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 Abstract. This work shows how the Story Map process was developed to 
collect and analyze software requirements for two startups that were in the 
process of starting the development of their product. The story maps were 
developed in a four-hour workshop with the individual startups, where they 
raised, analyzed and prioritized the requirements that should be included in 
their software. 

 Resumo. Este trabalho mostra como foi desenvolvido o processo de Story Map 
para fazer a coleta e análise de requisitos de software para duas startups que 
estavam no processo de iniciar o desenvolvimento do seu produto. Os story 
maps foram desenvolvidos em um workshop de quatro horas com as startups 
individualmente, onde estas levantaram, analisaram e priorizaram os 
requisitos que deveriam constar no seu software. 

1. Introdução 
Para que um projeto de software tenha sucesso e possua qualidade reconhecida pelos 
usuários, é importante que haja um processo de engenharia de requisitos que atenda de 
fato o que o usuário precisa no software. Em Sommerville (2003) percebe-se que há a 
necessidade de um processo claro de busca, análise e construção de requisitos de 
software para que este seja desenvolvido. 

O processo que este trabalho estuda, não invalida o processo descrito na literatura, tanto 
em Sommerville quanto Pressman (2013), mas auxilia no processo de entendimento do 
que o usuário realmente precisa e também de qual a melhor forma de entregar. 

O processo de Story Mapping se resume ao processo de entender como deve ser o fluxo 
do usuário dentro do software como em um caso de uso da UML [Booch 2006]. No 
entanto busca-se detalhar todos os meandros do que envolve descrever um software 
através de passos como um algoritmo, com seu caminho ótimo e suas variações no 
decorrer do tempo ou de percalços ao longo do processo. 

Neste trabalho, para buscar entender os requisitos de software, trabalhou-se em duas 
startups no momento de iniciar o projeto, já de conhecimento de seu público-alvo, 
mercado e conceitos de negócio bem fixados nos stakeholders do projeto. O projeto 
permitiu que as startups pudessem entender quais eram as jornadas dos usuários dentro 
do software e quais as possibilidades que estes encontravam a cada passo que davam 
dentro das citadas jornadas. 



2. Story Map 
O Story Mapping foi criado por Jeff Patton (2014) para entender como os usuários se 
comportavam com relação ao software que seria desenvolvido. Dessa forma, além de 
entender o processo do usuário, também se entendia o que de fato deveria existir no 
software a fim de atender as necessidades do usuário final. 

O processo, que fora criado em 2008 especificamente para atender uma demanda de 
entendimento de requisitos do software Mad Mimi, criou um novo processo de 
descoberta e análise de requisitos de software. 

Este consiste em montar um quadro com todo o fluxo do usuário dentro do sistema de 
software e assim, gerar uma jornada dos usuários, com o mesmo princípio do diagrama 
de casos de uso da UML. 

O Story Map possui uma estrutura linear de jornada, chamada de backbone, mas com 
detalhamento que torna o processo em três dimensões, uma vez que cada um dos pontos 
da jornada tem seu detalhamento e sua priorização logo abaixo. 

3. Aplicação de Story Map como processo de requisitos 
Para este trabalho, foi desenvolvido um levantamento de requisitos em duas startups que 
precisavam levantar requisitos ao mesmo tempo em que desenvolviam a validação do 
seu produto. Para o processo de desenvolvimento do projeto, estas startups precisavam 
trabalhar melhor como seus usuários receberiam o produto que esta para ser 
desenvolvido. Por isso, o Story Map foi utilizado. 

Primeiramente, cada startup participou do processo separadamente durante um 
workshop de quatro horas com dois representantes destas, cujo conhecimento do 
produto era total. O material utilizado fora uma parede de vidro, cartões adesivos e 
canetas para escrever em cada cartão. 

A primeira etapa é de externar qual o fluxo ótimo da aplicação. Onde se começa o uso e 
onde é o ponto final, tal como um algoritmo. Com o máximo de detalhes possível no 
sentido linear, sem descrever ou detalhar percalços ou else-situations. Os cartões foram 
colados lado a lado preenchendo uma linha de sequencia com os cartões na parede. 

Após isso, foi realizado o levantamento de quais eram os goals — ou os objetivos-chave 
— da startup e estes eram listados no mapa na parte de cima do diagrama e também 
quais personas estão envolvidas no processo, na questão de participação. 

Neste ponto, estava pronto o backbone do story map. 

3.1. Detalhamento do mapa 

Para detalhar o mapa, foi feita uma segunda sessão dentro do workshop, onde as 
pessoas nas startups observaram o backbone criado e começou a detalhar todas as 
condições possíveis dentro de cada uma dos itens do fluxo. O algoritmo colocado no 
inicio do processo passou a ser detalhado e também inserido na sequencia, logo abaixo 
do backbone inicial, onde pensamos como um fluxograma, com condições positivas e 



negativas, funcionalidades ideais, com seus detalhamentos e funcionalidades com 
estrutura menos rebuscada como um produto mínimo viável. 

Esse detalhamento foi estressado até o momento em que não haveria mais pontos a 
serem cobertos pelo sistema. Foi o momento em traçamos uma linha horizontal três 
camadas abaixo do backbone e aquele seria o limite da primeira versão do sistema. 
Assim, o processo de story map passou a ser de adaptação ao que já havia sido 
preenchido e também de priorização ao que deveria ser desenvolvido logo dentro da 
jornada do usuário. Esse processo havia limitação, uma vez que a linha só permitia três 
níveis de detalhamento dentro de cada item de usuário. As camadas abaixo, foram 
classificadas para serem desenvolvidas nas próximas iterações. 

4. Resultados 
O processo de story map foi aplicado às duas startups com sucesso, permitindo que 
estas pudessem criar um modelo de requisitos com base no que veem da jornada do 
usuário e não somente por questões técnicas, o que fez com que o desenvolvimento do 
software fosse feito com base no que os usuários realmente necessitam no seu software.  

A priorização também foi importante, uma vez que o software precisava ir ao mercado 
para ser validado pelos usuários com a maior velocidade possível, assim foi levado para 
o desenvolvimento apenas o que resolvia o problema do usuário em sua jornada. 

Como indicação a trabalhos futuros, o uso do story map com maior detalhamento no 
processo de priorização e na validação dos produtos de software já prontos. 
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