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Agenda
● O que são Requisitos de Software? 
● Estrutura de Requisitos de Software
● Formas de Escrever
● Formas de implementar
● Fugir das Disfunções





Primeiro 

Para quem?

Depois

Por quê?



Como escrever Requisitos de Software?

http://tiny.cc/5fcqaz



Por que isso ainda acontece?



Problemas de Comunicação!



Requisitos de Software devem habilitar 
o time a trabalhar

sem a necessidade de constantes 
alinhamentos entre o time de 
desenvolvimento e a área de negócios.



Que tipo de informações precisamos 
comunicar?

Quem está solicitando…

O que queremos… 

O resultado esperado…



Existe uma
melhor forma
de escrever?



Formatos

Estórias de Usuário

BDD + Especificação por Exemplos



Estórias de Usuário

Como <Quem?>

Eu quero <O quê?>

Para <Por quê?>

● Como vendedor, preciso poder consultar 
o preço de um produto para que eu 
possa informar ao cliente.

● Como um usuário premium, quando eu 
tiver 5 livros em meu carrinho, verei um 
desconto de especial aplicado sobre o 
preço total então terei 20% de desconto 
na minha compra.

● Como um usuário, quero utilizar o 
sistema em versões do Windows a partir 
do Windows XP em diante então não 
preciso atualizar o meu sistema.



BDD + Especificação 
por Exemplos

Dado (Given) <Que...>

Quando (When) <Evento, 
Regra...>

Então (Then) <Resultado 
esperado>

E (And) <use quando existir 
mais de uma das opções 
acima acontecendo em 
simultâneo>



CONFIGURANDO UM PROJETO
Projeto utilizando o Azure DevOps



Especificação por Exemplos - Com o que você já tem hoje



Especificação por Exemplos - Com o que você já tem hoje



Editando um Workitem



Especificação por Exemplos



Especificação por Exemplos



Testando o Frontend



Testando o Backend



Pipeline de execução dos Testes



Pipeline de execução dos Testes



Pipeline de execução dos Testes



Publicando resultados



Pipeline de execução dos Testes



Fuja das disfunções!



Comece com o que 
você já faz hoje



Fuja das disfunções!

● Em times com baixa maturidade, é difícil de criar requisitos de software 
pequenos.

● A dificuldade leva ao primeiro anti-padrão: aumentar o time-box, 
diminuindo a frequência das entregas, a previsibilidade e criando débitos 
em seu fluxo.



A busca pela excelência

Comece a escrever requisitos que contenham, no mínimo, os três fatores

● Para quem?
● O quê?
● Qual é o resultado esperado?

Entenda as reais necessidades de quem vai usar aquele Requisito de Software

● Que tal utilizar personas?



A busca pela excelência

Evite usar práticas novas que mudem drasticamente o que você faz hoje.

● Cadência na evolução é garantia e sucesso ;) 

Mude de forma evolucionária e não de maneira revolucionária.

● Não existe uma fórmula mágica para ganhar uma maratona em 9.58s.
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