSDL (Passo 

1); 

K. Mapeamento entre i* e WS-BPEL/WSDL (Passos 2 e 3); 

L. Implementação do protótipo (Passos 4 e 5); 

M. Avaliação da abordagem proposta em detrimento a outras já existentes na literatura 

(Passos 6, 7 e 8); 

N. Avaliação dos resultados (Passo 9); 

O. Escrita da dissertação; 

P. Defesa da dissertação. 

Tabela 1 – Cronograma para execução das atividades. 
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6 Considerações Finais sobre a Proposta 

O novo paradigma Computação Orientada a Serviço, SOC, propõe uma nova maneira 

de se tratar componentes computacionais considerando esses como serviços distribuídos na 

rede comunicando-se mesmo que esses estejam em ambientes heterogêneos. A Arquitetura 

Orientada a Serviços, SOA, implementa o paradigma SOC por meio de serviços web descritos 

por interfaces de comunicação comuns a fim de possibilitar  o fornecimento e consumo desses 

serviços pela rede. Dado esse novo contexto, faz-se necessário o surgimento de novas 

abordagens no desenvolvimento de sistemas orientados a serviços por meio de processos e 

metodologias na Engenharia de Sistemas Orientada a Serviços, ESOS. A partir dessa 

premissa, a disciplina ESOS se desdobra em outras subdisciplinas. Uma delas envolve a 

especificação e a análise de requisitos no contexto de orientação a serviços buscando 

definições para tal. Surge então a Engenharia de Requisitos Orientada a Serviços – EROS 

para resolver os desafios citados na literatura na especificação e análise de requisitos 

considerando o novo paradigma computacional SOC. No contexto de EROS, algumas 

abordagens são mencionadas na literatura a fim de resolver tais desafios. Uma dessas 

abordagens são os metamodelos RGPS que oferecem uma abordagem cooperativa e 

hierárquica com o intuito de modelar os requisitos de sistemas tanto do ponto de vista de 

consumidores de serviços quanto do ponto de vista de fornecedores de serviços. 

A abordagem WS&i*-RGPS é uma abordagem em EROS que propõe uma alternativa 

às definições dos metamodelos RGPS originalmente propostas na literatura por meio do 

framework i* descrevendo as camadas Papel e Meta e a linguagem WS-BPEL/WSDL 

descrevendo as camadas Processo e Serviço. A abordagem WS&i*-RGPS procura unir aos 

metamodelos RGPS modelos e linguagens já existentes na literatura. Pretende-se agregar às 

definições dos metamodelos RGPS as vantagens do framework i* em termos de análise e 

especificação de sistemas orientados a serviços, buscando principalmente o alinhamento entre 

os objetivos organizacionais e o sistema a ser desenvolvido por meio de serviços eletrônicos. 

Quanto ao uso da linguagem WS-BPEL/WSDL, pretende-se agregar a vantagem na utilização 

de uma linguagem de execução largamente utilizada no estado da prática, para que assim a 

abordagem WS&i*-RGPS proposta neste projeto de mestrado tenha mais chances de ser 

adotada na indústria. Para avaliação da viabilidade e eficiência técnica da abordagem proposta 

será desenvolvido um protótipo ferramental. Com o auxilio desse protótipo, a abordagem 
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WS&i*-RGPS será comparada sistematicamente com outras abordagem em EROS a fim de 

listar suas vantagens e desvantagens em detrimento as abordagens já existentes. Os 

parâmetros e itens dessa avaliação serão levantados a partir da literatura em EROS e será uma 

das contribuições desse projeto de mestrado, juntamente com a abordagem em si. 

 

 

 

 

  



40 

 

   

   

 

Referências 

ALTMAN, R.When development composite applications, manage contracts, not services, 

Gartner Research, 2011. 

BANO, M.; IKRAM, N. Issues and challenges of Requirement Engineering in Service 

Oriented Software Development. In Proceedings of 5th International Conference on Software 

Engineering Advances, pp.: 64-69, 2010. 

BRERETON O.; GOLD N.; BUDGEN D.; BENNETT K.; MEHANDJIEV N. Service-based 

systems: a systematic literature review of issues. Technical report, Keele University, 2005. 

BIOLCHINI, J.; MIAN, P. G.; NATALI, A. C. C.; TRAVASSOS, G. H. Systematic Review 

in Software Engineering. Technical Report RT-ES 679/05, System Engineering and Computer 

Science Dept., COOPE/UFRJ, 2005, 30 p. 

BU, H.; HE, K.; LIANG, P.; LI, R. REMO: A RGPS-based Requirements Modeling Process 

for Service Oriented Architecture, In Proceedings of Networked Computing and Advanced 

Information Management International Conference, pp.: 97 – 102, 2010. 

CHEN, H. e HE, K. A Method for Service-Oriented Personalized Requirements Analysis. 

Journal of Software Engineering and Applications, v. 4 n. 1, pp.: 59-68, 2011. 

CYSNEIROS, L.; YU, E. Addressing Agent Autonomy in Business Process Management- 

with Case Studies on the Patient Discharge Process. In Proceeding of Information Resources 

Management Association Conference. 2004. 

DECREUS, K.; SNOECK, M.; POELS, G. Practical Challenges for Methods Transforming i* 

Goal Models into Business Process Models, In: 17th IEEE International Requirements 

Engineering Conference, pp.: 15-23, 2009. 

DENG, C.; YANG, H.; LIAO, H.; SUN, M.; QIU, Z. Analysis of WS-BPEL Processes in 

PRISM. In Proceedings of Fifth International Symposium on Theoretical Aspects of Software 

Engineering (TASE), pp.: 199 – 202, 2011. 

FANTINATO, M., Uma Abordagem Baseada em Características para o Estabelecimento de 

Contratos Eletrônicos para Serviços Web. Tese de Doutorado, Instituto de Computação da 

Universidade de Campinas - UNICAMP, 2007. 



41 

 

   

   

 

FRANCH, X., GRÜNBACHER, P., ORIOL, M., BURGSTALLER, B., DHUNGANA, D., 

LÓPEZ, L., MARCO, J., PIMENTEL, J. Goal-driven Adaptation of Service-Based Systems 

from Runtime Monitoring Data. In Proceedings of International Computer Software and 

Applications Conference Workshops, pp.: 458-463. 2011.  

GORDIJN, J.; KINDEREN, S.; WIERINGA, R.. Value-driven Service Matching. In 

Proceedings of International Conference on Requirements Engineering, pp.: 67-70, 2008 

GU, Q.; LAGO, P. Exploring service-oriented system engineering challenges: a systematic 

literature review. Service Oriented Computing and Application, v.3, pp.: 171-188, 2009. 

HE K.; LIANG P.; PENG R.; LI B.; LIU J. Requirement emergence computation of 

networked software. Frontiers of Computer Science in China, v. 1: 3, pp.: 322-328, 2007. 

HE, F; HE, K; LIANG, P; WANG, J. On-demand Service-Oriented Architecture and 

Standardization. In Proceedings of IEEE International Conference on Service Computing, pp.: 

739-740, 2011. 

HU, B., HE, K., CHEN, H., WANG, J. Research on the Application of RGPS Domain-based 

Requirements Elicitation and Analysis for Web Service Discovery. In Proceedings of 

International Conference on Semantics, Knowledge and Grid, pp.: 290-293, 2009. 

HU, B., HE, K., LIANG, P., LI, R.. REMO: A RGPS-based Requirements Modeling Process 

for Service Oriented Architecture. In Proceedings of International Conference on Networked 

Computing and Advanced Information Management, pp.: 97 – 102, 2010. 

HUHNS, M.; SINGH, M., Service-Oriented Computing: Key Concepts and Principles, 

Internet Computing. IEEE Software, v.: 9, pp.: 75-81, 2005. 

KERLINGER, F. Metodologia de Pesquisa em Ciências Sociais, EPU - GRUPO GEN, 5 ed., 

1980. 

KITCHENHAM, B. Procedures for Performing Systematic Reviews. Joint Technical Report, 

Keele University and Empirical Software Engineering National ICT Australia Ltd., 2004. 28 

p. 

KOLIADIS, G.; VRANESEVIC, M.; BHUIYAN, A.; GHOSE, A. Combining i* and BPMN 

for Business Process Model Lifecycle Management. In Proceeding of Business Process 

Management  Workshops, p.: 416-427, 2006. 



42 

 

   

   

 

KONTOGIANNIS, K.; LEWIS, G. A.; SMITH, D. B.; LITOIU, M.; MULLER, H.; 

SCHUSTER, S.; STROULIA, E. The landscape of service-oriented systems: a research 

perspective. In Proceedings of International Workshop on System Development in SOA 

Environments, pp.: 1, 2007. 

LAMSWEERDE, A. van. Requirements Engineering in the Year 00: A Research Perspective. 

In Proceedings of 22nd International Conference on Software Engineering, pp.: 5-19, 2000. 

LAMSWEERDE, A. van, Goal-Oriented Requirements Engineering: A Guided Tour, 

Proceedings of 5th IEEE International Symposium on Requirements Engineering, Toronto, 

2001. 

LAUDON, K. C., LAUDON, J. P. Sistemas de Informação Gerenciais, Pearson Education; 9ª 

Edição, 2011. 

LIEGL, P.; SCHUSTER, R.; ZAPLETAL, M.; HUEMER, C.; WERTHNER, H.; AIGNER, 

M.; BERNAUER, M.; KLINGER, B.; MAYR, M.; MIZANI, R.; WINDISCH, M.; [vem:xi:] - 

A methodology for process based requirements engineering, In Proceedings of International 

Conference on  Requirements Engineering, pp.: 193-202, 2009. 

MAHBUB, K.; SPANOUDAKIS, G. A Framework for Requirements Monitoring of Service 

Based Systems. In Proceedings of International Conference on Service-Oriented Computing, 

pages: 84-93, 2007. 

NING, D.; PENG, R.; HE, K.; FENG, Z.; LIU, J. A Social Tagging Method for Web Service 

Semantics Based on RGPS Meta-model Framework. Journal of Computational Information 

Systems, v. 8: 1, pp. 1 – 9, 2012. 

OASIS Web Services Business Process Execution Language (WS-BPEL) TC, 

http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wsbpel, 2007. 

PAPAZOGLOU, M. P.; HEUVEL,W-J van den. Service oriented architecture: approaches, 

technologies and research issues, The VLDB Journal, v.: 16, pp.: 389-415, 2007. 

PAPAZOGLOU, M. P.; TRAVERSO, P.; DUSTDAR, S.; LEYMANN, F. Service-oriented 

Computing: A Research Roadmap. International Journal of Cooperative Information Systems, 

v. 17, no. 2, pages: 223–255, 2008. 

PIMENTEL, J.; CASTRO, J.; SANTOS, E.; FINKELSTEIN, A., Towards Requirements and 

Architecture Co-evolution. In Proceedings of Advanced Information Systems Engineering 

Workshops, pp.: 159-170, 2012. 



43 

 

   

   

 

PISTORE, M.; ROVERI, M.; BUSSETTA, P. Requirements-Driven Veri cation of Web 

Services. Journal of Electronic Notes in Theoretical Computer Science, v. 105, pp.: 95-108, 

2004. 

RAADT, B.; GORDIJN, J.; YU, E. Exploring Web Services from a Business Value 

Perspective. In Proceedings of International Conference on Requirements Engineering, pp.: 

53-62. 2005. 

RALYTÉ, J. Viewpoints and Issues in Requirements Engineering for Services. In 

Proceedings of International Computer Software and Application Conference Workshops, pp.: 

341-346, 2012. 

SHAMA, A., “Dot-Coms’ Coma,” J. Systems and Software, vol. 56, no. 1, pp. 101–104, 

2001. 

SÉGURÁN, M.; HÉBERT, C.; FRANKOVA, G.; Secure Workflow Development from Early 

Requirements Analysis. In Proceedings of the 6th IEEE European Conference on Web 

Services, 2008. 

SOUZA, K. S.; FANTINATO, M. Explorando a Engenharia de Requisitos Orientada a 

Serviços: Uma Revisão Sistemática da Literatura, In Proceedings of Simpósio Brasileiro de 

Sistemas de Informação, 2013. 

SUN, Z; WANG, J; HE, K; XIANG, S; YU, D, A Model Transformation Method in Service-

oriented Domain Modeling. In: 21st Australian Software Engineering Conference, pp.: 107 – 

116, 2010. 

TRAVASSOS, G.; GUROV, D.; AMARAL, E. Introdução à Engenharia de Software 

Experimental, RT-ES-590/02, Programa de Engenharia de Sistemas e Computação 

COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 2002. 

TSAI, W. T.; JIM, Z.; WANG, P.; WU, B. Requirement Engineering in Service-Oriented 

System Engineering. In Proceedings of International Conference. on e-Business Engineering, 

pages: 661 – 668, 2007. 

VJJAYAN, J.; RAJU, G., Service-oriented Requirements Engineering – A new dimension. In 

Proceedings of First International Computational Intelligence and Information Technology, 

pp.: 698-704, 2011. 



44 

 

   

   

 

XU, Z; WU, L. Ontology Reasoning and Services Composition Verification towards O-RGPS 

Requirement Meta-Model. In Proceedings of 3rd International Conference on Advanced 

Computer Theory and Engineering (lCACTE), v. 3, pp.: 273 - 277. 2010. 

YU, E, Modeling Strategic Relationships for Process Reenginering, PhD thesis, Department 

of Computer Science University of Toronto, 1994. 

YU, E.; MYLOPOULOS, J.; AI Models for Business Process Reengineering. IEEE Experts - 

Enterprise Modeling, v. 11 p. 16-33, 1996 

YU, E.; MYLOPOULOS, J.; MAIDEN, N.; GIORGINI, P. Modeling strategic relationships 

for process reengineering. In (eds.). Chapter 2. Social Modeling for Requirements 

Engineering. MIT Press, 2011. 

WANG, J.; HE, K.; LI, B.; LIU, W.; PENG, W. Meta-models of Domain Modeling 

Framework for Networked Software. In Proceedings of 6th International Conference on Grid 

and Cooperative Computing, p. 878 - 886. 2007. 

WANG, J; HE, K; GONG, P; WANG, C; PENG, R; LI, B, RGPS: A Unified Requirements 

Meta-modeling Frame for Networked Software. In Proceedings of 3rd International 

Workshop on Application and Advances of problem frames. 2008. 

ZHANG, S.; YIN, J.; LIU, R.. A RGPS-Based Framework for Service-Oriented Requirement 

Evolution of Networked Software. In Proceedings of International Communication Software 

and Networks Conference, pages: 321-325, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

   

   

 

APÊNDICE A – Artigo publicado no SBSI 2013 

Conforme mencionado no Capítulo 3 (Metodologia) desta proposta de projeto de 

mestrado, o resultado da Revisão Sistemática executada a fim de conhecer os trabalhos já 

desenvolvidos com abordagem semelhante à presente proposta gerou um publicado e 

apresentado no Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação de 2013 (SBSI 20013). Este 

artigo, intitulado “Explorando a Engenharia de Requisitos Orientada a Serviços: Uma Revisão 

Sistemática da Literatura” é apresentado na íntegra neste apêndice. 
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Explorando a Engenharia de Requisitos Orientada a Serviços: 

Uma Revisão Sistemática da Literatura 

Keith S. Souza, Marcelo Fantinato 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades – Universidade de São Paulo 

{keith,m.fantinato}@usp.br 

Abstract. This paper presents the results of a systematic literature review on works 

published in the Service-oriented Requirements Engineering (SORE) area. Due to 

the dynamism that services-oriented environments have, because of their features of 

interoperability among heterogeneous environments, it is necessary the creation of 

new techniques in order to elicit, analyze, specify, negotiate, manage and verify 

requirements. The methodology of this systematic review classified the primary 

studies according to three main concepts: aspects related to electronic services, 

aspects related to traditional requirements engineering and emerging aspects 

related to SORE. The review identified 52 primary studies and classified them in 

these three concepts. The results point up the growth of the number of published 

works on SORE in recent years as well as evidences some research gaps and 

tendencies. 

Resumo. Este artigo apresenta os resultados de uma revisão sistemática da 

literatura sobre trabalhos publicados a respeito de engenharia de requisitos 

orientada a serviços (Service-oriented Requirements Engineering – SORE). Com o 

dinamismo que ambientes orientados a serviços trazem por suas características de 

interoperabilidade em ambientes heterogêneos, faz-se necessária a criação de novas 

formas de elicitar, analisar, especificar, negociar, gerenciar e verificar requisitos. A 

metodologia desta revisão sistemática classificou os estudos selecionados segundo 

três dimensões conceituais: aspectos de serviços eletrônicos, aspectos relacionados 

à engenharia de requisitos tradicional e aspectos emergentes de SORE. Foram 

identificados 52 estudos primários, classificados nessas três dimensões. Os 

resultados encontrados apontam para o crescimento de trabalhos em SORE nos 

últimos anos, além de evidenciar as lacunas e tendências de pesquisas. 

1.Introdução 

Recentemente, as organizações tem vivenciado um ambiente de negócios altamente dinâmico, 

no qual as necessidades mudam com maior frequência devido à alta concorrência [Laudon e 

Laudon 2011]. Portanto, juntamente com as mudanças organizacionais, os sistemas de 

informação devem adequar-se rapidamente às diferentes realidades dentro da organização 

para continuarem agregando valor. O recente paradigma de Computação Orientada a Serviços 

(SOC – Service-oriented Computing) usa serviços como construtores básicos a fim de apoiar 

o desenvolvimento rápido, de baixo custo e de fácil composição de aplicações distribuídas 

mesmo que estas estejam em ambientes heterogêneos [Papazoglou et al. 2008]. A partir do 

paradigma SOC, a Arquitetura Orientada a Serviços (SOA – Service-oriented Architecture) 

surge como uma forma lógica de projetar sistemas sob o paradigma SOC, isso é, provendo 

serviços distribuídos por meio de interfaces de descoberta e publicação de serviços 

[Papazoglou et al. 2008]. 
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Dentro desse contexto, o desenvolvimento de serviços ocorre normalmente por meio 

de técnicas já existentes. No entanto, o desenvolvimento de novas técnicas de engenharia de 

software específicas para serviços torna-se necessário, visto que as atuais técnicas não 

consideram as particularidades de ambientes SOC [Bano e Ikram 2010]. A partir dessa 

necessidade, surgiu então uma disciplina que baseia-se no paradigma SOC, e une-se a 

engenharia de sistemas. Esta disciplina, conhecida como Engenharia de Sistemas Orientada a 

Serviços (SOSE – Service-oriented System Engineering), aponta para o desenvolvimento 

disciplinado, sistemático e quantificado de sistemas SOC [Gu e Lago 2009]. Considerando o 

paradigma SOC, a disciplina Engenharia de Requisitos Orientada a Serviços (SORE – 

Service-oriented Requirements Engineering) trata da definição de processos para captar os 

requisitos de serviços tanto do ponto de vista de consumidores de serviços quanto de 

fornecedores de serviços [Lamsweerde 2000]. 

Lamsweerde (2000) aponta para a necessidade de novas técnicas, metodologias e 

processos em engenharia de requisitos considerando ambientes SOC. Nas pesquisas 

elaboradas por Papazoglou et al. (2008) e Kontogiannis et al. (2007), a engenharia de software 

em ambientes SOC é colocada como um desafio ainda a ser resolvido. Gu e Lago (2009) 

indicaram o aumento do número de trabalhos publicados entre 2006 e 2009 que abordavam os 

desafios relacionados à engenharia de requisitos no paradigma SOC. Dentro desse contexto, 

este artigo apresenta uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) que elenca as pesquisas em 

SORE segundo três dimensões conceituais: serviços eletrônicos, engenharia de requisitos 

tradicional e SORE. Além disso, esta RSL apresenta uma discussão sobre as lacunas 

encontradas e, também, sobre a maturidade de SORE considerando o Hype Cycle [Gartner 

2012] com o intuito de orientar a comunidade científica sobre as tendências acerca dessa área 

de pesquisa. 

Este artigo está estruturado como segue: a Seção 2 apresenta uma visão geral sobre 

conceitos relacionados a esta RSL; a Seção 3 aborda a metodologia usada na RSL; na Seção 

4, a avaliação dos estudos primários incluídos é apresentada; os resultados são apresentados 

na Seção 5; na Seção 6, as ameaças à validade desta RSL são discutidas; e a conclusão é 

apresentada na Seção 7. 

2.Visão Geral da Literatura em SORE 

Esta seção apresenta uma visão geral sobre os principais conceitos relacionados a esta RSL e 

os trabalhos que estão ligados a este estudo. 

2.1.Conceitos Gerais 

Uma pesquisa financiada pela instituição Gartner [Altman 2011] afirma que, em 2015, 80% 

dos sistemas desenvolvidos por organizações de médio e grande porte serão composições de 

outros sistemas. Isso indica uma tendência de distribuição geral dos serviços de tecnologia da 

informação e sistemas de informação. Portanto, SOC e SOA aparecem para apoiar o 

desenvolvimento rápido, de baixo custo e de fácil composição de aplicações distribuídas, 

mesmo em ambientes heterogêneos [Bano e Ikram 2010]. 

A engenharia de requisitos tradicional pode ser dividida em seis fases distintas [Sommerville 

2010]: elicitação, análise, especificação, gerenciamento, negociação e verificação de 

requisitos. Outros autores, ainda, classificam a engenharia de requisitos segundo sua 

orientação, que pode ser baseada em [Jin, Liu e Jin 2008]: processos, ontologias, metas, 

domínios e agentes. No entanto, em geral, as abordagens de engenharia de requisitos 

tradicional não abrangem, em plenitude, as necessidades e particularidades de ambientes 

SOC, segundo Tsai et al. (2007). Portanto, SORE surge com o intuito de definir processos e 
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metodologias considerando o desenvolvimento de aplicações baseadas em serviços. As 

abordagens em SORE devem considerar a captação de requisitos segundo duas perspectivas 

distintas: consumidor de serviços e fornecedor de serviços. Essas duas perspectivas requerem 

metodologias e processos de engenharia de requisitos distintas. Isso porque, na primeira 

perspectiva, o envolvimento dos stakeholders de uma área de negócios específica é 

necessária; enquanto que, na segunda perspectiva, o serviço é desenvolvido segundo os 

requisitos elicitados de um setor de negócios genérico podendo envolver stakeholders de 

diferentes organizações [Lamsweerde 2000]. Segundo Tsai et al. (2007), SORE deve 

considerar também o reúso dos artefatos de software e a evolução de requisitos em tempo de 

execução. 

2.2.Trabalhos Relacionados 

A revisão da literatura - elaborada por Kontogiannis et al. (2007) - apontou uma agenda de 

pesquisa em SOA. Dentre outros tópicos, esse estudo caracterizou SORE como um dos 

tópicos a ser explorado pela comunidade científica nos anos seguintes. Já a pesquisa do tipo 

survey - elaborada por Papazoglou et al. (2008) - abordou o estado da arte e os principais 

desafios em SOC. Esse estudo apontou SOSE como um tópico inexplorado na época. Uma 

RSL foi conduzida por Gu e Lago (2009) acerca dos desafios listados na literatura sobre 

SOSE. Os autores desse estudo classificaram os desafios encontrados em tópicos e temas. 

Essas duas classificações cruzavam-se dando uma dimensão do estado da arte de SOSE. A 

RSL de Gu e Lago (2009) indicou que o número de artigos publicados que tratavam 

especificamente de desafios em SORE teve crescimento significativo comparado a outros 

entre os anos de 2006 até 2009. Os estudos mencionados não pontuam sistematicamente quais 

são as soluções em SORE propostas na literatura e quais os elementos que as diferem das 

soluções em engenharia de requisitos tradicional. Sendo assim, esses são os elementos 

diferenciais nessa RSL apresentada neste artigo. 

3.Metodologia 

Uma RSL busca identificar, avaliar e interpretar todas as pesquisas disponíveis, chamados de 

estudos primários, segundo um conjunto de questões de pesquisa, um tópico ou um fenômeno 

de interesse [Kitchenham 2007]. Uma RSL difere de uma revisão da literatura simples ou de 

um survey por ser um estudo replicável, científico e transparente, evitando assim os vieses. As 

questões de pesquisa que direcionaram a extração de dados dos estudos primários e o 

protocolo elaborado para a condução desta RSL são descritos nas próximas subseções. 

3.1.Questões de Pesquisa 

A seguir, são apresentadas as questões de pesquisa elaboradas para esta RSL: 

Q1: Quais tipos de trabalhos relacionados a SORE tem sido apresentados na literatura, 

incluindo: metodologias de apoio a SORE, técnicas de modelagem de requisitos, técnicas de 

reúso de artefatos de engenharia de requisitos e aspectos gerais em SORE? 

Q2: Quais fases da engenharia de requisitos tradicional (elicitação, análise, especificação, 

negociação, gerenciamento e verificação), de acordo com Sommerville (2010), tem sido 

cobertas nas abordagens de SORE? 

Q3: As técnicas de engenharia de requisitos apresentadas nas abordagens de SORE podem ser 

classificadas segundo os tipos de orientação (processos, ontologias, metas, domínios e 

agentes) propostos por Jin, Liu e Jin (2008)? 
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Q4: Quais perspectivas de serviços (fornecedor de serviço ou consumidor de serviço) tem sido 

consideradas pelas técnicas de engenharia de requisitos apresentadas nas abordagens de 

SORE? 

Q5: Os trabalhos que apresentam abordagens de SORE tem considerado a evolução de 

requisitos em tempo de execução citados por Tsai et al. (2008)? 

Q6: Qual o nível de maturidade da disciplina SORE na literatura acadêmica segundo a curva 

Hype Cycle do Gartner (2012)? 

3.2.Protocolo da Revisão Sistemática da Literatura 

O protocolo usado nesta RSL, descrito a seguir, foi elaborado com base nas diretrizes 

apresentadas por Kitchenham (2007) bem como nas observações de Biolchini et al. (2005). 

Fontes de Dados: 

Com o intuito de abranger os estudos mais relevantes sobre SORE, considerou-se como fonte 

de dados duas bases indexadas: Scopus e ISI Web of Science. 

Estratégia de Busca: 

Baseado nas questões de pesquisa, a seguinte string de busca foi definida para ser aplicada às 

bases indexadas: ("service-oriented requirement engineering" OR "sore" OR 

"requirement engineering") AND ("service oriented" OR "service orientation" OR 

"web service*" OR "electronic service*" OR "e-service*"). 

Seleção de Estudos Primários: 

Muitos dos estudos buscados contém as palavras-chave definidas na estratégia de busca, 

entretanto, são irrelevantes para as questões de pesquisa desta RSL. Portanto, é necessário, a 

partir de critérios de inclusão e exclusão, definir quais destes estudos devem ser considerados 

para responder as questões de pesquisa. A Tabela 1 apresenta os critérios de inclusão e 

exclusão considerados nesta RSL. 

Extração de Dados: 

Para armazenar e organizar as referências dos estudos primários, a ferramenta MyEdnoteWeb 

foi usada. A extração de dados se consistiu em quatro etapas: (i) identificação dos estudos 

relevantes a partir da busca nas bases indexadas, chegando a 286 estudos candidatos; (ii) 

identificação dos estudos primários relevantes segundo os critérios de inclusão e de exclusão, 

filtrando para 48 estudos primários dos 286 iniciais; (iii) identificação de estudos primários 

indicados por especialistas, finalizando em 52 estudos primários identificados por esta RSL; 

e, (iv) identificação dos conceitos mencionados nas questões de pesquisa. As etapas 

mencionadas foram adaptadas das propostas por Chen, Ali Babar e Ali (2009). Na primeira 

etapa, somente o resumo dos estudos primários foram revisados, enquanto que nas outras 

etapas os estudos foram lidos na íntegra. 

Tabela 1. Critérios de inclusão e exclusão 

Critérios de Inclusão Critérios de Exclusão 
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CI.1: Foram incluídos apenas os estudos 

primários fortemente ligados aos termos 

buscados e ao escopo desta RSL; aqueles 

meramente mencionando os termos buscados 

não foram considerados nesta RSL. 

CI.2: Foram incluídos todos os estudos 

primários que abordam metodologias de apoio a 

SORE, técnicas de modelagem de requisitos, 

técnicas de reúso de artefatos de engenharia de 

requisitos e aspectos gerais em SORE  

CI.3: Foram incluídos os estudos primários 

adicionais indicados por especialistas, mesmo 

não selecionados pela string de busca, desde que 

respeitando os demais critérios de inclusão e de 

exclusão. 

CE.1: Foram excluídos todos os registros que não estavam 

disponíveis eletronicamente na web. 

CE.2: Foram excluídos todos os registros que não são considerados 

trabalhos científicos revisados por pares, incluindo: relatórios 

técnicos, livros, capítulos de livros, editoriais, prefácios, etc. 

CE.3: Foram excluídos todos os registros que não estavam escritos 

totalmente em inglês. 

CE.4: Foram excluídos os registros no contexto de engenharia de 

requisitos, mas cujo foco era exclusivamente sistemas complexos, 

chamados networked software, não tratando das particularidades de 

ambientes orientados a serviços. 

CE.5: Foram excluídos os registros no contexto de engenharia de 

requisitos, mas cujo foco era exclusivamente computação em nuvem 
e não o desenvolvimento de serviços eletrônicos. 

4.Visão Geral dos Estudos Primários Identificados 

De acordo com a Figura 1, houve um aumento significativo nos trabalhos publicados em 

SORE de 2000 a 2012. Os mínimos globais ocorreram em 2001 e 2002 com nenhuma 

publicação. Em contrapartida, o máximo global deu-se em 2010 com 11 trabalhos, que 

correspondem a 21% do total de estudos primários selecionados. A Figura 1 também destaca 

uma queda nas publicações a partir de 2010, de 11 para 7 e 6 trabalhos nos anos de 2011 e 

2012, respectivamente.  

Figura 1. Número de estudos primários por ano de publicação 

Na Figura 2 (à esquerda), é possível observar que o ciclo de trabalhos em SORE pode ter 

atingido seu nível máximo de expectativas exageradas em 2010, tendo atingido seu máximo 

global do período. É possível que o número de trabalhos em SORE esteja caminhando para 

um vale de desilusão, como exemplificado na Figura 2 (à direita).  

Quanto ao tipo de publicação, prevaleceram os trabalhos publicados em conferências, com 35 

trabalhos, representando 67%. De 2009 a 2012 houve um aumento significativo de trabalhos 

em periódicos. De 2000 a 2008, eram apenas 3 trabalhos; já, no quadriênio 2009 a 2012, o 

número de trabalhos em periódicos passou para 7, correspondendo à 23% do total de estudos 

primários no período (vide Figura 1). 

Figura 2. Hype Cycle: SORE (esquerda) e modelo genérico [Gartner 2012] (direita) 

A RSL de Gu e Lago (2009) aponta que a maturidade na pesquisa de alguns tópicos em SOSE 

serve de insumo para novas discussões em outros tópicos ainda não explorados. Problemas 

tecnológicos de interoperabilidade resolvidos pelas linguagens padrões de Serviços Web, bem 

como o desenvolvimento de ferramentas e novos modelos de arquitetura de serviços, facilitam 

o desenvolvimento de metodologias e técnicas de modelagem em SORE. Sendo assim, tal fato 

justifica o aumento quantitativo e qualitativos dos estudos publicados relacionados a SORE 

nos últimos anos.  

A Tabela 2 lista todos os estudos primários selecionados para esta RSL e identificadores que 

são usados ao longo da próxima seção. Os identificadores iniciados com C, P e W 

representam, respectivamente, publicações em conferência, periódico e workshop. As 

referências detalhadas de cada um dos estudos está disponível em: 

http://rslsore.sourceforge.net/. 

Tabela 2. Lista de estudos primários analisados por esta RSL 

http://rslsore.sourceforge.net/
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ID - Referência 

C01 - [Verlaine, Jureta e Faulkner 2011a] 

C02 - [Verlaine, Jureta e Faulkner 2011b] 

C03 - [Zhang, Yin e Liu 2011] 

C04 - [Xiang et al. 2007] 

C05 - [Hu et al. 2010] 

C06 - [Wen et al. 2010] 

C07 - [Yale-Loehr et al. 2010] 

C08 - [Lee-Klenz, Sampaio e Wood-Harper 2010] 

C09 - [Liu, He e Zhang 2008] 

C10 - [Hu et al. 2009] 

C11 - [Liu, He e Zhang 2009] 

C12 - [Liegl et al. 2009] 

C13 - [Gordin, Kinderen e Wieringa 2008] 

C14 - [Adam e Doerr 2008] 

C15 - [Lim, Platon e Cox 2008] 

C16 - [Narendra e Ponnalagu 2007] 

C17 - [Henkel e Perjons 2011] 

C18 - [Jureta, Faulkner, Thiran e 2007a] 

C19 - [Alkkiomäki e Smolander 2007] 

C20 - [Mahbub e Spanoudakis 2004] 

C21 - [Tsai et al. 2007] 

C22 - [Robinson 2003] 

C23 - [Hartmann et al. 2006] 

C24 - [Raadt, Gordijn e Yu 2005] 

C25 - [Ning e Peng 2009] 

C26 - [Feng et al. 2008] 

C27 - [Driss et al. 2010] 

C28 - [Poigaj 2000] 

C29 - [Flores et al. 2010] 

C30 - [Jureta, Faulkner, Thiran e 2007b] 

C31 - [Vijayan e Raju 2011] 

C32 - [Tian et al. 2007] 

C33 - [Hussein et al. 2012] 

C34 - [Luthria et al. 2008] 

C35 - [Zhao, Cai e Jin 2010] 

P01 - [Adam et al. 2012] 

P02 - [Maiden 2006] 

P03 - [Wang et al. 2009] 

P04 - [Verlaine et al. 2012] 

P05 - [Pistore, Roveri e Busetta 2004] 

P06 - [Lee e Liu 2010] 

P07 - [He, Wang e Liang 2010] 

P08 - [Chen e He 2011] 

P09 - [Lichtenstein, Nguyen e Hunter 2005] 

P10 - [Liu e Feng 2012] 

W01 - [Franch et al. 2011] 

W02 - [Verlaine et al. 2010] 

W03 - [Wen, Liang e He 2010] 

W04 - [Gehlert, Bramsiepe e Pohl 2008] 

W05 - [Pimentel et al. 2012] 

W06 - [Eck e Wieringa 2003] 

W07 - [Ralyté 2012] 
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5.Resultados da Revisão Sistemática da Literatura 

Nesta seção são destacados os aspectos mais explorados pelos estudos primários 

identificados, as tendências de pesquisa e as lacunas a serem exploradas pela comunidade 

científica em SORE em função das questões de pesquisa. Para as classificações apresentadas 

nesta seção, os estudos que não puderam ser classificados com certeza nos determinados tipos 

ao longo dos resultados nas questões de pesquisa foram devidamente referenciados com os 

termos nenhum ou outros. 

Q1: Quais tipos de trabalhos relacionados a SORE tem sido apresentados na literatura, 

incluindo: metodologias de apoio a SORE, técnicas de modelagem de requisitos, técnicas de 

reúso de artefatos de engenharia de requisitos e aspectos gerais em SORE? 

Dos 52 estudos primários selecionados, 48 apresentam abordagens em SORE. Dos quais, seis 

propõem metodologias de apoio a SORE enquanto 42 tratam de novas técnicas de modelagem 

de requisitos. O restante dos estudos destinam-se a discutir aspectos gerais relacionados a 

SORE. Esses trabalhos que discutem aspectos gerais tratam de questões e desafios em SORE. 

Já aqueles que tratam de metodologias de apoio a SORE procuram unir os aspectos de 

engenharia de requisitos tradicional e orientação a serviços, a fim de propor uma nova 

abordagem metodológica em SORE. Enquanto que aqueles que tratam de técnicas de 

modelagem de requisitos, diferentemente dos trabalhos em metodologia de apoio a SORE, 

propõem formas de modelagem para resolver problemas específicos dentro de SORE. A 

Figura 3 ilustra a distribuição desses trabalhos e suas categorias. De 2005 a 2008, os estudos 

em aspectos gerais em SORE foram explorados. De 2008 até 2012, os trabalhos que trazem 

abordagens metodológicas passam a ser apresentados na literatura. Já as técnicas de 

modelagem foram exploradas em todo o período, tendo sua maior concentração em 2010, 

sendo responsável pelo máximo global de todo o período com 10 publicações. 

Especificamente em relação às técnicas de reúso de artefatos de engenharia de requisitos, 

nenhum estudo foi encontrado. A Tabela 3 apresenta a classificação detalhada dos estudos 

primários segundo os tipos de trabalhos. 

Figura 3. Tipos de trabalhos distribuídos no período 

Em relação às técnicas de modelagem de requisitos, parte dos estudos primários apresentam 

técnicas baseadas em Role, Goal, Process and Service (RGPS). Esse metamodelo prevê 

papéis para as diversas entidades, metas a serem atingidas e processos de negócios – todos 

baseados em serviços. Foram identificados cinco trabalhos que propõem modelos para 

especificação de requisitos baseada em RGPS. Outros três estudos adotam o modelo i* para 

modelagem em SORE. Cinco trabalhos propõem extensões de técnicas em engenharia de 

requisitos tradicional, incluindo UML, Tropos e técnicas de modelagem de sistemas baseados 

em contexto. Sete estudos primários consideraram serviços web como implementação de 

serviços eletrônicos: BPEL4WS, WSCDL, WSLA e WSDL foram as linguagens citadas. 11 

estudos primários utilizam ontologias, incluindo OWL, WSMO, CORE e O-RGPS. A Tabela 

4 apresenta a relação dessas técnicas em modelagem de requisitos e os estudos primários. 

Tabela 3. Tipos de trabalhos e seus estudos primários 

Tipo de Trabalho Estudos Primários Qtde 

Aspectos Gerais C14 C21 P02 P09  4 

Metodologias C12 C13 C29 C31 P01 W07  6 

Técnicas de 

Modelagem de 
Requisitos 

C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C22 C23 C24 C25 

C26 C27 C28 C30 C32 C33 C34 C35 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P10 W01 W02 W03 W04 W05 W06  42 

Técnicas de Reúso de 

Artefatos 
Não foram encontrados estudos primários. 

0 
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Tabela 4. Técnicas de modelagem e seus estudos primários 

Tópicos Estudos Primários Conceitos Gerais 

OWL-S C05 C25 C26 P08  Modelagem de Processos 

WSMO C01 C02  

Ontologias 
CORE C01 C02 P04  

O-RGPS C10 P07 W03  

OWL C03 C35 P10  

RGPS C03 C05 C10 P08 W03  
Metas 

i* C24 W01 W05  

e3 C24  Modelagem de Negócios 

WSDL C25 P04 W02  

Serviços Web 
WSLA P04 

WSCDL P03 

BPLE4WS C20 P05  

Sistemas baseados em Contexto C33 P10  

Engenharia de Requisitos Tradicional Tropos P05 

UML C19 C33 

Requisitos Semânticos C06 C07 C09 C35 W03 Serviços Semânticos 

Outros C04 C08 C11 C15 C16 C17 C18 C22 C23 C27 C28 C30 C32 C34 P06 W04 W06  

Não foram encontrados estudos primários propondo abordagens que reusam os artefatos 

gerados durante as fases da engenharia de requisitos. Um dos estudos menciona a 

possibilidade de reúso da especificação de requisitos em sua abordagem [C10]. No entanto, 

ele não apresenta detalhes de como este reúso ocorre. Portanto, confirmando o fato 

mencionado em Tsai et al. (2007), o reúso de artefatos em SORE ainda é um ponto aberto na 

literatura. 

Q2: Quais fases da engenharia de requisitos tradicional (elicitação, análise, especificação, 

negociação, gerenciamento e verificação), de acordo com Sommerville (2010), tem sido 

cobertas nas abordagens de SORE? 

Não foram encontrados trabalhos com abordagens em SORE que abrangem as cinco fases da 

engenharia de requisitos tradicional ao mesmo tempo. Nove estudos primários abordam 

soluções que consideram as três primeiras fases (elicitação, análise e especificação). Apenas 

um estudo aborda quatro dessas fases: elicitação, análise, especificação e negociação. Um 

único estudo primário apresenta uma técnica de modelagem de requisitos que abrange as três 

últimas fases: negociação, gerenciamento e verificação. A Tabela 5 apresenta as fases, os 

estudos primários e suas quantidades demonstrando que pouco esforço tem sido dedicado às 

fases de negociação e verificação. Em relação à fase de negociação, os dois estudos 

encontrados são dos anos 2011 e 2012, sugerindo que esta poderá ser uma das fases mais 

explorada nos próximos anos. 

Tabela 5. Fases da engenharia de requisitos tradicional e seus estudos primários 
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Fases Estudos Primários Qtde 

Elicitação C01 C02 C04 C06 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C25 C29 C31 C33 P01 P10 W03 W04  18 

Análise C01 C02 C05 C06 C08 C09 C10 C11 C12 C14 C15 C16 C17 C24 C27 C28 C29 C31 P01 P07 P08 
P10 W03 23 

Especificação C01 C02 C05 C06 C07 C08 C12 C14 C15 C18 C19 C20 C23 C26 C27 C29 C30 C31 C35 P01 P03 
P04 P05 P06 W02 W04  26 

Negociação P01 W01  2 

Gerenciamento C03 C08 C16 C18 C20 C22 C30 C32 C33 P03 P07 P10 W01 W03 W05  15 

Verificação C20 C22 C34 P05 W01  5 

Nenhum C21 P02 P09 W06 W07  5 

Q3: As técnicas de engenharia de requisitos apresentadas nas abordagens de SORE podem 

ser classificadas segundo os tipos de orientação (processos, ontologias, metas, domínios e 

agentes) propostos por Jin, Liu e Jin (2008)? 

A Tabela 6 apresenta a distribuição dos estudos primários entre os tipos de orientação em suas 

abordagens. Há um equilíbrio entre o número de trabalhos que apresentam abordagens 

baseadas em processos, ontologias e metas (11, 12 e 12 trabalhos respectivamente). Em 

contrapartida, esses números caem para oito para àquelas abordagens baseadas em domínios. 

As publicações consideradas como outros usaram outras classificações. Portanto, diante dessa 

distribuição a classificação sugerida por Jin, Liu e Jin (2008) pode não ser abrangente para as 

abordagens em SORE. 

Tabela 6: Orientação das Abordagens em SORE e seus Estudos Primários. 

Orientação a Estudos Primários Qtde 

Processos C03 C06 C12 C17 C20 C29 C31 P01 P08 P10 P05  11 

Ontologias C01 C02 C04 C05 C25 C26 C35 P04 P07 P08 W02 W03 12 

Metas C03 C06 C08 C15 C22 C24 P06 P08 P10 W01 W04 W05  12 

Domínio C09 C10 C11 C15 C35 P07 P08 P10 8 

Agentes C24 1 

Outros C07 C13 C14 C16 C18 C19 C21 C23 C27 C28 C30 C32 C33 C34 P02 P03 P09 W06 W07  19 

Q4: Quais perspectivas de serviços (fornecedor de serviço ou consumidor de serviço) tem 

sido consideradas pelas técnicas de engenharia de requisitos apresentadas nas abordagens 

de SORE? 

16 estudos primários selecionados apresentam abordagens que consideram SORE segundo a 

perspectiva de fornecedores de serviços. Dentre esses estudos, apenas três consideram 

somente abordagens segundo essa perspectiva. O restante dos estudos que apontam para a 

perspectiva de fornecedores de serviços e consumidores de serviços. 38 estudos primários 

selecionados abordam SORE segundo a perspectiva de consumidores de serviços. Desses, 25 

consideram tão somente a perspectiva de consumidores de serviços. A Tabela 7 lista as 

perspectivas e seus estudos primários. 

Tabela 7. Perspectivas das abordagens em SORE e seus estudos primários 

Perspectiva Estudos Primários Qtde 

Apenas Fornecedor P08 P10 P05  3 

Apenas Consumidor C01 C03 C05 C06 C07 C08 C10 C11 C13 C15 C17 C18 C20 C28 C29 C30 C31 C33 C34 

C35 P01 P04 W02 W03 W05  25 

Ambos C02 C12 C14 C16 C21 C22 C25 C26 C27 P06 P07 W04 W07  13 
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Nenhum C04 C09 C19 C23 C24 C32 P02 P03 P09 W01 W06 11 

Q5: Os trabalhos que apresentam abordagens de SORE tem considerado a evolução de 

requisitos em tempo de execução citados por Tsai et al. (2008)? 

25% dos estudos primários selecionados consideram abordagens que tratam da evolução de 

requisitos e do monitoramento de serviços em tempo de execução. Quatro desses estudos 

abordam o monitoramento de serviços web [C20, C22, P03 e W01], enquanto que nove 

consideram técnicas de modelagem de requisitos para evolução e adaptação de requisitos em 

tempo de execução [C33, C03, C16, C18, C30, C32, P10, W05 e W07]. 

Q6: Qual o nível de maturidade da disciplina SORE na literatura acadêmica? 

Conforme mencionado na Seção 4, a curva de Hype Cycle [Gartner 2012] aplicada aos 

trabalhos selecionados indica queda no número de trabalhos nos últimos 2 anos. Esse fato 

pode indicar a diminuição nas expectativas dos pesquisadores sobre SORE, caminhando 

assim para um vale de desilusão. O vale da desilusão pode apontar para a maturidade na 

adoção de tecnologias. Sendo assim, é possível que em um futuro próximo, a pesquisa em 

SORE atinja seu nível de estabilização obtendo a maturidade. Ainda sobre a maturidade da 

área, um aspecto importante da pesquisa científica, especialmente em engenharia de software, 

tem sido pouco explorado em SORE. Esse aspecto seria a aplicação prática das abordagens 

apresentadas. Esta RSL revela que 19 dos 52 estudos primários selecionados abordam algum 

tipo de aplicação prática de suas abordagens, o que representa 37% do total. Desses 19 

estudos, três apresentam ferramentas que implementam suas abordagens. Os outros 16, 

apresentam estudos de casos aplicados a domínios específicos. Não foram encontrados 

estudos que abordam a experimentação nas abordagens em SORE segundo seu uso entre 

engenheiros de requisitos que tenham discutido como essas técnicas de modelagem e 

metodologias de apoio a SORE poderiam contribuir para melhorar a elicitação, a análise e a 

especificação de requisitos em ambientes SOC. Comparações quantitativas entre as 

abordagens SORE ou mesmo com abordagens de engenharia de requisitos tradicional não 

foram exploradas. No entanto, a distribuição de trabalhos em SORE ao longo dos anos 

demonstra o aumento significativo de estudos primários que abordaram algum tipo de 

aplicação prática. De 2009 até 2012 foram publicados 14 estudos, o que representa 47% do 

total no período contra 23% do período anterior. Essa distribuição é um indicativo de que os 

pesquisadores em SORE tem-se interessado mais em aplicações práticas nos últimos anos, o 

que pode ser uma tendência nesta área de pesquisa. 

6.Ameaças à Validade 

Segundo Perry, Porter e Votta, (2000), ameaças à validade são influências que podem limitar 

a habilidade de interpretar as conclusões provenientes dos dados extraídos. Portanto, essas 

ameaças devem ser minimizadas. Neste trabalho, as ameaças foram analisadas segundo as 

taxonomias: validade de construção, validade interna e validade externa. Quanto à validade de 

construção, a elaboração da string de busca procurou ser o mais abrangente possível, 

possibilitando a captura dos trabalhos mais relevantes considerando as três principais 

dimensões trabalhadas nessa RSL. O uso de duas bases indexadas para a realização da busca 

não pode ser considerada uma ameaça à validade de construção, já que os trabalhos 

retornados vieram das principais bases de dados científicas da área, garantindo que os 

trabalhos retornados foram abrangentes o suficiente. Para evitar desentendimentos quanto aos 

conceitos usados, o planejamento e a condução foram executados pela dupla de autores. A fim 

de minimizar qualquer ameaça à validade interna, principalmente na seleção de estudos 

primários e extração de dados, os autores desse artigo conduziram essas duas atividades 
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paralelamente e qualquer discordância foi discutida até chegar-se a um consenso. Apesar 

desse estudo ter considerado apenas trabalhos científicos como estudos primários, seus 

resultados podem ser generalizados tanto para a comunidade científica, quanto para a 

indústria, não havendo ameaças à validade externa. 

7.Conclusão 

Esta RSL indicou um aumento significativo de trabalhos em SORE nos últimos anos. A curva 

Hype Cycle aplicada ao número de publicações em SORE mostrou que a comunidade 

científica pode estar em direção ao chamado vale da desilusão, no qual a expectativa com 

relação a uma determinada tecnologia cai. No entanto, esta queda pode ser benéfica para a 

disciplina como um todo, já que após o vale da desilusão, as expectativas estabilizam-se 

direcionando para o amadurecimento. Outro indicativo desse amadurecimento é o aumento na 

publicação em periódicos nos últimos anos. 

Quanto aos tipos de trabalhos, prevaleceram aqueles que abordavam de técnicas de 

modelagem de requisitos. Já os que abordavam aspectos gerais em SORE apareceram na 

literatura entre os anos de 2005 a 2008. As fases da engenharia de requisitos tradicional que 

mais tem sido exploradas pelas abordagens SORE são a elicitação, a análise e a especificação 

de requisitos. As fases de negociação e de verificação são as fases menos exploradas. Em 

relação ao tipo de orientação, as soluções apresentadas tem explorado mais as abordagens 

orientadas a processos, ontologias e metas. Pouco foi explorado nas abordagens orientadas a 

domínios e agentes. As abordagens em SORE tem considerado também a evolução de 

requisitos em tempo de execução segundo a monitoração de serviços e o gerenciamento de 

mudanças em tempo de execução. 

Algumas ferramentas e estudos de caso são apresentados nos estudos primários identificados 

nessa RSL. No entanto, os estudos de casos são bastante específicos e servem para 

exemplificar a aplicação da técnica apresentada. Não foram encontrados estudos que abordam 

a experimentação segundo a aplicação das técnicas em SORE entre engenheiros de requisitos 

com o intuito de avaliar sua eficiência e eficácia em ambientes SOC. Além disso, 

comparações quantitativas entre as soluções em SORE existentes, ou ainda comparações 

experimentais entre técnicas SORE e técnicas da engenharia de requisitos tradicional não 

foram mencionadas pelos estudos selecionados. Além disso, a reusabilidade de artefatos de 

engenharia de requisitos também não foi encontrada nos estudos primários. Esses pontos 

indicam uma lacuna de pesquisa e servem de insumo para os pesquisadores da área nos 

próximos anos. 
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