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ABSTRACT: As agile methodology gain traction on the market, a branch called Agile 

Requirements rises. Provided with a mix between agile best practices and requirement en-

gineering methodologies, this version brings the incremental and iterative format to the 

process of communication with the client in a way that compiles to the agile software de-

velopment to be done next. From this, the agile methodology REACT was devised.  

Shaped in a ceremony and tasks format, the process of requirements elicitation happens 

incrementally instructing the client onto building its ideas to what really adds value to the 

software they want. Finally, in this text the SPIDER REACT tool was built as a way to 

help the execution of the methodology. Purposefully built to both people unknown and 

older users of the ceremonies, the software brings an intuitive user interface with an ideal 

way of executing the tasks to contemplate the steps defined in the guide. Furthermore, the 

tool brings multiple environments to manage artifacts built so the development can be 

guided later on and even return historical data when needed over company retrospectives. 
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SPIDER REACT: Uma Ferramenta de Apoio à Aplicação do Método de Desenvolvimento 

de Requisitos Ágil REACT 

RESUMO: Com o sucesso da aplicação de metodologias ágeis no mercado surge uma ver-

tente diferente chamada Engenharia de Requisitos Ágil. Munida da miscigenação entre as 

melhores práticas de metodologias ágeis e técnicas de engenharia de requisitos, a versão 

traz um formato interativo e incremental ao processo de comunicação com o cliente de um 

modo compilante ao consequente processo de desenvolvimento ágil. A partir disto, a me-

todologia ágil REACT foi idealizada. Moldando-as em um formato de cerimônias e tarefas, 

o processo de elicitação de requisitos ocorre incrementalmente instruindo o cliente em 

construir suas ideias ao que diz respeito de verdade ao software que almeja. Doravante, 

neste trabalho a ferramenta SPIDER REACT foi criada como modo de auxiliar a execução 

da metodologia. Propositalmente preparada para públicos desde leigos a conhecedores das 

cerimônias, o software trás em uma interface intuitiva um caminho ideal para a execução 

das tarefas de modo a contemplar o regulamento definido no manual. No mais, aferramenta 

conta com ambientes de gestão dos artefatos produzidos de modo a poder guiar a equipe de 

desenvolvimento posteriormente e retomar os dados históricos quando necessário até 

mesmo em retrospectivas futuras em uma empresa. 
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1 INTRODUÇÃO 

Caminhando para a terceira década de sua existência, engenharia de requisitos é uma área 

de extrema importância em engenharia de software que está em constante evolução. Novas 

técnicas são cunhadas assim como antigas aprimoradas e adaptadas nas diversas etapas do 

processo: elicitação, análise, modelagem, especificação, validação e gerência (NUSEI-

BEH; EASTERBROOK, 2000). 

Todavia, em característica de um mundo globalizado e o cenário atual em que em-

presas distribuidamente hão de evoluir independentemente com suas respectivas metodo-

logias referentes ao supracitado processo existe uma desconexão entre as técnicas conheci-

das no acervo da literatura moderna. Portanto, uma ponte que cogita conectar as pontas 

soltas ansiava de ser criada. 

Através de uma revisão sistemática da literatura, a metodologia de elicitação de re-

quisitos ágil REACT (SANTOS; OLIVEIRA, 2018a) surgiu. Munida de técnicas testadas 

em ambientes reais, um ciclo de vida compilante ao Manifesto Ágil (BECK et al., 2001) e 

o objetivo claro de criar um conjunto de cerimônias amigáveis tanto às equipe quanto ao 

cliente, a sua execução gerou resultados satisfatórios até mesmo quando aplicada em um 

cenário real (SANTOS; OLIVEIRA, 2018b). 

Ainda que a metodologia tenha sido um sucesso por si própria, um de seus maiores 

defeitos fora justamente a gerência dos artefatos criados no decorrer do processo (SAN-

TOS; OLIVEIRA, 2018b). Ainda que trazer técnicas diversificadas em uma ordem lógica 

agregue valor ao processo, a sobrecarga advinda da manutenção dos artefatos muitas vezes 

prejudicava a experiência dos participantes. 

Ainda que os artefatos advindos da revisão sistemática da literatura em si tenham 

diversas ferramentas capazes de gerenciá-los, estes estão igualmente independentes homó-

logos ao cenário apresentado na seção 1.1. Trocar o gerenciamento de artefatos manual-

mente por múltiplas ferramentas mostra-se, então, uma ineficiente solução. 

Com intuito de mitigar este peso encontrado na utilização da metodologia, a ferra-

menta SPIDER REACT fora idealizada como modo de unificar, de maneira similar à me-

todologia em si, o aglomerado de técnicas trazidas nas propostas cerimônias. Todavia, não 

fora planejada apenas uma cópia direcionada de ferramentas relacionadas, por outro lado, 

criou-se uma adaptação ao que diz respeito à execução das etapas em uma experiência do 

usuário fluida e sem barreiras para iniciantes. 

Este trabalho criou uma ferramenta capaz de auxiliar a execução da cerimônias do 

REACT em uma experiência perfeitamente análoga à maneira com que o processo é con-

duzido em um ambiente não-virtual acrescentado de facilitações na condução de certas 

tarefas que fora de um ambiente digital seriam morosas.  

A idealização da ferramenta começou ainda durante um período de pesquisas da 

metodologia em si. Vide (SANTOS; OLIVEIRA, 2018a) e o estudo de caso (SANTOS; 

OLIVEIRA, 2018b), conhecimentos sobre o REACT e sua utilização em um ambiente real 

foram obtidos. Baseadas na metodologia ágil Scrum, entregas de funcionalidades eram 

realizadas em períodos intervalados de uma ou duas semanas no decorrer dos meses se-

guintes no formato de mínimo produto viável. Durante cada reunião, o produto era homo-

logado, correções apontadas e melhorias adicionadas ao backlog. Com o desenvolvimento 

finalizado, a ferramenta tem seu código hospedado no GitHub no endereço 

https://github.com/lubien/react para contemplar a ideia de manter o código aberto e livre. 

Pela própria hospedagem, usuários podem fazer download da ferramenta e seguir as instru-

ções de como executar a plataforma ou até mesmo clonar o código fonte e contribuir com o 

desenvolvimento ou implementar modificações especificamente voltadas a sua empresa. 

https://github.com/lubien/react


Nesse contexto, o trabalho está estruturado da seguinte forma: na seção 2 está deta-

lhada a Fundamentação Teórica, onde foi realizado um estudo bibliográfico sobre engenha-

ria de requisitos ágil e o método REACT; na seção 3 encontra-se o Projeto Técnico especi-

ficado para a ferramenta apresentada neste trabalho; na seção 4 foi detalhada o Uso da Fer-

ramenta, mostrando os detalhes de operação e acesso a mesma; e, por fim, as devidas Con-

clusões do trabalho encontradas na seção 5. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Esta seção trata sobre o conhecimento base para o desenvolvimento da ferramenta apresen-

tada nesta seção: engenharia de requisitos ágil e REACT. 

 

2.1 Engenharia de Requisitos Ágil 

Ainda que quando se fale em agilidade transpareça a ideia de um aglomerado aleatório de 

técnicas que podem ser adotadas, estas metodologias podem ser caracterizadas assim como 

as etapas do processo de software. Conhecida como Engenharia de Requisitos Ágil (Agile 

RE - Agile Requirements Engineering), esta área trata no que diz respeito desde a elicita-

ção até a gerência de requisitos (ZUCCHELLI, 2016). 

O principal objetivo de se utilizar Agile RE é aplicar os valores das metodologias 

ágeis dentro do campo da engenharia de requisitos. Desafio porém, é o fato de que, dife-

rente de metodologias tradicionais que tratam isso de maneira sequencial, é conciliar este 

processo em um meio iterativo e incremental (SANTOS; OLIVEIRA, 2018a). 

Portanto, agora deve-se elicitar, modelar, analisar e gerenciar requisitos em termos 

de ciclos. Não obstante, este ato deve ser conciliado com o desenvolvimento do software 

em si com intuito de não só dar o devido respeito às entregas ao cliente como também a 

inevitáveis mudanças de escopo. 

 

2.2 REACT 

Desenvolvido através de uma revisão sistemática da literatura, Requirements Evolu-

tion in Agile ContexTs (doravante, REACT) (SANTOS; OLIVEIRA, 2018a) surgiu justa-

mente com o objetivo de conciliar metodologias ágeis conhecidas no contexto de requisi-

tos. Tendo em mente os supracitados valores ágeis, a metodologia concilia a presença das 

partes interessadas e todos os níveis da equipe de desenvolvimento de modo a conduzir um 

processo de design thinking. 

A metodologia conta com 4 papeis de referência. O cliente é justamente a pessoa 

quem possui as ideias por trás da aplicação. O especialista de domínio configura-se como 

uma ponte entre entender a área na qual a aplicação abstrai (a exemplo de um banco para 

uma aplicação bancária) e comunicar as necessidades aos membros da equipe de desenvol-

vimento. O time representa toda a equipe de programadores responsáveis pela criação do 

produto. Por fim, o facilitador é um membro responsável apenas em auxiliar todos os de-

mais na condução das cerimônias do REACT. 

Uma vez que o principal ponto fora da curva ágil tende a ser o cliente em si, a me-

todologia leva em conta a construção de documentos de fácil compreensão por leigos, po-

rém que não falham em entregar valor à equipe de desenvolvimento. No mais, de modo a 

não fatigar nenhum dos participantes, usa-sem diferentes cerimônias que podem ser que-

bradas conforme a disponibilidade de tempo dos envolvidos. São elas, como pode ser visto 

na Figura 1: 

• Inception: fase inicial de definições da "cara" do produto; 

• Story Discovery: elicitação de requisitos de software; 

• Refining: detalhamento dos requisitos previamente adquiridos; 



• Modeling: uma segunda camada de detalhamento, desta vez em nível de modela-

gem e implementação; e 

• Inspection: verificação se o produto da metodologia estrutura-se de uma maneira 

bem formada ou são necessários ajustes em um próximo ciclo. 

 

 
Figura 1 – Ciclo REACT 

Fonte: Adaptado de SANTOS e OLIVEIRA (2018a). 

 

2.2.1 Inception 

Dividida em 4 etapas (Product Canvas, Goal Sketch, Personas, Journeys), esta cerimônia 

parte do princípio de que tanto os desenvolvedores quanto o cliente estão destoantes do 

real objetivo a ser alcançado pela ferramenta a ser desenvolvida. Com intersecção com 

design thinking, neste momento o objetivo é criar uma visão superficial do produto de mo-

do a que em etapas futuras um conjunto de regras já existentes conduzirão o modo de refi-

nar os artefatos. 

Vale mencionar, também, que devido ao aspecto iterativo da metodologia REACT, 

esta cerimônia consta como base para mudanças de escopo de alto impacto no produto. 



Deste modo, deve-se tomar cuidado e verificar que não há espaço para ambiguidade em 

documentos produzidos aqui. 

 

2.2.2 Story Discovery 

Realizada em três etapas (Descobrir Stories, Descobrir Overall Model, Descobrir Priorida-

des), esta cerimônia consta na criação de uma ponte entre o que diz respeito ao cliente e ao 

processo de desenvolvimento para a equipe de implementação. Sempre mantendo um lin-

guajar em comum, o objetivo é realizar a preparação do projeto para o desenvolvimento. 

 

2.2.3 Refining 

Sendo uma grande cerimônia, refining abusa do modelo iterativo incremental uma vez que 

incentiva aos participantes praticarem os doravante explicados atos apenas em histórias do 

usuário com maior prioridade. Aqui, o objetivo é trazer um maior nível de especificidade 

às stories. 

 

2.2.4 Modeling 

Com intuito de tornar o início do desenvolvimento mais próximo, certas especificações são 

postergadas até esta cerimônia, quando os participantes vão ter tempo para conciliar a elici-

tação de requisitos com o decorrer dos ciclos. Dividida em três etapas (Modelagem Funci-

onal, Modelagem de Interfaces, Modelagem dos Conceitos Operacionais), esta cerimônia 

carrega o valor que justifica a presença do cliente ao mesmo tempo que é intrínseca para 

auxiliar o processo de desenvolvimento. 

 

2.2.5 Inspection 

Com os artefatos produzidos no REACT em mãos, o time entra em processo de avaliação. 

Utilizando-se de critérios pré-definidos, a recomendação de INVEST, os participantes de-

vem percorrer os artefatos para coletar inconsistências. Tais inconsistências são recordadas 

em um cartão de inconsistência no qual serve de maneira a, em um próximo ciclo da meto-

dologia, os participantes possam retratar isto. Diz respeito aos critérios do INVEST: 

• Um artefato é Independent se ele suficientemente imparcial; 

• Um artefato é Negotiable quando ele foi priorizado em cima de intuições dos parti-

cipantes; 

• Um artefato é Valuable caso agregue valor ao produto; 

• Um artefato é Estimable quando a equipe é capaz de mensurar a sua complexidade 

de implementação; 

• Um artefato é Small posto que há a possibilidade de ser implementado em um tem-

po hábil de um ciclo; e 

• Um artefato é Testable se existem critérios que definem a sua corretude. 

 

3 PROJETO TÉCNICO DA FERRAMENTA 

Vide a carga pesada de artefatos obtidos durante o processo supracitado do REACT, o 

maior empecilho verificado durante a condução das cerimônias fora a gerência dos artefa-

tos produzidos no decorrer do caminho (SANTOS; OLIVEIRA, 2018b). Em um mundo 

analógico, papel se desgasta, jornadas desenhadas são difíceis de serem incrementadas, 

mockups de telas eventualmente precisam ser reconstruídos ainda que para uma modifica-

ção menor. 

Todavia, este é um problema que já vem sendo solucionado. Ferramentas, livres ou 

proprietárias, são construídas com o objetivo de aliviar a pressão que as equipes de desen-

volvimento passam durante cuidados com as informações produzidas em todo o processo 



de software. Não obstante, em um ambiente virtual, limitações que o mundo real impõe 

acima da confecção dos artefatos são mitigados criativamente através do constante desafio 

do aprimoramento da experiência do usuário. 

Idealizando mitigar o peso instrumental na equipe advindo da metodologia, a fer-

ramenta SPIDER REACT foi desenvolvida. Com conhecimentos prévios das etapas, arte-

fatos e interações entre os papéis durante as cerimônias e, munido de experiência obtida 

em um estudo de caso aplicado no laboratório SPIDER (SANTOS; OLIVEIRA, 2018b) 

utilizando o REACT em toda sua extensão, esta ferramenta foi criada. 

 

3.1 Objetivos 

O primeiro assunto a ser tratado pela ferramenta fora justamente a gerência de conheci-

mento. No estudo de caso citado (SANTOS; OLIVEIRA, 2018b), foi verificado que era 

custoso manter todos os artefatos gerados uma vez que em toda sua magnitude ocupavam 

maior parte da sala utilizada pela equipe. Uma solução em um computador, porém, já trivi-

aliza a solução posto que todo o material é acessível via área de trabalho. 

Além disso, em virtude à facilitar o acesso de toda a equipe, uma solução na qual 

múltiplos terminais pudessem ter acesso foi criada. Para isto, um servidor web torna-se 

ideal posto que basta ser hospedado em uma máquina em rede local para que todos os pa-

res possam se conectar como clientes. Além disto, a solução web possibilitou a hospeda-

gem externa caso haja a necessidade de que uma equipe geograficamente distribuída tenha 

necessidades de compartilhar da ferramenta. 

No mais, um dos pontos-chave da aplicação era não apenas auxiliar o processo de 

realização do REACT, como também assumir que o usuário comum está a praticar a meto-

dologia pela primeira vez, logo dá-se suporte dentro da própria ferramenta para entender o 

que se deve fazer. Com isto em mente, a experiência prevista na qual o membro de uma 

equipe há de se deparar fora calculada em cima de um fluxo de atividades roteirizadas de 

modo a saber qual o próximo passo sem a necessidade de consultar extensivamente o ma-

nual. A aplicação foi desenvolvida em um formato convidativo e autoexplicativo, focando 

em novatos. 

Por fim, assim como todas as ferramentas desenvolvidas no ambiente do laboratório 

SPIDER, esta foi disponibilizada como software livre de modo que a manutenção seja pos-

sível não só pelo autor como também por partes interessadas. Além disso, esta modalidade 

deixa a possibilidade de que usuários com objetivos mais específicos em cima da metodo-

logia ou até mesmo com interesse em expandi-la a esmo possam tomar como base este 

programa para desenvolver sua versão. 

 

3.2 Papéis definidos para a Ferramenta 

Uma execução da metodologia REACT é contida no escopo de um projeto, fenômeno re-

fletido diretamente na ferramenta. Com intuito de simplificar o ato de reunir a equipe de 

desenvolvimento, barreiras não foram idealizadas acima de papéis. Em outras palavras, no 

que diz respeito à metodologia, todos os usuários em um projeto têm os mesmo "poderes". 

Todavia, certas configurações mais simples, porém que definem o escopo do proje-

to todo existem. São elas: nome do projeto, datas de início e fim, cliente, descrição, crité-

rios de complexidade e critérios de inspeção. Tais itens são plenamente opcionais, porém 

idealmente são configurados em um momento inicial e permanecem imutáveis durante o 

projeto. Devido a esta característica, apenas estas informações são exclusivamente de aces-

so do criador do projeto, como pode ser visto na Figura 2. 

 

 



 
Figura 2 – Membros de um Projeto 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

3.3 Fluxo de Atividades 

Guiado pela metodologia, o fluxo de atividades da ferramente apresenta-se em uma 

tradução em software da condução das cerimônias e tarefas definidas no REACT. Abando-

nando, por um momento, a visualização em função de cerimônias estipulada na Figura 1, a 

Figura 3 demonstra o fluxo de procedimentos em função de artefatos. 

Com as três primeiras etapas representando apenas um momento de cadastro de 

usuário na ferramenta e adição de membros ao projeto recém criado, o fluxo demonstra 

seis outras etapas significativas. A aplicação agrupa porções que são significativamente 

próximas em uma mesma etapa de modo a deixar evidente para o usuário a necessidade de 

relacionar os artefatos. 

O maior exemplo desta afirmativa está em juntar módulos, metas e estórias. Um 

módulo representa uma parte da aplicação na qual o REACT elicita requisitos, porém mó-

dulos precisam, individualmente, de suas metas. Estas metas que também deverão ter estó-

rias do usuário elicitadas, priorizadas e, eventualmente, refinadas. 

Todavia o fluxo quebra também etapas que, ainda que tenham conexões, são prati-

cadas em momentos diferentes. Exemplo este está em dividir a etapa de definição do can-

vas e das personas. Ainda que personas sejam um recurso inerente ao canvas, em um pri-

meiro momento só é necessário definir nomes enquanto que futuramente elas são refina-

das. A aplicação evidencia isso ao demandar uma confirmação ao usuário de que o canvas 

está completo antes de disponibilizar a continuidade. 

 

3.4 Requisitos 

Baseado no fluxo desenvolvido na Figura 3, requisitos foram especificados para auxiliar o 

desenvolvimento, como pode ser visto no Quadro 1. Ainda que em sua grande maioria con-

templando operações simples de criação, edição e remoção, a visão destes permitiu verifi-

car também outras características não tão evidentes como priorização de artefatos ou visua-

lizações especificamente feitas para auxiliar a equipe de desenvolvimento a entender o 

aglomerado de informações obtidas. 



 
Figura 3 – Fluxo de Atividades 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Quadro 1 – Requisitos da Ferramenta 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

 

 



3.5 Arquitetura 

Vide a padrões de desenvolvimento web modernos, a aplicação é separada em um domínio 

voltado à interface e outro voltado ao controle de dados, como pode ser visto na Figura 4. 

Deste modo, cada interação que o usuário faz com o software pode refletir na interface, em 

NuxtJS, ou em uma chamada secreta pelo navegador ao back-end que é gerenciado pelo 

framework AdonisJS. 

Com um front-end escrito na linguagem de programação JavaScript, a "língua fran-

ca" da web, o framework NuxtJS fora escolhido devido ao fato dele ser uma versão com 

configurações trivializadas de outro framework conhecido como VueJS. Com ele, o foco 

foi direto à ferramenta, não a configurar pormenores do projeto. Sendo escrito em JavaS-

cript, após um carregamento inicial, o sistema é executado plenamente na máquina do usu-

ário, levando a uma experiência do usuário mais veloz e dinâmica. 

Ainda que a interface esteja atrelada à maquina local, uma entidade de sincroniza-

ção de dados ainda é necessária. Para isto, o back-end fora escrito em JavaScript utilizan-

do-se do framework AdonisJS. Mais uma vez a escolha se deu devido à facilidade de se 

desenvolver assim como de manutenção, posto que ele trivializa tarefas que não agregam 

valor diretamente ao produto. A todo momento a interface dispara requisições HTTP para a 

API REST definida no back-end com este framework que responde prontamente com re-

sultados como listas de dados, salvar dados, editar dados ou até mesmo removê-los. 

Por fim, ainda fazendo parte do ecossistema de AdonisJS, o framework Lucid res-

ponsabilizasse por ser uma ponte entre a linguagem JavaScript e o banco de dados. Tal 

característica permite ao administrador da aplicação SPIDER REACT escolher qual banco 

de dados prefere dentre seletas, porém robustas opções além de poder optar por uma alter-

nativa mais simples como SQLite indicado especialmente para desenvolvimento ao invés 

de produção. 

 

 
Figura 4 – Arquitetura da Ferramenta 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

3.6 Modelo Entidade-Relacionamento 

Desenvolvida para utilizar bancos de dados relacionais, a ferramenta adota convenções 

advindas tanto do framework AdonisJS quanto sua biblioteca interna Lucid. Todas as cha-

ves primárias chamam-se id além de que as chaves estrangeiras possuem como nome uma 



combinação da relação estrangeira no singular e "Id"como sufixo. Convenção também do 

framework é criar colunas created_at e updated_at para rastrear momentos de criação e 

edição, respectivamente. 

Notavelmente, a relação projects é a base de todas as conexões relacionadas ao 

SPIDER REACT e se conecta à relação dos usuários através de uma tabela pivô chamada 

user_projects, em vista que um usuário pode ter múltiplos projetos seus e participar de pro-

jetos de outros, vide a coluna de papel chamada role. No mais, o banco de dados desta 

aplicação é apenas uma ponte para gerenciar as modificações advindas dos usuários, como 

pode ser visto na Figura 5. 

Ainda que o banco seja intrínseco para o funcionamento da aplicação, maior parte 

do peso está no tratamento dos dados conforme as entradas do usuário. Tal fato não pode-

ria ser mais estressado uma vez que a ferramenta conta com caixas de texto, valores de 

seleção, valores de chaves estrangeiras e até mesmo diagramas de fluxo definidos pelos 

usuários. O elemento principal em manter a funcionalidade da aplicação estável está em 

um front-end com forte tratamento de dados, um back-end capaz de assegurar integridade e 

requisições e um banco de dados propriamente modelado e robusto para persistir os dados. 

 

4 O USO DA FERRAMENTA 

Por ser construída usando tecnologias web, basta uma rede local com um computador liga-

do para funcionar como servidor para o sistema ser utilizado. Como únicas dependências 

externas em software, o sistema necessita apenas da plataforma NodeJS em versão 10 e, 

opcionalmente, um SGBD na lista: MariaDB, MSSQL, MySQL, OracleDB, PostgreSQL. 

Caso não seja de interesse instalar um SGBD, o SQLite será usado e sua instalação é em-

butida nas dependências internas do produto. 

Como dependências internas, o ecossistema JavaScript separa dois tipos: dependên-

cias do sistema e dependências de desenvolvimento. Como dependências do sistema existe 

o ecossistema AdonisJS, todas iniciadas por @adonisjs nos seus nomes, além da supracita-

da instalação de SQLite e outras bibliotecas menores que auxiliaram na confecção da apli-

cação. Já para dependências de desenvolvimento grande parte consiste em ESLint, stan-

dard e prettier, todas para checagem de estilo de código, e nodemon para sincronizar mu-

danças de código com o ambiente de desenvolvimento em tempo real. 

Enquanto que dependências externas dependem de um administrador do sistema 

instalar da maneira com que achar apropriado e dependente do sistema operacional, as de-

pendências internas podem ser instaladas com o comando npm install no diretório da apli-

cação. O versionamento destas está contido nos arquivos package.json e package-lock.json 

que definem as dependências, suas versões e suas sub-dependências em profundidade. 

Deste modo, os utilizadores da aplicação tem consistência em código advindo de terceiros 

e remove a possibilidade do sistema funcionar indevidamente devido às trivialidades como 

diferenças no código não imediatamente do desenvolvedor da aplicação. 

 

4.1 Disponibilidade da Ferramenta 

A ferramenta encontra-se disponível na página do GitHub https://github.com/lubien/react 

na licença GNU General Public License versão 3. O desenvolvimento fora versionado uti-

lizando a ferramenta git, enquanto GitHub serve como um repositório público para o códi-

go fonte. Na versão atual, apenas uma experiência desktop é suportada devido a este ser o 

uso principal dos clientes da metodologia em consultorias passadas. 

Uma vez que as dependências, internas e externas estão instaladas, a primeira preo-

cupação do administrador do sistema é configurar a aplicação. Um arquivo oculto chamado 

https://github.com/lubien/react


.env.example deve ser copiado para um novo arquivo chamado .env que conterá informa-

ções sigilosas da aplicação. 

 

 
Figura 5 – Modelo de Entidade-Relacionamento da Ferramenta 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

A Figura 6 representa o arquivo .env.example. As configurações são passadas como 

variáveis de ambiente, portanto seguem o padrão de letras maiúsculas separadas por subli-

nhado. Analisando as configurações, ao topo HOST e PORT referenciam o protocolo 

TCP/IP onde deve-se escolher o endereço do hospedeiro e a porta a qual receberá as requi-

sições. APP_KEY define a chave de criptografia da aplicação e deve ser alterada imedia-



tamente e uma única vez utilizando-se de uma chave aleatória. NODE_ENV define o am-

biente de execução, por padrão em desenvolvimento, mas deve ser alterado para produc-

tion quando a aplicação for hospedada em um servidor próprio. CACHE_VIEWS é uma 

configuração que define salvar respostas do servidor para acelerar o retorno, mas, por con-

sistência, recomenda-se manter desligada usando o valor false. SESSION_DRIVER trata 

uma configuração de como o servidor armazena o estado de uma requisição HTTP entre 

páginas e, por arquitetura, deve-se manter como cookie nesta aplicação. Por fim, as confi-

gurações com nome DB_ são relacionados ao banco de dados, por padrão SQLite, porém 

caso o administrador tenha interesse em alterá-lo, pode-se utilizar destas para o fazê-lo 

seguindo as instruções em https://adonisjs.com/docs/4.1/database. Vale ressaltar que ne-

nhuma configuração adicional é necessária para que a aplicação seja executada, porém ao 

menos APP_KEY deve ser alterado por questões de segurança. 

Com as configurações prontas, o administrador tem duas opções. Caso tenha inte-

resse em participar do desenvolvimento da ferramenta, basta executar o comando npm run 

dev para inicializar o servidor de desenvolvimento. Por outro lado, em ambiente de produ-

ção, primeiramente deve-se compilar a aplicação com npm run build uma única vez para 

otimizar a aplicação e, em seguida, executar npm start para executar o servidor web. Vale 

notar que a aplicação está pronta para ser utilizada com gerenciadores de processos moder-

nos do ecossistema JavaScript como forever e pm2, caso seja de interesse do administra-

dor. 

 

 
Figura 6 – Arquivo .env.example 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

https://adonisjs.com/docs/4.1/database


4.2 Acesso à Ferramenta 

Devido a aplicação ter como escopo inicial o usuário em si, o primeiro passo é criar uma 

conta pessoal na aplicação. Como demonstra a Figura 7, basta um nome, email e sua senha 

para contemplar o necessário para se utilizar da ferramenta. 

 

 
Figura 7 – Página de Cadastro 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Em seguida, quando autenticado, a barra de navegação transforma-se para uma cor 

escura para indicar mudança de estado na aplicação para um usuário. Como próximo pas-

so, deve-se criar um projeto. Ao pressionar o botão New Project, um projeto é imediata-

mente criado usando configurações padrão, o que inclui o nome do projeto em si, como 

pode ser visto na Figura 8. A razão por trás desta forma de criação é passar a ideia de que 

não há muito trabalho antes de iniciar o projeto em si, as configurações padrão são sufici-

entes. 

Por outro lado, como demonstram as Figuras 9 e 10, a aplicação é leniente para 

com configurações que podem ser relevantes ao usuário. Desde trivialidades como nome 

do projeto, nome do cliente, descrição e datas de início e fim, até dados que impactam dire-

tamente na condução da metodologia como escala de priorização e critérios de inspeção. 

A Figura 11 representa o primeiro momento da metodologia, a criação do canvas 

do produto. O objetivo neste momento é criar intuições sobre o plano de fundo geral do 

produto. Notavelmente, a criação de personas é bloqueada. Tal fato se dá devido ao pro-

cesso do REACT requisitar que o canvas seja trabalhado primeiramente. Deste modo, um 

guia virtual no canto inferior direito possui um botão que avança para a próxima etapa da 

cerimônia atual como pode ser visto na Figura 12. 

 



 
Figura 8 – Lista de Projetos 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

 
Figura 9 – Editar um Projeto 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 



 
Figura 10 – Critérios de Inspeção 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

 
Figura 11 – Canvas do Projeto 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 



 
Figura 12 – Continuar para a Próxima Etapa 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Uma vez que a criação de personas está disponível, basta clicar em Add para entrar 

no modo de edição. Vale ressaltar que a persona em si é criada imediatamente e o usuário 

edita em cima do dado existente. Tal característica configura-se na ideia de dar uma per-

cepção de interação acelerada com a aplicação. Na Figura 13 fica evidente a criação dos 

campos definidos para a especificação das personas. Também é importante notar que o 

campo Goals não pode ser editado. Isto ocorre pois ele é populado automaticamente con-

forme as personas são adicionadas a goals futuramente. 

 

 
Figura 13 – Edição de Persona 

Fonte: Elaboração própria (2019). 



Complementar ao REACT, a aplicação trás a noção de módulos, como pode ser vis-

to na Figura 14. Estes servem como uma maneira de gerenciar melhor trechos da aplicação. 

Em seguida, criam-se as goals referentes ao módulo e estas devem ser priorizadas das mais 

importantes para as menos importantes, caso contrário a aplicação indica o problema atra-

vés de uma mensagem e uma cor vermelha na área de prioridade de cada goal. 

Mais à direita da Figura 14 pode-se notar uma estória do usuário de uma goal, con-

sigo, no canto superior direito, um campo para definir complexidade, um botão para es-

conder as regras de negócio e cenários de aceitação, um botão para dividir a estória em 

duas, um botão para trocar a estória do usuário para uma estória do sistema e, por fim, um 

botão de remover. Como distinção, estórias do usuário tem tom amarelo enquanto estórias 

do sistemas possuem tom azul. 

 

 
Figura 14 – Goal Sketch 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Alternativamente, uma aba chamada Backlog disponibiliza a mesma visualização, 

porém sem edição. A razão por trás desta funcionalidade está na ideia de deixar a tela ape-

nas para consultas disponíveis em uma máquina de uma empresa, possivelmente em um 

lugar destacado da sala em que a equipe está. 

Vale notar que cada goal possui um diagrama de journey explicitando as interações 

do usuário para alcançar o objetivo final. A ferramenta conta com um diagramador interno 

capaz de contemplar tanto as necessidades do REACT, quanto adiciona a capacidade de 

referenciar arquivos dos conceitos operacionais externamente, a exemplo da Figura 15 que 

diagrama a jornada, porém referencia mockups de tela salvos em PhotoShop. 

Usando cartões CRC, o Overall Model pode ser construído. Denotado por classes e 

relacionamentos, a Figura 16 demonstra um exemplo prático. 

 



 
Figura 15 – Edição de Journey 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

 
Figura 16 – Overall Model 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Similar aos cartões CRC, as interfaces são definidas como demonstrado na Figura 

17. A notação simples de entrada e saída facilita o compreendimento do usuário na hora de 

criar e gerenciar estes dados. 

Com a intenção de garantir a qualidade dos artefatos gerados durante as cerimônias 

anteriores, a inspeção demonstra um aglomerado destes para avaliação individual, como 

demonstra a Figura 18. Para cada um destes itens, os critérios definidos na Figura 10 retor-

nam como modo de avaliação como mostra a Figura 19. Por fim, para cada item inválido, 



um cartão de inconsistência é gerado, tornando possível salientar o problema ocorrido, 

como visto na Figura 20. 

 

 
Figura 17 – Interfaces 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

 
Figura 18 – Itens de Inspeção 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 



 
Figura 19 – Critérios de Inspeção 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

 
Figura 20 – Cartão de Inconsistência 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Com base nos estados das inconsistências, uma aba demonstra esses dados de uma 

maneira simplificada para rastreabilidade. Usando o formato Kanban, a aba Inspection 

Backlog torna possível uma tela dedicada ao time demonstrar eficientemente o que há de 

ser trabalhado para melhorar os artefatos produzidos na ferramenta, como visto na Figura 

21. 

 



 
Figura 21 – Backlog de Inspeção 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Por fim, a página da aba Members torna possível trazer ao projeto outros usuários. 

Em uma metodologia dotada de trabalho em equipe, a presença de múltiplos usuários em 

um projeto em comum é necessária, como visto na Figura 22. 

 

 
Figura 22 – Página de Membros 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

5 CONCLUSÕES 

Equipes de desenvolvimento necessitam de maneiras eficientes e eficazes de elicitar requi-

sitos de software posto que sua importância é intrínseca para o sucesso de um projeto. Ain-



da que a literatura traga consigo diversas técnicas, cabia aos engenheiros criarem seus pro-

cessos a esmo. 

Visando consertar a noção de usar embaralhadamente técnicas de elicitação de re-

quisitos de uma forma não estruturada, o REACT surgiu como proposta em organizar as 

principais técnicas em prática na industria em uma sequência lógica de atos que culminam 

em cerimônias de fácil realização e treinamento. No advento de um manual da metodolo-

gia, ficaram alcançáveis as principais técnicas, segundo uma revisão sistemática da litera-

tura (SANTOS; OLIVEIRA, 2018a). 

Todavia, o custo operacional de uma metodologia que engloba diferentes técnicas e 

portanto artefatos cresce exponencialmente. Eventualmente, utilizar o REACT configura-

se em uma tarefa de difícil manutenção em um ambiente analógico repleto de um emara-

nhado de artefatos. 

 

5.1 Contribuições 

 Idealizada como maneira de digitalizar o REACT em toda sua essência, a ferramenta 

SPIDER REACT não só trivializa a gerência de artefatos como também cria um ambiente 

de execução controlado da metodologia. Não só isso, como também visualizações diferen-

tes por trás das cerimônias da metodologia são possíveis uma vez que o meio eletrônico 

automatiza quaisquer renderização. 

Com a gerência de conhecimento proveniente dos dados armazenados em um local 

da escolha do administrador do sistema, a longevidade do conteúdo produzido é garantida, 

basta a geração de backups automáticos para que uma empresa assegure a eternização de 

tudo que fora gerado no REACT, ao contrário de uma execução não-virtual que implicaria 

perder artefatos uma vez que não houvesse espaço ou interesse em manter papeladas refe-

rentes aos requisitos. 

Seja a esclarecedora interface de simples uso, até mesmo um usuário novo ao SPI-

DER REACT, porém com noções básicas de computação, seria capaz de conduzir as ceri-

mônia da metodologia. Não dispensando leituras adicionais, a ferramenta é munida de in-

terfaces intuitivas e uma noção de progresso capaz de ensinar ao usuário o que deve ser 

feito em seguida. 

Rastreabilidade também fora ponto forte trabalhado na ferramenta. Ao invés de tra-

balhar com referenciamento manual, característica da execução da metodologia original-

mente, é propenso a desorganização, posto que deve-se manter uma gerência tanto dos 

identificadores quanto ter em mente como eles se relacionam. Por outro lado, a ferramenta 

abstrai tais momentos como interfaces de pesquisa intuitivas de modo a uma experiência 

que sequer deixa a entender que houve trabalho de ir atrás de artefatos anteriores. 

Em suma, a SPIDER REACT fora construída como maneira de maximizar a expe-

riência que um usuário da metodologia há de ter durante a sua execução. Ainda que os de-

talhes sejam pequenos, são responsáveis por incentivar uma ótima interação com partici-

pantes em todos os níveis de entendimento das cerimônias propostas. No mais, sua princi-

pal característica está justamente no fato de ser software livre, abrindo possibilidades para 

melhoras no futuro conforme a comunidade crer que valor possa ser agregado ao produto. 

 

5.2 Limitações 

Para o trabalho, limitações técnicas surgiram a partir do respeito necessário a manter a fi-

delidade da ferramenta quanto à metodologia REACT. Para seguir o modelo proposto de 

cerimônias e tarefas, eventuais concessões de usabilidade foram tomadas a exemplo de 

personas que só poderiam ser criadas após os demais elementos do canvas fossem desen-

volvidos. 



Sente-se a falta, também, de uma maneira mais robusta de trabalhar os conceitos 

operacionais, posto que no formato atual a ferramenta apenas propõe referenciar arquivos 

destes no editor das jornadas. A criação de uma ferramenta interna de criação de mock-ups 

fugia do objetivo real da aplicação. 

Além disso, uma versão em ferramenta da metodologia torna-a menos flexível. En-

quanto que uma condução do REACT usando papéis para artefatos de máximo proveito da 

criatividade dos membros, a ferramenta foca em garantir a execução correta ao invés de 

conceder liberdades. Tais "regalias", todavia são vistas como possíveis momentos para o 

usuário falhar na execução do REACT, logo foram condenadas. 
 

5.3 Trabalhos Futuros 

Inicialmente, uma melhor integração com ferramentas de terceiros como software de mo-

ckups para conceitos operacionais e utilitários de estimação para as estórias do usuário são 

desejadas, o que envolve uma pesquisa não só das ferramentas mais utilizadas, como tam-

bém em compreender os pormenores de suas integrações e desenvolver uma interface em 

comum. Seja o modelo de referenciar os conceitos operacionais uma maneira interessante 

de contemplar a tarefa, nada substitui uma integração que ajude o usuário a ter uma sensa-

ção de maior automação. 

Notavelmente, aspectos colaborativos poderiam ser incrementados. Atualmente, a 

ferramenta opera em vista de um usuário principal conduzindo o experimento, porém um 

eventual caso de uma equipe distribuída pode ocorrer. Implantar resoluções de estado 

compartilhado, ainda que não trivial, trás como resultado uma experiência conjunta magní-

fica e certamente é um dos objetivos futuros da ferramenta. 

Um aspecto que há de ser investigado na ferramente também é o grau de usabilida-

de. Na implementação atual do SPIDER REACT uma versão fidedigna de cada artefato 

fora utilizada com algumas exceções para contemplar o modelo iterativo da metodologia. 

Todavia, um teste de usabilidade pode auxiliar em encontrar pontos fortes e fracos do esta-

do atual da ferramenta e a partir daí a o software pode evoluir em função de feedbacks de 

usuários. 

Por fim, em seu estado atual a ferramenta foca apenas em ambientes desktop. Vide 

a arquitetura da aplicação, a criação de um aplicativo é totalmente possível em cima da 

mesma camada lógica. Porém, neste tópico, não basta apenas adaptar o site para versão 

mobile, posto que a ferramenta preza pela experiência do usuário. Neste caso, há a neces-

sidade de reavaliar o perfil do usuário mobile e construir uma aplicação de acordo. 
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