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Resumo 

 

A Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) oferece um modelo arquitetônico que visa 

aprimorar a eficiência, a agilidade e a produtividade de empresas. Nesse modelo, os 

serviços são os principais meios para que os objetivos estratégicos sejam atingidos. 

Entretanto, o desenvolvimento de sistemas que utilizam este estilo de arquitetura tem 

exigido novas estratégias dentro da Engenharia de Software (ES), principalmente no 

tocante à disciplina de Engenharia de Requisitos (ER). Por outro lado, observa-se que 

as abordagens da Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos (GORE) têm 

ganhado notoriedade nos últimos anos. De fato, as abordagens orientadas a objetivos 

apresentam mecanismos que não são ofertados pela ER tradicional, como por 

exemplos capturar os objetivos dos stakeholders e as características do sistema em um 

mesmo modelo. Assim, é possível usar esse modelo para analisar e identificar se o 

sistema proposto atende aos objetivos dos stakeholders. Esse é um importante tipo de 

análise no contexto organizacional. No entanto, a literatura não apresenta uma forma 

sistemática para identificar serviços em modelos de requisitos orientados a objetivos. 

Além disso, há uma lacuna a ser preenchida na transição dos requisitos (espaço do 

problema) para a arquitetura equivalente (espaço da solução), no contexto da SOA. 

Dessa forma, este trabalho apresenta uma abordagem sistemática para a identificação 

de serviços em modelos GORE descritos em i* e a posterior obtenção da arquitetura 

SOA descrita em SoaML. A abordagem foi validada através de um estudo empírico 

com usuários reais. 

 

Palavras-chave: Arquitetura Orientada a Serviços (SOA). Engenharia de Requisitos 

Orientada a Objetivos (GORE). Framework i*. SoaML. 

 
  



 

 

 

Abstract 

 

 

Service Oriented Architecture (SOA) provides an architectural model that aims to 

improve the efficiency, agility and productivity of organizations. In this model, services 

are the primary means to meet strategic goals. However, the development of systems 

using this architectural style requires new strategies within Software Engineering (SE), 

particularly regarding the discipline of Requirements Engineering (RE). On the other 

hand, it is observed that the approaches of Goal-Oriented Requirements Engineering 

(GORE) have gained notoriety in recent years. In fact, goal-oriented approaches have 

mechanisms that are not offered by traditional ER as, for example, capturing the 

stakeholders goals and the system features in the same model. Thus, it is possible to 

use this model to analyze and identify whether the proposed system requirements 

meets the stakeholders goals. This is an important type of analysis in the organizational 

context. However, the literature does not present a systematic way to identify services 

in goal oriented requirements models. In addition, there is a gap to be filled in the 

transition from requirements (problem space) to architecture (solution space), in the 

context of SOA. Thus, this work presents a systematic approach for identifying services 

from GORE models described in i* and the subsequent obtaining of SOA model 

described in SoaML. The approach was validated through an empirical study with real 

users. 

 

Keywords: Service Oriented Architecture (SOA). Goal-Oriented Requirements 

Engineering (GORE). Framework i*. SoaML. 
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Capítulo  

1 

1. Introdução 

 

Neste capítulo introdutório são apresentadas a contextualização do tema 

abordado, as principais motivações para a realização deste trabalho, sua justificativa, a 

questão da pesquisa, a lista dos objetivos almejados e, finalmente, como o documento 

está estruturado. 
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1.1 Contextualização 

 
Nos últimos anos percebe-se que as empresas têm se deparado com desafios 

cada vez maiores para se manterem competitivas no mercado. Nesse sentido, essas 

instituições estão buscando o auxílio da Tecnologia da Informação (TI) como meio para 

atender às suas demandas. Entretanto, as soluções convencionais de TI nem sempre 

conseguem acompanhar o ritmo das constantes mudanças que os negócios exigem 

num mercado cada vez mais dinâmico, no qual empresas se fundem formando grandes 

grupos corporativos e necessitando interligar seus recursos tecnológicos. Nesses 

cenários de constantes mudanças é cada vez mais frequente a busca pelos benefícios 

oferecidos por estratégias emergentes, como a Arquitetura Orientada a Serviços 

(SOA), por exemplo. 

A SOA disponibiliza através de um modelo arquitetônico a possibilidade de se 

aprimorar a eficiência, a agilidade e a produtividade de uma empresa. Nesse modelo 

arquitetural, os serviços são utilizados como os principais meios para se alcançar os 

objetivos estratégicos de uma organização (ERL, 2009). Todavia, o desenvolvimento 

de sistemas que adotam a SOA como modelo arquitetônico tem apresentado novos 

desafios à Engenharia de Software (ES), em especial aos tópicos que se referem às 

abordagens da disciplina de Engenharia de Requisitos (ER) (BANO et al., 2014). 

Como forma de superar os desafios impostos à ER, pesquisas apontam a 

importância da inclusão de elementos sociais e organizacionais na análise e 

desenvolvimento do software, dando origem à Goal-Oriented Requirements 

Engineering (GORE) (CASTRO e ALENCAR, 2013). Desse modo, ao contrário das 

técnicas tradicionais, as abordagens da GORE permitem modelar as motivações 

(objetivos) que tornam um determinado sistema necessário dentro de um contexto 

organizacional específico (ALJAHDALI et al., 2011). Nesse cenário em particular, 

destaca-se o framework i* (YU, 1995) que, devido às suas características, permite a 

modelagem organizacional. 

Diante dos benefícios trazidos pela GORE, Estrada (2008) propôs a sua utilização 

num contexto orientado a serviços, através de uma abordagem baseada no framework 

i* (YU, 1995) e, por isso, essa abordagem será chamada, neste trabalho, de i* 

Orientado a Serviços. Por meio dessa abordagem, é possível visualizar como os 

objetivos dos stakeholders serão alcançados através de serviços. Além disso, a técnica 

de Estrada (2008) aumenta a modularidade e o reuso dos modelos i*. Contudo, a 

identificação dos serviços modelados pela abordagem de Estrada (2008) não é feita 
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através de um processo sistemático, mas através de entrevistas e consultas a manuais 

corporativos utilizando um procedimento não declarado. 

De fato, o i* Orientado a Serviços é uma abordagem que aproxima os requisitos 

da arquitetura de software, como sugerido pelo modelo Twin Peaks (NUSEIBEH, 

2001). Porém, o i* orientado a serviços não detalha a arquitetura de software em 

termos de componentes e conectores, por exemplo. Assim, Becerra et al. (2010) 

propuseram o i*-SOA Process, uma estratégia que herda as características do i* 

orientado a serviços, acrescentando-lhe uma descrição de componentes e conectores 

de software, porém, através de uma notação não padronizada e com os serviços ainda 

identificados de maneira ad-hoc. Além disso, a abordagem i*-SOA Process representa 

a arquitetura SOA usando a própria notação estendida do i*. Entretanto, o presente 

trabalho propõe a descrição da arquitetura orientada serviços usando notação padrão, 

a SoaML, visto que ela é um perfil da UML (Unified Modeling Language) (OMG, 2011b) 

e ajudará na popularização da abordagem aqui proposta. 

 

1.2 Problema e Motivação 

 
A TI geralmente é posicionada como uma área meio, dentro dos cenários 

organizacionais. Nela as empresas encontram o aporte necessário para agilizar seus 

processos e, consequentemente, economizar recursos e maximizar seus lucros. Diante 

disso, a SOA surge para propiciar mais rapidez e flexibilidade na criação de soluções 

empresariais, fato que justifica o crescimento de pesquisas na área de ES com foco no 

paradigma orientado a serviços, como pode ser constatado nos trabalhos de Gu e Lago 

(2009) e Souza e Santinato (2013). 

Todavia, a disciplina de ER ainda carece de pesquisas que agreguem valor às 

técnicas que estão sendo exploradas na superação dos desafios advindos da utilização 

da SOA, em especial no processo de identificação de serviços (BROCKE e 

ROSEMANN, 2013). De fato, mesmo com a concordância de diversos pesquisadores 

de que abordagens sistemáticas são essenciais para o desenvolvimento dos serviços, 

a quase totalidade das abordagens propostas na literatura não descreve o processo de 

identificação de serviços com o nível de detalhamento adequado (AZEVEDO et al., 

2009). Além disso, muitas abordagens para o desenvolvimento de serviços, descritas 

na literatura, não consideram a realização da fase dos requisitos paralelamente à fase 

de arquitetura do software, como sugere o modelo Twin Peaks (NUSEIBEH, 2001). 

Como exceção tem-se, por exemplo, a abordagem i*-SOA Process (Becerra et al., 
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2010), que auxiliam na transição dos requisitos para a arquitetura de software. Porém, 

nessa abordagem, Becerra et al. (2010) explicam que os serviços são identificados 

através de entrevistas e manuais organizacionais, omitindo o procedimento utilizando. 

Outra característica das abordagens tradicionais para o desenvolvimento de 

SOA é que elas se baseiam em processos de negócio descritos em notação BPMN 

(Business Process Model and Notation) (LEMRABET et al., 2010) e às vezes 

diagramas de casos de uso (BRAGA, 2011). Entretanto, esses diagramas não são 

capazes de apresentar as motivações que levam os stakeholders a realizar uma 

determinada ação e nem a razão de determinada funcionalidade estar presente no 

futuro sistema. Essas são lacunas preenchidas por abordagens GORE (ALJAHDALI et 

al., 2011) e, em particular, adotaremos os modelos do framework i* para a fase de 

requisitos. 

Nesse contexto, os problemas destacados para esse trabalho são: (i) falta de 

detalhes no processo de identificação de serviços; (ii) os modelos utilizados para a 

descrição dos processos de negócio não levam em consideração as motivações dos 

stakeholders; (iii) há lacunas na transição dos requisitos para o projeto de arquitetura 

de serviços. Desse modo, visando um melhor detalhamento do processo de 

identificação dos serviços através de modelos que representem as motivações 

organizacionais e, a obtenção de uma arquitetura subjacente no estilo SOA, esta 

dissertação apresenta uma abordagem GORE para identificação de serviços e 

posterior derivação de modelos SOA através de um processo sistemático. Essa 

abordagem utiliza o framework i* (YU, 1995) para a modelagem dos requisitos e a 

linguagem SoaML (OMG, 2012) para a modelagem arquitetural. 

 

1.3 Questão da Pesquisa e Objetivos 

 
A relação existente entre requisitos e arquitetura de software ainda é tópico de 

muita discussão. Segundo Nuseibeh (2001), muitos pesquisadores consideram que há 

uma lacuna a ser preenchida entre o espaço do problema (requisitos) e o espaço da 

solução (arquitetura). Com isso, algumas abordagens buscam criar uma ponte que 

integre os requisitos à arquitetura do software. No entanto, poucas abordagens GORE 

encontradas na literatura são voltadas para SOA. As únicas encontradas são os 

trabalhos de Estrada (2008) e Becerra et al. (2010), que não apresentam como 

identificar os serviços através de modelos de processos descritos através do i*. 
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Nesse sentido, o presente trabalho se baseia na hipótese de que, a partir das 

informações contidas em modelos organizacionais descritos através do i*, é possível 

identificar serviços. Esses serviços poderão ser representados através de elementos do 

i* orientado a serviços (ESTRADA, 2008) e, em seguida, mapeados para uma 

representação arquitetural através da linguagem SoaML. Isso permitirá uma visão dos 

componentes de software, tais como conectores e demais componentes da arquitetura. 

Este trabalho está focado em responder a seguinte questão de pesquisa: como 

identificar serviços em modelos organizacionais descritos com o framework i* e obter 

uma arquitetura SOA de maneira sistemática?  

Para responder a questão de pesquisa, temos que o objetivo principal deste 

trabalho é definir uma abordagem que possibilite a obtenção sistemática de 

arquiteturas orientadas a serviços a partir de modelos i*. Para a operacionalização do 

objetivo geral da pesquisa serão considerados os seguintes objetivos específicos: 

 promover a identificação de serviços em modelos descritos através do 

framework i*; 

 propor uma representação dos serviços identificados conforme a abordagem 

de Estrada (2008); 

 apresentar regras de mapeamento que permitam a transição dos modelos i* 

orientados a serviços para uma representação SOA através da SoaML. 

 

1.4 Metodologia 

 

Na primeira etapa da pesquisa apresentada nesta dissertação, foi realizada uma 

revisão bibliográfica em livros, artigos, dissertações e teses. Essa revisão auxiliou na 

construção do referencial teórico do trabalho. Além disso, através do processo de 

revisão foram selecionadas as notações de requisitos e arquitetura utilizadas pela 

abordagem proposta, sendo o framework i* original (YU, 1995) a notação para os 

modelos de requisitos e SoaML (OMG, 2012) para os modelos de arquitetura presentes 

na proposta. 

Em um segundo momento, foram feitas análises em modelos descritos através 

do framework i*, objetivando a identificação de padrões e características que 

permitissem a obtenção de serviços candidatos através dos processos de negócio 

presentes em tais modelos. Para a representação dos serviços identificados foi 

adotado o Modelo Global da abordagem de Estrada (2008), uma versão orientada a 

serviços do framework i*, para a representação dos serviços candidatos destacados. 
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Num terceiro momento foram buscadas equivalências conceituais entre os 

modelos i* Orientado a Serviços e os diagramas propostos pelo OMG da linguagem de 

modelagem arquitetural SoaML. Dessa forma, foram estabelecidos alguns 

procedimentos que permitem a transição dos modelos de requisitos, descritos pelo i* 

Orientado a Serviço de Estrada (2008), para diagramas arquiteturais, descritos através 

da linguagem SoaML. 

Para demonstrar a aplicação e permitir uma melhor compreensão da abordagem 

proposta foi utilizado um exemplo de aplicação através de um modelo retirado de Yu 

(1995). Nesse exemplo, são retratados os procedimentos relativos a uma empresa de 

seguros de saúde. Tal cenário serviu de base para demonstrar como os serviços 

candidatos são identificados e traduzidos para uma visualização arquitetural. 

 Por fim, foi realizado um estudo empírico com participantes reais para se avaliar 

características do processo e dos artefatos produzidos pela abordagem. Esse estudo 

foi conduzido com o auxílio do método GQM (BASILI, 1992), no qual foi usado um 

questionário, que através de questões estruturadas com a escala de Likert (LIKERT, 

1932) permitiu medir quantitativamente características do processo e, através de 

algumas métricas de software, foi possível avaliar os artefatos arquiteturais produzidos 

durante o estudo. 

 

1.5 Estrutura do Documento 

 

Os capítulos componentes dessa dissertação estão estruturados da seguinte maneira: 

 

 Capítulo 1 – Introdução: esse capítulo apresenta a contextualização, as 

principais motivações para a realização deste trabalho, sua justificativa, a 

questão da pesquisa, objetivos almejados e, finalmente, mostra como o 

trabalho está estruturado. 

 Capítulo 2 – Fundamentação Teórica: aqui são apresentados os conceitos 

fundamentais a respeito da Engenharia de Requisitos, da GORE, framework 

i* e abordagem de Estrada (2008). Ainda são apresentados os principais 

tópicos da Arquitetura de Software, SOA, linguagem SoaML, do modelo Twin 

Peaks e é feita uma explanação sobre o método GQM, utilizado para 

estruturar o processo de medição de softwares. 
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 Capítulo 3 – Abordagem Proposta: nesse capítulo, a abordagem proposta 

pela dissertação é descrita e demonstrada através de um exemplo de 

aplicação. 

 Capítulo 4 – Avaliação da Proposta: esse capítulo apresenta um estudo 

empírico, realizado para avaliar o processo adotado pela abordagem 

proposta. Desse modo, são listados os resultados obtidos através desse 

estudo e é feita a análise desses resultados. 

 Capítulo 5 – aqui são descritos os principais trabalhos relacionados ao tema 

da pesquisa. 

 Capítulo 6 – Conclusões e Trabalhos Futuros: aqui são apresentadas 

algumas considerações a respeito da abordagem, incluindo as contribuições 

alcançadas e a proposta de futuros trabalhos relacionados ao tema. 
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Capítulo  

2 
2. Fundamentação Teórica 
 

 

Neste segundo capítulo são apresentados os conceitos fundamentais a 

respeito da Engenharia de Requisitos tradicional, Engenharia de Requisitos Orientada 

a Objetivos, Framework i*, i* Orientado a Serviços, Arquitetura de Software, Arquitetura 

Orientada a Serviços, Linguagem SoaML, Modelo Twin Peaks e sobre o método GQM. 
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2.1 Requisitos de Software 

 

Nos tópicos constituintes desta seção é realizada uma explanação sobre os 

conceitos fundamentais relacionados à disciplina de ER, Engenharia de Requisitos 

Orientada a Objetivos, Framework i* e a abordagem orientada a serviços para o i*. 

2.1.1 Visão Geral sobre a Engenharia de Requisitos 

 

Dentro da ES, a disciplina de ER fornece um conjunto de técnicas utilizadas para 

o levantamento das necessidades dos usuários, promovendo a geração de 

documentos técnicos específicos, de forma que os desenvolvedores possam criar uma 

solução de software que atenda aos anseios dos stakeholders1 (SOMMERVILLE, 

2007).  

A ER deve receber uma atenção diferenciada durante o desenvolvimento de um 

projeto de software. Isto se faz necessário por ser nessa fase que as necessidades dos 

usuários são compreendidas. De fato, uma especificação errônea dos requisitos de 

software pode comprometer o sucesso de todo o projeto, visto que o software a ser 

desenvolvido pode não atender às expectativas dos seus usuários (PRESSMAN, 

2011). 

 Em um sistema de software os requisitos consistem nas descrições dos serviços 

ofertados pelo sistema e por suas restrições operacionais (SOMMERVILLE, 2007). 

Sendo assim, os requisitos de software representam as necessidades apresentadas 

pelos usuários ou clientes, que por sua vez devem ser contempladas pelo sistema a 

ser desenvolvido. Sommerville (2007) classifica os requisitos de software da seguinte 

maneira: 

 Requisitos funcionais: são os requisitos que descrevem as ações que o 

sistema deve realizar. Ex.: o sistema deverá oferecer uma busca de itens por 

nome. 

 Requisitos não-funcionais: são as restrições impostas sobre os serviços ou 

funções do sistema. Ex.: o sistema não deverá ocupar mais que 30MB da 

memória RAM. 

 Requisitos de domínio: são requisitos provenientes do domínio da 

aplicação do sistema. Ex.: deve existir uma interface com o usuário-padrão 

                                            
1 O termo stakeholders é usado para se referir a qualquer pessoa ou grupo afetado pelo sistema, direta 
ou indiretamente. 
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para todos os bancos de dados, a interface deverá ser baseada no padrão 

Z39.50. 

É importante salientar que no desenvolvimento de um sistema uma das tarefas 

mais desafiadoras para os engenheiros de software é a correta compreensão dos 

requisitos do software, pois, os requisitos são afetados por fatores dos mais variados 

tipos, tais como preconceitos dos usuários ou mesmo por causa da influência de 

políticas organizacionais (PRESSMAN, 2011).  

O processo geral da ER para a produção das especificações dos requisitos inclui 

quatro macro atividades: estudo de viabilidade, elicitação e análise, especificação e 

validação (SOMMERVILLE, 2007). Essas atividades são descritas a seguir e 

apresentadas no diagrama da Figura 1. 

 Estudo de viabilidade: é um estudo analítico que objetiva verificar se o 

desenvolvimento do sistema de software vale ou não a pena ser realizado. 

 Elicitação e Análise: é a atividade que representa o processo de obtenção e 

compreensão dos requisitos do software a ser desenvolvido. 

 Especificação: nessa atividade é feita a documentação dos requisitos, os 

quais devem ser escritos de maneira compreensível a todos stakeholders. 

 Validação: através dessa atividade busca-se comprovar se os requisitos 

realmente definem o que os usuários desejam do sistema de software. 

 

Figura 1 – Processo de Engenharia de Requisitos. 

 
Fonte: Sommerville (2007). 

 

O levantamento dos requisitos de software é uma atividade que permite a 

identificação e a modelagem das necessidades que deverão ser contempladas pelo 

sistema a ser desenvolvido. Deste modo, para o correto entendimento dos requisitos se 
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faz necessária a utilização da ER, pois essa disciplina dispõe de técnicas para 

identificar, analisar, especificar e definir as necessidades de negócio que um sistema 

de software deve apresentar para promover a solução do problema levantado 

(MACHADO, 2011). 

Após serem obtidos, os requisitos devem passar por uma análise e para serem 

classificados em categorias. Logo em seguida, estes requisitos são negociados junto 

aos stakeholders, para que seja estabelecido o nível de importância de cada requisito e 

quais requisitos devem ser aceitos ou rejeitados (AUDY e PRIKLADNICKI, 2008). 

Outra importante atividade do processo de ER é a especificação dos requisitos 

de software, pois é através dela que os requisitos serão documentados. De acordo com 

Sommerville (2007), a documentação dos requisitos deve ser feita através de um 

documento técnico de requisitos, chamado de especificação de requisitos. 

Machado (2011) frisa que o documento de requisitos deve ser escrito com um 

nível apropriado de detalhamento, utilizando-se de uma linguagem clara o suficiente 

para que todos os stakeholders possam compreendê-lo sem dificuldades. Esse 

documento deve apresentar os seguintes conteúdos: 

 serviços e funções que o sistema deve prover; 

 limitações sobre as quais o sistema deve operar; 

 definições de outros sistemas com os quais o sistema deve interagir; 

 informações sobre o domínio da aplicação do sistema; 

 limitações nos processos utilizados para desenvolver o sistema; 

 descrição do hardware que o sistema irá ser executado. 

Contudo, apesar da palavra escrita ser um excelente meio para a comunicação, 

nem sempre o texto se configura a melhor forma de se documentar os requisitos de 

software. Desse modo, a modelagem dos requisitos pode ser realizada através de 

técnicas que combinem textos e diagramas, isso facilita o entendimento dos requisitos 

do software para todos os envolvidos com o projeto (PRESSMAN, 2011). 

Desse modo, existem algumas técnicas que buscam promover uma melhor 

comunicação entre as partes envolvidas. De acordo com Espada (2012), as principais 

técnicas utilizadas com esse propósito são as seguintes: 

 Engenharia de Requisitos Orientada a Viewpoints: essa técnica consiste 

em registrar pontos de vistas de diferentes fontes, facilitando a identificação 

de possíveis conflitos de ideias entre os stakeholders, possibilitando uma 

melhor compreensão sobre o software a ser desenvolvido; 
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 Engenharia de Requisitos Orientada a Cenários: nessa técnica se adota 

exemplos de utilização do sistema (cenários), visando promover uma melhor 

compreensão dos requisitos elicitados por parte dos stakeholders; 

 Engenharia de Requisitos Orientada a Aspectos: essa abordagem foca a 

identificação, definição e representação de propriedades transversais ao 

sistema de software, possibilitando capturar a influência destas propriedades 

nos demais requisitos do sistema, reforçando a modularização desse 

sistema; 

 Engenharia de Requisitos Orientada a Objetos: abordagem que se baseia 

na tradução dos requisitos do sistema em objetos de software, os quais são 

analisados em termos de funcionalidade, comportamento e interação com 

outros objetos; 

 Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos: técnica que se utiliza do 

conceito de objetivo (goal) para identificar as propriedades funcionais ou não 

funcionais, as quais servirão para estruturar os requisitos de software, 

permitindo a formulação de vários níveis de abstração, isso torna a 

explicação dos requisitos mais intuitiva para os stakeholders. Esta 

abordagem será apresentada com mais detalhes na próxima seção. 

Por fim, os artefatos produzidos pelas atividades anteriores do processo de ER 

precisarão ser validados. Dessa forma, a atividade de validação busca garantir que os 

requisitos especificados não contenham ambiguidades, inconsistências, omissões ou 

erros (PRESSMAN, 2011).  

A validação de requisitos é de grande importância para o projeto de software, 

pois é nesta etapa da ER que se verifica se os requisitos produzidos correspondem ao 

que o cliente pretende. Assim, erros cometidos na documentação dos requisitos podem 

ser detectados, evitando custos excessivos, retrabalho ou até mesmo o fracasso de 

todo o projeto do sistema. 

2.1.2 Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos 

 

As abordagens tradicionais da ER focam no que o sistema de software deve 

fazer e como deve ser feito. Entretanto, técnicas que expliquem o contexto 

organizacional no qual o sistema será inserido não estão tendo a devida atenção 

dentro da literatura da engenharia de software tradicional, como por exemplo 

Sommerville (2007) e Pressman (2011). Dessa forma, com os métodos tradicionais de 
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ER não se pode conhecer, por exemplo, o motivo pelo qual um sistema se faz 

necessário. 

 Neste sentido, as inadequações apresentadas pelas técnicas tradicionais da ER 

ao lidarem com projetos de software cada vez mais complexos promoveram um maior 

interesse por abordagens da Goal-Oriented Requirements Engineering (GORE) 

(LAPOUCHNIAN, 2005). 

 A GORE se baseia na identificação dos objetivos (goals) dos stakeholders e na 

transformação desses objetivos em requisitos de software, possibilitando abordar 

questões que expliquem o porquê de um determinado objetivo ser necessário, como 

ele pode ser alcançado e quem é o responsável por ele (ALJAHDALI et al., 2011). 

 Através de técnicas GORE o sistema a ser desenvolvido e seu ambiente são 

vistos como uma coleção de componentes ativos chamados de atores, os quais tem a 

responsabilidade de atingir um ou mais objetivos, permitindo delegar a 

responsabilidade da realização de alguns desses objetivos ao futuro sistema de 

software (YU, 1997). Assim, um requisito é visto como um objetivo cuja realização é de 

responsabilidade um único ator (LAPOUCHNIAN, 2005). 

 O conceito de objetivo deve ser entendido como sendo uma declaração de 

intenção prescritiva sobre o sistema a ser desenvolvido, cuja satisfação requer a 

cooperação de alguns dos atores que formam esse sistema. Por sua vez, os atores são 

vistos como componentes ativos do sistema, tais como seres humanos, dispositivos ou 

softwares que desempenham algum papel para se alcançar um objetivo 

(LAMSWEERDE, 2004). Nesse sentido, os objetivos podem se referir a serviços 

prestados (objetivos funcionais) ou à qualidade do serviço (objetivos não funcionais) 

(CASTRO e ALENCAR, 2013). 

As abordagens GORE estão focadas nas atividades que antecedem a 

formulação dos requisitos do sistema de software, cobrindo as seguintes atividades: 

elicitação, refinamento e análise de objetivos, além da atribuição de responsabilidade 

dos objetivos para os atores específicos (LAPOUCHNIAN, 2005). 

Lapouchnian (2005) lista as técnicas a seguir como sendo as principais 

abordagens GORE existentes: 

 NFR Framework: essa técnica visa a modelagem e análise de requisitos não 

funcionais, promovendo uma maior atenção, por parte do desenvolvedor, aos 

requisitos não funcionais mais importantes (CHUNG et al., 2000). A ideia 

principal dessa abordagem é a modelagem sistemática e o refinamento dos 
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requisitos não funcionais, expondo as influências positivas ou negativas das 

diferentes alternativas sobre os requisitos; 

 KAOS: consiste numa abordagem que possui um conjunto de técnicas de 

análise, sendo descrita como uma estrutura multiparadigma, que combina 

diferentes níveis de expressão e raciocínio: técnicas semiformais para a 

modelagem e estruturação de objetivos qualitativos e formal, quando 

necessário, para as situações que exijam um raciocínio mais preciso 

(LAMSWEERDE e LETIER, 2003); 

 GBRAM: visa a identificação, aprimoramento, refinamento e organização de 

objetivos (goals) para a especificação de requisitos através de duas 

atividades principais: a análise e o refinamento de objetivos. A análise de 

objetivos busca a exploração de fontes de informação para a identificação de 

objetivos através da organização e classificação. Já o refinamento de 

objetivos refere-se à evolução dos objetivos desde o momento em que eles 

são identificados até o momento em que eles são traduzidos em requisitos 

operacionais para a especificação do sistema (ANTON, 1996); 

 i*: o framework i* é uma abordagem GORE para modelagem organizacional, 

essa técnica se baseia na identificação de atores e suas dependências. A 

modelagem em i* utiliza dois modelos básicos: o Strategic Dependency (SD), 

que descreve os relacionamentos de dependência entre atores e o Strategic 

Rationale (SR), que explica como os atores irão atingir seus objetivos. Nessa 

abordagem, o software a ser desenvolvido e seu ambiente organizacional 

são vistos como uma coleção de entidades ativas chamadas de atores, os 

quais têm a responsabilidade de atingir um ou mais objetivos (YU, 1997). O 

framework i* é utilizado como base para a Tropos, uma metodologia de 

desenvolvimento orientada a requisitos (CASTRO et al., 2002). O framework 

i* será melhor detalhado a seguir. 

Ao preencher lacunas presentes na ER tradicional, a GORE se configura uma 

promissora área para pesquisas, na qual se busca promover o desenvolvimento de 

softwares com um maior nível de qualidade. De fato, por ser uma área de pesquisa 

relativamente nova, cujos primeiros trabalhos significativos surgiram na década de 90 

(CASTRO e ALENCAR, 2013), apresenta vasto campo para a realização de estudos. 
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2.1.3 Framework i* 

 

O framework i* é uma abordagem GORE proposta por Yu (1995), ele se baseia 

na identificação de atores e suas dependências para a modelagem de contextos 

organizacionais. Este framework possui recursos de modelagem e capacidades de 

raciocínio apropriados para utilização nas fases iniciais da engenharia de requisitos 

(YU, 1997). 

 Uma das vantagens desse framework é que além de permitir analisar o contexto 

organizacional, ele permite representar os detalhes do sistema a ser desenvolvido 

(CRUZ NETO, 2008). Para isso, a modelagem em i* fornece mecanismos para a 

descrição das dependências sociais e intencionais de um ambiente organizacional 

através dos seus dois modelos básicos (YU, 1995): o Strategic Dependency (SD), que 

descreve relacionamentos de dependência entre atores e o Strategic Rationale (SR), 

que explica como os atores atingem seus objetivos. 

 O modelo SD descreve os relacionamentos das dependências estratégicas entre 

os atores organizacionais envolvidos. Nesse modelo, um ator é representado através 

de um círculo com uma identificação textual ao centro de sua área, conforme 

apresentado na Figura 2. 

 

Figura 2 – Exemplo um ator no framework i*. 

 

Fonte: Autor (2014). 

 

Já uma ligação de dependência serve para relacionar dois atores 

organizacionais e uma dependência pode ser de quatro tipos diferentes: de objetivo 

(goal), de tarefa, de recurso ou de softgoal, apresentadas nessa ordem na Figura 3. 

Sendo assim, uma ligação de dependência pode indicar que um ator depende de outro 

para atingir um determinado objetivo, executar uma tarefa, receber um recurso ou obter 

um serviço.  

Segundo Yu (1995), na modelagem com o framework i* um objetivo é uma 

condição ou estado de coisas que os atores gostariam de alcançar. Uma tarefa 

especifica uma forma particular de se fazer algo. Um recurso representa uma entidade 
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de natureza física ou informacional. E um softgoal representa um objetivo que tem 

níveis de satisfação e cujo critério de satisfação é subjetivo. Requisitos não funcionais 

são representados como softgoals no framework i*. 

 

Figura 3 – Ligações de dependência do modelo SD. 

 

Fonte: Autor (2014). 

  

No i* um relacionamento de dependência é composto por três partes, essas são 

descritas a seguir e apresentadas na Figura 4: 

 depender: numa ligação de dependência, o ator depender é a parte da 

relação que necessita de um outro ator (o dependee) para alcançar uma 

meta específica. 

 dependee: o ator que representa o dependee na relação de dependência é o 

responsável por possibilitar que o depender alcance o estado que almeja. 

 dependum: esse elemento é o objeto da relação de dependência e poderá 

ser um objetivo (goal), uma tarefa, um recurso ou um softgoal que o ator 

depender necessita de um dependee. 

 A Figura 4 apresenta um relacionamento de dependência de objetivo. O Ator 1 

apresentado na Figura 4-a representa o depender da relação. Já o Ator 2 (Figura 4-c) 

representa o elemento dependee da relação. Por fim, o elemento apresentado pela 

Figura 4-b é o dependum da relação de dependência que, neste caso específico, é um 

objetivo (goal).  

 

Figura 4 – Elementos de um relacionamento de dependência. 

 

Fonte: Autor (2014). 
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Para uma fácil identificação dos elementos que compõem uma relação de 

dependência, basta atentar para a direção das setas, ou D’s, presentes na ligação da 

relação, pois elas obedecem a seguinte estrutura: depender  dependum  

dependee. 

 A Figura 5 apresenta o exemplo de um modelo SD, o qual representa um 

processo de agendamento de uma reunião. Nele é possível identificar dois atores: 

Iniciador da Reunião e Participante da Reunião. Nota-se que o ator Iniciador da 

Reunião necessita que o Participante da Reunião comparece ao evento, isso é 

declarado através da ligação de dependência de objetivo Comparecer à Reunião. Esse 

mesmo ator também necessita que o Participante da Reunião forneça as Datas 

Excluídas e as Data Preferidas (dependência de recursos). Para fornecer tais recursos 

o Participante da Reunião solicita as Datas Propostas e por fim o Iniciador da Reunião 

requer a Concordância do ator Participante da Reunião. 

 

Figura 5 - Exemplo de modelo SD. 

 

Fonte: Adaptado de Yu (1995). 

 

O outro modelo do framework i* é o modelo SR, ele visa a descrição do 

detalhamento interno dos atores organizacionais, buscando evidenciar o processo pelo 

qual os objetivos são alcançados, as tarefas realizadas, os recursos fornecidos e os 

softgoals operacionalizados (YU, 1995).  

 No modelo SR surgem dois outros tipos de relacionamento: meio-fim e 

decomposição de tarefas. Essas novas ligações de relacionamentos são descritas a 

seguir e apresentadas na Figura 6: 
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 ligação meio-fim: esse tipo de ligação modela uma relação na qual um 

elemento é o meio para a satisfação de um elemento fim. Na Figura 6-a, o 

elemento do tipo tarefa representa o meio para se satisfazer um determinado 

fim, representado por algum dos elementos do i* (objetivo, tarefa, recurso ou 

softgoal). Esse tipo de relação expressa a ideia de alternativa, pois para se 

atingir um determinado fim é possível a adoção de um dentre vários meios. 

 ligação de decomposição: essa ligação modela uma situação em que uma 

tarefa é decomposta em outros elementos do i* (objetivo, tarefa, recurso ou 

softgoal), conforme exemplo da Figura 6-b. Desse modo, uma tarefa 

decomposta será considerada realizada quando todos os seus nós 

componentes forem satisfeitos. 

 

Figura 6 – Relacionamentos do modelo SR: meio-fim (a) e decomposição (b). 

 

Fonte: Autor (2014). 

 

Esses dois tipos de relacionamentos são utilizados com os elementos 

intencionais que ficam dentro da fronteira de um ator organizacional. A Figura 7 

apresenta um ator organizacional e sua respectiva fronteira. 

 

Figura 7 – O ator e a sua fronteira. 

 

Fonte: Autor (2014). 

Fronteira do ator

Ator
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Outro importante conceito relacionado ao modelo SR do i* que foi utilizado neste 

trabalho é o conceito de rotina. Segundo Yu (1995), uma rotina representa um 

determinado curso de ação, ou seja, uma alternativa, dentre várias alternativas, 

utilizada para se atingir um objetivo específico. Desse modo, uma rotina pode 

compreender um ou mais processos de negócio responsáveis por alcançar uma meta 

estratégica. 

No modelo SR as ligações de decomposição de tarefas fornecem uma descrição 

hierárquica de elementos intencionais que compõem uma rotina. Assim, uma rotina 

pode ser composta de sub-objetivos, sub-tarefas, recursos e softgoals (YU, 1997). 

A Figura 8 apresenta o recorte de uma modelagem i* no qual uma rotina está 

sendo destacada em vermelho. Essa rotina é composta pelos seguintes elementos: 

Prover Serviços de Calendário (tarefa), Atualizar Calendário (tarefa), Calendário Seja 

Apresentado (objetivo) e Mostrar Agendamento no Calendário (tarefa). Nessa figura é 

possível observar que a execução da rotina em destaque possibilita a satisfação de um 

objetivo específico do ator organizacional (Calendários Sejam Manipulados). 

Entretanto, esse mesmo objetivo poderia ter sido satisfeito através de outra rotina 

presente no mesmo grafo. Por exemplo, o objetivo poderia ter sido satisfeito através da 

escolha da tarefa Mostrar Disponibilidade de Recursos no Calendário ao invés da 

tarefa Mostrar Agendamento no Calendário. 

 

Figura 8 – Rotina em destaque. 

 

Fonte: Adaptado de Matos (2012). 
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No modelo SR, um ator dependee utiliza-se de rotinas para atingir suas metas 

organizacionais. Entretanto, uma rotina pode ser utilizada para satisfazer as 

necessidades expostas por um ator depender. Sendo assim, quando um ator possui 

uma rotina para realizar um determinado propósito, diz-se que esse ator possui a 

habilidade necessária para se alcançar este propósito especificamente (YU, 1995). 

 A Figura 9 apresenta o modelo SR do processo de agendamento da reunião 

mostrado na Figura 5. Agora os atores apresentam os elementos intencionais internos 

às suas respectivas fronteiras, apresentado os porquês de suas dependências. Por 

exemplo, a principal tarefa do ator Iniciador da Reunião é a de Organizar Reunião, essa 

tarefa foi decomposta em três elementos, os softgoals Rápido e Pouco Esforço e o 

objetivo Reunião Ser Agendada cujo meio para realização é a tarefa Agendar Reunião. 

Nota-se que essa última tarefa contribui de forma negativa para os softgoals 

apresentados. Além disso, para a tarefa Agendar Reunião é decomposta no objetivo 

Encontrar Melhor Data, cujo meio é Cruzar Datas Disponíveis, e nas tarefas Obter 

Concordância e Obter Datas Disponíveis.  

Desse modo, os dois modelos do framework i* permitem a análise das 

dependências existentes entre os atores envolvidos e o como cada ator se comporta 

para realizar suas metas e atender as dependências expostas. 

 

2.1.4 i* Orientado a Serviços 

 

Através de um estudo empírico realizado por Estrada (2008), foi identificado que 

em projetos reais de grande porte o i* apresenta como pontos fracos a ausência de 

mecanismos que promovam a granularidade e o refinamento dos modelos gerados 

pelo framework. Nesse sentido, Estrada (2008) propôs uma extensão do i* que 

possibilita minimizar os problemas detectados. A solução proposta combina elementos 

do paradigma orientado a serviços com os elementos do framework i*, permitindo a 

representação de modelos organizacionais de forma modularizada através de serviços. 

 Pelo fato da abordagem de Estrada (2008) ser baseada no framework i* e no 

paradigma orientado a serviços, ela será chamada aqui de i* orientado a serviços. 

Através dessa abordagem é possível visualizar como os objetivos dos stakeholders 

serão realizados através de serviços. Além disso, a abordagem revê e alarga a 

semântica de alguns conceitos de modelagem i*, visando uma maior clareza aos 

propósitos do método orientado a serviços. Entretanto, os conceitos básicos de ator, 

objetivo, tarefa e recurso não sofreram modificações. 
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Figura 9 – Exemplo de modelo SR. 

 

Fonte: Adaptado de Yu (1995). 
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Alguns dos elementos básicos para a construção de modelos em i* orientado a 

serviços são visualizados na Figura 10 e descritos logo a seguir. 

  

Figura 10 – Elementos básicos da modelagem i* orientada a serviços. 

 

Fonte: Autor (2014). 

 

 Conforme Estrada (2008), em sua abordagem, um ator representa uma entidade 

autônoma e social que tem objetivos estratégicos e intencionalidade. O ator poderá 

ocupar um papel de consumidor (depender) ou provedor de serviços (dependee). O 

serviço, representado por um paralelogramo, é um recurso abstrato que dá suporte 

para que um ator consumidor possa alcançar seus objetivos organizacionais através de 

um processo de negócio específico. Desse modo, as funcionalidades dos serviços são 

orquestradas através dos processos de negócio da organização. O i* orientado a 

serviços é composto de três modelos distintos (Figura 11): global, de processos e de 

protocolos. Cada um destes modelos permite uma visão diferenciada da estrutura 

organizacional analisada.  

 

Figura 11 – Modelos Global (a), de Processos (b) e de Protocolos (c) utilizados pelo i* Orientado a 
Serviços. 

 
Fonte: Adaptado de Estrada (2008). 

 



38 
 

 

 

Conforme pode ser observado na Figura 11-a o Modelo Global é uma 

representação mais abstrata do contexto organização no qual os serviços estão sendo 

providos e consumidos. A Figura 11-b apresenta o Modelo de Processo, no qual os 

processos de negócios relacionados aos serviços são detalhados. Por último, a Figura 

11-c mostra o Modelo de Protocolos, onde é expressa a coreografia entre os serviços e 

seus consumidores. 

Para um melhor entendimento desses modelos, é apresentado um exemplo 

extraído de Becerra et al. (2010) (Figuras 12, 14 e 15). Esse exemplo consiste na 

modelagem de um sistema de gerenciamento de objetos de aprendizagem e da 

interação dos atores organizacionais com este sistema. 

 O Modelo Global permite a representação dos serviços e de quais atores fazem 

o papel de consumidor e provedor desses serviços. O modelo global apresentado na 

Figura 12 detalha quatro atores consumidores de serviços (Admin, Academic, Expert e 

Expert Community) e um ator provedor de serviços (Learning Object Manager), 

apresentado em sua visão expandida.  

 

Figura 12 – Modelo Global do Learning Object Manager. 

 

Fonte: Becerra et al. (2010). 
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O ator Learning Object Manager fornece um serviço básico chamado de 

Metadata Synthesis e três serviços compostos: Assemblies Generation, Metadata 

Retrieval e LOs Management. Os serviços compostos são relacionados através das 

ligações de features (CZARNECKI e EISENECKER, 2000), as quais são apresentadas 

na Figura 13 e descritas a seguir. 

 

Figura 13 – Relações de features entre os serviços. 

 

Fonte: Autor (2014). 

 

A Figura 13 apresenta as ligações de features utilizadas por Estrada (2008) para 

relacionar os serviços no Modelo Global. Essas ligações relacionam os serviços 

compostos da seguinte forma: 

 relação obrigatória: o serviço agregado sempre estará presente quando o 

serviço controlador for utilizado. 

 relação opcional: o serviço agregado é opcional para o serviço agregador. 

 relação alternativa: é uma disjunção exclusiva, na qual o serviço controlador 

terá de escolher um serviço entre as opções agregadas. 

 relação ou: nesse tipo de relação pelo menos um serviço agregado deverá 

ser utilizado pelo controlador, mas o controlador poderá usar mais de serviço 

da relação. 

O Modelo de Processos representa as abstrações funcionais do processo de 

negócio para um serviço específico, descrevendo o fluxo de execução de vários 

processos. A Figura 14 detalha os processos de negócio referentes aos serviços 

agregados ao serviço LOs Management. As setas entre os processos estabelecem 

uma relação de dependência, assim, o processo Validate Information só ocorrerá após 

a realização do processo Input Information, por exemplo. 

Já o Modelo de Protocolos fornece a descrição de um conjunto de atividades 

estruturadas e associadas que produzem um resultado ou produto específico para um 

determinado serviço. Desse modo, o modelo apresentado na Figura 15 descreve as 

trocas de mensagens entre os atores Learning Object Manager (provedor) e Expert 
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(consumidor) com base nos processos do serviço LOs Management. Esse modelo 

representa o nível de abstração mais baixo do i* orientado a serviços. 

 

Figura 14 – Modelo de Processos com os atores Learning Object Manager e Expert. 

 

Fonte: Becerra et al. (2010). 

 

 
Figura 15 – Modelo de Protocolos envolvendo os atores Learning Object Manager e Expert. 

 

Fonte: Becerra et al. (2010). 
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A abordagem proposta nesta dissertação se utiliza apenas elementos do Modelo 

Global da abordagem de Estrada (2008). Isso ocorre devido a utilização de processos 

de identificação de serviços distintos entre essas duas abordagens. Sendo assim, os 

elementos gráficos utilizados por Estrada (2008) serão utilizados para dar suporte na 

representação dos serviços identificados pela abordagem aqui proposta. 

 

2.2 Arquitetura de Software 

 

Através dos tópicos desta seção são apresentados os principais conceitos 

relacionados à Arquitetura de Software. Também é feita uma explanação sobre o estilo 

arquitetural SOA, apresentando suas características fundamentais. Por fim, é 

apresentada a linguagem de modelagem de serviços SoaML. 

 

2.2.1 Visão Geral sobre a Arquitetura de Software 

 

Em decorrência do aumento de tamanho e da complexidade dos sistemas de 

software, os engenheiros de software começaram a recorrer a princípios como 

modularização e ocultação de informação. Desde então, tem havido uma crescente 

preocupação em compreender a estrutura global do sistema de software, fato que deu 

origem à Arquitetura de Software (AS) (NAKAGAWA, 2006).  

A AS é a disciplina que trata da macroestrutura do sistema de software, isso 

inclui o seu comportamento geral e os elementos computacionais que compõem a 

estrutura do sistema. Desse modo, uma descrição arquitetural destaca os componentes 

a partir dos quais o software será construído, detalhando seu comportamento funcional 

e fornecendo uma descrição de suas interações (GUO, 2003). 

Segundo Pressman (2011), a arquitetura não é o software operacional em si, 

mas um modelo que permite: analisar se o projeto atende aos requisitos, considerar 

alternativas arquiteturais num estágio em que as mudanças são relativamente fáceis e 

promover a redução dos riscos associados ao desenvolvimento do software. 

Durante o processo de elaboração do projeto arquitetural de um sistema de 

software, os requisitos se configuram como fator primordial para as decisões a respeito 

do modelo de arquitetura que será desenvolvido. Dessa forma, o projeto arquitetural é 

o estágio inicial do projeto de software e representa o elo entre os processos de 

engenharia de projeto e de requisitos (SOMMERVILLE, 2007). 
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Três importantes vantagens do projeto e da documentação da arquitetura do 

software podem ser destacadas (BASS et al., 2003 apud SOMMERVILLE, 2007): 

I. comunicação entre os stakeholders: o modelo arquitetural de um software 

permite uma apresentação de alto nível do sistema a ser desenvolvido, isto 

possibilita uma melhor comunicação entre as partes envolvidas.  

II. análise do sistema: a criação de uma arquitetura numa fase inicial do 

desenvolvimento do software requer algum tipo de análise, visto que 

decisões de projeto acarretam importantes efeitos sobre requisitos críticos do 

sistema, tais como: desempenho, confiabilidade e manutenibilidade.  

III. reuso em larga escala: os projetos que possuem requisitos similares tendem 

a utilizar a mesma arquitetura de software, isto permite a promoção do reuso 

em larga escala. 

Para a realização do projeto estrutural de um sistema, o arquiteto de software 

deve se valer de algum estilo arquitetônico para iniciar seu trabalho. Esses estilos 

arquitetônicos funcionam como modelos para a construção da arquitetura de um 

software, orientando o arquiteto em sua tarefa.  

Segundo Sommerville (2007), os estilos arquiteturais influenciam diretamente no 

desempenho, na facilidade de distribuição e na manutenção de um sistema. Dessa 

forma, a escolha de um ou outro estilo é fortemente influenciada pelos requisitos não 

funcionais elicitados. Contudo, Pressman (2011) destaca um número relativamente 

pequeno de estilos arquiteturais, a saber: centralizados em dados, fluxo de dados, 

chamadas e retornos, orientados a objetos e em camadas.  

 Além dos estilos arquiteturais citados anteriormente, Erl (2009) apresenta o 

estilo SOA (Service-Oriented Architecture), que suporta os princípios da orientação a 

serviços. Fugita e Hirama (2012) argumentam que uma arquitetura no estilo SOA 

possibilita a obtenção de uma infraestrutura de computação de distribuída, na qual 

serviços são ofertados e consumidos dentro de uma organização ou entre 

organizações distintas. O estilo SOA utiliza o conceito de serviços para implementar os 

blocos lógicos utilizados na estruturação do sistema de software (ERL, 2007). Mais 

detalhes sobre SOA serão apresentados na próxima seção. 

 Outro importante ponto do projeto arquitetural é a sua descrição, na qual existem 

algumas técnicas que podem auxiliar o arquiteto de software, como por exemplo a 

notação proposta pelo SAAM (Software Architecture Analysis Method) e até mesmo 

Linguagens de Descrição Arquitetural (do inglês Architecture Description Language - 

ADL) têm sido propostas para descrever a arquitetura de um sistema de software. 
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Entretanto, devido aos seus benefícios, popularidade e à possibilidade de se 

apresentar a arquitetura através de múltiplas visões, a linguagem UML (Unified 

Modeling Language) tem sido utilizada pelos arquitetos de software para a 

representação do projeto arquitetural dos sistemas de software (NAKAGAWA, 2006). 

 

2.2.2 Arquitetura Orientada a Serviços – SOA  

 

As organizações têm buscado novas abordagens tecnológicas que possam 

ajudá-las a se manter competitivas e a conquistar cada vez mais o mercado em que 

atuam. Dentre as diversas estratégias utilizadas para este propósito, a computação 

orientada a serviços vem ganhando destaque através da adoção da Service-Oriented 

Architecture (SOA). 

De acordo com Erl (2009), a computação orientada a serviços refere-se a um 

paradigma que representa uma nova geração da computação distribuída, que se utiliza 

de serviços para dar suporte aos objetivos estratégicos de uma organização. Nesse 

paradigma, um serviço é caracterizado como um recurso abstrato que representa uma 

capacidade (capability) (W3C, 2004). Já a SOA é um estilo arquitetural que serve para 

organizar e utilizar capacidades que podem estar distribuídas sob o controle de 

diferentes domínios de propriedade (OASIS, 2006).  

Em se tratando de serviços, uma capacidade se refere às habilidades que o 

negócio disponibiliza ou mesmo às habilidades providas por sistemas de software 

específicos (BROCKE e ROSEMANN, 2013). Desse modo, o estilo arquitetônico SOA 

busca aprimorar a eficiência, a agilidade e a produtividade de uma empresa, 

posicionando os serviços como os principais meios para a representação da solução 

lógica utilizada na realização dos objetivos estratégicos organizacionais (ERL, 2009). 

Diirr et al. (2013) argumentam que uma capacidade (capability) é utilizada para 

agregar um conjunto de operações coesas através de um serviço, viabilizando o 

processo de separação de interesses das operações ofertadas pelos serviços 

(BROCKE e ROSEMANN, 2013). A Figura 16 apresenta um meta-modelo no qual é 

possível perceber a relação existente entre as operações e os serviços. Nessa figura é 

mostrado que um serviço pode agrupar várias operações. Além disso, os serviços 

podem ser classificados como básicos ou compostos, estes últimos são orquestrados 

por um processo. 

Fugita e Hirama (2012) afirmam que a adoção da SOA promove mudanças 

comportamentais e culturais numa organização e listam alguns dos benefícios advindos 
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da adoção da orientação a serviços por parte de uma organização. Os principais 

benefícios citados por eles são os seguintes: facilidade de integração de aplicações, 

maior reuso dos recursos disponíveis, agilidade na resposta aos requisitos de negócio 

e o maior alinhamento entre os setores de tecnologia da informação e de negócio. 

 

Figura 16 – Relação entre processos, serviços, operações e mensagens. 

 

Fonte: Brocke e Rosemann (2013). 

 

O desenvolvimento de aplicações orientadas a serviços tem o objetivo de 

integrar componentes, formando uma rede de serviços flexíveis, desacoplados e 

distribuídos dentro do ambiente organizacional através das tecnologias existentes. 

Desse modo, os serviços da SOA podem ser executados através de computadores 

geograficamente distribuídos, realizando a comunicação entre si por meio de 

protocolos padronizados (PAPAZOGLOU e GEORGAKOPOULOS, 2003).  

A implementação dos serviços pode ser feita através de qualquer linguagem de 

programação, permitindo que as empresas possam conservar o investimento feito em 

software através do empacotamento de sistemas legados, os quais podem ser 

transformados em serviços (SOMMERVILLE, 2007). Atualmente, a plataforma 

tecnológica mais utilizada para a implementação da SOA é a tecnologia de Web 

Services (MARZULLO, 2009). Todavia, é importante salientar que SOA é um estilo 

arquitetônico independente de qualquer plataforma tecnológica, podendo ser 

representado por diferentes técnicas e tecnologias. 

O funcionamento básico de uma plataforma modelada em SOA consiste na 

interação de agentes que possuem os papéis de provedor e consumidor de serviços. 

Neste sentido, os provedores são os agentes responsáveis por disponibilizar os 
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serviços que serão utilizados pelos consumidores que os solicitarem, de modo a 

satisfazer suas necessidades. 

Segundo Marzullo (2009), em um nível mais abstrato a SOA é composta por três 

elementos básicos, os quais são descritos a seguir e apresentados na Figura 17. 

 Provedor de serviços: responsável por fornecer a infraestrutura de acesso 

(via rede) e responder às requisições internas (intranet) e externas (internet). 

 Consumidor de serviços: é o cliente do provedor de serviços, podendo ser 

uma pessoa, organização, máquina ou um componente de software. 

 Registro de serviços: gerencia os repositórios de informações sobre os 

serviços e organizações que os fornecem, determinando o comportamento 

que a organização deve ter para divulgar o serviço e como o cliente deve 

proceder para localizar o serviço desejado. 

 

Figura 17 – Modelo operação da SOA. 

 

Fonte: Adaptado de Marzullo (2009). 

 

Uma das características que distingue a SOA de outros estilos arquiteturais é 

que, a separação de interesses (separation of concerns) utilizada para a 

implementação dos blocos lógicos que formam a estrutura do sistema de software, é 

realizada através do conceito de serviço (ERL, 2009). Assim, cada serviço possui uma 

determinada capacidade, utilizada para solucionar um tipo específico de preocupação 

(BROCKE e ROSEMANN, 2013). 

A estrutura de um serviço é basicamente constituída de duas partes 

fundamentais: um contrato e uma realização. O contrato de um serviço define quais 

funções serão oferecidas e possíveis restrições para que estas funções possam ser 

utilizadas. Já a realização refere-se à parte do serviço que executa as funcionalidades 

descritas no contrato, combinando a lógica de negócio e os dados a serem 

manipulados (FUGITA e HIRAMA, 2012). 
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Brocke e Rosemann (2013) explicam que os serviços devem ser projetados com 

base nos princípios da orientação a serviços para que a SOA possa potencializar os 

seus benefícios. Os princípios que devem ser utilizados para a definição e 

implementação dos serviços listados em Erl (2009) são os seguintes: 

 contrato padronizado: é através do seu contrato que um serviço expressa o 

seu propósito e suas capacidades, isto permite que os serviços interajam 

entre si e sejam requisitados pelos seus respectivos consumidores; 

 baixo acoplamento: refere-se ao nível de interdependência entre os 

serviços, sua implementação e os consumidores do serviço. Na prática, 

busca-se reduzir o nível de acoplamento para se obter um maior nível de 

reuso dos serviços; 

 abstração: este princípio se baseia na ocultação do maior número de 

detalhes subjacentes de um serviço e tem muita influência no nível de 

acoplamento dos serviços; 

 capacidade de reuso: é um dos princípios mais enfatizados na orientação a 

serviços, pois permite redução de tempo e trabalho através do 

aproveitamento da lógica dos serviços na composição de novas soluções 

para domínios diversos; 

 autonomia: refere-se ao nível de independência de um serviço. Sua 

aplicação visa minimizar a ação das influências externas imprevisíveis as 

quais os serviços estão sujeitos; 

 independência de estado: através deste princípio, busca-se garantir a 

disponibilidade do potencial dos serviços em escala, pois os serviços devem 

ser projetados para manterem informações de estados apenas quando 

realmente for necessário; 

 visibilidade: os contratos dos serviços devem ser publicados e 

disponibilizados permitindo a descoberta e o acesso dos serviços pelos seus 

possíveis consumidores; 

 composição: com base neste princípio, os serviços devem ser projetados de 

modo que permitam fazer parte de composições de serviços, pois isto 

promove a criação de novas soluções apenas com a reorganizações dos 

serviços em novas composições. 

O processo de desenvolvimento dos serviços tem semelhança com o da 

engenharia de componentes (SOMMERVILLE, 2007), sendo que as abordagens 

existentes para a identificação de serviços se baseiam na identificação de capacidades 
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em processos de negócio da organização. Entretanto, não há um consenso quanto a 

melhor dessas abordagens (AZEVEDO et al., 2009). 

Brocke e Rosemann (2013) explicam que os métodos de identificação dos 

serviços podem ser classificados com base em diferentes pontos de partida, a saber:  

 métodos voltados para o domínio: a partir do domínio do negócio busca 

identificar serviços de alta granularidade que poderão ser decompostos em 

serviços básicos e operacionalizáveis; 

 métodos voltados para o processo: utiliza-se de modelos de processos de 

negócio para identificar os serviços que serão realizados pela TI; 

 métodos voltados para entidades: busca identificar serviços através de 

modelos de que detalham entidades, tais como: modelos de entidade, 

diagramas de classes, modelos de informação, taxonomias ou técnicas de 

brainstorming sobre as principais entidades da organização; 

 métodos que utilizam modelos de referência: modelos de referência de 

alto nível podem ser utilizados para obter as ideias iniciais para a delimitação 

dos serviços ofertados pela organização; 

 métodos híbridos: os métodos híbridos se utilizam das abordagens 

anteriormente listadas para a identificação dos serviços. Esse método é 

utilizado pela abordagem proposta neste trabalho para a realização do 

processo de identificação de serviços. 

Uma prática que é adotada no desenvolvimento de serviços é considerar uma 

etapa intermediária entre a identificação dos serviços e sua especificação. Nessa etapa 

intermediária os serviços são considerados candidatos (ERL, 2007), tendo que passar 

por um processo de análise e revisão para que se tornem um serviço realizável 

(FUGITA e HIRAMA, 2012). 

Para a análise dos serviços, Marks e Bell (2006) propõem a aplicação de uma 

série de operações lógicas sobre os serviços candidatos, objetivando reagrupar suas 

funcionalidades. Essas operações lógicas são baseadas na teoria dos conjuntos: união, 

interseção, decomposição, subconjunto e subtração. Assim, a aplicação dessas 

operações lógicas promove transformações que agregam e fragmentam os serviços 

candidatos, reorganizando suas operações para a formação dos serviços finais. 

Erl (2009) explica que os serviços podem ser categorizados com base no tipo de 

lógica que encapsula, no potencial de reuso que possui e como sua lógica se relaciona 

com os diferentes domínios da organização. Desse modo, ele apresenta três 

classificações que representam os modelos de serviços primários, são elas: 
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 serviço de entidade: são serviços que possuem alto potencial de reuso, pois 

são agnósticos à maioria dos processos da organização. Esses serviços 

proveem acesso às entidades de dados pertencentes à organização, como 

por exemplo cliente, produto, fatura, etc. As operações que esses serviços 

encapsulam são semelhantes aos métodos CRUD (Create, Read, Update e 

Delete). 

 serviço-tarefa: serviços desse tipo possuem alta granularidade e costumam 

ter menos potencial de reuso. Esses serviços são geralmente posicionados 

como controladores de uma composição de serviços. Dessa forma, os 

serviços de tarefas são relacionados a eventos provenientes aos processos 

de negócio, como por exemplo abrir uma conta, analisar crédito, aprovar 

pedido, etc. 

 serviço utilitário: esses serviços possuem baixa granularidade e são 

orientados à tecnologia e não ao negócio. Desse modo, eles têm o objetivo 

de prover funções específicas de tecnologia, como por exemplo 

transformação de dados. 

Para a representação dos serviços Erl (2007) utiliza uma notação própria e não 

padronizada. Já Fugita e Hirama (2012) descrevem os serviços através dos diagramas 

da UML. Entretanto, o OMG (2012) criou um profile da UML, chamado de SoaML, que 

contempla várias possibilidades para a representação e documentação dos serviços, 

tais como: capacidades, mensagens, interfaces, contratos, participantes e arquitetura 

de serviços. Esse profile será apresentado com mais detalhes no tópico a seguir. 

 

2.2.3 A Linguagem SoaML 

 

A linguagem de modelagem UML tem sido utilizada para a documentação de 

arquiteturas de sistemas de software. Essa utilização apresenta algumas vantagens: os 

desenvolvedores possuem familiaridade com a linguagem, o mapeamento para a 

implementação é facilitado e existem muitas ferramentas de software para auxiliar no 

processo de modelagem (NAKAGAWA, 2006). 

 Apesar dos benefícios apresentados pela UML, ela não fornece suporte nativo 

para a modelagem de serviços em sua versão padrão. Porém, ela traz mecanismos 

que permitem a criação de extensões. Essas extensões são chamadas de profiles e 

possibilitam a aplicação da UML padrão a domínios específicos, como por exemplo o 

da SOA (DIIRR et al., 2013). 
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 Nesse sentido, um profile chamado de SoaML foi proposto pelo OMG (2012) 

para a modelagem de serviços através da UML. Desse modo, a descrição de serviços 

através da SoaML se mostra relevante, pois a familiaridade que os desenvolvedores já 

possuem com a UML padrão facilita a sua adoção (PAIM et al., 2012). 

 Através dos elementos disponibilizados pela SoaML é possível criar diagramas 

UML para a representação das estruturas de sistemas de software que utilizam o estilo 

SOA, possibilitando a geração dos primeiros artefatos para a implementação da 

arquitetura do software através das ferramentas de apoio existentes (DIIRR et al., 

2013). 

 Os diagramas e elementos presentes na SoaML permitem descrever 

capacidades, mensagens, interfaces, contratos, protocolos, participantes e seus 

papéis, além do detalhamento da arquitetura dos serviços (PAIM et al., 2012). A seguir, 

são apresentados os principais recursos ofertados pelo profile. 

Na SoaML uma capacidade representa a habilidade de agir e produzir um 

resultado que alcança um objetivo específico. Dessa forma, uma capacidade é 

apresentada como um conjunto coeso de funções ou recursos que um participante 

provedor oferece através de um serviço (OMG, 2012). As capacidades são utilizadas 

para identificar serviços necessários sem levar em conta como eles serão 

implementados e oferecidos (DIIRR et al., 2013).  

Através dos diagramas de capacidades os arquitetos de software podem fazer a 

análise de como os serviços irão se relacionar e como eles podem ser combinados 

para formar uma capacidade maior antes de serem atribuídos a um determinado 

participante (OMG, 2012). 

Uma capacidade pode ser representada através de um diagrama de classe ou 

componente com o estereótipo <<Capability>> ou ícone específico para denotar um 

diagrama de capacidade. A Figura 18 apresenta uma capacidade chamada Fatura 

sendo representada através de uma classe. Salienta-se a utilização do estereótipo 

acima do identificador do diagrama. 

 

Figura 18 – Diagrama de capacidade da SoaML. 

 

Fonte: Adaptado de Diirr et al. (2013). 
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 Uma capacidade também poderá depender de outras capacidades para ser 

fornecida. Desse modo, as dependências de uso existentes entre as capacidades 

servem para mostrar como elas estão relacionadas (OMG, 2012). A Figura 19 mostra 

como a capacidade Compra está se relacionado com as capacidades Fatura, 

Programacao e Remessa através de uma ligação de uso. 

 
 

Figura 19 – Ligação de dependência entre capacidade da SoaML. 

 

Fonte: Adaptado de Diirr et al. (2013). 

 

Para especificar o intercâmbio de informações entre um serviço provido e seus 

consumidores são utilizados diagramas de mensagens. Na SoaML as mensagens são 

representadas como um DataType da UML, contendo o estereótipo <<MessageType>> 

(OMG, 2012). Na Figura 20 é apresentado o diagrama de uma mensagem chamada de 

FaturaMensagem, que contêm os atributos conteudo e faturaID. 

 

Figura 20 – Diagrama de mensagem da SoaML. 

 

Fonte: Adaptado de Diirr et al. (2013). 

 

 As mensagens representam os dados que são passados ou retornados pelos 

serviços através da invocação de uma operação específica. Essas operações são 

descritas através dos diagramas de capacidades e detalhadas através das interfaces 

dos serviços ofertados (OMG, 2012). 
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Em SoaML, a especificação das operações que os serviços oferecem aos seus 

consumidores é feita através de uma interface de serviços serviço (ELVESÆTER et al., 

2011). Uma interface é vista como a assinatura de um serviço, na qual são 

apresentadas as operações, parâmetros de entrada e saída e as possíveis exceções 

de serviço (REVOREDO et al., 2010). 

As interfaces dos serviços podem ser de dois tipos: simples ou bidirecional. Uma 

interface simples é utilizada nos casos de serviços que não necessitam de um retorno 

(call-back) do consumidor para ser oferecido. Já com uma interface bidirecional ocorre 

o oposto da interface simples, necessitando de um retorno do consumidor para ser 

provido e precisando ter seu protocolo definido através de um diagrama de sequência 

ou atividades (OMG, 2012). 

A Figura 21 apresenta uma interface chamada de FaturaServico. Como pode ser 

observado através dessa figura as interfaces de serviços são representadas através da 

notação de uma classe com o estereótipo <<ServiceInterface>>.  

No caso da modelagem de serviços bidirecionais é necessário especificar 

também as interfaces provedora e consumidora do serviço. Dessa forma, a 

ServiceInterface deverá realizar a interface provedora e usar a interface consumidora, 

como pode ser visto na Figura 21, em que a ServiceInterface RemessaServico realiza a 

interface provedora Remessa e usa a interface consumidora 

ProcessamentoProgramacao. Além disso, uma ServiceInterface conjugada chamada 

de ~RemessaServico foi criada para representar a perspectiva do consumidor do 

serviço. A interface conjugada faz o processo inverso da sua respectiva 

ServiceInterface, ou seja, realiza a interface consumidora e usa a interface provedora. 

 

Figura 21 – Interface de serviço da SoaML. 

 

Fonte: Adaptado de Diirr et al. (2013). 

 

Outro detalhe, apresentado pela Figura 22 é que uma ServiceInterface pode 

expor uma determinada capacidade, como é o caso da ServiceInterface 

RemessaServico e da capacidade Remessa. Uma exposição de capacidade representa 

que a ServiceInterface provê as operações da capacidade, as quais são detalhadas 

através da interface provedora do relacionamento (DIIRR et al., 2013). 
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Figura 22 – Interfaces de um serviço bidirecional em SoaML. 

 

Fonte: Adaptado de Diirr et al. (2013). 

 

Uma outra forma de modelar um serviço é através de um contrato, no qual são 

especificadas as responsabilidades dos envolvidos com o serviço. Por meio de um 

contrato é possível especificar um serviço sem ter que levar em conta suas 

capacidades, realização ou como o serviço será implementado (OMG, 2012).  

Sendo assim, um contrato é utilizado pela SoaML para a modelagem de acordos 

entre duas ou mais partes, no qual cada uma dessas partes é representada por um 

papel específico, no mínimo um provedor e um consumidor do serviço (ELVESÆTER 

et al., 2011). Desse modo, os participantes que ocuparem algum dos papéis de um 

contrato devem concordar com os termos, condições, interfaces e coreografia 

estabelecidos para a utilização do serviço (DIIRR et al., 2013). 

Em SoaML um contrato é representado através de um diagrama de colaboração 

contendo o estereótipo <<ServiceContract>> ou algum ícone específico para a 

identificação. Na Figura 23 é apresentado um contrato de serviço contendo dois papéis: 

um provedor chamado de transportador cuja a interface é Remessa e o outro é um 

consumidor chamado de solicitante cujo tipo da interface é 

ProcessamentoProgramacao. 
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Os papéis que os participantes de um serviço ocupam podem ser identificados 

através de um ícone específico: um círculo para identificar um provedor e um 

semicírculo para identificar o consumidor do serviço (DIIRR et al., 2013).  

Papéis e participantes são elementos distintos na modelagem SoaML. Desse 

modo, um participante pode ocupar o papel de provedor para um determinado serviço e 

desempenhar o papel de consumidor para um outro serviço. Já os participantes são 

entidades que proveem ou consomem serviços, podendo ser um sistema de software, 

por exemplo (DIIRR et al., 2013). 

 

Figura 23 – Contrato de serviço na SoaML. 

 

Fonte: Adaptado de Diirr et al. (2013). 

 

Não há um limite para a quantidade de serviços que um participante pode prover 

ou consumir. Entretanto, um participante não pode realizar ou utilizar interfaces de 

serviços diretamente, devendo fazê-lo através de portas de serviço ou requisição 

(DIIRR et al., 2013).  

Na especificação de um participante cada contrato de serviço no qual o 

participante está envolvido deve ser representado como uma porta provedora ou 

consumidora de serviço incorporada ao participante, conforme seu papel no contrato 

(REVOREDO et al., 2010).  

A linguagem SoaML utiliza um diagrama de classe ou componente com o 

estereótipo <<Participant>> ou com um ícone específico para representar um 

participante de uma arquitetura. A Figura 24 mostra dois participantes com suas portas 

provedoras e consumidoras de serviço. Observa-se que o participante Fornecedor 

possui uma porta para o serviço bidirecional Fatura, motivo pelo qual sua porta 

apresenta uma interface provedora e outra consumidora. Já o participante 

ProcessamentoOrdem possui quatro portas, sendo Compra provedora e Fatura, 

Programacao e Remessa portas consumidoras de serviço. 
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Os participantes também podem ser utilizados para compor visões de alto nível 

de uma arquitetura SOA. Essa visualização é possível por intermédio de uma 

Arquitetura de Serviços, representada por um diagrama de colaboração com o 

estereótipo de <<ServicesArchitecture>> ou ícone específico (OMG, 2012). 

A arquitetura de serviços descreve como os participantes trabalham juntos para 

alcançar um determinado propósito, provendo e consumindo serviços representado 

através de contratos (OMG, 2012). No exemplo da Figura 25 é apresentada uma 

arquitetura de serviços para um Processo de Ordem de Compra. Essa arquitetura 

possui quatro participantes: processadorPedido, fornecedor, programador e 

transportador. Também é possível perceber que cada participante possui uma ligação 

com um contrato e que em cada ligação há uma descrição do papel que o participante 

ocupa no contrato. Dessa forma, cada contrato possuirá no mínimo dois participantes 

interligados a ele. 

Mesmo a especificação de uma <<ServicesArchitecture>> sendo opcional, é 

altamente recomendado que seja feita, pois ela apresenta uma visão de alto nível do 

conjunto de participantes e de como eles trabalham juntos para um determinado 

propósito (OMG, 2012). Nesse sentido, a especificação de uma arquitetura de serviços 

permite uma melhor compreensão dos serviços prestados e consumidos e das 

dependências existentes entre os participantes envolvidos. 

 

Figura 24 – Participantes e portas de serviço em SoaML. 

 

Fonte: Adaptado de Diirr et al. (2013). 
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Figura 25 – Arquitetura de serviços em SoaML. 

 

Fonte: Adaptado de Diirr et al. (2013). 

  

Um outro nível de abstração para a apresentação de uma arquitetura é o 

detalhamento interno de como os serviços de um participante trabalham juntos para um 

determinado propósito (DIIRR et al., 2013). Através da Figura 26 são mostrados os 

detalhes internos do participante Ordem de Compra, que fornece a interface para o 

serviço Compra, delegado ao ProcessadorOrdem que consome os serviços 

programacao, remessa e fatura. 

 

Figura 26 – Detalhes da arquitetura de um participante em SoaML. 

 

Fonte: Adaptado de Diirr et al. (2013). 
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Como pôde ser visto, através da linguagem SoaML é possível realizar a 

documentação de capacidades, mensagens, interfaces, contratos e participantes de 

uma arquitetura orientada a serviços, sendo que por meio ferramentas computacionais 

de apoio é possível promover a geração de artefatos iniciais para a implementação dos 

serviços modelados. 

2.2.4 Análise dos Serviços 

 

Para que os serviços identificados para um sistema possuam as características 

desejadas e estejam alinhados aos princípios da orientação a serviço, faz-se 

necessária a utilização de algum método de análise orientado a serviços. Sendo assim, 

nessa seção será apresentado o processo de análise de serviços proposto por Marks e 

Bell (2006), o qual se baseia na utilização de operações lógicas de conjuntos para 

obtenção dos serviços finais. As operações utilizadas pelo método são: união, 

interseção, decomposição, subconjunto e subtração. Essas operações são explicadas 

logo a seguir. 

 União: a operação de união serve para consolidar dois ou mais serviços. 

Assim, os elementos de serviços candidatos distintos que forem submetidos 

a uma operação de união serão consolidados para dar origem a um único 

serviço final. A união não é uma operação destrutiva, ela apenas agrupa 

serviços distintos com base em similaridades, formando um único novo 

serviço. Nesse tipo de operação, o serviço resultante terá uma granularidade 

maior que a dos serviços que o originaram. 

 Interseção: através de uma operação de interseção as operações comuns, 

que forem identificadas em outros serviços devem ser deslocadas para a 

formação de um novo serviço. Os serviços gerados através dessa operação 

possuirão um alto nível de reuso, visto que esses serviços já surgirão com 

vários consumidores. 

 Decomposição: a operação de decomposição serve para fragmentar um 

serviço, gerando dois ou mais serviços finais. A fragmentação deverá ser 

feita com base na similaridade das operações do serviço original. Um dos 

efeitos dessa operação é a diminuição da granularidade de serviços 

envolvidos. 
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 Subconjunto: através da operação de subconjunto, serviços candidatos são 

agregados a um outro serviço já existente. Essa operação promove a criação 

de composições de serviços. Assim, serviços de menor granularidade dão 

suporte a um serviço de maior granularidade. 

 Subtração: essa operação é utilizada quando um serviço candidato possui 

uma ou mais funções que não são necessárias ou criam dificuldade para a 

implementação, reuso ou gerenciamento do serviço. Nesses casos, tais 

operações desnecessárias podem ser subtraídas dos serviços. 

Após serem submetidos às operações lógicas de conjunto propostas por Marks e 

Bell (2006), os serviços candidatos serão considerados serviços finais, os quais estão 

num estado apropriado para serem implementados. 

 

2.3 O Modelo Twin Peaks 

 

Os requisitos de software representam os objetivos e as restrições que os clientes 

ou usuários desejam que sejam atendidos através do sistema de software a ser 

desenvolvido (SOMMERVILLE, 2007). A fase de definição dos requisitos de um 

sistema é considerada uma das etapas mais críticas do processo de desenvolvimento 

de um software (MACHADO, 2011).  

Entretanto, Pressman (2011) explica que durante o processo de engenharia de 

requisitos também haverá algum trabalho relacionado ao projeto de arquitetura do 

software e que durante as atividades de arquitetura existirão tarefas relacionadas aos 

requisitos. Em consonância, Sommerville (2007) argumenta que existe uma 

significativa sobreposição entre os processos de ER e o projeto arquitetural do sistema 

de software. 

 A relação entre os requisitos e a arquitetura de software é tópico de vários 

debates, nos quais muitos pesquisadores consideram que os requisitos representam o 

espaço do problema e a arquitetura representa o espaço da solução de um software 

(de BOER e van VLIET, 2009). Desse modo, algumas abordagens têm buscado criar 

uma ponte que promova uma melhor integração entre as fases de requisitos e de 

arquitetura do software. Muitas dessas abordagens se baseiam nos princípios 

defendidos pelo modelo Twin Peaks (NUSEIBEH, 2001).  

 Numa abordagem baseada no modelo Twin Peaks, os engenheiros de requisitos 

e os arquitetos de sistemas trabalham em conjunto e de forma iterativa para descrever 

os artefatos que devem ser produzidos. Isso permite com que o desenvolvimento de 
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software seja mais rápido e o gerenciamento dos requisitos e da arquitetura do sistema 

mais integrado.  

O modelo Twin Peaks defende que o desenvolvimento das especificações de 

requisitos e o projeto da arquitetura devem ser feitos de forma simultânea. Dessa 

forma, a especificação do problema (requisitos) e a estrutura da solução (arquitetura) 

são submetidos a um processo iterativo que produz progressivamente especificações 

de requisitos mais detalhadas juntamente com o projeto de arquitetura do software. 

Apesar de haver um processo iterativo entre as especificações dos requisitos e a 

arquitetura do software, essas duas estruturas se mantem separadas e preservadas 

(NUSEIBEH, 2001).  

A Figura 27 apresenta dois picos, um representando os requisitos e o outro 

representando a arquitetura do software. Nessa figura é perceptível a existência de um 

processo de especificação iterativo envolvendo as fases de requisitos e de arquitetura. 

Esse processo parte de um nível de detalhes mais geral e segue em direção a 

produção de artefatos mais bem detalhados para o sistema proposto.  

Sendo assim, o modelo Twin Peaks ajuda a resolver muitos problemas 

relacionados ao desenvolvimento de software que são descritos na literatura (CHING e 

GRYCE, 2003). Nesse contexto, a abordagem proposta neste trabalho visa obter o 

projeto de uma arquitetura orientada a serviços a partir das especificações de 

requisitos, princípio defendido pelo modelo Twin Peaks. Assim, por meio da realização 

de um mapeamento entre modelos é possível realizar a evolução da arquitetura de 

software através da atualização dos requisitos considerados. 

 

Figura 27 – Visão geral do modelo Twin Peaks. 

 

Fonte: Nuseibeh (2001). 
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2.4 O Método GQM 

 

A utilização de métricas, durante o processo de desenvolvimento de um sistema 

de software, permite o gerenciamento do projeto e a garantia de um produto final de 

melhor qualidade. Entretanto, devido ao grande número de métricas existentes pode 

ser difícil a escolha de qual utilizar em uma determinada situação. Sendo assim, uma 

maneira organizada de planeja o trabalho de medição é através do método GQM 

(Goal-Question-Metric) (KOSCIANSKI e SOARES, 2007). 

 O método GQM foi proposto por Basili (1992) e serve para organizar o 

planejamento de medição de software, buscando dar suporte para a identificação de 

objetivos que possam ser traduzidos em medições quantitativas. A abordagem utilizada 

por esse método é compreendida por uma estrutura de três níveis:  

 nível conceitual: nesse nível são estabelecidos os objetivos (goals) a serem 

alcançados pela execução do processo de medição.  

 nível operacional: aqui se busca identificar perguntas (questions) que 

possam contribuir com a realização dos objetivos expostos no nível 

conceitual. 

 nível quantitativo: nesse último nível são definidas as métricas (metrics) que 

serão utilizadas para dar respostas quantitativas às questões propostas no 

nível operacional. 

O método GQM deve ser aplicado de cima para baixo, percorrendo os três níveis 

que o compõem. Desse modo, o processo de medição é iniciado pela identificação de 

objetivos (nível conceitual) que estejam alinhados ao objeto da medição: projetos, 

produtos ou processos. Em seguida, as questões (nível operacional) que auxiliam na 

realização dos objetivos elencados devem ser elaboradas. Por fim, algumas métricas 

(nível quantitativo) devem ser utilizadas para responder às questões propostas. 

A aplicação do método GQM deve ser conduzida através das suas quatro etapas 

componentes:  

 definição: aqui são apresentados o objeto de estudo, o foco, o ponto de vista 

e o contexto de cada objetivo. 

 planejamento: nesta fase são estabelecidos todos os procedimentos 

necessários para a realização do processo de medição. 

 coleta de dados: através dessa etapa é feita a coleta dos dados que serão 

utilizados para a medição. 
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 interpretação: a última etapa serve para a obtenção de respostas às 

questões estabelecidas no início do plano de medição. 

O processo de mensuração realizado com auxílio do método GQM se torna 

simples e estruturado, apoiando o analista na obtenção de informações relacionadas 

ao objeto mensurado. 

 

2.5 Considerações Finais 

 
Neste capítulo foi visto que os requisitos representam os objetivos e restrições 

que os stakeholders desejam alcançar através do software a ser desenvolvido 

(SOMMERVILLE, 2007). Além disso, foi explicado que a ER é a disciplina ES que trata 

de todo o processo relacionado aos requisitos. 

 Nesse mesmo contexto, foi mostrado que as lacunas existentes na ER 

tradicional contribuíram para o surgimento de técnicas orientadas a objetivos, como por 

exemplo o framework i* criado por Yu (1995).  

 O capítulo também apresentou conceitos relacionados à arquitetura de software, 

abordando o estilo arquitetural SOA, que vem apresentando novos desafios para a ER. 

Desse modo, novas abordagens têm sido propostas, como por exemplo o i* Orientado 

a Serviços (ESTRADA, 2008), uma abordagem que utiliza os princípios do paradigma 

orientado a serviços através de uma adaptação do framework i*. 

Também foi visto que abordagens baseadas no modelo Twin Peaks oferecem 

um processo de desenvolvimento iterativo, no qual as especificações de requisitos e o 

projeto de arquitetura do software são realizados de modo simultâneo e independente. 

E ao final do capítulo foi apresentado o método GQM, que auxilia na estruturação do 

processo de medição de softwares.  

 O próximo capítulo apresentará a abordagem proposta nesta dissertação e um 

exemplo de aplicação. 
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Capítulo  

3 
3. Abordagem Proposta 
 

 

Este capítulo descreve a abordagem proposta, detalhando os elementos 

necessários para a sua aplicação. Além disso, apresenta um exemplo de aplicação que 

demonstra todo o processo para obtenção de uma arquitetura estilo SOA a partir de 

modelos de requisitos. 
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3.1 Introdução 

 
Neste capítulo é apresentada uma abordagem sistemática que auxilia o 

engenheiro de software no processo de identificação de serviços em modelos 

organizacionais descritos por meio do framework i*, os quais serão modelados através 

da linguagem arquitetural SoaML.  

Nessa abordagem, os requisitos organizacionais modelados através do i* são 

analisados visando a identificação de serviços, que serão representados em um 

modelo intermediário, juntamente com seus respectivos provedores e consumidores. O 

modelo i* com os serviços candidatos identificados possibilitará a produção dos 

artefatos iniciais para o projeto de uma arquitetura de software no estilo SOA. 

A representação dos serviços em modelos i* é auxiliada pelo diagrama de 

serviços proposto por Estrada (2008). Nessa representação, um elemento gráfico na 

forma de um paralelogramo é utilizado para representar cada serviço identificado nos 

modelos i* e as relações entre os serviços são representadas através das ligações de 

features apresentadas por Czarnecki e Eisenecker (2000).  

A análise dos serviços candidatos é feita com base na utilização das operações 

de conjuntos defendidas por Marks e Bell (2006). Já o mapeamento do modelo i* 

orientado a serviços para os diagramas da SoaML é feito através da correlação dos 

conceitos apresentados em ambas as modelagens: i* e SoaML. 

Nesse sentido, a abordagem proposta promove a obtenção de serviços alinhados 

aos conceitos da SOA a partir de modelos i*, permitindo a geração de uma modelagem 

arquitetural inicial para sistemas orientados a serviços através da linguagem SoaML. O 

detalhamento do processo dessa abordagem é feito nas seções que se seguem. 

 

3.2 Contextualização da Abordagem 

 

Segundo Erl (2009), a identificação de serviços é feita através do princípio da 

separação de interesses (separation of concerns), de modo que operações passíveis 

de automatização serão encapsuladas em serviços (FUGITA e HIRAMA, 2012). 

Contudo, Silva e Leite (2005) destacam que há várias intepretações para o que se 

configura “interesses” em software. Algumas dessas interpretações consideram que um 

interesse pode ser uma propriedade observável desejada, uma feature, uma 

responsabilidade ou mesmo um subproblema. Sendo assim, para que o processo de 

identificação de serviços seja possível no âmbito do framework i*, faz-se necessária a 
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caracterização de quais estruturas ou elementos desse framework poderão ser 

relacionados ao conceito de capacidade utilizado pela SOA. 

No framework i*, o modelo SD permite a representação das dependências entre 

atores distintos. Uma dependência é uma relação na qual um determinado ator 

(chamado de depender) necessita de outro (chamado de dependee) para atingir uma 

determinada meta organizacional (YU, 1995). Esse cenário pode ser observado através 

da Figura 28, onde o Ator A (depender) necessita do Ator B (dependee) para que o 

anseio expresso pela relação de dependência seja satisfeito. Desse modo, é possível 

perceber que o Ator A requer do Ator B uma atitude que possa satisfazer a sua 

necessidade. 

 

Figura 28 – Relação de dependência i* e serviços. 

 
Fonte: Autor (2014). 

 

Ao fazer um paralelo da situação retratada na Figura 28 com o conceito de 

serviço2, é possível perceber que um ator dependee presta um determinado serviço 

para que a necessidade declarada pelo ator depender seja resolvida. Assim, observa-

se que uma ligação de dependência entre atores no modelo SD do framework i* 

estabelece uma relação na qual um ator consumidor faz requisições de determinados 

serviços para um ator provedor (ESTRADA, 2008). 

Porém, as informações que os modelos SD fornecem não são suficientes para se 

identificar os serviços que um determinado ator presta para outro, pois podem haver 

situações nas quais um ator depender pode ter mais de uma ligação de dependência a 

um mesmo serviço prestado pelo ator dependee ou os elementos que compõem o 

serviço podem necessitar de retornos (dependências) do ator depender. Tais situações 

não podem ser visualizadas através do modelo SD. Com isso, uma visão mais 

detalhada do comportamento do ator dependee se faz necessária, para que se possa 

identificar os elementos que ele utiliza para atender às requisições do ator depender. 

Essa visualização mais detalhada é conseguida através do modelo SR do i*. Modelo 

                                            
2 Um serviço pode ser definido como um trabalho realizado por prestador para um requisitante (FUGITA 
e HIRAMA, 2012). 



64 
 

 

 

que apresenta a estrutura interna dos atores e lista os elementos racionais que cada 

ator possui (YU, 1995). 

No modelo SR é possível observar quais elementos intencionais do ator 

dependee estão relacionados à solução necessária para satisfazer uma requisição de 

um depender. Esses elementos intencionais internos à fronteira de um ator são 

organizados através de grafos compostos por rotinas3. Esses grafos formam 

relacionamentos meio-fim e de decomposição (YU, 1995; YU, 1997). No modelo SR, 

um ator dependee utiliza uma ou mais rotinas para atingir suas próprias metas 

organizacionais. Contudo, os elementos pertencentes a uma rotina podem ser 

utilizados para satisfazer as necessidades expostas por um ator depender (YU, 1995; 

YU, 1997). 

A Figura 29 apresenta uma modelagem SR relacionada a uma empresa de 

seguros de saúde, na qual três atores (Paciente, Médico e Companhia de Seguros) 

colaboram para a realização dos processos organizacionais de uma seguradora. 

Através dessa figura é possível notar que a principal meta do ator Companhia de 

Seguros é a de Conduzir a Empresa. Nesse ator, a rotina destacada em vermelho é 

responsável por viabilizar a meta principal da Companhia de Seguros. Essa mesma 

rotina servirá para atender aos anseios expostos pelos atores dependers através das 

ligações de dependência. Assim, o ator Companhia de Seguros utiliza a rotina, através 

da tarefa Vender apólice, para satisfazer às requisições do ator Paciente e das tarefas 

Aprovar tratamento e Reembolsar Tratamento (decompostas da tarefa Processar 

Reinvindicação) para atender às requisições do depender Médico.  

Desse modo, é possível concluir que uma rotina pode auxiliar nas metas de vários 

atores organizacionais distintos, sendo que cada grafo de rotina é utilizado para 

resolver uma meta principal do ator depender. Assim, cada rotina de um ator depender 

apresenta contextos funcionais compostos por um conjunto de elementos intencionais 

que representam as operações necessárias para o atendimento dos anseios dos atores 

envolvidos. É importante ressaltar que os anseios dos atores depender e dependee 

estão contidos nos grafos compostos pelas rotinas do dependee. 

Diante disso, é possível utilizar os contextos funcionais presentes no grafo de 

uma rotina para se realizar a separação dos interesses na forma de serviços no i*. 

Nesse sentido, os contextos funcionais desses grafos são relacionados ao conceito de 

                                            
3 Uma rotina representa um determinado curso de ação, ou seja, uma alternativa, dentre várias 
alternativas, que é utilizada para se atingir um objetivo específico (YU, 1995). 
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capacidade da SOA, visto que em SOA uma capacidade representa um conjunto coeso 

de funções ou recursos que um serviço prestado pode oferecer (OMG, 2012). 

 

Figura 29 - Dependências e rotinas. 

 

Fonte: Adaptado de Yu (1995). 

 

Dessa maneira, os elementos intencionais que compõem as rotinas de um grafo 

no modelo SR do framework i*, podem ser considerados operações candidatas de um 

serviço, pois esses elementos são utilizados pelas rotinas para se alcançar uma 

determinada meta organizacional (YU, 1995). 

Nessa abordagem, as rotinas automatizáveis serão inicialmente consideradas 

como capacidades e serão representadas na forma de serviços candidatos, os quais 

são modelados através dos elementos gráficos propostos por Estrada (2008). Além 

disso, os serviços candidatos iniciais4 deverão ser submetidos a um processo de 

análise através das operações de transformação de serviços sugeridas por Marks e 

                                            
4 Um serviço candidato inicial é aquele que contém uma rotina que ainda não passou pelo processo de 
análise de serviços. Desse modo, a rotina poderá apresentar contextos funcionais ou de entidade 
distintos. 
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Bell (2006), visando melhorar os níveis de coesão, reuso, granularidade e acoplamento 

desses serviços. É através do processo de análise que os contextos funcionais das 

rotinas iniciais serão decompostos e realocados em serviços mais coesos.  

Após os serviços candidatos serem identificados, analisados e representados 

através da modelagem i*, será possível mapeá-los para uma representação arquitetural 

SOA e representa-los através da linguagem SoaML (OMG, 2012). 

 
3.3 Detalhamento da Abordagem 

 

A abordagem proposta nesta dissertação auxilia na obtenção de um projeto inicial 

da arquitetura de software para sistemas orientados a serviços, cuja descrição é feita 

em SoaML. Esse projeto arquitetural será obtido através de modelos organizacionais 

descritos através do framework i* original (YU, 1995). Desse modo, a abordagem tem 

como entrada (origem) modelos i* contendo ou não um ator que representa o sistema a 

ser desenvolvido e como saída (destino) modelos descritos em SoaML (OMG, 2012). 

Para que isso seja possível, a abordagem utiliza um processo composto por três 

atividades principais. 

I. Identificação dos Serviços Candidatos: esta atividade recebe como 

entrada um modelo organizacional descrito através do framework i* e a partir 

dele procura identificar rotinas automatizáveis, as quais serão agrupadas em 

serviços candidatos, fornecendo como saída um modelo i* orientado a 

serviços. Por último, os serviços candidatos iniciais serão delegados a um 

ator que representa o sistema a ser desenvolvido, caso não exista. 

II. Análise dos Serviços Candidatos: nesta etapa o modelo i* Orientado a 

Serviços produzido pela etapa anterior é analisado através das operações 

sugeridas por Marks e Bell (2006) para melhorar a coesão, granularidade e 

reuso dos serviços candidatos. O resultado da realização dessa atividade é 

um modelo de requisitos i* Orientado a Serviços com os serviços candidatos 

e seus relacionamentos. 

III. Mapeamento entre Modelos: esta última atividade recebe o modelo de 

requisitos i* Orientado a Serviços e produz como saída um modelo 

arquitetural inicial descrito em SoaML (OMG, 2012). Esse procedimento é 

feito através de um processo de mapeamento entre os modelos. 

As atividades, entradas e saídas supracitadas podem ser visualizadas através 

da Figura 30, na qual o processo utilizado pela abordagem está descrito através de um 
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diagrama em notação BPMN (OMG, 2011a). Essa figura mostra a ordem de execução 

das atividades de identificação, análise e mapeamento dos serviços, além de 

apresentar quais recursos são recebidos e produzidos em cada uma das atividades. 

 
Figura 30 – Processo de identificação, análise e modelagem de serviços. 

 
Fonte: Autor (2014). 

 

Para auxiliar no processo de modelagem dos serviços das duas primeiras 

atividades da abordagem, foram estabelecidas as seguintes heurísticas de modelagem 

de serviços [HMS] para o framework i*: 

 [HMS-01] Cada serviço candidato identificado será representado através de 

um paralelogramo, como sugerido por Estrada (2008) na notação do seu 

Modelo Global. Desse modo, um paralelogramo simboliza o módulo que 

encapsula os elementos do i* que representam um determinado serviço. 

 [HMS-02] As composições de serviços serão representadas através das 

ligações de features propostas por Czarnecki e Eisenecker (2000). Dessa 

forma, funcionalidades de uma decomposição de tarefas que forem 

deslocadas de um serviço para um outro estabelecerão uma ligação de 

features obrigatória entre o serviço origem e o serviço destino, sendo o 

serviço origem o controlador dessa composição. Já em situações em que um 

grafo meio-fim de um serviço possuir um meio delegado a outro serviço, a 

ligação utilizada será a de features alternativa. Essas ligações de features já 

são utilizadas pela abordagem de Estrada (2008) para descrever o 

relacionamento dos serviços no i*. 

 [HMS-03] Os serviços candidatos identificados nos modelos i* deverão 

receber identificadores (nomes) significativos. Dessa forma, o nome de cada 

serviço deve representar o grupo de funcionalidades que o serviço oferece. 
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Dificuldades para a escolha um nome significativo pode indicar falta de 

coesão nas funcionalidades do serviço (FUGITA e HIRAMA, 2012). 

Já para a realização da atividade de mapeamento os modelos i* com os serviços 

serão traduzidos em diagramas da SoaML. A Tabela 1 resume a relação estabelecida 

entre os elementos do modelo i* e os elementos dos diagramas da SoaML. 

 

Tabela 1 – Relação entre os elementos do i* e os diagramas da SoaML. 

MAP i* Orientado a Serviços SoaML 

01 Elementos intencionais internos a um 

paralelogramo. 

Capacidades 

02 Ligações de dependência entre atores e 

serviços. 

Mensagens 

03 Elementos intencionais internos a um 

paralelogramo em conjunto com as 

ligações de dependência entre atores e 

serviços. 

Interfaces 

04 Ligações de dependência entre atores e 

serviços. 

Contratos 

05 Atores Participantes 

06 Ligações de dependência entre atores e 

serviços. 

Papéis 

07 Modelo contendo atores, serviços e 

dependências. 

Arquitetura de Serviços 

Fonte: Autor (2014). 

 

Nos tópicos que seguem são apresentados os detalhes relativos as atividades 

adotadas pela abordagem e seus respectivos recursos. 

3.3.1 Atividade I – Identificação dos Serviços Candidatos 

 
A primeira atividade da abordagem proposta é a identificação de um conjunto de 

operações automatizáveis (capability5) que possam ser agregadas através de serviços 

candidatos. Sendo assim, no framework i*, as operações candidatas serão 

agrupamentos de elementos intencionais que possam ser automatizados por um 

serviço, estes agrupamentos podem ser localizados através dos grafos das rotinas.  

                                            
5 Apesar de existir o conceito de capability no framework i*, esse não se aplica ao trabalho exposto 
nessa dissertação. Dessa forma, o conceito de capability referido ao longo do trabalho se trata de um 
conceito da SOA. 
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Para a realização desta atividade será necessário analisar o domínio da 

modelagem i* fornecida como entrada para que a identificação das capacidades 

existentes nas rotinas seja possível. Desse modo, a atividade de identificação dos 

serviços candidatos iniciais pode ser dividida nas seguintes etapas: 

I. identificação dos atores que oferecem rotinas automatizáveis. 

II. encapsulamento das rotinas automatizáveis em serviços candidatos. 

III. delegação dos serviços candidatos para um ator sistémico. 

A primeira etapa dessa atividade é a identificação dos atores dependees que 

oferecem funcionalidades automatizáveis na forma de serviços aos seus dependers. 

Isso pode ser feito através da análise do domínio, da observação das ligações de 

dependência presentes nos modelos SD e SR e da análise dos elementos intencionais 

presentes nos grafos das rotinas que operacionalizam as soluções para as 

necessidades expostas pelas dependências. As rotinas são organizadas em grafos que 

auxiliam nas metas de um ator dependee na realização dos principais objetivos 

organizacionais do ator em questão. Durante a condução da pesquisa foram 

observadas algumas configurações recorrentes dos grafos de rotinas para a promoção 

dos objetivos de um ator dependee, a saber: 

a. grafo composto por apenas uma rotina: essa situação é encontrada em 

grafos que possuem apenas ligações do tipo decomposição de tarefas, 

como pode ser visto na Figura 31-a; 

b. grafo com rotinas alternativas: essa configuração é percebida em grafos 

cuja raiz é um elemento fim e as rotinas são os meios de uma ligação 

meio-fim (Figura 31-b). 

c. grafo com rotinas compartilhadas: configuração encontrada nos grafos 

que apresentam uma ou mais ligações meio-fim em seus ramos, conforme 

a Figura 31-c. 

Em alguns casos pode haver o compartilhamento de elementos entres esses 

três tipos de configurações. Contudo, essas configurações recorrentes dos grafos 

podem auxiliar na identificação das rotinas automatizáveis que levam aos principais 

objetivos do ator. Assim, uma rotina passível de automatização que é utilizada por um 

ator dependee para atingir suas próprias metas organizacionais será selecionada como 

capacidade inicial para um serviço candidato. 

Na Figura 29 é possível perceber que a rotina em destaque no ator Companhia 

de Seguros se enquadra na configuração apresentada pela Figura 31-b: rotinas 

alternativas num grafo meio-fim. Desse modo, observa-se que a principal intenção do 
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ator Companhia de Seguros é a de Conduzir a Empresa e que o ator utiliza esse grafo 

para atingir essa meta. Nesse exemplo, o ator dependee apresentou apenas uma meta 

organizacional (Conduzir a Empresa), porém, há situações em que o ator possui mais 

de uma meta a ser alcançada. 

 

Figura 31 – (a) Grafo com uma única rotina; (b) Rotinas alternativas no grafo meio-fim; (c) Rotinas 
compartilhando sub-grafos meio-fim. 

 

 

Fonte: Autor (2014). 

 

Sendo assim, uma rotina de um grafo que possui atividades automatizáveis 

poderá ser encapsulada em um serviço candidato inicial. Esse encapsulamento é feito 

por meio da delimitação das operações da rotina através de um serviço, representado 

através de um paralelogramo, conforme a heurística [HMS-01]. Desse modo, a figura 

de um paralelogramo simbolizará o módulo que encapsula os elementos intencionais 

do i* que serão ofertados pelo serviço. 

A última etapa da atividade de identificação dos serviços candidatos é a 

delegação dos serviços candidatos iniciais para um ator que representará o sistema de 

software a ser desenvolvido, como ocorre na metodologia Tropos (CASTRO et al., 

2002). Caso o modelo i* fornecido como entrada para o processo da abordagem 

represente requisitos tardios (late requirements), a delegação não será necessária, 

visto que um ator representando o sistema a ser desenvolvido já existirá e, apenas a 

segunda etapa da atividade de identificação dos serviços candidatos será realizada 

sobre esse ator que representa o sistema de software.  

A delegação dos grafos das rotinas é realizada com base nas Regras de 

Transformação Horizontal [RTH] para modelos i* sugeridas por Lucena et al. (2011). 

Essas regras visam garantir a consistência do modelo após o processo de delegação 

dos elementos automatizáveis. Assim, o grafo encapsulado em cada serviço será 

transferido para o ator que representa o sistema, tomando-se o cuidado de preservar 

as ligações de dependência pertencentes aos elementos encapsulados.  
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Após o processo da delegação de um serviço, o ator que delegou o serviço 

passará a ser consumidor desse serviço. A Figura 32 apresenta um serviço candidato 

(grafo de rotinas) que foi delegado do Ator A para um ator Sistema na forma de um 

serviço candidato. Através desse exemplo, percebe-se que após o processo de 

delegação, o Ator A se tornou consumidor do serviço que agora será prestado pelo ator 

Sistema.  

 

Figura 32 – Capability delegada e encapsulada num serviço. 

 

Fonte: Autor (2014). 

 

Após o processo de delegação a solução orientada a serviços será representada 

pelo ator Sistema. Desse modo, todas as atividades que forem automatizadas serão 

associadas a esse ator. Esse procedimento é similarmente adotado em soluções 

baseadas na análise de processos de negócio descritos em modelos BPMN (FUGITA e 

HIRAMA, 2012). 

Diferentemente do que ocorre no modelo sugerido por Estrada (2008), os 

paralelogramos utilizados nessa abordagem apresentam os elementos intencionais que 

compõem os serviços. Isso foi adotado para que o processo utilizado pela abordagem 

proposta pudesse ser realizado utilizando as operações de Marks e Bell (2006). 

3.3.2 Atividade II – Análise dos Serviços Candidatos 

 

Estando os serviços candidatos iniciais identificados e dentro da fronteira do ator 

que representa o sistema de software a ser desenvolvido, inicia-se a atividade de 

análise desses serviços. A realização dessa atividade é baseada no método de Marks 

e Bell (2006), no qual são utilizadas operações lógicas de conjuntos para promover 

transformações nos serviços, visando controlar sua granularidade, reuso e coesão. 
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Esse método sugere que as operações de união, interseção, decomposição, 

subconjunto e subtração podem ser utilizadas sobre contextos funcionais ou de 

entidades dos serviços, muitas vezes formando composições de serviços. A seguir, 

serão demonstrados exemplos de como as operações de conjunto propostas por Marks 

e Bell (2006) são utilizadas com os elementos do Modelo Global e com as relações de 

features descritas por Czarnecki e Eisenecker (2000) e utilizadas por Estrada (2008) 

em sua abordagem, conforme as heurísticas de modelagem [HMS-01] e [HMS-02] da 

abordagem proposta nessa dissertação. 

A operação de união é exemplificada através da Figura 33, na qual são vistos 

dois serviços, chamados de A e B, que possuem um contexto funcional em comum, 

representado pelos elementos de cor azul. Após esses serviços serem submetidos a 

operação de união, os elementos foram consolidados em um único novo serviço, 

chamado de AB, que agrega todos os elementos intencionais dos serviços originais. 

 

Figura 33 – União entre serviços. 

 

Fonte: Autor (2014). 

 

Numa operação de interseção os elementos de serviços distintos que possuem 

um contexto funcional comum serão deslocados para um novo serviço. Essa situação 

pode ser observada através da Figura 34, na qual os serviços A e B, que possuem 

apenas alguns elementos com contexto funcional em comum (elementos de cor 

laranja). Através da aplicação da operação de interseção esses elementos em comum 

são deslocados para um novo serviço, chamado de C, o qual manteve uma ligação 

com os serviços anteriores através de uma ligação de features obrigatória. 

A operação de decomposição é utilizada para diminuir a granularidade ou 

separar contextos funcionais ou de entidade distintos em um serviço. Dessa forma, um 

serviço de alta granularidade ou que possui mais de um contexto poderá ser 
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fragmentado em serviços de menor granularidade e mais coesos. A Figura 35 

apresenta um serviço A que contém elementos intencionais pertencentes a dois 

contextos distintos (representados por cores diferentes). A mesma figura mostra que 

depois da operação de decomposição ser aplicada sobre o serviço ele foi fragmentado, 

dando origem ao serviço agregado B. Agora, existem dois serviços com granularidade 

mais fina e com contextos funcionais mais coesos, sendo que A possui relação de 

utilização de B, representada por uma ligação de features. 

 

Figura 34 – Interseção entre serviços. 

 

Fonte: Autor (2014). 

 

Figura 35 – Decomposição de serviços. 

 

Fonte: Autor (2014). 
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Já através de uma operação de subconjunto é possível formar uma composição 

de serviços. Essa situação pode ser observada através da Figura 36, na qual os 

serviços B e C são agregados ao serviço controlador A. 

 

Figura 36 – Subconjunto entre serviços. 

 

Fonte: Autor (2014). 

 

Uma operação de subtração permite excluir elementos que dificultam a 

implementação de um serviço. A Figura 37 ilustra um exemplo da aplicação desse tipo 

de operação. Nessa figura o serviço A possui um elemento que dificulta a 

implementação do serviço (elemento de cor vermelha). Após a operação de subtração 

esse elemento foi removido do serviço, visando melhorar a sua implementação, reuso 

ou gerenciamento do serviço. 

 

Figura 37 – Subtração em serviços. 

 

Fonte: Autor (2014). 

 

Num primeiro momento, os serviços candidatos obtidos do modelo i* poderão 

apresentar falta de coesão entre os seus elementos, pois esses elementos são 

originados de rotinas e essas geralmente possuem mais de um contexto funcional ou 

de entidade: o do depender e o do dependee. Desse modo, é necessário que esses 

serviços candidatos sejam submetidos a algumas das operações citadas anteriormente 

para adequar a sua granularidade, coesão, reuso e acoplamento, princípios da SOA 

destacados por Papazoglou e Heuvel (2006). 
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A escolha das operações que deverão ser aplicadas sobre os serviços irá 

depender de vários fatores, tais como: experiência do analista, características do 

projeto e a prioridade dos princípios SOA que estão sendo considerados. Esses fatores 

influenciarão diretamente nas características dos serviços candidatos identificados: 

quantidade, granularidade, reuso, acoplamento, etc. (BROCKE e ROSEMANN, 2013). 

3.3.3 Atividade III – Mapeamento entre Modelos 

 

A atividade de mapeamento entre modelos é realizada para que seja obtida a 

representação da arquitetura através dos diagramas da linguagem SoaML. Esses 

diagramas são gerados a partir das configurações dos serviços apresentados pelo 

modelo i* orientado a serviços gerado na atividade de análise. 

Para que o mapeamento fosse possível, foi feito o relacionamento dos elementos 

do i* (incluindo os serviços) com os elementos e diagramas da linguagem SoaML com 

base em suas semelhanças e diferenças. Esse relacionamento baseou-se nos 

conceitos relativos ao framework i* (YU, 1995; YU, 1997; ESTRADA, 2008; BECERRA 

et al., 2010) e a especificação da SoaML (OMG, 2012). 

Um importante ponto a ser observado é que a abordagem proposta é capaz de 

gerar os seis principais diagramas da SoaML (capacidades, mensagens, interfaces, 

contratos, participantes e arquitetura de serviços), os quais promovem diferentes visões 

de uma mesma arquitetura de serviços. A seguir, são apresentadas seis etapas que 

detalham as relações existentes entre os elementos e diagramas da SoaML e os 

elementos intencionais e serviços candidatos presentes nos modelos do framework i* e 

i* orientado a serviços. 

 

Etapa I – Diagrama de Capacidades 

 

Em SoaML, uma capacidade é representada como um conjunto de operações 

coesas, utilizado por um participante para prover um determinado serviço (OMG, 2012). 

Nesse sentido, as capacidades especificam as funcionalidades que um serviço provido 

poderá oferecer (DIIRR et al., 2013). Assim, é possível estabelecer uma relação das 

operações oferecidas por uma capacidade com os elementos intencionais funcionais 

encapsulados nos serviços do modelo i*, pois os elementos intencionais do framework 

i* podem representar as funcionalidades que um sistema de software na solução de um 

problema modelado (YU, 1997). 
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 A Figura 38-a traz um exemplo de um serviço descrito em i* chamado de 

Conversor de Documentos, que apresenta os elementos intencionais Requisitos 

Textuais Obtidos, Converter Documento em PDF e Fornecer Documento como PDF. 

Esse serviço (Figura 38-a) poderá ser representado através da capacidade SoaML, 

como pode ser visto na Figura 38-b.  

 

Figura 38 – Serviço em i* (a) mapeado para uma capacidade (b) em SoaML. 

 

Fonte: Autor (2014). 

 

 Nesse sentido, cada elemento do serviço candidato i* é traduzido numa 

funcionalidade oferecida por uma capacidade SoaML. Contudo, quando o elemento raiz 

de um grafo meio-fim ou decomposição possuir o mesmo sentido que a raiz de seus 

sub-grafos, não será necessário mapeá-la para uma capacidade. Desse modo, a raiz 

do grafo meio-fim da Figura 39 (Arquivo Salvo) não precisa ser considerada como uma 

operação da capacidade, mas apenas as raízes dos seus sub-grafos: Salvar Arquivo 

em PDF, Salvar Arquivo em HTML e Salvar Arquivo em DOC. 

 

Figura 39 – Escolha das operações para as capacidades. 

 

Fonte: Autor (2014). 

 

Também há casos em que uma determinada capacidade pode necessitar das 

funcionalidades de outras capacidades para ser fornecida (DIIRR et al., 2013). Nesse 
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tipo de situação a capacidade dependente deverá ser relacionada com as capacidades 

que depende através de uma ligação de uso. A Figura 40 ilustra uma situação na qual 

a capacidade A necessita utilizar funcionalidades das capacidades B e C para que 

possa ser fornecida. 

 

Figura 40 – Uma capacidade usando outras para ser fornecida. 

 

Fonte: Autor (2014). 

 

Etapa II – Diagrama de Mensagens 

 

Em SOA, as mensagens são utilizadas para promover a troca de informações 

entre provedores e consumidores de um serviço (OMG, 2012). Nos diagramas do 

framework i*, as informações de mensagens são requeridas explicitamente através de 

relações de dependência nas quais o dependum é um recurso (YU,1995). Todavia, é 

dedutível que em relações de dependência com outro tipo de dependum, o ator 

requisitante da ação (depender) passe implicitamente alguma mensagem para o ator 

provedor da ação (dependee), como sugerem Mahfouz et al., (2010). Apesar dessa 

informação nem sempre estar explícita nos modelos, é plausível considerar que o 

serviço provido necessite de alguma informação para prover corretamente suas 

operações. Nesse sentido, as operações de dependência entre atores do i* 

representam mensagens que são trocadas entre os atores participantes. Assim, uma 

dependência cumprida implica em duas mensagens: uma mensagem de solicitação do 

depender e uma mensagem de resposta do dependee (MAHFOUZ et al., 2010), o que 

possibilita a representação dessas mensagens através dos diagramas de mensagens 

da SoaML. 

A Figura 41 apresenta uma relação de dependência entre os atores Requerente 

e Reparador no modelo SR do i*. Através dessa figura é possível identificar que 
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mensagens são trocadas entre os participantes da dependência Consulta. Nessa 

ligação de dependência o ator Requerente envia uma mensagem solicitando uma 

consulta e o ator Reparador responde com os dados referentes ao compromisso 

(MAHFOUZ et al., 2010). Porém, podem haver situações em que um conjunto de 

dependências poderá ser tratado como apenas uma mensagem de requisição e outra 

de confirmação. 

  

Figura 41 – Envio e recebimento de mensagens no i*. 

 

Fonte: Adaptado de Mahfouz et al. (2010). 

 

Para que as mensagens identificadas no modelo i* possam ser representadas 

pelo diagrama de mensagem da SoaML, foi considerado que uma mensagem de 

requisição será identificada com base no seu dependum e terá no seu identificador o 

acréscimo da palavra request (requisição). A mensagem de resposta terá o mesmo 

nome, porém a palavra request será substituída pela palavra response (resposta), 

representado a resposta obtida pela requisição. Na Figura 42 são mostradas as 

mensagens correspondentes ao relacionamento de dependência entre os atores 

Requerente e Reparador apresentado na Figura 41. 

 

Figura 42 – Mensagens de requisição e reposta em SoaML. 

 
Fonte: Autor (2014). 

  

Na linguagem SoaML, uma mensagem pode conter atributos que representam 

os dados trocados entre os consumidores e os serviços consumidos (OMG, 2012). 

Contudo, os modelos descritos através do framework i* podem não detalhar quais 

dados irão compor as mensagens, sendo necessário recorrer a outras fontes de 
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informação, tais como: entrevistas ou documentos existentes sobre os processos 

modelados. 

 

Etapa III – Diagrama de Interfaces 

 

Uma interface SoaML serve para definir o conjunto de operações que será 

disponibilizado por um serviço para seus consumidores. A interface será utilizada para 

descrever as operações, parâmetros de entrada e saída e possíveis exceções 

(REVOREDO et al., 2010). Na modelagem i* orientada a serviços as operações 

realizadas pelo serviço são destacadas pelos elementos intencionais que compõem o 

serviço, visto que estes elementos podem representar tanto requisitos funcionais 

quanto não funcionais (CRUZ NETO, 2008). Assim, da mesma forma que os elementos 

intencionais dos serviços foram utilizadas para compor o diagrama de capacidades, 

serão utilizados para a especificação das operações disponibilizadas pelas interfaces 

dos serviços em SoaML. Os parâmetros de entrada e saída são obtidos através da 

análise de como as mensagens são trocadas entre consumidores e provedores de 

serviços. 

 A Figura 41 apresenta um diagrama i* no qual um consumidor (Requerente) e 

um serviço trocam mensagens. Essas mensagens foram mostradas na Figura 42 

através de diagramas da SoaML. Dessa forma, os diagramas de capacidade e 

mensagens da SoaML e a análise das ligações de dependência entre consumidores e 

serviços dão o suporte necessário para a obtenção dos parâmetros das operações 

descritas no diagrama de interface da SoaML. 

Na Figura 43 é mostrada a interface Agendamento e a sua operação 

agendarConsulta. Essa operação possui o parâmetro de entrada ConsultaRequest e de 

saída ConsultaResponse. 

 

Figura 43 – Interface de serviço com uma operação e seus parâmetros. 

 
Fonte: Autor (2014). 
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 Serviços que necessitem que o consumidor realize alguma tarefa para ser 

concluído devem ser modelados através de uma ServiceInterface bidirecional, na qual 

as interfaces do provedor e do consumidor devem ser explicitadas (OMG, 2012). 

 

Etapa IV – Diagrama de Contratos 

 

Os contratos dos serviços são utilizados pela SoaML para especificar como os 

consumidores e provedores de serviços trabalham juntos para alcançar um 

determinado objetivo (DIIRR et al., 2013). Nos diagramas do i*, uma ligação de 

dependência estabelece detalhes das necessidades de um depender em relação ao 

dependee (YU, 1995). Nesse sentido, é possível identificar através das ligações de 

dependências os termos, condições e os papeis de cada ator envolvido: consumidor 

(depender) ou provedor (dependee), como sugere Estrada (2008). Além disso, o 

contexto das ligações de dependência permitem analisar se um serviço prestado irá 

necessitar de retornos do consumidor (call-backs) para concretizar sua prestação. Esse 

fluxo de interação é chamado de coreografia do serviço e pode ser modelado através 

de um diagrama de sequência ou atividades na SoaML (DIIRR, 2013). 

 A Figura 44 apresenta uma relação de dependência modelada através de um 

contrato da SoaML, chamado de Contrato Agenda. Nesse contrato há um consumidor 

anônimo e um provedor de serviço cuja interface é do tipo Agendamento. 

 

Figura 44 – Contrato simples entre dos papéis. 

 

 

Fonte: Autor (2014). 

 

 Um serviço que não exija retornos do consumidor pode ser modelado através de 

uma interface simples da SoaML. Nesse caso, o contrato desse tipo de serviço não 

exibe a identificação da interface do consumidor, visto que não há a especificação de 

um protocolo de comunicação, como é o caso do Contrato Agenda da Figura 44. 

 



81 
 

 

 

Etapa V – Diagrama de Participantes 

 

Na SoaML os participantes representam componentes ou sistemas que podem 

prover ou consumir serviços através de portas de serviços (REVOREDO et al., 2010). 

Na modelagem i* os participantes são representados pelos atores presentes no 

modelo, no qual um ator depender representa o consumidor de um serviço e o ator 

dependee o provedor de serviço (ESTRADA, 2008). Desse modo, cada ator do i* pode 

ser representado por um diagrama de participante da SoaML e cada serviço provido ou 

consumido por um participante pode ser representado por uma porta de serviço.  

 A Figura 45 apresenta dois participantes, Sistema, no papel de provedor do 

serviço Registro de Matrícula, e Estudante, no papel de consumidor do serviço. Nota-se 

que na solicitação Matrícula Realizada o ator Estudante já deve fornecer os Dados para 

a Matrícula, configurando uma única troca de mensagens. 

 

Figura 45 – Participantes de um serviço no i*. 

 

Fonte: Autor (2014). 

 

 Na Figura 46 os participantes mostrados na modelagem da Figura 45 são 

representados através dos diagramas de participantes fornecidos pela linguagem 

SoaML. É possível perceber que o participante Sistema oferece o serviço Registro de 

Matrícula através de uma porta com uma interface provedora e que o participante 

Estudante requer o serviço através de uma porta com uma interface consumidora. 

 

Figura 46 - Participantes de um serviço em SoaML. 

 
Fonte: Autor (2014). 
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Etapa VI – Diagrama de Arquitetura 

 

Um diagrama de arquitetura de serviços descreve como os participantes 

assumem papéis e colaboram entre si para um determinado propósito, fornecendo e 

consumindo serviços, os quais são expressos através de contratos de serviços (OMG, 

2012). No i* uma arquitetura de serviços pode ser expressa através da colaboração 

entre os atores consumidores e os serviços fornecidos pelos atores provedores. Já o 

detalhamento da arquitetura interna de um ator é conseguido através de uma visão 

expandida do ator, que apresente seus serviços internos (ESTRADA, 2008). 

A Figura 47 apresenta um modelo i* no qual um ator provedor chamado Sistema 

oferece o serviço de Venda de Passagens para um ator consumidor chamado Cliente. 

Essa relação de dependência pode ser traduzida para um diagrama de arquitetura de 

serviços da SoaML, conforme apresentado na Figura 48. 

 

Figura 47 – Arquitetura de serviços em i*. 

 

Fonte: Autor (2014). 

 

Na Figura 48 é mostrada a arquitetura de serviços modelada em SoaML. Essa 

arquitetura foi originada da modelagem i* apresentada na Figura 47.  

 

Figura 48 – Arquitetura de serviços em SoaML. 

 
Fonte: Autor (2014). 
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Nessa arquitetura de serviços descrita em SoaML (Figura 48) é possível notar 

que o participante Sistema ocupa o papel de um provedor de serviços e que o 

participante Cliente assume o papel de consumidor do serviço representado pelo 

contrato de vendas. 

 

3.4 Exemplo de Aplicação 

 

Com o intuito de promover uma melhor compreensão da abordagem proposta 

nesta dissertação, foi realizado um exemplo de aplicação utilizando uma modelagem 

extraída de Yu (1995), que trata dos processos utilizados por três atores dentro do 

cenário de seguros de saúde, conforme apresentado na Figura 49. 

Nessa figura percebe-se que o objetivo geral do ator Paciente é o de Estar Bem e 

que para alcançar esse objetivo o ator poderá se valer de duas estratégias distintas: 

Estar Bem Por Ter Um Seguro Integral ou Estar Bem Por Ter Um Seguro Gerenciado. 

Em ambas as situações, o Paciente terá de Comprar Seguro e Receber Tratamento. 

No caso de Comprar Seguro, o Paciente depende do ator Companhia de Seguros. 

Para receber o tratamento desejado o ator Paciente depende do ator Médico. 

Para o ator Médico, a meta principal é Conduzir a Prática Médica, que tem como 

objetivo geral o Paciente Ser Curado. Para isso, o Médico poderá tomar dois caminhos 

diferentes: Tratar Paciente de Cobertura Integral ou Tratar Paciente de Cobertura 

Gerenciada. Para pacientes de cobertura gerenciada o Médico terá que Diagnosticar 

Doença, Tratar Doença e Gerar Fatura para a Companhia de Seguros. Para que o 

Médico possa tratar uma doença, ele dependerá que o Paciente realize a tarefa de 

Tomar Medicamentos e dependerá da Pré-Aprovação e do Reembolso do Tratamento 

por parte da Companhia de Seguros. 

Do lado do ator Companhia de Seguros a meta principal é a de Conduzir a 

Empresa de Seguros de Saúde. Para alcançar esta meta a Companhia de Seguros terá 

duas alternativas: Conduzir o Seguro Integral ou Conduzir o Seguro Gerenciado. Nos 

dois casos a Companhia de Seguros terá de Vender Apólice para o Paciente e deverá 

Reembolsar o Tratamento prestado pelo ator Médico. Para um seguro do tipo 

gerenciado a Companhia de Seguros terá de fornecer também uma Pré-Aprovação de 

Tratamento para que o ator Médico possa oferecer o tratamento adequadamente para 

o Paciente. 
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Figura 49 – Modelo dos Processos de um Companhia de Seguros. 

 
Fonte: Adaptado de Yu (1995). 

 

Após a compreensão dos processos que envolvem o domínio do modelo 

adotado para o exemplo de aplicação, segue-se com a execução das atividades que 

compõem a abordagem proposta. 
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3.4.1 Atividade I – Identificação dos Serviços Candidatos 

 

Após a análise do domínio modelado, a primeira atividade da abordagem 

proposta a ser realizada é a de Identificação dos Serviços Candidatos a partir de um 

modelo i*, no caso, a modelagem apresentada na Figura 49. Essa atividade é 

constituída de três etapas distintas, que deverão ser aplicadas sobre o modelo i* 

original. O detalhamento da execução de cada uma dessas etapas é feito logo a seguir. 

 

Etapa I – Identificação dos atores que oferecem rotinas automatizáveis 

 

Diante da modelagem i* apresentada na Figura 49, a primeira coisa a se fazer é 

verificar se o modelo apresenta um ator que representa o sistema de software a ser 

desenvolvido, pois se esse ator existir esta etapa se concentrará nele e os serviços 

candidatos iniciais não precisarão ser delegados, pois já pertencerão ao ator Sistema.  

Como a modelagem utilizada no exemplo não apresenta esse ator, será 

necessário identificar qual ou quais atores oferecem rotinas que possam ser 

automatizadas na forma de serviços. Para esse exemplo especificamente, foi possível 

perceber que o ator Companhia de Seguros oferece rotinas que apresentam tarefas 

automáticas, automatizáveis ou suportadas por sistemas, servindo de base para a 

obtenção de serviços candidatos. Assim, duas rotinas foram detectadas e destacadas 

na Figura 50, na qual cada rotina teve seus elementos demarcados com cores 

distintas: a rotina em vermelho trata da venda, reembolso e condução de seguros 

integrais e a rotina em azul trata venda, reembolso, aprovação de tratamento e 

condução de seguros gerenciados. Cada uma dessas rotinas será traduzida em um 

serviço candidato inicial, conforme descrito pela próxima atividade. 

 

Etapa II – Encapsular as rotinas automatizáveis em serviços candidatos 

 

Analisando a modelagem apresentada na Figura 50, percebe-se que as duas 

rotinas destacadas do ator Companhia de Seguros formam um grafo meio-fim que o 

ajuda a alcançar sua principal meta: Conduzir Empresa de Seguros de Saúde. Essas 

rotinas representam os possíveis meios que o ator Companhia de Seguros tem para 

alcançar a meta representada pela raiz do grafo meio-fim.  
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Figura 50 – Rotinas do ator Companhia de Seguros em destaque. 

 

Fonte: Adaptado de Yu (1995). 

 

Através da Figura 50 é possível notar que as atividades que compõem ambas as 

rotinas podem ser automatizadas por meio de um sistema de software. Essas 

atividades são as seguintes: vendas, processo de reinvindicações e condução dos 

seguros. Sendo assim, cada uma dessas rotinas deverá ser encapsulada em um 

serviço candidato distinto, representado por um paralelogramo conforme heurística de 

modelagem [HMS-01]. Desse modo, a rotina destacada em vermelho foi encapsulada 

num serviço candidato inicial chamado de Gestão de Seguro Integral e a rotina em 

destaque azul foi traduzida no serviço candidato inicial Gestão de Seguro Gerenciado. 

Essa nomenclatura dos serviços obedece a heurística de modelagem [HMS-03]. 

 

Etapa III - Delegação dos serviços candidatos para um ator sistémico 

 

A última etapa dessa atividade só será necessária nos casos de modelos que 

não possuam as rotinas previamente alocadas no ator que representa o software a ser 

desenvolvido. Porém, como a modelagem utilizada nesse exemplo não apresenta um 

ator com tal característica, ele deverá ser criado e os serviços candidatos inicialmente 

identificados deverão ser delegados a ele. O processo de delegação é baseado nas 
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regras de transformação horizontal apresentadas por Lucena et al. (2011). Desse 

modo, ambas a rotinas dos serviços candidatos foram movidas, através da regra de 

transformação horizontal 02, para o ator Sistema. Os resultados obtidos através dos 

processos de encapsulamento e delegação podem ser vistos através da Figura 51, na 

qual são mostrados os serviços Gestão de Seguro Integral e Gestão de Seguro 

Gerenciado alocados no ator Sistema. 

 

Figura 51 – Serviços candidatos iniciais da Companhia de Seguros. 

 

Fonte: Autor (2014). 

 

Com os serviços candidatos iniciais dentro da fronteira do ator Sistema, inicia-se 

a próxima atividade da abordagem: a análise dos serviços candidatos. 

3.4.2 Atividade II – Análise dos Serviços Candidatos 

 

O processo de análise dos serviços candidatos é baseado na utilização das 

operações lógicas de conjunto sugeridas por Marks e Bell (2006) e observação das 

heurísticas de modelagem dos serviços. Assim, tendo em vista que uma rotina pode 

contemplar os anseios de vários atores, a análise foi iniciada pela identificação dos 

contextos funcionais ou de entidade existentes em cada um dos serviços candidatos 

inicialmente elencados. Através desse processo foi possível perceber que o serviço 

Gestão de Seguro Integral possui três contextos funcionais distintos: venda de 

apólices, reinvindicações (reembolso) e a condução do seguro em si. Desse modo, o 
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serviço candidato Gestão de Seguro Integral foi submetido a uma operação de 

decomposição, dando origem a dois outros serviços: Vendas e Reinvindicações, como 

pode ser visto na Figura 52.  

Nota-se que os serviços gerados pela decomposição mantêm uma ligação com 

o serviço original, conforme a heurística [HMS-02]. No caso da Figura 52, a ligação 

utilizada entre os serviços foi a de features obrigatória, visto que ambos os serviços 

gerados são necessários para a realização do serviço controlador Gestão de Seguro 

Integral. 

 

Figura 52 – Serviços candidatos da Companhia de Seguros decompostos. 

 
Fonte: Autor (2014). 

 

O mesmo cenário do serviço candidato Gestão de Seguro Integral foi observado 

no serviço Gestão de Seguro Gerenciado, acrescentando-se apenas a tarefa de 

Aprovar Tratamento ao Processo de Reinvindicações. Dessa forma, o serviço 

candidato Gestão de Seguro Gerenciado pôde ser decomposto de modo similar, 

gerando os mesmos serviços candidatos Vendas e Reinvindicações.  

Visando melhorar o nível de coesão e reuso das operações, os serviços Vendas e 

Reinvindicações gerados a partir de Gestão de Seguro Integral foram unidos aos 

serviços candidatos Vendas e Reinvindicações gerados de Gestão de Seguro 

Gerenciado. Essa operação de união pode ser observada através da Figura 53.  

Salienta-se que as ligações originais entre os elementos intencionais foram 

mantidas entre os elementos movidos para os novos serviços para que se possa 

rastrear de onde vieram esses elementos. Contudo, essas ligações receberam uma 
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tonalidade de cor mais clara para não interferir na visualização das ligações de features 

utilizadas na representação das relações entre os serviços candidatos. 

A Figura 53 apresenta o ator Sistema com quatro serviços candidatos: Gestão de 

Seguros Integral, Gestão de Seguros Gerenciado que dependem dos serviços Vendas 

e Reinvindicações. Através dessa figura, observou-se a existência de similaridade de 

contexto entre as operações dos serviços candidatos Gestão de Seguro Integral e 

Gestão de Seguro Gerenciado, fato que permitiu uma consolidação entre esses 

serviços através de uma operação de união, gerando um único serviço candidato 

chamado de Gestão de Seguros. 

 

Figura 53 – Serviços candidatos da Companhia de Seguros unidos. 

 
Fonte: Autor (2014). 

 

A modelagem com os serviços candidatos obtidos após as operações de análise 

pode ser vista na Figura 54. Desse modo, através do processo de análise foram 

obtidos os serviços candidatos Vendas, Reinvindicações e Gestão de Seguros. 

A Figura 55 apresenta uma visualização compacta dos serviços candidatos 

juntamente com seus consumidores. Nessa visualização os serviços tiveram suas 

operações ocultadas, permitindo uma visão mais abstrata do modelo. 

Um ponto importante a ser observado é que durante todo processo as ligações 

de dependência entre os atores e os elementos intencionais dos serviços candidatos 

foram preservadas, pois as ligações de dependência existentes no modelo final 

indicarão os consumidores dos serviços e as mensagens que serão trocadas entre 

eles. 
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Figura 54 – Serviços candidatos da Companhia de Seguros. 

 
Fonte: Autor (2014). 
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Figura 55 – Visualização abstrata dos serviços da Companhia de Seguros. 

 
Fonte: Autor (2014). 

 

Após a identificação e análise dos principais serviços ofertados, segue-se para a 

atividade de mapeamento do modelo i* com serviços para os diagramas disponíveis na 

linguagem arquitetural SoaML. 
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3.4.3 Atividade III – Mapeamento entre Modelos 

 

A linguagem SoaML oferece vários diagramas para a modelagem arquitetural 

dos serviços, provedores e consumidores. A seguir, é apresentado o processo de 

mapeamento dos serviços descritos através do framework i* para a sua representação 

arquitetural através dos diagramas da SoaML. As seis etapas do processo de 

mapeamento são aplicadas sobre o modelo i* apresentado na Figura 54, no qual os 

serviços candidatos principais estão sendo mostrados após a realização das atividades 

de identificação e análise. O resultado dessa atividade será a obtenção dos seis 

principais diagramas da SoaML, os quais apresentam visões diferenciadas e 

complementares dos serviços candidatos. 

 

Etapa I – Diagrama de Capacidades 

 

O framework i* pode ser utilizado para a representação de requisitos funcionais 

e não funcionais (Yu, 1995). Desse modo, os elementos funcionais presentes em cada 

serviço do modelo apresentado na Figura 54 foram traduzidos para as operações de 

uma capacidade em SoaML. Cada capacidade obtida recebeu o mesmo nome do 

serviço que a fornece. Assim, os serviços Vendas, Reinvindicações e Gestão de 

Seguros do modelo i* deram origem às respectivas capacidades apresentadas na 

Figura 56.  

Os elementos intencionais de mesmo nome em um mesmo serviço tiveram seus 

nomes diferenciados nas capacidades da SoaML através da sua localização de origem. 

Por exemplo, o elemento Vender Apólice que originalmente foi decomposto do serviço 

Conduzir Seguro Integral, recebeu o nome de venderApoliceSeguroIntegral na 

capacidade Vendas da SoaML. Esse procedimento foi adotado em todo o processo de 

mapeamento para a distinção de nomes. 

A Figura 56 também mostra que as capacidades Vendas e Reinvindicaçoes são 

utilizadas pela capacidade GestaoDeSeguros. Esse relacionamento de utilização foi 

extraído do modelo i* apresentado na Figura 54, no qual o serviço candidato Gestão de 

Seguros necessita de funcionalidades dos serviços candidatos Vendas e 

Reinvindicações para ser ofertado. 
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Figura 56 – Capacidades obtidas no mapeamento. 

 
Fonte: Autor (2014). 

 

Etapa II – Diagrama de Mensagens 

 

As mensagens da SoaML são obtidas com base nas relações de dependência 

existentes entre consumidor e serviço do modelo i*. Desse modo, as mensagens 

apresentadas na Figura 57 foram derivadas do modelo i* da Figura 54. 

Nota-se que um determinado conjunto de ligações de dependência do modelo i* 

pode gerar duas mensagens: uma de requisição (request) do serviço e a outra de 

resposta do serviço (response). Essas mensagens são utilizadas pelas operações dos 

serviços para a troca de dados com os seus consumidores. 

 

Figura 57 – Mensagens obtidas no mapeamento. 

 
Fonte: Autor (2014). 

 

Etapa III – Diagrama de Interfaces 

 

A interface de um serviço serve para descrever quais são as operações que o 

serviço disponibiliza para os seus potenciais consumidores. Além disso, uma interface 

pode descrever o parâmetros e exceções das operações providas (OMG, 2012).  

Em alguns casos o serviço pode exigir um retorno do consumidor para ser 

provido, caracterizando-se como um serviço bidirecional. Esse tipo de serviço necessita 

ser modelado através de uma ServiceInterface, na qual se especifica a interface do 

serviço consumido e a interface do seu respectivo consumidor (OMG, 2012). No 
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modelo da Figura 54 é possível perceber que o serviço Vendas necessita de um 

retorno do consumidor (pagamento) para concluir a sua prestação. Desse modo, a 

interface do serviço Vendas foi modelada através de uma ServiceInterface bidirecional, 

conforme pode ser vista na Figura 58. Essa figura apresenta a ServiceInterface do 

serviço Vendas expondo a respectiva capacidade, anteriormente definida. Nesse caso, 

a ServiceInterface realiza a interface provedora VendasInterface e utiliza a interface 

consumidora PacienteInterface. A ServiceInterface conjugada ~Vendas mostra a 

perspectiva do consumidor fazendo o inverso, utilizando a VendasInterface e 

realizando a PacienteInterface. Nota-se que cada mensagem de requisição é entregue 

à operação solicitada e que essa operação retornará a respectiva mensagem de 

reposta à solicitação. 

 

Figura 58 – ServiceInterface do serviço Vendas. 

 
Fonte: Autor (2014). 

 

Os serviços Reinvindicações e Gestão de Seguros da Figura 54 não apresentam 

ligações de dependência de retorno dos serviços. Portanto, foram interpretados como 

serviços unidirecionais e modelados através de uma interface simples da SoaML, visto 

que esse tipo de interface não exige retorno (call-back) do consumidor do serviço. As 

interfaces para os serviços Reinvindicações e Gestão de Seguros podem ser 
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observadas nas Figuras 59 e 60, respectivamente. Nessas figuras, são apresentadas 

as operações ofertadas pelas interfaces dos serviços Reinvindicações e Gestão de 

Seguros, mostrados no modelo i* da Figura 54. 

 

Figura 59 – Interface com as operações do serviço Reinvindicações. 

 
Fonte: Autor (2014). 

 
Figura 60 – Interface com as operações do serviço Gestão de Seguros. 

 
Fonte: Autor (2014). 
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Da mesma forma que as operações foram obtidas para compor as capacidades 

dos serviços, pôde ser feito para a especificação das interfaces dos serviços, 

acrescentando-lhes as respectivas mensagens de requisição e resposta, na qualidade 

de parâmetro e retorno em cada operação. 

 

Etapa IV – Diagrama de Contratos 

 

Em SoaML um contrato especifica quais os provedores e consumidores 

trabalham juntos para atingir um objetivo. Além disso, o contrato pode apresentar a 

coreografia entre os participantes do serviço, a qual pode ser expressa através de um 

diagrama de sequência ou atividade (OMG, 2012). Desse modo, o contrato mostrado 

na Figura 61 refere-se ao serviço candidato Vendas, que foi obtido a partir da relação 

de dependência entre o consumidor (Paciente) e o serviço em questão na modelagem 

da Figura 54. Esse contrato é feito entre dois papéis: consumidor, cuja interface é do 

tipo PacienteInterface, e provedor, com a interface do tipo VendasInterface. 

 

Figura 61 – Contrato do serviço Vendas. 

 
Fonte: Autor (2014). 

 

Em virtude do serviço de vendas ser bidirecional é necessário que se defina sua 

coreografia. A Figura 62 apresenta a coreografia desse serviço, obtida com base nas 

operações necessárias para que o serviço Vendas seja prestado e representada 

através de um diagrama de atividades. Na Figura 54 é possível perceber que o serviço 

necessita de um retorno do consumidor (pagamento), por isso que a coreografia do 

serviço está sendo especificada no contrato do serviço.  

A coreografia da Figura 62 estabelece um protocolo de comunicação entre os 

papéis envolvidos no contrato da Figura 61, no qual o consumidor invoca a operação 

SelecionarPaciente, que por sua vez invoca VenderApolice, em seguida o serviço 

invoca do consumidor a operação ComprarSeguro, no caso de um Seguro Integral. 

Para um Seguro Gerenciado o consumidor invoca a operação VenderApolice do 

serviço, que por sua vez invoca a operação ComprarSeguro do consumidor. 



97 
 

 

 

Figura 62 – Coreografia do serviço Vendas. 

 
Fonte: Autor (2014). 

  

Os contratos dos demais serviços não necessitam de um protocolo, pois suas 

interfaces são do tipo simples. A Figura 63 apresenta o contrato do serviço 

Reinvindicacoes e a Figura 64 o contrato do serviço GestaoDeSeguros. Sendo assim, o 

contrato do serviço candidato Reinvindicacoes (Figura 63) possui um consumidor e um 

provedor cuja interface é ReinvindicacoesInterface. Já o contrato do serviço 

GestaoDeSeguros (Figura 64) possui um consumidor e um provedor com a interface do 

tipo GestaoDeSegurosInterface. 

 

Figura 63 – Contrato do serviço Reinvindicações. 

 

Fonte: Autor (2014). 

 

Figura 64 – Contrato do serviço GestaoDeSeguros. 

 
Fonte: Autor (2014). 
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Etapa V – Diagrama de Participantes 

 

Os participantes são entidades que proveem ou utilizam serviços. No i* os 

participantes são os atores envolvidos na modelagem. Desse modo, os participantes e 

os respectivos serviços presentes na modelagem da Figura 54 são: Paciente que 

consome o serviço Vendas, Médico que consome o serviço Reinvindicações, 

Companhia de Seguros que consome o serviço Gestão de Seguros e o ator Sistema 

que provê os serviços Vendas, Reinvindicações e Gestão de Seguros. Esses atores e 

serviços podem ser traduzidos para o diagrama de participantes disponibilizado pela 

SoaML. 

 A Figura 65 apresenta cada um dos atores supracitados representados através 

de diagramas de participantes da SoaML. Percebe-se que cada participante possui 

uma porta com uma interface para o consumo ou a prestação de serviços. No caso de 

serviços bidirecionais há uma interface provedora e uma consumidora na porta do 

serviço. Assim, através da Figura 65 são mostrados os atores do modelo i* mapeados 

para o diagrama de participantes da SoaML. Nota-se que o participante Paciente 

solicita o serviço Vendas do participante provedor Sistema. O participante consumidor 

Medico requer do participante Sistema o serviço Reinvindicacoes. Por último, o 

participante CompanhiaDeSeguros solicite o serviço GestaoDeSeguros do participante 

Sistema. Já o participante Sistema é o provedor de todos os serviços solicitados. 

A configuração de cada um dos participantes foi obtida através da configuração 

apresentada pelos atores e serviços presentes no modelo i* da Figura 54. 

 

Figura 65 – Atores i* mapeados em participantes da SoaML. 

 
Fonte: Autor (2014). 
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Etapa VI – Diagrama de Arquitetura 

 

Na SoaML, um diagrama de arquitetura de serviços serve para demonstrar como 

os participantes e serviços trabalham em conjunto para um propósito (OMG, 2012). O 

mesmo comportamento é identificado em modelos i*, nos quais os atores colaboram 

entre si para um propósito (YU, 1995). Dessa forma, cada ator do i* pode ser modelado 

como um participante de uma arquitetura de serviços e as dependências entre os 

atores podem expressos através dos contratos da SoaML, como já foi demonstrado 

anteriormente. 

 Através da Figura 66 observam-se os participantes Paciente, Medico, 

CompanhiaDeSeguros e Sistema formando uma arquitetura de serviços para que, de 

forma colaborativa, atinjam um determinado objetivo. Nessa figura é possível perceber 

o papel que cada um dos participantes ocupa diante dos contratos dos serviços 

existentes na arquitetura. Desse modo, Paciente, Medico e CompanhiaDeSeguros são 

consumidores dos serviços Vendas, Reinvindicacoes e GestaoDeSeguros, 

respectivamente. Já o participante Sistema é o provedor dos três serviços 

mencionados. Esses papéis podem ser identificados através da descrição existente na 

ligação do participante com o contrato do serviço. 

 

Figura 66 – Serviços e participantes do processo de seguros de saúde. 

 
Fonte: Autor (2014). 
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Um outro nível de abstração no qual uma arquitetura de serviços pode ser 

apresentada é mostrando como as partes internas de um participante trabalham juntas 

para atingir um objetivo específico. Desse modo, com base na modelagem i* da Figura 

54, o participante Sistema pode ser detalhado, apresentando as ligações existentes 

entre as suas partes internas, como pode ser visto através da Figura 67. 

 

Figura 67 – Detalhamento da arquitetura interna do participante provedor Sistema. 

 
Fonte: Autor (2014). 

 

A Figura 67 detalha as ligações existentes entre os serviços providos pelo 

participante Sistema. Nessa figura, é mostrado que o participante oferece três portas 

de serviços: Vendas, Reinvindicacoes e GestaDeSeguros. No interior do participante 

Sistema são apresentadas as relações existentes entre os componentes que fornecem 

os serviços. Assim, o componente de GestaoDeSeguros necessita das funcionalidades 

dos componentes dos serviços Vendas e Reinvindicacoes para ser ofertado. 

 

3.5 Considerações Finais 

 
Neste capítulo foi apresentada uma abordagem GORE para a obtenção de 

artefatos de um projeto de arquitetura orientada a serviços. A abordagem proposta 

utiliza-se de modelos i* para a identificação e modelagem dos serviços, que em 

seguida é mapeado para uma linguagem padronizada de representação arquitetural de 

serviços, no caso a linguagem SoaML. 

 Durante o capítulo foram feitos levantamentos a respeito das relações existentes 

entre os modelos SD e SR do framework i* e a os diagramas disponíveis na SoaML. 

Esse relacionamento foi estruturado em um processo composto por três atividades: 
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identificação de serviços, análise de serviços e mapeamento entre modelos. O 

processo da abordagem foi demonstrado através de um exemplo de aplicação. 
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Capítulo  

4 
4. Avaliação da Proposta 
 
 

 

Neste capítulo é apresentado um estudo empírico que foi realizado para 

avaliar características do processo proposto e dos artefatos gerados pelo mesmo. A 

avaliação foi realizada com o auxílio do método GQM. Desse modo, os resultados 

obtidos através de métricas foram analisados, possibilitando a apresentação de 

conclusões acerca do processo avaliado. 
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4.1 Definição do Método de Avaliação 

 
Com o intuito de avaliar o processo proposto nesta dissertação com participantes 

reais, foi definido um estudo empírico que analisou características relacionadas a 

qualidade do processo e dos artefatos produzidos por ele. A condução desse estudo 

empírico foi realizada com o auxílio do método GQM, proposto por Basili (1992). Esse 

método busca dar suporte para a identificação de objetivos que possam ser traduzidos 

em medições quantitativas. 

  

4.2 Aplicação do Método GQM 

 

A aplicação do método GQM deve ser conduzida através das suas quatro fases 

componentes: definição, planejamento, coleta de dados e interpretação. 

4.2.1 Definição 

 

Durante a fase de definição do método GQM são apresentados o objeto de 

estudo, o foco, o ponto de vista e o contexto de cada objetivo. Além disso, essa fase 

destaca os objetivos que serão considerados durante a condução do experimento, a 

elaboração das questões que apoiarão os objetivos levantados e as métricas que darão 

respostas aos questionamentos elaborados. 

A seguir são listados os objetivos, as questões e as métricas utilizadas na 

execução do processo de medição desse estudo através do método GQM. Assim, o 

objetivo 1 seve para verificar características do processo em si, e o objetivo 2 utiliza 

métricas para analisar características dos artefatos obtidos através do processo. 

 

Objetivo 1 (G1): analisar o processo da abordagem proposta para mensurar o nível de 

dificuldade em relação à sua compreensão e uso, do ponto de vista do engenheiro de 

software, no contexto de projeto de software. 

 Questão 1 (Q1): o nível de dificuldade para se compreender o processo da 

abordagem proposta é adequado? 
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o Métrica 1 (M1): através da escala Likert6 (LIKERT, 1932) serão 

analisadas as opiniões dos participantes em relação à dificuldade de 

compreensão do processo adotado pela abordagem proposta.  

 Questão 2 (Q2): o nível de dificuldade de utilização do processo da 

abordagem proposta é adequado? 

o Métrica 1 (M1): por meio da escala Likert (LIKERT, 1932) serão 

verificadas as opiniões fornecidas pelos participantes em relação à 

dificuldade de uso do processo adotado pela abordagem proposta. 

 

Objetivo 2 (G2): analisar os artefatos produzidos para avaliar características da 

arquitetura de software obtida, do ponto de vista do engenheiro de software. 

 Questão 1 (Q1): qual a quantidade de componentes obtidos no projeto? 

o Métrica 1 (M1): a métrica NOC (Number Of Components), sugerida 

por Barbosa (2007), será utilizada para calcular a quantidade de 

componentes utilizados na modelagem arquitetura. Assim, quanto 

maior for o valor dessa métrica, maior será o esforço para se 

implementar o sistema. 

 Questão 2 (Q2): qual o nível de acoplamento entre os serviços identificados 

pela abordagem? 

o Métrica 1 (M1): o grau de acoplamento dos componentes que contém 

serviços será verificado através da métrica CBCS (Coupling Between 

Components or Services), que mede o número de outros componentes 

aos quais um determinado componente está acoplado através das 

suas interfaces (RIBEIRO et al., 2010). Nessa métrica, valores 

maiores que 9 são considerados muito altos, indicando um grau de 

acoplamento elevado, o que dificulta a manutenção e reuso do 

componente. 

 Questão 3 (Q3): qual a o nível de esforço para a implementação dos 

serviços identificados pela abordagem? 

o Métrica 1 (M1): a métrica NOMBS (Number Of Methods By Service), 

sugerida por Barbosa (2007), será utilizada para calcular a quantidade 

de métodos disponibilizados pelos serviços identificados. Desse modo, 

                                            
6 A escala Likert é uma escala psicométrica utilizada em pesquisa quantitativa, com a qual se pretende 
registrar o nível de concordância ou discordância com uma declaração dada. 
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quanto maior for o valor dessa métrica, maior será o esforço para se 

implementar o componente. 

 Questão 4 (Q4): qual o grau de coesão dos serviços identificados pela 

abordagem proposta? 

o Métrica 1 (M1): a métrica LCbC (Lack of Concern-based Cohesion) 

(SILVA et al., 2012) será utilizada para medir o nível de coesão dos 

serviços identificados pela abordagem. Essa métrica verifica a 

quantidade de interesses presentes nas operações dos serviços. Seu 

resultado varia de 1 a N. Assim, quanto maior o valor obtido pela 

métrica, menor o nível de coesão entre as operações disponibilizadas 

pelo serviço, dificultando o seu reuso. 

4.2.2 Planejamento 

 

O estudo empírico foi realizado com um grupo de 6 participantes, sendo eles 4 

estudantes e 2 profissionais da área de desenvolvimento de software de uma 

instituição federal de ensino superior. O grupo recebeu 12 horas de treinamento teórico 

e prático em laboratório sobre os conteúdos relacionados à abordagem avaliada. 

Durante a realização do estudo, os participantes foram divididos em duas 

equipes e cada equipe dispôs de 8 horas para aplicar a abordagem sobre dois projetos 

distintos: o primeiro projeto trata-se de uma ferramenta para análise de requisitos, cuja 

descrição e modelos encontram-se no Anexo A, e foi extraído de Pimentel et al. (2012). 

Já o segundo é o projeto de um sistema de agendamento de cursos, cuja descrição e 

modelos estão no Anexo B, e foi extraído de Matos (2012). 

4.2.3 Coleta de Dados 

 
Para a coleta dos dados referentes as questões do objetivo G1 foi utilizado um 

questionário objetivo. Nesse questionário foi utilizada a escala Likert (LIKERT, 1932) 

para a coleta das opiniões dos participantes em relação ao processo utilizado pela 

abordagem proposta. Já os dados referentes às questões do objetivo G2 foram obtidos 

através da análise dos artefatos produzidos durante o estudo avaliativo por meio de 

métricas. 
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4.2.4 Interpretação 

 
As questões referentes ao objetivo G1 foram obtidas através de um questionário 

utilizando a escala Likert para a coleta das opiniões. Os dados obtidos através do 

questionário são apresentados através de gráficos, o quais são mostrados nas Figuras 

68 e 69. Já os dados obtidos através dos artefatos respondem as questões do objetivo 

G2 e foram extraídos através métricas aplicadas aos modelos gerados pela aplicação 

da abordagem proposta. Os dados obtidos com os artefatos são expostos em tabelas 

contendo o valor das respectivas métricas utilizadas. 

O gráfico da Figura 68 apresenta o nível de dificuldade que os participantes 

consideraram para o entendimento da abordagem proposta. No gráfico é mostrado que 

metade dos participantes consideraram que a abordagem utilizada apresenta um nível 

razoável de compreensão, 33% informaram que a abordagem é de fácil compreensão e 

17% consideraram que a abordagem é muito fácil de ser compreendida. Com esses 

resultados é possível perceber que a abordagem proposta apresenta um nível 

satisfatório de compreensão, visto que a maioria dos participantes avaliou a abordagem 

como sendo de compreensão razoável. 

 

Figura 68 – Nível de dificuldade de compreensão da abordagem. 

 

Fonte: Autor (2014). 

  

Na Figura 69 é apresentado um gráfico com os percentuais relativos ao nível de 

dificuldade de utilização da abordagem proposta. Através desse gráfico é possível 

perceber que a maioria dos participantes (67%) consideraram que o processo adotado 

pela abordagem proposta é de fácil utilização e 33% informaram que a abordagem 

possui um nível de facilidade de utilização razoável. Nesse sentido, os participantes 
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demonstraram que a utilização da abordagem proposta é mais fácil do que a sua 

compreensão. 

 

Figura 69 – Nível de dificuldade de utilização da abordagem. 

 

Fonte: Autor (2014). 

  
 Através dos resultados expostos pelos gráficos das Figuras 68 e 69, foi possível 

atingir o objetivo G1, que visava verificar os níveis de dificuldade de compreensão e 

uso da abordagem. Desse modo, os dados mostraram que o processo utilizado pela 

abordagem possui níveis satisfatórios de compreensão e utilização. 

 A utilização das métricas é importante para avaliar o processo e os artefatos 

produzidos por ele. É através da medição que o engenheiro poderá controlar e garantir 

bons níveis de qualidade ao software (PRESSMAN, 2011). Nesse sentido, os dados 

apresentados na Tabela 2 são referentes às métricas obtidas através da análise da 

arquitetura de componentes (Apêndice A) produzida pelos participantes no primeiro 

projeto do estudo. Nessa tabela a métrica NOC apresenta a quantidade de 

componentes modelados para o projeto. Nota-se que a Equipe 1 modelou 4 

componentes para o Projeto 1 e que a Equipe 2 apresentou 3 componentes para o 

mesmo projeto. Para as demais métricas foram apresentados os valores mínimo e 

máximo presentes nos componentes do projeto e também a média entre os elementos 

considerados, permitindo verificar se o valor mediano de alguma métrica está nos 

limites aceitáveis. Observa-se que os serviços identificados apresentaram níveis 

satisfatórios de acoplamento e coesão. Esse fato é comprovado através das métricas 
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CBCS e LCbC, cujos valores obtidos pela Equipe 1 foram em média 1,75 e 1,67, 

respectivamente, e para a Equipe 2 foram em média 1,00 e 1,33, respectivamente. 

 
Tabela 2 – Métricas avaliadas para o projeto 1. 

 

Fonte: Autor (2014). 

 

Através da Tabela 3 é possível notar que, para o Projeto 2, a Equipe 1 obteve 

um total de 9 componentes de serviços modelados (métrica NOC) (Apêndice B). Já a 

Equipe 2 modelou um total de 10 componentes para o Projeto 2 (Apêndice B). Nesse 

segundo projeto os níveis de acoplamento e coesão dos componentes de serviço 

também se mantiveram satisfatórios. Os valores das métricas CBCS e LCbC obtidos 

pelo projeto realizado pela Equipe 1 foi de 1,89 e 1,11, em média, respectivamente. Já 

a Equipe 2 obteve a média de 2,00 para a métrica CBCS e 1,00 para a métrica LCbC. 

 Por meio dos valores obtidos através da métrica LCbC, apresentados nas duas 

tabelas, é possível perceber que os serviços modelados pela abordagem apresentam 

alto nível de coesão de interesses entre as operações fornecidas. Esses valores 

demonstram que os serviços identificados e modelados tratam de poucos interesses.  

 

Tabela 3 – Métricas avaliadas para o projeto 2. 

 

Fonte: Autor (2014). 

 

 Os dados apresentados pelas tabelas 2 e 3 servem para responder às questões 

levantadas pelo objetivo G2, que visa analisar o acoplamento, coesão e tamanho dos 

artefatos arquiteturais produzidos. Assim, os resultados das métricas de acoplamento e 
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coesão apontam para uma facilidade de manutenção e reuso dos serviços candidatos 

identificados, como explica em Sampaio (2006). 

De modo geral, os resultados obtidos através desse estudo apontam que a 

abordagem proposta possui um processo com níveis satisfatórios de facilidade de 

compreensão e utilização, além de produzir uma arquitetura de software com bons 

níveis de acoplamento e coesão, o que facilita a manutenção e reuso dos serviços, 

evitando muito esforço na sua implementação. 

 
 
4.3 Considerações Finais 

 

Este capítulo apresentou os resultados obtidos através da realização de um 

estudo empírico para avaliar a abordagem proposta nesta dissertação em relação a 

qualidade do seu processo e dos artefatos de software por ele produzidos. O estudo foi 

guiado através do método GQM (BASILI, 1992), utilizando um grupo formado por 

estudantes e profissionais da área de desenvolvimento de software de uma instituição 

de ensino federal. Os participantes receberam treinamento prévio e, durante o estudo, 

foram divididos em duas equipes para a execução de dois projetos cada.  

Para avaliar a abordagem em relação a facilidade/dificuldade de compreensão e 

utilização do processo foi aplicado um questionário com o auxílio da escala Likert. Já 

para avaliar a qualidade dos artefatos gerados pela abordagem proposta para cada 

projeto foram utilizadas métricas de tamanho, acoplamento e coesão. 

 Como resultado do estudo, percebeu-se que os participantes consideram a 

abordagem fácil de ser compreendida e utilizada e que, a arquitetura de software 

gerada apresentou bons níveis de acoplamento, coesão e tamanho. 
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Capítulo  

5 
5. Trabalhos Relacionados 
 

 

Neste capítulo são apresentados alguns trabalhos relacionados ao tema 

dessa dissertação. Dessa forma, é feita uma pequena explanação sobre o método 

adotado por cada um dos trabalhos. Ao final do capítulo é apresentado um comparativo 

entre algumas características dos trabalhos relacionados e da abordagem proposta. 
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5.1 Trabalhos Relacionados 

 

No processo de desenvolvimento de um software existe uma forte relação entre 

os requisitos e a arquitetura, havendo até uma sobreposição entre os processos de ER 

e o projeto arquitetural (SOMMERVILLE, 2007; PRESSMAN, 2011). Essa relação 

também é descrita por Nuseibeh (2001) através do modelo Twin Peaks, no qual é 

proposta a especificação dos requisitos e o projeto arquitetural de modo concomitante. 

Dessa forma, algumas técnicas tradicionais buscam auxiliar na geração de artefatos 

arquiteturais a partir dos requisitos, como por exemplo o Projeto Estruturado 

(YOURDON, 1979 apud PRESSMAN, 2011), que promove a transição de um diagrama 

de fluxo de dados para uma arquitetura de software.  

 No decorrer da realização da pesquisa para o desenvolvimento da proposta 

apresentada nesta dissertação, foram identificados alguns trabalhos que tratam do 

relacionamento dos requisitos e arquitetura de software no âmbito da orientação a 

serviços. Cada um desses trabalhos apresenta uma abordagem diferente para que a 

partir de uma modelagem organizacional se obtenha um projeto arquitetural dos 

serviços identificados para a composição do sistema de software a ser desenvolvido. 

Os principais trabalhos relacionados identificados foram propostos por Souza et al. 

(2011), Lemrabet et al. (2010), Braga (2011) e Becerra et al. (2010). Cada um desses 

trabalhos traz um processo distinto para a identificação e modelagem arquitetural dos 

serviços, cujos detalhes são apresentados logo a seguir. 

5.1.1 Método de Lemrabet et al. (2010) 

 

 Em seu trabalho Lemrabet et al. (2010) apresentam um método que permite a 

obtenção de diagramas da SoaML através de uma modelagem feita com diagramas 

BPMN. O processo que eles utilizaram para o desenvolvimento do método é baseado 

na MDA (Model Driven Architecture), estratégia que adota transformações entre 

modelos com níveis de abstração diferentes. Nessa abordagem, modelos de alto nível 

de abstração serão transformados em modelos com níveis de abstração mais baixo, 

chegando ao ponto de poderem ser implementados como componentes executáveis. 

 Nesse sentido, Lemrabet et al. (2010) propõem a transformação de requisitos de 

negócio descritos através da notação BPMN em uma solução arquitetural descrita 

através da linguagem SoaML. Dessa forma, o processo de identificação dos serviços 

está implícito nas regras de transformação propostas pelo método. Contudo, o trabalho 
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não apresenta um procedimento para se analisar os serviços identificados e modelados 

através da SoaML. Além disso, as transformações dos modelos BPMN apresentadas 

nesse trabalho se resumem à obtenção dos diagramas de Participantes 

(Componentes) e de Arquitetura de Serviços da linguagem SoaML. 

 As regras de mapeamento de modelos BPMN para modelos SoaML 

estabelecidas por Lemrabet et al. (2010) são apresentadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Regras de mapeamento de BPMN para Participantes da SoaML. 

BPMN Condição SoaML 

Pool Nenhuma Participant 

Análise do fluxo de mensagens 

entre atividades. 

Nenhuma ServiceInterface 

Fonte: Lemrabet et al. (2010). 

 

 De acordo com a Tabela 4, o método considera que uma Pool de uma 

modelagem BPMN pode ser transformada em um Participante da SoaML, visto que 

uma Pool representa um participante de um processo de negócio em BPMN. Outro 

elemento da SoaML obtido pelas regras de transforma é a ServiceInterface, cuja 

transformação é baseada na análise do fluxo de mensagens entre as atividades 

presentes na modelagem BPMN. Assim, uma mensagem enviada será traduzida para 

uma interface consumidora de um serviço e uma mensagem recebida será traduzida 

como uma interface provedora. 

 Como mencionado anteriormente, também é possível a obtenção do diagrama 

de Arquitetura de Serviços da SoaML, representado através de um diagrama de 

colaboração da UML com o estereótipo <<ServicesArchitecture>>. A Tabela 5 

apresenta as regras de transformação utilizadas para a obtenção da Arquitetura de 

Serviços a partir dos diagramas BPMN. 

 

Tabela 5 – Regras de mapeamento de BPMN para uma ServicesArchitecture. 

BPMN Condição SoaML 

Pool Nenhuma Participant 

Atividade Mensagem de saída Porta Request 

Atividade Mensagem de entrada Porta Service 

Fluxo de Mensagem Nenhuma Contrato e papéis 

Fonte: Lemrabet et al. (2010). 

 

 Na Tabela 5 é possível observar que o elemento Pool da BPMN continua a ser 

traduzido para um Participante da linguagem SoaML, como já havia sido definido 
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anteriormente pela Tabela 4. A Tabela 5 ainda mostra que as atividades podem ser 

transformadas em portas da SoaML, sendo que uma atividade com um fluxo de 

mensagem de saída será uma porta de requisição (RequestPort). Já uma atividade 

com um fluxo de mensagem de entrada será transformada em uma porta de serviço 

(ServicePort). Além disso, cada fluxo de mensagem será considerado como um 

contrato de serviço (ServiceContract) da SoaML. Para se estabelecer os papéis de um 

contrato é levando em consideração o sentido do fluxo de mensagem: fluxo de saída 

para o papel de consumidor e o fluxo de entrada para o papel de provedor. 

 Nesse trabalho, Lemrabet et al. (2010) apresentam um método para a obtenção 

de uma arquitetura de serviços a partir de diagramas BPMN, com base num processo 

de transformação de modelos. Já no trabalho de Delgado et al. (2010) são 

apresentadas regras descritas através da linguagem QVT 

(Query/Views/Transformations) que automatizam a transformação dos modelos BPMN 

em diagrama de Participantes da SoaML. 

5.1.2 Método de Souza et al. (2011)  

 

O método de Souza et al. (2009) promove a identificação e a análise de serviços 

a partir de modelos de processos de negócio, permitindo a descrição desses serviços 

através de workflows e relatórios com informações arquiteturais. Nessa abordagem os 

processos de negócio são modelados através de diagramas EPC (Event-driven 

Process Chain) e FAD (Function Allocation Diagram). Assim, através da modelagem de 

processos de negócios serão selecionadas atividades automáticas, automatizáveis ou 

suportadas por sistemas para a obtenção de serviços candidatos, os quais serão 

analisados e listados através de diagramas EPC e de relatório técnico como saída do 

método. 

 A Figura 70 apresenta as etapas que compõem o método defendido por Souza 

et al. (2011) para a identificação de serviços candidatos. Através dessa figura é 

possível observar que o processo adotado é subdivido em três etapas, as quais são 

explicadas logo a seguir. 

 Como visto através da Figura 70, o processo para a identificação dos serviços 

candidatos é iniciado com o fornecimento de modelos de processos de negócios. 

Desse modo, o método guiará para a geração de um relatório com a lista dos serviços 

candidatos que foram elencados. Nesse sentido, as etapas constituintes do processo 

de identificação dos serviços candidatos são descritas logo mais a seguir. 
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Figura 70 – Processo de identificação dos serviços candidatos. 

 
Fonte: Adaptado de Souza et al. (2011). 

 

 Seleção de atividades: essa é a primeira etapa do método e sua função é a 

de selecionar as atividades automatizadas (executadas por sistemas), 

apoiadas por sistemas (executadas por pessoas com o auxílio de sistemas) e 

automatizáveis (através do sistema a ser desenvolvido). Todas as atividades 

manuais e não automatizáveis serão desconsideradas, visto que não serão 

desenvolvidos serviços para elas. 

 Identificação e classificação de serviços candidatos: com base nas 

atividades selecionadas pela primeira etapa do método, será feita a 

identificação dos serviços candidatos, os quais poderão ser categorizados 

como serviços de dados (que executam operações do tipo CRUD - Create, 

Retrieve, Update e Delete) ou de lógica (que encapsulam regras de negócio). 

A identificação dos serviços candidatos é feita através de um conjunto de 

heurísticas para a análise da estrutura e da semântica dos modelos de 

processos: 

o as heurísticas utilizadas na análise da estrutura são baseadas em 

padrões de workflow, o que permite cobrir todas as possibilidades de 

fluxo das atividades representadas por meio do modelo de processos 

de negócio. 

o as heurísticas utilizadas para a realização da análise semântica levam 

em consideração os elementos que compõem os modelos de 

processos, tais como: requisitos de negócio, informações de entrada e 

saída e regras de negócio. Desse modo, esses elementos indicam 

funcionalidades que podem ser implementadas através de serviços. 

 Consolidação dos serviços candidatos: essa última etapa também é 

baseada em um conjunto de heurísticas, que possibilitará a análise dos 

serviços candidatos identificados na etapa anterior, permitindo a extração de 

informações que auxiliarão na escolha de quais serviços candidatos devem 
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ser implementados como webservices ou como funcionalidades de 

aplicações. 

Após o processo de identificação é gerado um relatório contendo os serviços 

candidatos identificados e um conjunto de informações que irão auxiliar a equipe de 

arquitetos SOA no processo de análise dos serviços candidatos, preparando-os para a 

implementação. O processo de análise dos serviços candidatos pode ser visto na 

Figura 71.  

 

Figura 71 – Processo de análise dos serviços candidatos. 

 
Fonte: Adaptado de Souza et al. (2011). 

 

O processo de análise de serviços apresentado na Figura 71 é guiado por 

heurísticas e subdividido em quatro atividades distintas, as quais são descritas logo a 

seguir. 

 Priorização dos serviços candidatos: nessa etapa são elencados os 

serviços candidatos que são mais importantes para a organização, sendo 

esses os primeiros a serem analisados. As informações utilizadas para a 

priorização dos serviços candidatos são obtidas do processo de identificação 

dos serviços. Sendo assim, são consideradas informações como: grau de 

reuso, tipo de identificação do serviço e de associação. Desse modo, serão 

atribuídos pesos às informações levantadas, servindo para ordenar os 

serviços candidatos com base nesses pesos. 

 Definição da granularidade dos serviços candidatos: aqui os serviços 

candidatos são classificados quanto ao seu nível de granularidade, a 

proposta é semelhante à de Marks e Bell (2006). Nesse sentido, os serviços 

que apresentam granularidade mais fina são posicionados mais abaixo no 

mapa de granularidade. Já os serviços que possuem granularidade mais 

grossa são colocados mais acima no mapa. Nessa atividade as 

dependências entre os serviços candidatos devem ser levadas em 

consideração durante a análise. 
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 Agrupamento dos serviços candidatos: nessa atividade são agrupados os 

serviços candidatos relacionados com entidades de dados, pois são serviços 

com alto nível de reuso. O agrupamento é feito com base no grau de 

semelhança das entidades que os serviços manipulam. Após o agrupamento, 

pode-se decidir qual grupo de serviços será ou não implementado como um 

único serviço. 

 Seleção dos serviços candidatos: essa é a última atividade processo de 

análise dos serviços candidatos. Através dessa atividade é possível decidir, 

com base nas informações das etapas anteriores, quais serviços candidatos 

serão realmente implementados. 

Ao término do processo de análise dos serviços candidatos é possível obter um 

relatório técnico que lista quais são os serviços candidatos mais indicados para serem 

implementados para a composição do sistema de software orientado a serviços. 

5.1.3 Método de Braga (2011) 

  

Nesse trabalho é definido um processo dirigido a modelos para a elaboração do 

projeto arquitetural de softwares orientados a serviços através da linguagem SoaML. 

Esse processo defendido por Braga (2011) é macro dividido em três atividades 

distintas, como pode ser visto na Figura 72. 

 

Figura 72 – Atividades do método de Braga (2011). 

 
Fonte: Adaptado de Braga (2011). 

 

 Conforme observado na Figura 72, o método proposto por Braga (2011) é 

composto pelas seguintes atividades: 

 especificar modelo de negócios: o principal objetivo dessa atividade é a 

geração de artefatos independentes de computação, os quais deverão ser de 

fácil compreensão para os diferentes stakeholders envolvidos no projeto. 

Essa atividade pode receber como entrada qualquer documento que possa 

especificar minimamente o problema a ser tratado, como por exemplo: 

requisitos de sistemas, casos de uso, BPM e User Stories.  
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 analisar serviços: a função dessa atividade é a de construir os primeiros 

modelos arquiteturais do sistema a ser desenvolvido, os quais são descritos 

através da linguagem SoaML. Os artefatos produzidos nessa atividade são: 

arquitetura de serviços, modelo de interação de serviços e modelos de 

componentes de serviços.  

 projetar serviços: nessa última atividade é feita uma revisão sobre os 

modelos gerados através da atividade anterior (analisar serviços) para que 

depois seja elaborada a arquitetura do sistema, descrita através de um 

modelo de componentes de software. 

Sendo assim, através das três atividades apresentadas anteriormente, o método 

de Braga (2011) recebe alguns documentos de requisitos como entrada, dentre eles a 

modelagem de casos de uso e, a partir dessa modelagem de casos de uso será feita a 

identificação dos serviços que irão compor a arquitetura de serviços.  

Na abordagem definida por Braga (2011) os serviços são identificados através 

de um processo de empacotamento de casos de uso. Através da Figura 73 é mostrada 

uma modelagem com os casos de uso agrupados para serem empacotados. Nesse 

exemplo, os casos de uso Efetuar Login e Alterar Senha serão agrupados em um 

pacote chamado Controle de Acesso. Os casos de uso Consultar Cartão e Efetuar 

Pagamento Cartão empacotados em Controle QualitCard, e o restante dos casos de 

uso no pacote Controle Conta (Figura 74). 

 

Figura 73 – Modelo de casos de uso. 

 
Fonte: Braga (2011). 

 

 A Figura 74 apresenta os casos de uso em seus respectivos pacotes. Essa 

modelagem serve de base para o processo de derivação da arquitetura dos serviços, 

demonstrada na parte inferior dessa mesma figura. 

Na Figura 74, observa-se que na arquitetura de serviços cada ator da 

modelagem de casos de uso se tornou um participante e que, um participante Sistema 
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foi criado para servir de ponte entre os demais participantes existentes. Além disso, o 

método permite a criação de modelos de interação entre os serviços e a modelagem 

dos componentes de serviços. Por fim, esses modelos serão revistos e refinados para 

a elaboração da arquitetura do sistema, descrita através de um diagrama de 

componentes da UML. 

 

Figura 74 – Casos de uso empacotados e arquitetura de serviços. 

 
Fonte: Braga (2011). 

5.1.4 Método de Becerra et al. (2010) 

 

Nesse trabalho é apresentado um processo sistemático para a derivação de uma 

arquitetura orientada a serviços a partir de modelos orientados a objetivos. Para tanto, 

o método utiliza modelos do framework i* para a representação dos requisitos 

organizacionais e uma notação própria e não padronizada para a representação da 

arquitetura do sistema. 

 O processo defendido por Becerra et al. (2010) é uma extensão da abordagem 

proposta por Estrada (2011), à qual foram acrescentados dois níveis de abstração 

através de modelos específicos. Sendo assim, além dos modelos Global, Process e 

Protocols presentes na abordagem de Estrada (2008), foram criados os modelos 

Service Pattern View e Services Component View (Figura 75). O modelo Service 
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Pattern View é utilizado para demonstrar a aplicação de padrões de projeto orientados 

a serviços. Esse modelo possui duas visões: 

 Service Design Pattern View: serve para a apresentação da estrutura dos 

componentes e conectores existentes em cada serviço. 

 Composition Design Pattern View: exibe a estrutura e as dependências 

dos serviços que formam o sistema a ser desenvolvido. 

Já o modelo Services Component View é usado para a representação das 

dependências existentes entre os componentes internos a cada serviço do sistema a 

ser desenvolvido. 

 

Figura 75 – Modelos usados pelo i*-SOA Process. 

 

Fonte: Becerra et al. (2010). 

 

Nesse método a obtenção da arquitetura de software é possível através do 

refinamento sucessivo entre modelos. A Figura 75 apresenta um esboço do processo 

utilizada pela abordagem de Becerra et al. (2010). Sendo assim, o processo inicia a 

modelagem dos serviços através do Global Model (Figura 75-a), que apresenta uma 

visão mais abstrata dos serviços e dos seus respectivos consumidores e provedores. O 

refinamento do Global Model auxiliará na modelagem dos processos de negócio, 

representados através do Process Model (Figura 75-b), cujo refinamento dá origem a 
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um modelo que detalha as operações realizadas por cada processo de negócio, esse 

modo é chamado de Protocol Model (Figura 75-c). 

 Os três primeiros modelos apresentados na Figura 75 são originados da 

abordagem de Estrada (2008). Esses modelos foram utilizados por Becerra et al. 

(2010) como base para a geração dos modelos Service Pattern View (Figura 75-d1 e 

Figura 75-d2) e Services Component View (Figura 75-d3). Dessa forma, o método 

permite a obtenção e análise de uma arquitetura orientada a serviço através de 

modelos organizacionais definidos através de uma versão modificada do framework i*, 

proposta por Estrada (2008). 

 

5.2 Considerações sobre os Trabalhos Relacionados 

 

Cada um dos trabalhos discutidos anteriormente apresenta uma abordagem 

distinta para diminuir a lacuna existente entre requisitos e projeto de arquitetura no 

âmbito da SOA. Desse modo, os trabalhos relacionados apresentam um método para a 

obtenção de uma arquitetura de serviços a partir de modelos de requisitos iniciais. 

 O método apresentado por Lemrabet et al. (2010) utiliza-se de modelos BPMN 

para a representação dos requisitos, porém não deixa claro qual o nível de 

detalhamento que essa modelagem deve possuir para a obtenção da arquitetura 

proposta. Além disso, a notação BPMN não é capaz de registrar intencionalidades 

organizacionais a respeito do sistema a ser desenvolvido, como ocorre com os 

modelos descritos através do i*. Em seu método, Lemrabet et al. (2010), utilizam a 

SoaML para a representação dos serviços. Entretanto, apenas dois dos diagramas da 

linguagem SoaML são abordados. 

 Apesar de apresentar um método baseado em heurísticas, o que permite sua 

automatização, Souza et al. (2011) não apresentam uma arquitetura de software 

através de uma notação que possa expressar serviços através de componentes, visto 

que os serviços identificados e analisados são listados através de um relatório que 

apresenta seus nomes e alguns diagramas em notação EPC. 

 Braga (2011) apresenta um método baseado na transformação de modelos, no 

qual a identificação dos serviços é realizada através de diagramas de caso de uso, os 

quais não permitem apresentar as intencionalidades e nem as relações sociais 

existentes numa organização. Nesse trabalho, Braga (2011) diz apresentar a 

arquitetura de software através da linguagem SoaML, porém os diagramas utilizados 

não são os diagramas padrões da SoaML. 
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 O último trabalho apresentado é o de Becerra et al. (2010), que descreve um 

método GORE, chamado de i*-SOA Process, para a obtenção de uma arquitetura SOA 

a partir de uma versão orientada a serviços do framework i*. Contudo, esse trabalho 

não descreve nenhum processo para a identificação dos serviços que serão 

considerados para a arquitetura e utiliza uma notação própria e não padronizada para a 

representação arquitetural. 

 A seguir a Tabela 6 apresenta um comparativo de alguns tópicos dos trabalhos 

relacionados com a abordagem proposta nesta dissertação. 

 

Tabela 6 – Comparativo com os trabalhos relacionados. 

Nº Aspectos 

Considerados 

Lemrabet et 

al. (2010) 

Souza et al. 

(2011) 

Braga (2011) Becerra et 

al. (2010) 

Proposta da 

Dissertação 

1 Abordagem 

GORE 
Não Não Não Sim Sim 

2 Notação dos 

Processos de 

Negócio 

BPMN EPC/FAD 
Casos de 

Uso 

i* Orientado 

a Serviços 
i* Original 

3 Notação para 

Modelagem dos 

Serviços 

SoaML 

EPC 

e 

 Relatórios 

SoaML Própria SoaML 

4 Detalha a 

Identificação dos 

Serviços 

Pouco Sim Sim Não Sim 

5 Realiza Análise 

dos Serviços 
Não Sim Sim Não Sim 

6 Analisa a 

Arquitetura 

(Métricas) 

Não Não Sim Não Sim 

Fonte: Autor (2014). 

 

Em suma, os trabalhos analisados apresentam um método para obtenção de 

uma arquitetura orientada a serviços a partir de uma modelagem de requisitos. Desses, 

apenas o de Becerra et al. (2010) e a abordagem proposta são estratégias GORE. 

Contudo, o i*-SOA Process utiliza versões modificadas do framework i* para 

representar os requisitos e a arquitetura de software. Nos demais trabalhos, a notação 

utilizada para a representação dos requisitos não permite registrar as relações sociais, 

os motivos e as intenções por trás do projeto do sistema de software a ser 

desenvolvido. Já a abordagem defendida nesta dissertação utiliza o i* original para 
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representar requisitos, o que permite uma representação mais rica das características 

organizacionais que motivaram o desenvolvimento do sistema. 

Alguns dos métodos analisados não demonstram a preocupação necessária 

com a notação utilizada no projeto de arquitetura: o método de Souza et al. (2011) não 

apresenta tal notação e o método de Becerra et al. (2010) utiliza uma notação própria e 

não padronizada. Entretanto, na abordagem proposta é utilizada a linguagem SoaML, 

padrão proposto pela OMG para a representação de arquiteturas de software estilo 

SOA. 

De forma geral, os trabalhos analisados deixam a desejar no processo de 

identificação dos serviços ou na representação arquitetura, visto que em alguns casos 

faltam detalhes ou inexiste notação em tais processos.  

Dentre os trabalhos apresentados, apenas o de Braga (2011) e a abordagem 

proposta apresentam preocupação com a qualidade dos artefatos arquiteturais 

produzidos, processo feito através de métricas para arquiteturas SOA. 

 

5.3 Considerações Finais 

 

Este capítulo apresentou trabalhos relacionados ao processo proposta nesta 

dissertação. Nesse sentido, cada trabalho apresenta uma abordagem diferenciado para 

a obtenção de uma arquitetura SOA através de algum tipo de modelagem de requisitos. 

 Os trabalhos analisados foram os de Lemrabet et al. (2010), que utiliza BPMN 

para a representação dos processos de negócio e SoaML para representação 

arquitetural, Souza et al. (2011), que permite identificar serviços através de padrões em 

diagramas EPC, Braga (2011), que a partir de casos de uso gera uma arquitetura de 

software e Becerra et al. (2010), uma abordagem GORE que permite a representação 

de serviços e arquitetura através de versões modificadas do framework i*. 

 Ao final do capítulo foi feita uma comparação entre algumas características dos 

trabalhos relacionados e da abordagem defendida nesta dissertação. 
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Capítulo  

6 
6. Conclusões e Trabalhos Futuros 
 

 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões elencadas sobre a 

abordagem proposta, as contribuições alcançadas nesta pesquisa e suas limitações, 

bem como a sugestão de trabalhos futuros para a melhoria da proposta e para novas 

oportunidades de pesquisa relacionadas à SOA e GORE. 

 

 

  



124 
 

 

 

6.1 Conclusões 

 

Esta dissertação apresentou uma abordagem GORE que permite a transição de 

modelos organizacionais descritos em i* (YU, 1995) para modelos arquitetônicos 

descritos através da linguagem SoaML (OMG, 2012). Desse modo, a utilização dessa 

abordagem possibilita uma obtenção mais sistemática de um projeto de SOA para 

sistemas de software. 

A abordagem proposta utiliza-se de um processo para a identificação, análise e 

modelagem de serviços candidatos identificados a partir de modelos i*. Neste sentido, 

essa abordagem não é dependente de nenhuma tecnologia de implementação de 

serviços. Além disso, ela se difere das outras estratégias GORE para SOA, como as 

abordagens de Estrada (2008) e Becerra et al. (2010), em relação à sistematicidade e 

detalhamento na identificação dos serviços, visto que o i* Orientado a Serviços e o i*-

SOA Process fazem a identificação de serviços de forma ad-hoc. 

A identificação ad-hoc dos serviços diminui a repetibilidade dos processos 

propostos nas abordagens de Estrada (2008) e Becerra et al. (2010). Assim, a 

abordagem aqui proposta estabelece critérios para a identificação dos serviços 

candidatos a partir de uma modelagem organizacional pré-existente. Sendo assim, 

analistas distintos podem chegar a resultados com um grau de similaridade maior, pois 

seguirão o mesmo conjunto sistemático de passos para a identificação e modelagem 

dos serviços. 

Apesar do i*-SOA Process (BECERRA et al., 2010) apresentar um processo para 

a obtenção de uma modelagem SOA, ele traz consigo as deficiências já mencionadas e 

sua representação estrutural do software é uma mistura de i* com uma notação não 

padronizada, dificultando sua adoção por parte da indústria.  

Já as abordagens mais tradicionais utilizam-se do diagramas de casos de uso ou 

da notação BPMN para representar os processos de negócio, como por exemplo 

Lemrabet et al. (2010) e a Braga (2011), respectivamente. Contudo, esses diagramas 

não são capazes de apresentar o cenário organizacional com os detalhes que as 

técnicas GORE, como o i*, possibilitam. Sendo assim, a abordagem apresentada nesta 

dissertação se utiliza do framework i*, amplamente utilizado na comunidade de 

engenharia de requisitos, e da linguagem SoaML, padrão baseado na UML e 

estabelecido pelo OMG (2012). O suporte a modelagem organizacional dado pela 

linguagem i* e o fato de SoaML ser uma notação padrão para modelos arquiteturais, 

facilitará a adoção da abordagem aqui proposta. 
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6.2 Contribuições 

 

A principal contribuição trazida por esta dissertação é a apresentação de uma 

abordagem sistemática que permite a transição de modelos i* para modelos 

arquiteturais em SoaML. 

Além das contribuições herdadas do Modelo Global de Estrada (2008), as 

contribuições específicas trazidas pela abordagem são citadas a seguir: 

 processo simplificado: a abordagem proposta apresenta um processo cuja 

aplicação é de fácil compreensão e utilização, conforme resultados obtidos na 

sua avaliação. Nesse sentido, o processo foi concebido para ser simples, em 

oposição ao i*-SOA Process (BECERRA et al., 2010), visto que é constituído 

de apenas três atividades: identificação de serviços, análise de serviços e 

mapeamento entre modelos. 

 identificação de serviços em modelos i*: apesar da abordagem de Estrada 

(2008) permitir a modelagem de serviços através do framework i*, ela não 

define uma estratégia sistemática para a identificação dos serviços nos 

modelos i*. A identificação é feita de forma ad-hoc através de entrevistas e 

consultas de manuais da organização. Entretanto, a abordagem proposta 

nesta dissertação utiliza-se de modelos i* como base para a identificação dos 

serviços candidatos iniciais da SOA. Isso permite obter uma visão clara de 

como os serviços estão relacionados com os processos de negócio e objetivos 

organizacionais modelados através do framework i*. 

 análise de serviços em modelos organizacionais: outra contribuição da 

abordagem é a utilização das operações de Marks e Bell (2006) e o diagrama 

de serviço de Estrada (2008) para a realização da análise dos serviços 

candidatos através de transformações com operações de conjuntos para a 

obtenção dos serviços finais. Desse modo, os elementos intencionais do i* 

ficam contidos em paralelogramos que representam serviços, esses por sua 

vez são submetidos às operações lógicas de conjunto para realizar as 

adequações necessárias nos serviços candidatos, tornando-os serviços finais. 

 mapeamento de modelos organizacionais para modelos de arquitetura: 

essa contribuição permite realizar a transição dos serviços e seus requisitos 

para uma modelagem SOA. Nesse processo de mapeamento, os serviços, 

seus elementos e ligações são traduzidos para uma representação 
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arquitetônica no estilo SOA. A representação dos modelos arquiteturais é feita 

através da linguagem SoaML que herda os benefícios da UML. 

 utilização de métricas: métricas relacionadas a qualidade de projetos 

arquiteturais tradicionais e a projetos SOA foram utilizadas para avalizar a 

qualidade de artefatos produzidos pela abordagem. Estas métricas foram 

pesquisadas em diferentes fontes (BARBOSA, 2007; RIBEIRO et al., 2010; 

SILVA et al., 2012) e reunidas para o processo de avaliação da abordagem. 

 
6.3 Limitações  

 

Apesar das vantagens e contribuições apresentadas pela abordagem proposta, 

algumas limitações foram identificadas e são listadas a seguir: 

 variações do framework i*: a abordagem só foi testada em modelagens 

descritas através do i* original (YU, 1995). Desse modo, sua utilização com 

outras variantes do framework pode não gerar os resultados esperados. 

 dificuldades no mapeamento: mesmo adotando apenas modelos 

organizacionais elaborados com o i* original (YU, 1995) foi percebida a falta 

de padronização na forma como os modelos i* são construídos. Desse modo, 

o uso de alguns modelos i* pode resultar em um grau de dificuldade 

aumentado para a utilização da abordagem, em especial na etapa de 

mapeamento das interfaces dos serviços para SoaML. 

 coreografia dos serviços: devido à ausência de fluxo de execução dos 

processos de negócio representados nos modelos i*, o analista terá de inferir 

a sequência de execução das tarefas para poder modelar a coreografia dos 

serviços. 

 automatização do processo: o processo adotado pela abordagem não pode 

ser completamente automatizado, sendo considerado semi-automatizado, pois 

necessita de intervenções do analista nas atividades de identificação dos 

serviços e análise dos serviços candidatos. 

 

6.4 Trabalhos Futuros 

 
Alguns trabalhos futuros são propostos visando a evolução da abordagem 

apresentada, bem como a descoberta de novas possibilidades em relação à utilização 

de técnicas GORE com SOA.  

Desse modo, os seguintes trabalhos são sugeridos:  
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 analisar a abordagem com outras variantes do framework i*: essa 

pesquisa se restringiu ao framework i* original de Yu (1995). Desse modo, 

será interessante analisar se a abordagem aqui apresentada funcionará com 

outras variantes do i*. 

 pesquisar e selecionar um método apropriado de criação de modelos i*: 

com o intuito de facilitar a obtenção dos modelos arquiteturais sugere-se a 

pesquisa de boas práticas para a escrita dos diagramas de requisitos no i*.  

 desenvolver uma ferramenta de apoio para abordagem: aqui sugere-se a 

criação de uma ferramenta de software que de suporte ao analista para 

execução do processo apresentado pela abordagem proposta nesta 

dissertação. 

 estender a abordagem para abordar outras etapas do desenvolvimento: 

propõem-se estudos que permitam através de informações derivadas dos 

requisitos não funcionais abordar as próximas etapas do desenvolvimento do 

software orientado a serviços, como por exemplo a realização dos serviços. 

 realizar novas pesquisas que relacionem SOA e GORE: de fato, a 

literatura ainda é carente sobre essa temática e, a realização de novas 

pesquisa sobre SOA e GORE permitiria melhorar a abordagem proposta e/ou 

surgimento de novas abordagens. 
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Apêndice A – Modelos SoaML da Ferramenta de Análise de Requisitos. 

 

Equipe 1 – Artefatos Produzidos 

 
 

Figura 76 – Capacidades obtidas pela equipe 1 para a Ferramenta de Análise de Requisitos. 

 
 
 

Figura 77 – Interfaces obtidas pela equipe 1 para a Ferramenta de Análise de Requisitos. 
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Figura 78 – Contratos obtidos pela equipe 1 para a Ferramenta de Análise de Requisitos. 
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Figura 79 – Arquitetura de Serviços obtida pela equipe 1 para a Ferramenta de Análise de Requisitos. 

 
 
 

Figura 80 – Arquitetura de Componentes obtida pela equipe 1 para a Ferramenta de Análise de 
Requisitos. 
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Equipe 2 – Artefatos Produzidos 

 
 

Figura 81 – Capacidades obtidas pela equipe 2 para a Ferramenta de Análise de Requisitos. 

 
 
 

Figura 82 – Interfaces obtidas pela equipe 2 para a Ferramenta de Análise de Requisitos. 

 
 
 



137 
 

 

 

Figura 83 – Contratos obtidos pela equipe 2 para a Ferramenta de Análise de Requisitos. 

 
 
 

Figura 84 – Arquitetura de Serviços obtida pela equipe 2 para a Ferramenta de Análise de Requisitos. 
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Figura 85 – Arquitetura de Componentes obtida pela equipe 2 para a Ferramenta de Análise de 
Requisitos. 
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Apêndice B – Modelos SoaML do Sistema MyCourses. 

Equipe 1 – Artefatos Produzidos 

 
Figura 86 – Capacidades obtidas pela equipe 1 para o Sistema MyCourses. 
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Figura 87 – Mensagens obtidas pela equipe 1 para o Sistema MyCourses. 

 
 

Figura 88 – Interfaces obtidas pela equipe 1 para o Sistema MyCourses (1). 
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Figura 89 – Interfaces obtidas pela equipe 1 para o Sistema MyCourses (2). 

 
 

Figura 90 – Contratos obtidos pela equipe 1 para o Sistema MyCourses (1). 
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Figura 91 – Contratos obtidos pela equipe 1 para o Sistema MyCourses (2). 

 
 

Figura 92 – Contratos obtidos pela equipe 1 para o Sistema MyCourses (3). 
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Figura 93 – Arquitetura de Componentes obtida pela equipe 1 para o Sistema MyCourses. 
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Equipe 2 – Artefatos Produzidos 

 
 

Figura 94 – Capacidades obtidas pela equipe 2 para o Sistema MyCourses. 
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Figura 95 – Mensagens obtidas pela equipe 2 para o Sistema MyCourses. 

 

 
 

Figura 96 – Interfaces obtidas pela equipe 2 para o Sistema MyCourses (1). 

 

 
 

Figura 97 – Interfaces obtidas pela equipe 2 para o Sistema MyCourses (2). 
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Figura 98 – Contratos obtidos pela equipe 2 para o Sistema MyCourses (1). 
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Figura 99 – Contratos obtidos pela equipe 2 para o Sistema MyCourses (2). 
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Figura 100 – Arquitetura de Componentes obtida pela equipe 2 para o Sistema MyCourses. 
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Anexo A – Ferramenta de Análise de Requisitos 

 
 

A Ferramenta de Análise de Requisitos (Figura 71) é um sistema baseado na web 

que analisa um documento de requisitos textuais e gera uma lista de características 

candidatas. Assim, a tarefa principal deste sistema é analisar um documento de 

requisitos.  

Para alcançar seu objetivo o sistema terá de obter um documento de requisitos, 

que será fornecido por um usuário (os links de dependência aos usuários do sistema 

foram omitidos).  

O usuário do sistema poderá fornecer o documento como um arquivo PDF, ou 

fornecê-la em qualquer formato de arquivo de costume (como documentos de 

processamento de texto e planilhas), que serão convertidos em PDF para o 

processamento. 

 

Figura 101 – Ferramenta de Análise de Requisitos. 

 

Fonte: Pimentel et al., (2012).  
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Anexo B – MyCourses: Sistema de Agendamento de Cursos 

 
O MyCourses é um sistema web, que possui entre suas funcionalidades: (i) 

gerenciar dados a respeito de usuários do sistema (e suas permissões), programas, 

cursos e recursos; (ii) calcular e propor o agendamento de cursos, que se utiliza das 

informações armazenadas em sua base de dados, das preferências e das escolhas 

realizadas pelo usuário para compor o agendamento; (iii) tornar possível a atualização 

manual do agendamento proposto pelo sistema, mantendo a consistência do 

agendamento; (iv) realizar a exportação dos dados de agendamento para outros 

sistemas; e (v) comunicar alterações e apresentar resultados do agendamento 

homologados aos interessados, como por exemplo, a professores e alunos de um 

curso. 

 
Figura 102 – MyCourses. 

 

Fonte: Matos (2012). 


