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RRRRESUMOESUMOESUMOESUMO    

Ao longo da última década, houve uma crescente demanda de mercado por 
dispositivos embarcados que agregam muitas funcionalidades (como informação, 
entretenimento e comunicação), em detrimento da garantia da portabilidade destes 
equipamentos para os usuários. Por outro lado, houve a confirmação da Lei de 
Moore, permitindo a elaboração de sistemas cada vez mais complexos em tamanho 
reduzido. Assim, surgiu um novo paradigma de desenvolvimento denominado 
System-on-Chip (SoC), onde todo o sistema embarcado pode agora ser integrado e 
implementado em um único chip, reusando componentes pré-existentes e pré-
verificados, denominados Intellectual Property Cores (IP-cores), com o objetivo de 
reduzir o tempo e esforço de projeto.  Neste contexto, dentro do projeto Brazil-IP 
(projeto para formação de recursos no desenvolvimento de hardware, apoiado pelo 
CNPQ), em 2005 surgiu o ipPROCESS, um processo de desenvolvimento de IP-cores 
com prototipação em FPGA, baseado no RUP (Rational Unified Process). Este 
processo define um conjunto de tarefas que são atribuídas a papéis especializados na 
organização, de modo a transformar os requisitos no IP-core desejado, cumprindo as 
restrições de prazo, custo e qualidade acordadas com o cliente. Em avaliações do 
processo realizadas comparativamente à norma NBR ISO/IEC 12207: Tecnologia da 
informação - Processos de Ciclo de Vida de Software (o qual define um modelo de 
referência para processos de ciclo de vida de software, bem como uma taxonomia 
para processos de software), foi atestado que o ipPROCESS não cobre o conjunto de 
processos fundamentais desta norma, apenas prevendo o desenvolvimento de um 
projeto, sem a negociação, concepção, fornecimento e manutenção do IP-core. Desta 
forma, este trabalho propõe a estruturação do ipPROCESS como conjunto de 
processos para o funcionamento da organização, focando na definição e incorporação 
dos processos fundamentais ao fluxo, para contemplar desde a negociação do 
produto com o cliente, passando pelo seu desenvolvimento, operação, distribuição e 
manutenção. 

 

Palavras-chave: IP-cores, ipPROCESS, processo de desenvolvimento, NBR ISO/IEC 

12207, processos fundamentais. 
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AAAABSTRACTBSTRACTBSTRACTBSTRACT    

The demand for even more powerful electronic products, combining more 
functionality into a single device and ensuring portability to the final users has 
increased along the last decade. On the other hand, the Moore's Law has been 
confirmed, allowing the increasing capacity of today's silicon technology. This fact 
have moved the design methodology of embedded system towards its complete 
integration on single chip, called system-on-chip (SoC), by reusing pre-designed and 
pre-verified Intellectual Property blocks (IP cores), as an alternative to reduce the 
systems time-to-market. In this context, in Brazil-IP project (project for resources 
training in hardware development, supported by CNPQ), it was proposed in 2005 
the ipPROCESS, an IP-core development process with prototyping in FPGA, based 
on RUP (Rational Unified Process). This process defines a set of tasks, assigned to 
specific roles into the organization, to transform the requirements in a desired IP-
core, ensuring quality and time-to-market constraints agreed with customer. In 
recent process evaluations against NBR ISO/IEC standard 12207: Systems and 
software engineering -- Software life cycle processes (that establishes a common 
framework for software life cycle processes, with well-defined taxonomy), it was 
attested that ipPROCESS doesn't comply to the fundamental set of processes defined 
in this standard, only defining project development flows, without IP-core 
negotiation, conception, supply and maintenance. Thus, this work proposes the 
ipPROCESS structuring, with a set of processes to the organization, focusing on 
definition and incorporation of primary processes to the flow, to encompass from the 
product negotiation with the customer, through its development, operation, supply 
and maintenance. 

 

Keywords: IP-cores, ipPROCESS, development process, NBR ISO/IEC 12207, 

primary processes. 
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Hardware Quality Analyst. Analista da Qualidade de Hardware. 

IIEECC  International Electrotechnical Commission. A comissão eletrotécnica 
internacional (IEC) é uma organização internacional de padronização de 
tecnologias elétricas, eletrônicas e relacionadas. 

IIEEEEEE  Institute of Electrical and Electronics Engineers. Instituição mundial de 
padronização de propósito específico – engenharias. 

IIMMPP  Abreviação para a disciplina de Implementation. 

IIPP--ccoorree  Intellectual Property Cores. Módulo de propriedade intelectual ou 
componente de hardware para integração em projetos de SoCs. 

iippPPRROOCCEESSSS  Processo de desenvolvimento de soft IP-cores com prototipação em FPGA. 

IISSOO  International Organization for Standardization. Instituição mundial de 
padronização de propósito geral. 

IItteemm  ddee  
CCoonnffiigguurraaççããoo  

Conjunto de itens de hardware e/ou software vistos como uma entidade 
única para fins de gerência de configuração. 

NNDDAA  Non Discloisure Agreement. Acordo de confidencialidade. 

PPRROOTT  Abreviação para a disciplina de Prototyping. 

RREEQQ  Abreviação para a disciplina de Requirements. 

RRMMMM  Reuse Methodology Manual. Manual de reuso, focado na adoção de um 
conjunto de boas práticas de desenvolvimento de IP-cores. 

RRTTLL  Register Transfer Level é um modo de programação para hardware, em nível 
de registradores. 
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Sigla Significado 

RRUUPP  Rational Unified Process. Processo unificado para desenvolvimento de 
software. 

SS&&SSCC  Software e Serviços Correlatos. 

SSccrruumm  Processo ágil para gerenciamento de desenvolvimento de software. 

SSooCC  System-on-Chip. sistema embarcado integrado e implementado em um 
único chip. 

SSPPEEMM  Software meta-process modeling. É um profile de UML para modelagem de 
processos de desenvolvimento de software e sistemas. 

SSPPIIRRIITT  Consórcio para desenvolver um mecanismo padrão para descrição e de IP-
cores permitindo integração e configuração automática dos mesmos 
através de ferramentas. 

SSRRSS  Semiconductor Reuse Standard. Padrão para o reuso no mercado de 
semicondutores. 

SSttaakkeehhoollddeerr  Qualquer pessoa que interage com um projeto ou é afetada por ele. 

UUCC  Sigla para caso de uso. 

VVCC  Virtual Core ou Virtual Component. Módulo de propriedade intelectual ou 
componente de hardware para integração em projetos de SoCs. 

VVEERR  Abreviação para a disciplina de Verification. 

VVSSIIAA  Virtual Socket Interface Alliance. Aliança industrial criada em 1996, cuja 
missão é desenvolver padrões para SoC, IP-core e reuso, aumentando a 
produtividade. 

XXPP  eXtreme Programming é uma metodologia ágil para equipes pequenas e 
médias e que irão desenvolver software com requisitos vagos e em 
constante mudança. 
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1.1.1.1. IIIINTRODUÇNTRODUÇNTRODUÇNTRODUÇÃOÃOÃOÃO    

Neste capítulo são apresentados o contexto e a motivação para o presente trabalho, 

sumarizando os objetivos a serem alcançados e, por fim, como se encontra 

estruturado o texto. 

11111111........11111111........  CCCCCCCCoooooooonnnnnnnntttttttteeeeeeeexxxxxxxxttttttttoooooooo        eeeeeeee        MMMMMMMMoooooooottttttttiiiiiiiivvvvvvvvaaaaaaaaççççççççããããããããoooooooo        

Ao longo da última década, houve uma crescente demanda de mercado por 

dispositivos embarcados que agregam muitas funcionalidades (como informação, 

entretenimento e comunicação) em detrimento da garantia do tamanho reduzido e 

da portabilidade destes equipamentos para os usuários. 

Exemplos disso são os celulares e MP3 players tão presentes no dia-a-dia. 

Outra grande questão de mercado é que o avanço nesta área ocorre muito 

rapidamente, aumentando em pouco tempo a demanda por produtos com mais 

funcionalidades e tecnologias mais avançadas. 

Porém, o desenvolvimento de tais dispositivos apresenta alto custo, é bastante 

complexo e impõe grandes desafios, principalmente quanto à integração destes em 

um sistema. Assim, a evolução nas técnicas de integração permitem que existam 

vários sistemas complexos integrados em um só chip [1]. Este fato tem propiciado o 

desenvolvimento de diversas metodologias de reuso de componentes para o projeto 

de Circuitos Integrados (CIs) [2]. 

Nesta conjuntura, surge um novo paradigma de desenvolvimento 

denominado System-on-Chip (SoC), onde todo o sistema embarcado pode agora ser 

integrado e implementado num único chip. Contudo, o que acontece é que a 

demanda de mercado cresce de forma mais acelerada do que a capacidade de 

integração de sistemas em um chip. 
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Desta maneira, projetos de SoCs passam a adotar uma nova abordagem que é 

baseada no reuso de componentes pré-existentes e pré-verificados, denominados 

Intellectual Property Cores (IP-cores), com o objetivo de reduzir o tempo e esforço de 

projeto. Na Figura 1 se pode observar o exemplo de um SoC que inclui vários IP-

cores. 

 

Figura 1. Conceitos de SoC e IP-core [3] 

A parte superior da figura acima representa o IP ou VC (Virtual Core ou Virtual 

Component), o qual apresenta uma funcionalidade específica e caracteriza-se por ser 

agregável a um circuito integrado. O SoC (parte inferior) apresenta uma série de 

componentes (IP-cores), combinados em um chip. Neste caso os componentes são: 

memória ROM, DRAM, cache, circuito analógico, USB e microprocessador. 

Esta nova abordagem é em grande parte motivada pelo fato de que 85% dos 

chips hoje em dia necessitam de funcionalidades específicas [4]. Porém, os 

produtores de chips, dada a grande demanda de mercado e aumento da 

complexidade dos CIs, não conseguem produzir todos os componentes dos quais 

necessitam para depois integrá-los. 

Os produtores de IP-cores devem então prover altos níveis de qualidade, 

garantindo o sucesso da integração e funcionamento dos mesmos em projetos de 

SoCs. Falhas na implementação da funcionalidade ou desempenho requeridos 

podem ocasionar grandes prejuízos para a indústria de semicondutores. 
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Para o atendimento aos requisitos de qualidade, o projeto de um IP-core 

abrange muitas áreas de concentração distintas como especificação, modelagem, 

verificação funcional, síntese e prototipação. Todas estas características, juntas, 

tornam o projeto de IP-cores uma atividade complexa, a qual demanda uma equipe 

de desenvolvimento com diferentes especialidades. 

Diante de todas as necessidades de mercado supracitadas, uma organização 

desenvolvedora de IP-cores, para se manter competitiva, deve garantir qualidade e 

time-to-market, assegurando projetos bem-sucedidos:.  

Quanto à qualidade, esta é definida, segundo a NBR ISO 8402 [5] como: 

A totalidade das características de uma entidade que lhe confere a capacidade 

de satisfazer às necessidades explícitas e implícitas. Entidade pode ser 

uma atividade ou um processo, um produto, uma organização ou uma 

combinação desses. [5] 

Ou seja, para que um IP-core apresente qualidade, este deve satisfazer às 

necessidades implícitas e explícitas de seus usuários (integradores em projetos de 

SoC). Como necessidades explícitas têm-se, dentre outras: a funcionalidade acordada 

e aderência às restrições legais. O atendimento a tais necessidades está 

implicitamente relacionado à qualidade do produto final percebida pelo cliente. 

As principais iniciativas acadêmicas e de mercado para a satisfação das 

necessidades explícitas, concentram-se na área de hardware, focando na 

padronização de formato de dados, como especificações e planilhas de avaliação de 

produtos, definidos pelo VSIA (Virtual Socket Interface Alliance) [6] [7] e ainda 

mecanismos para descrição de IP-cores (objetivando uma integração automatizada 

destes), propostos pelo Consórcio SPIRIT [8], por exemplo. Há ainda iniciativas como 

o RMM (Reuse methodology Mannual) [9], que propõe a adoção de um conjunto de 

boas práticas de desenvolvimento de IP-cores, com o objetivo de promover a criação 

de módulos reusáveis no contexto de uma metodologia de SoCs. Este manual foca 

mais nos resultados da aplicação das práticas do que na proposição destas em si. 
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Porém, vale salientar que a qualidade de um IP-core não é absoluta, devendo 

ser observadas também as necessidades implícitas. Estas podem variar desde o uso 

pretendido para o IP-core, passando pelo contexto da organização desenvolvedora 

como da organização integradora (cliente do produto), ou ainda chegando a 

restrições de mercado [10]. Ou seja, tais necessidades podem se traduzir em fatores 

como estrutura da organização desenvolvedora e de seus processos, relacionamento 

desta com os clientes e o mercado e ciclos de prospecção, desenvolvimento e 

manutenção do produto. O atendimento a estas necessidades está implicitamente 

relacionado à qualidade dos serviços prestados pela organização desenvolvedora 

percebida pelo cliente, obedecendo às restrições de tempo e custo. 

Como pode ser observado, há a demanda por qualidade e diminuição da 

janela de mercado para o desenvolvimento de IP-cores. Para solucionar esta 

demanda existem diversos esforços de mercado como a definição de padrões. No 

entanto, dada a similaridade de desenvolvimento de módulos de propriedade 

intelectual e software, há também trabalhos que propõem processos de 

desenvolvimento, de gerenciamento e normas de padronização para software, que 

podem ser analisados para o atendimento desta demanda explícita no mercado de 

hardware. 

Para que uma organização desenvolvedora de IP-cores satisfaça não só às 

necessidades explícitas, bem como às implícitas, é imprescindível manter uma 

estrutura organizacional que suporte a produtividade requerida, sem prejuízos para 

a qualidade do produto. 

Na área de Engenharia de Software existem muitos trabalhos tratando da 

padronização dos processos de desenvolvimento e da estruturação organizacional 

das empresas. Estes trabalhos foram em grande parte motivados pela crise do 

software, ocorrida na década de 90, durante a qual houve a necessidade de redução 

do time-to-market para as soluções de TI. Neste momento, semelhantemente ao 

ocorrido no mundo de hardware, deu-se início a um processo de constantes 
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mudanças nesta indústria, focando no baixo custo e tempo de entrega, sem que 

houvesse o comprometimento da qualidade dos produtos. 

Deste fato advém a competição acirrada entre as organizações em geral e a 

crescente expectativa de seus clientes [11]. Deste modo, as organizações tiveram que 

criar a cultura de questionamento contínuo da eficiência de seus processos, buscando 

alternativas para o aumento da produtividade, com a garantia da qualidade e 

confiabilidade dos seus resultados [12]. 

Assim surgiram diversas iniciativas de processos de desenvolvimento de 

software, com a definição de fluxos, atividades e subprodutos, para guiar as 

empresas desenvolvedoras, garantindo sistematização dos procedimentos, aumento 

da qualidade final e diminuição da janela de mercado dos produtos. Tais iniciativas 

têm evoluído e se multiplicado, de forma que existem desde os processos mais 

tradicionais como RUP (Rational Unified Process) [13], passando pelos “mais ágeis” 

como XP (Extreme Programming) [14]. 

Além do desenvolvimento de processos pelo mercado e academia, há também 

o esforço de padronização, representado por organismos como a ISO (International 

Organization for Standardization) [15] e IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers) [16], por exmplo. A ISO apresenta trabalhos na definição de normas para 

modelos de ciclo de vida de processos de desenvolvimento de software (ISO/IEC 

12207) [17], auxiliando na adaptação de processos à realidade organizacional de uma 

empresa, e também normas para avaliação de processos de software implantados 

(ISO/IEC 15504) [18], dentre outros. Para a definição de um processo de manutenção 

de produtos de software, a IEEE define como padrão a norma 1219 [19]. 
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11111111........22222222........  OOOOOOOO        iiiiiiiippppppppPPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOCCCCCCCCEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSS        

Como alternativa de processo para desenvolvimento de IP-cores, dentro do projeto 

Brazil-IP [20], em 2005 surgiu o ipPROCESS [21] [22], um processo de 

desenvolvimento de IP-cores com prototipação em FPGA (Field Programmable Gate 

Array), baseado no RUP [13].  

O objetivo do ipPROCESS é facilitar e direcionar o projeto de IP-cores de alta 

qualidade, promovendo a detecção de erros nas primeiras fases do projeto, bem 

como o fornecimento de documentação e interfaces adequadas.  

Desde a sua definição em 2005, o ipPROCESS vem evoluindo através de 

diversos trabalhos científicos e aplicações nos contextos de pesquisa e de mercado, de 

forma que sua arquitetura atual, tomada como base para este trabalho, já representa 

uma evolução sobre a sua primeira versão. A sua utilização dentro do projeto Brazil-

IP também vem sendo acompanhada desde essa época no meio acadêmico. No 

mercado, este processo foi adotado por uma Design House em 2006. Para avaliação do 

estado do processo e direcionamento das ações de melhoria, recentemente foi 

realizada uma avaliação do ipPROCESS, “rodando” em um projeto de mercado, 

segundo o referencial da norma NBR ISO/IEC 12207.  

A caracterização e resultados desta avaliação se encontram ao longo do 

presente trabalho, mas vale salientar que foi constatado que o ipPROCESS só cobre 

parcialmente dois dos cinco Processos Fundamentais definidos na norma, a saber, 

Desenvolvimento e Operação. Os demais Processos Fundamentais: Aquisição, 

Fornecimento e Manutenção não são trabalhados no escopo do ipPROCESS, bem 

como os demais processos da norma, os quais totalizam 16 processos. Outro 

problema é que o processo não se encontrava de fato implantado na organização, de 

modo que muitos de seus fluxos e definições na prática não eram seguidos. 
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11111111........33333333........  OOOOOOOObbbbbbbbjjjjjjjjeeeeeeeettttttttiiiiiiiivvvvvvvvoooooooossssssss        ddddddddoooooooo        TTTTTTTTrrrrrrrraaaaaaaabbbbbbbbaaaaaaaallllllllhhhhhhhhoooooooo        

De acordo com o contexto de iniciativas de mercado e acadêmicas apresentadas e a 

definição atual do ipPROCESS, torna-se explícito que o ipPROCESS engloba apenas 

atividades referentes ao ciclo de vida do projeto. Assim sendo, há a necessidade de 

estender o processo, para que o mesmo englobe todo o ciclo de vida do produto. 

O trabalho apresentado nesta dissertação se insere no contexto apresentado, 

com a proposta de reestruturação e extensão do ipPROCESS para englobar todo o 

ciclo de vida de um produto, em conformidade com as definições dos processos 

fundamentais da norma NBR ISO/IEC 12207: Tecnologia de Informação – Processos 

de ciclo de vida de software, habilitando-o à melhoria e implantando-o em uma 

Design House (DH). Os objetivos específicos do trabalho são explicados a seguir. 

1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1. Objetivos Específicos do TrabalhoObjetivos Específicos do TrabalhoObjetivos Específicos do TrabalhoObjetivos Específicos do Trabalho    

Os objetivos específicos para este trabalho consistem em: 

1. Propor alterações para tornar o ipPROCESS aderente aos processos 

fundamentais da norma NBR ISO/IEC 12207 – como já foi dito anteriormente, 

o ipPROCESS não cobre o ciclo de vida de um produto, somente de um projeto, 

não prevendo a negociação com o cliente, manutenção do produto e nem a 

parte de subcontratação de produtos Porém, como o desenvolvimento de IP-

cores já foca em módulos para integração em projetos de sistema, normalmente 

as DHs são subcontratadas das empresas desenvolvedoras de sistema, não 

realizando subcontratações. Por este motivo, o processo fundamental de 

Aquisição da norma (a ser apresentado mais adiante neste trabalho) não foi 

incluído na extensão do ipPROCESS no escopo deste trabalho.  

2. Propor uma estratégia de melhoria para o processo - avaliar a aderência do 

ipPROCESS aos processos definidos na NBR ISO/IEC 12207, para orientar o 
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trabalho de melhoria, propondo uma estratégia para habilitá-lo à melhoria 

contínua.  

3. Implantar o ipPROCESS em um Design House, com execução de multi-

projetos – apesar da sua aplicação em vários projetos no meio acadêmico, o 

ipPROCESS nunca foi utilizado devidamente e acompanhado em uma 

organização. Este é um desafio e importante objetivo do trabalho, já que a 

extensão proposta para o mesmo é justificada exatamente pela possibilidade de 

utilização do processo em uma organização de mercado, contexto até hoje 

ainda não validado.  

11111111........44444444........  EEEEEEEEssssssssttttttttrrrrrrrruuuuuuuuttttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa        ddddddddoooooooo        TTTTTTTTrrrrrrrraaaaaaaabbbbbbbbaaaaaaaallllllllhhhhhhhhoooooooo        

Além deste capítulointrodutório, este trabalho se encontra estruturado da seguinte 

forma: no Capítulo 2 são apresentados os conceitos fundamentais para o 

entendimento do mesmo;  no Capítulo 3 é delineado o estado da arte; no Capítulo 4 é 

apresentada a proposta de reestruturação do ipPROCESS. Os resultados do trabalho 

se encontram no Capítulo 5 e por fim, as conclusões e trabalhos futuros estão 

presentes no Capítulo 6. 
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2.2.2.2. CCCCONCEITOS ONCEITOS ONCEITOS ONCEITOS FFFFUNDAMENTAISUNDAMENTAISUNDAMENTAISUNDAMENTAIS    

Este capítulo apresenta alguns conceitos pertinentes ao entendimento do trabalho, 

tais como modelo de processo, melhoria e avaliação. Nas seções 2.1 a 2.4 são 

ilustrados os conceitos fundamentais, na seção 2.5 é dada uma visão geral sobre a 

definição atual do ipPROCESS, enquanto que na seção 2.6 é apresentada a norma na 

qual o presente trabalho está baseado. Por fim, na seção 2.7 é apresentada o processo 

de melhoria a ser adotado no trabalho. 

22222222........11111111........  PPPPPPPPrrrrrrrroooooooocccccccceeeeeeeessssssssssssssssoooooooo        

Existem diversas definições para processo. Neste trabalho a definição adotada será 

de acordo com a norma NBR ISO 8402 [5], na qual processo é definido como um 

conjunto de atividades inter-relacionadas, que transforma entradas em saídas. Neste 

caso o termo “atividades” engloba a utilização de recursos. 

Vale salientar que os processos normalmente são definidos em termos de 

procedimentos que transformam entradas em saídas, podendo ser apoiados por 

ferramentas e são executados por pessoas. 

A fim de facilitar a divulgação de um processo este deve ser especificado de 

forma não ambígua, para tanto existem diversas linguagens de modelagem que 

podem ser aplicadas na modelagem de um processo. Um exemplo é a linguagem 

SPEM (Software Process Engineering Meta-Model) [23], um profile de UML que 

permite a modelagem de processos (vide seção 4.2). 

Ao longo do texto serão utilizados os termos processo e processo de 

desenvolvimento como sinônimos. 
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22222222........22222222........  MMMMMMMMooooooooddddddddeeeeeeeelllllllloooooooo        ddddddddeeeeeeee        PPPPPPPPrrrrrrrroooooooocccccccceeeeeeeessssssssssssssssoooooooo        

Para um melhor resultado, a definição de processos deve ser baseada no 

conhecimento consistente de domínio. Assim, existindo um modelo utilizado como 

referência para a definição de processos, este é denominado modelo de processo. A 

definição assumida por este trabalho é a de Acuña, para modelo de processo de 

software:  

O modelo de processo de software é uma representação formal (abstração) 

dos elementos envolvidos no processo de software, sendo que esses elementos 

podem ser executados por pessoas ou máquinas. A maioria das descrições de 

ciclo de vida representam um modelo extremamente abstrato de 

desenvolvimento de software e não fornecem orientação sobre como integrar 

os vários passos de processo que são realizados pelas pessoas. [24] 

 

Por exemplo, a norma NBR ISO/IEC 12207, já citado neste trabalho, constitui 

um modelo de processo de software, descrevendo a arquitetura dos processos de 

ciclo de vida de software, sem especificar como se dá a implementação ou execução 

das atividades previstas. Deste modo, cabe a cada organização desenvolvedora a 

adaptação e implementação dos processos da norma. 

22222222........33333333........  MMMMMMMMeeeeeeeellllllllhhhhhhhhoooooooorrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeee        PPPPPPPPrrrrrrrroooooooocccccccceeeeeeeessssssssssssssssoooooooo        

Dado que um processo deve se adequar às necessidades organizacionais, estando em 

constante melhoria, a melhoria de um processo é definida por SALVIANO como: 

Uma abordagem para melhoria de uma organização intensiva em software 

por meio da melhoria de processos relevantes, baseada no conceito de 

capacidade de processo, buscando melhores resultados de negócio e tendo 

como referência um (ou mais) modelo(s). [25] 
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Ou seja, para que haja melhoria de processo, primeiro devem ser priorizados 

os processos a serem melhorados. A melhoria em si deve maximizar resultados de 

negócio (e isto dependerá em muito das metas de negócio organizacionais) e utilizar 

um modelo como referência, baseando-se no conceito de capacidade de processo: 

Capacidade de processo é a habilidade de um processo em alcançar uma meta 

específica, ou contribuir (junto de outros processos) para uma meta 

específica. [26] 

22222222........44444444........  AAAAAAAAvvvvvvvvaaaaaaaalllllllliiiiiiiiaaaaaaaaççççççççããããããããoooooooo        vvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssuuuuuuuussssssss        AAAAAAAAuuuuuuuuddddddddiiiiiiiittttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        

Um dos instrumentos para se medir a melhoria de processo é a avaliação de 

processo. Segundo Humphrey [27], uma avaliação consiste de uma revisão da 

organização, com a avaliação de seus processos, com a recomendação de ações de 

melhoria. 

Vale lembrar que a avaliação difere da auditoria, pois esta última nada mais é 

que o principal mecanismo de avaliação [28], sendo realizada por pessoa autorizada 

e promovendo julgamento independente. 

Para fins deste trabalho serão adotados os conceitos de avaliação e auditoria 

apresentados pela NBR ISO/IEC 12207: 

Avaliação consiste na determinação sistemática do grau de atendimento de 

uma entidade em relação aos critérios para ela estabelecidos. (...) A auditoria 

é o processo conduzido por uma pessoa autorizada, com o objetivo de prover 

um julgamento independente de produtos e processos de software, a fim de 

avaliar a conformidade com seus requisitos. [17] 
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22222222........55555555........  VVVVVVVViiiiiiiissssssssããããããããoooooooo        GGGGGGGGeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaallllllll        ddddddddoooooooo        iiiiiiiippppppppPPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOCCCCCCCCEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSS        

Como foi mencionado, o ipPROCESS [21] [22], consiste de um processo de 

desenvolvimento de IP-cores com prototipação em FPGA (Field Programmable Gate 

Array), baseado no RUP [13]. Para tanto, este processo define um conjunto de 

atividades que são atribuídas a papéis especializados na organização, de modo a 

transformar os requisitos no IP-core desejado, cumprindo as restrições de prazo, 

custo e qualidade desejadas. 

Apresentando atualmente a arquitetura descrita na Figura 2, o ipPROCESS, 

através de um ciclo de vida iterativo incremental, desenvolve e entrega builds 

incrementais para o cliente. Este processo cobre todo o fluxo de desenvolvimento de 

um IP-core, partindo dos requisitos e chegando ao protótipo e distribuição do 

projeto. Porém, não são previstos fluxos para as etapas de pré-projeto (com a 

negociação do escopo e do contrato) e nem para a manutenção do IP-core 

distribuído. Ou seja, o ipPROCESS cobre somente o desenvolvimento e operação do 

projeto (ciclo de vida do projeto) sem prever fluxos para a identificação da 

necessidade de projeto, passando pela negociação,  indo até o final de sua 

manutenção (ciclo de vida do produto). 

O ipPROCESS apresenta a mesma estrutura apresentada pelo RUP com a 

proposição de várias disciplinas. Cada disciplina é definida como uma coleção de 

atividades relacionadas a uma determinada área de concentração, ou domínio. Por 

exemplo, atividades relacionadas à especificação do sistema são agrupadas na 

disciplina de Requisitos (Requirements). Com a finalidade de facilitar a publicação e 

disseminação do processo, toda a sua modelagem foi realizada em inglês. 

Como se pode observar em sua arquitetura (Figura 2), o processo apresenta 2 

eixos: 

� O eixo vertical representa as disciplinas, propostas de acordo com o ciclo comum 

de desenvolvimento de IP-cores. As disciplinas representam o aspecto estático (ou 
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estrutural) do processo: como este é definido em termos de disciplinas, tarefas, 

fluxos, artefatos e papéis. 

� O eixo horizontal (linha do tempo) mostra o ciclo de vida do processo, 

representando seus aspectos dinâmicos, ou seja, como as disciplinas estão 

distribuídas ao longo do tempo, e é expresso em termos de fases e iterações. 

 

Figura 2. Arquitetura do processo ipPROCESS 

Combinando as informações presentes nos dois eixos, é notável que as 

disciplinas (no eixo vertical) apresentam alturas diferentes ao longo do tempo. Esta 

altura representa o nível de esforço que deve ser alocado para cada disciplina em um 

determinado ponto do eixo do tempo do projeto.  

Assim, a cada iteração, um conjunto incremental de funcionalidades do IP-

core (conjunto de casos de uso) é trabalhado por cada disciplina do processo com 

esforços diferentes. Por este motivo, o ciclo de vida implementado é conhecido com 

iterativo e incremental e é dito que o processo é centrado em casos de uso. 

Como se trata de um ciclo de vida iterativo e incremental, ao longo do tempo, 

o nível de esforço de cada disciplina se altera, dependendo da fase na qual se 

encontra o projeto. Por exemplo, na primeira fase (Conception), o esforço é maior para 

a disciplina de Requirements, enquanto que na última fase, o esforço é maior para a 
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disciplina de FPGA Prototyping. Esta característica confere à representação de uma 

disciplina similaridade com o formato de uma baleia. Por isto, este gráfico é 

conhecido como gráfico das baleias [13]. 

Enquanto uma fase é essencialmente uma janela de tempo entre dois marcos 

de projeto, compreendendo uma ou mais iterações, a iteração em si representa todo o 

fluxo (com a execução de todas as disciplinas) para a implementação de um conjunto 

de casos de uso. O número de iterações necessárias e suas durações dependem 

intrinsecamente das características do projeto, de modo que o número de iterações 

apresentado na Figura 2 representa um possível cenário. 

O processo foi modelado usando a liguagem SPEM [23], versão 1.0 (profile de 

UML para modelagem de processos). Para este trabalho o processo foi remodelado 

utilizando o profile SPEM 2.0. A explicação sobre este profile, bem como as diferenças 

entre as duas versões se encontram na seção 4.2. Ao todo foram definidas seis 

disciplinas, 4 fases, 21 atividades, 20 templates, 37 artefatos e vários papéis para o 

processo, como pode ser observado na Tabela 1. 

Tabela 1. Definição do processo ipPROCESS 

RReessuullttaaddooss  ddoo  iippPPRROOCCEESSSS  QQuuaannttiiddaaddee  

Fases 4 

Disciplinas 6 

Atividades 21 

Tarefas 44 

Papéis 15 

Artefatos 37 

Templates 20 

Guias – treinamentos 1 

Guias - gerais 10 
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2.5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1. Fases do ipPROCESSFases do ipPROCESSFases do ipPROCESSFases do ipPROCESS    

A partir de uma perspectiva de planejamento, o ciclo de vida implementado 

pelo ipPROCESS é decomposto ao longo do tempo em quatro fases seqüenciais (ver 

Figura 3). Ao final de cada fase, deve ser avaliado se os critérios de aceitação da fase 

foram atingidos, para que se passe à próxima fase. 

Uma característica importante de salientar é o esforço dado em cada fase do 

projeto. Por se tratar de um processo iterativo e incremental, as iterações do projeto 

ocorrem ao longo das fases do ipPROCESS, com diferentes durações e níveis de 

esforço.  

 

Figura 3. Fases do ipPROCESS 

A seguir será apresentada uma descrição de cada fase. 

1. Conception – seu objetivo é planejar o projeto, elicitando os requisitos 

(funcionais e não funcionais), a fim de definir o escopo do projeto, critérios de 

aceitação, escopo negativo e o que deve ser entregue com o produto. O marco 

de passagem para a próxima fase é apresentar um documento de Especificação 

Funcional estável do projeto (requisitos do projeto). O esforço estimado para 

esta fase é um dos menores do ciclo de vida, dado que é uma fase inicial, a 

equipe toda de desenvolvimento não se encontra em plena atividade. 
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2. Architecture – o objetivo desta fase é a elaboração de uma arquitetura estável, 

servindo de base para os esforços de projeto e implementação. O marco de 

passagem para a próxima fase é apresentar uma arquitetura estabilizada do 

projeto. O esforço estimado para esta fase é o segundo maior do ciclo de vida. 

3. RTL Design - o objetivo desta fase é desenvolver um protótipo do IP-core, 

amplamente verificado, baseado na arquitetura previamente definida. O marco 

de passagem para a próxima fase é apresentar uma codificação em nível RTL 

do IP-core. O esforço estimado para esta fase é o maior do ciclo de vida, 

quando a maior parte da equipe toda de desenvolvimento se encontra em 

plena atividade. 

4. Prototyping - O foco desta fase é a criação do protótipo físico e o fechamento 

da documentação do usuário, garantindo que o IP-core será distribuído para os 

seus usuários finais (integradores) com qualidade. O esforço estimado para esta 

fase é usualmente maior do que o da fase de concepção. No entanto, por ser a 

última fase do ciclo de vida, seu esforço pode variar bastante de acordo com o 

andamento prévio do projeto e necessidade de ações corretivas finais. 

2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2. DisciplinasDisciplinasDisciplinasDisciplinas    do ipPROCESSdo ipPROCESSdo ipPROCESSdo ipPROCESS    

Cada disciplina do processo apresenta um fluxo macro, definindo as 

atividades a serem executadas bem como a ordem de execução. Cada atividade por 

sua vez é definida em termos de tarefas a serem executadas, com seus respectivos 

papéis responsáveis e os artefatos de entrada e saída. Um exemplo de fluxo de 

atividades pode ser observado na Figura 4, no qual, para a realização das atividades 

de verificação, primeiro é definido o escopo da verificação, em seguida é construído 

o ambiente de verificação; por fim a verificação é executada até que os resultados 

sejam satisfatórios. Cada macro-atividade desta é detalhada em termos de atividades, 

artefatos de entrada e saída e papéis responsáveis, como apresentado na Figura 5, 

para o caso da macro-atividade de Execute Verification. 
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Figura 4. Fluxo de atividades da disciplina de Verification 

 

Figura 5. Detalhamento da atividade Execute Verification 

O ipPROCESS inclui seis disciplinas distintas: 

� Requirements – disciplina para estabelecer e manter o escopo do IP-core, com 

atividades de elicitação de requisitos, termos e necessidades do usuário. Provê aos 
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desenvolvedores um melhor entendimento da funcionalidade a ser implementada 

pelo IP-core. 

� Analysis & Design – esta disciplina transforma os requisitos definidos no projeto 

do IP-core, definindo a arquitetura que os implementa. 

� Implementation – implementa os componentes, de acordo com as definições 

arquiteturais previamente feitas. Esta disciplina também prevê o projeto e 

execução de testes unitários, bem como a integração dos componentes 

implementados em builds executáveis. 

� Verification – esta disciplina avalia a qualidade do IP-core verificando a 

funcionalidade implementada do mesmo e a conformidade aos requisitos, 

validando, a cada iteração: 

� As restrições de projeto e da especificação de requisitos. 

�  Se os requisitos estão implementados apropriadamente e as funcionalidades 

mplementadas do IP-core funcionam de acordo com o propósito para o qual 

foram projetadas. 

� FPGA Prototyping – nesta disciplina ocorre a prototipação do IP-core em FPGA, 

com a síntese dos componentes RTL implementados, cossimulação, testes e 

integração dos mesmos em FPGA. 

� Deployment - esta disciplina tem como objetivos produzir, reunir e fornecer os 

artefatos e informações necessárias para facilitar a escolha do IP-core e diminuir o 

esforço de integração do VC em um SoC [29]. Para tanto, ao longo de todo o 

desenvolvimento é produzida a documentação do usuário em conformidade com 

os padrões VSI, SRS e RMM [30]. 
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A norma NBR ISO/IEC 12207: Tecnologia da informação - Processos de Ciclo de Vida 

de Software [17] define um modelo de referência para processos de ciclo de vida de 

software, bem como uma taxonomia para processos de software. 

A estrutura desta norma pode ser observada na Figura 6. Ela cobre todo o 

ciclo de vida de um software, desde a sua concepção até a descontinuação (à 

esquerda da figura). Para tanto, são definidos processos para guiar a execução das 

atividades pertinentes ao desenvolvimento (parte central da figura). Estes por sua 

vez apresentam propósito e saídas bem definidos, sendo formados por atividades 

distintas e tarefas (partes componentes das atividades) (conceitos ilustrado à direita 

da figura).  

 

Figura 6. Principais conceitos do modelo proposto na NBR ISO/IEC 12207 

Esta norma não especifica os detalhes ou formato de implementação da 

estrutura, sendo pautado sobre os seguintes princípios [31]: 

� Modularidade – cada processo é estruturado como uma unidade modular. Ou 

seja, todos os componentes de um processo são fortemente relacionados (forte 

coesão), ao mesmo tempo em que as interfaces inter-processos são mínimas 
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(fraco acoplamento). Este fato confere grande facilidade para que organizações 

implementem, de acordo com as suas necessidades, profiles distintos de 

processos por vez, beneficiando a sua adoção gradual. 

� Responsabilidade – a responsabilidade por cada processo é atribuída a um 

responsável único, mesmo que na prática as atividades sejam executadas por 

mais de uma pessoa.  

� Flexibilidade e Independência de Tecnologia – a norma define processos em 

alto nível, dizendo o que deve ser feito e não como deve ser feito. Isso garante 

independência de modelo de ciclo de vida adotado e técnicas ou métodos 

empregados, facilitando a adoção da norma. 

A norma NBR ISO/IEC 12207 define 22 processos, aos quais um bom processo 

de desenvolvimento deve estar aderente [32], os quais são divididos em três grupos 

de processo principais e ainda um processo que prevê a adaptação dos demais a cada 

realidade organizacional específica. Para o escopo deste trabalho, o processo de 

Usabilidade foi desconsiderado, já que a usabilidade de um IP-core resume-se à sua 

boa documentação [30], representando um conceito diferente do do processo da 

norma. Esta classificação dos processos pode ser observada na Figura 7. 
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Figura 7. Processos previstos pela NBR ISO/IEC 12207 

Fonte: Adaptado de Processos do Ciclo de Vida Segundo a NBR/ISO 12207 [33]. 

 

1. Processos Fundamentais – é o mais importante conjunto de processos previsto 

pela norma. Foca no atendimento às partes fundamentais durante todo o ciclo 

de vida do produto, prevendo não somente o seu desenvolvimento, como 

também a concepção, aquisição de produtos (subcontratação), operação, 

distribuição e manutenção do mesmo. 

2. Processos de Apoio – auxiliam aos demais processos como partes integrantes, 

com um propósito distinto. Contribuem para o sucesso e qualidade do projeto, 
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influenciando na qualidade final do produto. Um processo de apoio é invocado 

e executado, quando necessário, por outro processo. 

3. Processos Organizacionais - são processos responsáveis por atividades em 

nível organizacional, que estabelecem e implementam a estrutura da empresa, 

tratando do gerenciamento  (projetos, infra-estrutura e recursos). Este grupo de 

processos vai além do domínio de projetos e contratos específicos, contribuindo 

para a melhoria da organização. 

4. Processo de Adaptação – este processo define como adaptar os demais 

processos (previamente explicados) a uma realidade organizacional específica, 

incluindo ou mesmo retirando determinadas atividades. Vale ressaltar que este 

processo por si só não deve ser customizado. 

Como este trabalho objetiva a reestruturação do ipPROCESS conforme os 

processos fundamentais da norma NBR ISO/IEC 12207, a mesma foi analisada e, para 

os processos desta a serem incluídos no ipPROCESS, foi documentada a sumarização 

de suas principais atividades e tarefas no APÊNDICE A. 

22222222........77777777........  AAAAAAAA        nnnnnnnnoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaa        IIIIIIIISSSSSSSSOOOOOOOO////////IIIIIIIIEEEEEEEECCCCCCCC        1111111155555555555555550000000044444444--------44444444        

A norma ISO/IEC 15504: Tecnologia da Informação — Avaliação de Processos [18] é um 

framework para processos de software, o qual foca na melhoria e determinação da 

capacidade destes. Para tanto são definidos requisitos para modelos de capacidade 

de processo e métódos de avaliação de processo. 

Esta norma é dividida em 5 partes e, para o escopo deste trabalho (objetivos 

de melhoria de processo) serão utilizados os conceitos da ISO/IEC 15504-4: Tecnologia 

da Informação — Avaliação de Processos – Parte 4: Guia para Melhoria e Determinação da 

Capacidade de Processos [34]. Tais conceitos definem o processo de melhoria a ser 

adotado no trabalho e apresentado na Figura 8. 
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Figura 8. Processo de melhoria definido pela ISO/IEC 15504-4 

O processo apresentado na Figura 8 consiste dos seguintes passos: 

1. Examinar os objetivos estratégicos da organização – devem ser examinados o 

planejamento estrtégico, metas e necessidades organizacionais para guiar o 

esforço de priorização de ações de melhoria, a fim de alinhar o esforço de 

melhoria aos objetivos estratégicos organizacionais. 

2. Iniciar o ciclo de melhoria – o projeto de melhoria deve ser planejado e 

executado, com o monitoramento de seu progresso. 

3. Avaliar processo – é realizada uma avaliação atual do processo a ser 

melhorado. 

4. Planejar melhorias – de acordo com os resultados da avaliação do processo 

(pontos positivos e negativos) e objetivos estratégicos organizacionais (já 

elicitados), devem ser planejadas as melhorias a serem. 

5. Implementar melhorias – As melhorias planejadas devem ser executadas. Vale 

salientar a importância de implementação com impactos reduzidos no 

andamento das atividades da organização. Também é importante o registro de 

informações sobre esta execução, para servir de feedback ao próprio processo de 

melhoria. 
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6. Confirmar melhorias – após a implentação das melhorias, o projeto de 

melhoria deve ser avaliado a fim de confirmar se suas metas iniciais foram 

atingidas, com a mudança cultural na organização. 

7. Manter melhorias – institucionalizar as melhorias implantadas. 

8. Melhorar desempenho – deve ser monitorado o desempenho dos processos 

organizacionais, a fim de priorizar novos processos como alvo de melhoria. 

Para a implantação efetiva do processo de melhoria definido pela ISO/IEC 

15504, a avaliação dos processos deve ser feita de acordo com a parte 5 da norma 

[35], que define um modelo de referência para a avaliação de processos. 

22222222........88888888........  CCCCCCCCoooooooonnnnnnnncccccccclllllllluuuuuuuussssssssõõõõõõõõeeeeeeeessssssss        

Neste capítulo foram apresentados alguns conceitos fundamentais para o 

entendimento deste trabalho, bem como a definição atual do ipPROCESS e a norma 

NBR ISO/IEC 12207, base para a melhoria do mesmo. 

Vale salientar que os conceitos apresentados (a exceção do ipPROCESS) são 

todos referentes a processos de software. No entanto, dada a similaridade das 

características pertinentes ao desenvolvimento de hardware e software (prova disto é 

a própria definição do ipPROCESS, inspirada em um processo de software), estes 

conceitos foram usados no contexto de desenvolvimento de IP-cores (principalmente 

os conceitos da norma NBR ISO/IEC 12207). 
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3.3.3.3. EEEESTADO DA STADO DA STADO DA STADO DA AAAARTERTERTERTE    

Para delineamento do estado da arte, foram analisados: 

1. Os esforços de padronização do mercado de IP-cores, representados pelos 

trabalhos VSIA, SRS e QIP nas seções 3.1 e 3.2. Nos dois primeiros casos, a 

contribuição destes trabalhos se dá quanto ao formato dos dados entregues ao 

cliente e no último quanto às expectativas do cliente quanto à maturidade do 

desenvolvedor e definição de seus processos. 

2. Os trabalhos relacionados, no que diz respeito à definição de fluxos e processos 

de desenvolvimento incluem: 

2.1. Abordagens que suportam o desenvolvimento de hardware (seção 3.3). 

2.2. Técnicas que suportam o desenvolvimento de software (seção 3.4). 

2.3. Guia para aquisição de software (seção 3.5). 

2.4. Definição de fluxos para manutenção de software (seção 3.6). 

Por fim, o segundo grupo de trabalhos supracitado foi analisado 

comparativamente à norma NBR ISO/IEC 12207. 

33333333........11111111........  VVVVVVVVSSSSSSSSIIIIIIIIAAAAAAAA        eeeeeeee        SSSSSSSSRRRRRRRRSSSSSSSS        

O VSIA (Virtual Socket Interface Alliance), aliança industrial criada em 1996 por um 

consórcio de mais de 70 companhias da área de desenvolvimento de hardware como: 

Intel, IBM e Motorola, tinha a missão de unificar a visão da indústria de chips, 

desenvolvendo padrões para SoC, IP-core e reuso, facilitando a comunicação entre 

desenvolvedores e integradores de IP-cores em projetos de SoC e aumentando a 

produtividade.  

Com o foco em reuso, a aliança VSIA contribui para a padronização de 

documentação, de formatos de dados, de metodologias de testes, de interfaces de 
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comunicação, de métricas de qualidade, bem como de abordagens de verificação 

funcional. Tal esforço tinha como objetivo específico permitir o reuso de IP-cores de 

múltiplas fontes, pelos integradores de SoC.  

Quando da criação da aliança, o VSIA teve como base um conjunto de padrões 

já adotados por algumas companhias, como o SRS (Semiconductor Reuse Standard), 

disponibilizado pela Motorola [36] em 1998. Assim, a aliança trabalhou na evolução 

destes padrões, definindo o que deve ser feito e entregue, contemplando muitos 

papéis e interesses de mercado de desenvolvimento de IP-cores.  

No que se refere ao que deve ser feito, um dos resultados dos trabalhos desta 

aliança foi a planilha QIP [37], de avaliação de IP-cores, com a finalidade de suportar 

o integrador de IP-cores na seleção do módulo para reuso. Esta planilha será 

apresentada na próxima seção. 

Como já se encontram incorporadas ao ipPROCESS [29] [30] as especificações 

desta noma, no que se refere ao formato dos dados entregues pelo desenvolvedor de 

IP-cores ao cliente, para efeito de contribuição para este trabalho, o QIP foi analisado 

para identificar os pontos relativos ao desenvolvimento de IP-cores, considerados 

relevantes quando da seleção de um IP-core. 

33333333........22222222........  OOOOOOOO        QQQQQQQQIIIIIIIIPPPPPPPP        

O QIP surgiu em 2006, quando o mercado começou a perceber que a 

qualidade dos IP-cores era fundamental para a qualidade da indústria de SoCs, e o 

VSIA organizou esta iniciativa.  

Como ponto de partida, a STMicroeletronics [38] doou seu checklist de 

atributos de qualidade, o QAC (Quality Attributes Checklist), para o VSIA. A evolução 

deste trabalho resultou na planilha QIP (Quality IP Metric) de avaliação de IP-cores 
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[39], a qual apresenta um checklist para avaliar o produto e a organização 

desenvolvedora.  

Um dos principais objetivos do QIP é permitir que usuários de IP-cores 

possam avaliar componentes semelhantes, de fontes diferentes, impulsionando e 

dinamizando o processo de seleção de IP-cores. 

Um outro objetivo é permitir que os desenvolvedores de IP-cores possam 

apresentar de forma clara os padrões de qualidade adotados no desenvolvimento dos 

componentes, demonstrando as iniciativas para a garantia da qualidade dos módulos 

produzidos. 

Assim, o QIP propõe uma forma objetiva de comparar o reuso destes 

módulos. Trata-se de uma planilha, com questões definidas e pesos atribuídos às 

respostas dadas. Assim, um IP-core pode ser “avaliado”, obtendo-se um 

determinado escore. 

A premissa do QIP é que bons projetos são produto da aplicação de boas 

práticas desde a concepção do IP-core até a sua distribuição e prestação de suporte ao 

usuário [40]. Por isso a planilha QIP avalia todas estas etapas do fluxo do produto.  

Para tanto, foram definidos quatro eixos de qualidade [41]: o licenciamento do 

IP-core (definição de termos contratuais), verificação do produto (parte mais custosa 

de um projeto, levando cerca de 70% do tempo de projeto [42]), maturidade do 

produto (medida pela utilização em projetos de SoC ou ainda fabricação mediante 

processos diferentes) e por fim, a maturidade da organização desenvolvedora 

(medida pela definição de processos, suporte ao usuário, responsabilidades e 

confiabilidade da organização desenvolvedora). 

Destes eixos, a verificação do produto já é suportada pelo ipPROCESS. No 

entanto, o ipPROCESS ainda não cobre todos os processos fundamentais do 

desenvolvimento (segundo a NBR ISO/IEC 12207), intrinsecamente ligados aos 

deimais eixos. Assim, a falta de fluxos anteriores e posteriores ao desenvolvimento 
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em si (fases de pré-projeto e manutenção do produto) influenciam negativamente na 

avaliação da maturidade da organização. 

Por fim, a análise deste trabalho vem a confirmar e subsidiar a reestruturação 

proposta para o ipPROCESS como real demanda de mercado. 

33333333........33333333........  RRRRRRRRMMMMMMMMMMMMMMMM        

O manual de reuso, (Reuse Methodology Manual) recomenda a adoção de um conjunto 

de boas práticas de desenvolvimento de IP-cores. Seu objetivo é promover a criação 

de IP-cores reusáveis no contexto de uma metodologia para desenvolvimento de 

SoC. Essas práticas são baseadas na experiência dos autores no desenvolvimento de 

projetos reusáveis, bem como na experiência de equipes de projeto de mercado [9]. 

O fluxo proposto pelo RMM, apresentado na Figura 9, cobre toda a parte de 

desenvolvimento do IP-core, através de um ciclo de vida cascata, no qual o produto 

só pode ser implementado e verificado após as etapas de Requisitos e Especificação. 

Neste ponto a proposta do ipPROCESS é diferenciada pois, através do ciclo de vida 

iterativo e incremental, não é necessário que toda a parte de requisitos e modelagem 

tenha ocorrido, mas sim uma parte significante e estável destas etapas. 

Por outro lado, o RMM prevê a etapa de produção e implantação do produto, 

introduzindo uma noção de produto a ser distribuído no ambiente do usuário e não 

apenas de projeto prototipado, como ocorre no ipPROCESS. Este resultado gerado a 

partir do fluxo do RMM é único e só está disponível ao final do projeto, 

diferentemente do ipPROCESS, que pode gerar releases intermediários para o cliente. 
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Figura 9. Fluxo de desenvolvimento de IP-cores proposto pelo RMM 

33333333........44444444........  RRRRRRRRUUUUUUUUPPPPPPPP        

O RUP é um processo de desenvolvimento para software no qual o ipPROCESS foi 

inspirado. Assim como explicado para o ipPROCESS, ele apresenta ciclo de vida 

iterativo e incremental e áreas de concentração distintas divididas em disciplinas, as 

quais possuem esforços diferenciados dependendo da fase de projeto. O propósito do 

RUP é produzir software de alta qualidade, atingindo as necessidades dos usuários, 

dentro das restrições de prazo e custo do projeto [13]. 

O RUP inclui, na parte de desenvolvimento, a área de modelagem de 

negócios, a qual não é prevista pelo ipPROCESS. Além das disciplinas de 

desenvolvimento, ele também apresenta disciplinas que implementam fluxos de 

suporte ao projeto tais como gerência de configuração, gerência de projetos e 

ambiente, como pode ser observado na Figura 10. Vale salientar que estas disciplinas 

não estão presentes no ipPROCESS. 

Alpha Testes e Release

Produção

Implementar e Verificar o IP-core

Planejar e Especificar

Definir Funcionalidades
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Figura 10. Arquitetura do RUP 

Fonte: Definição do processo RUP [13]. 

 

Este diferencial do RUP em relação ao ipPROCESS é bastante relevante pois, 

não somente define a qualidade do projeto, mas permite melhor posicionar a 

organização, na qual ele é desenvolvido, como infraestrutura para o 

desenvolvimento de projetos. 

33333333........55555555........  MMMMMMMMPPPPPPPPSSSSSSSS........BBBBBBBBrrrrrrrr        ––––––––        GGGGGGGGuuuuuuuuiiiiiiiiaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeee        AAAAAAAAqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiiççççççççããããããããoooooooo        

O MPS.Br, programa para a melhoria de processo do software brasileiro, coordenado 

pela SOFTEX (Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro) e em 

desenvolvimento desde 2003, é voltado para micro, pequenas e médias empresas 

brasileiras para a melhoria do software produzido, com custos reduzidos.  

Como pode ser obeservado na Figura 11, O MPS.Br é composto por três 

partes: Modelo de Referência (MR-MPS) [43], o qual foca na avaliação e melhoria da 

qualidade de software, o Método de Avaliação (MA-MPS) [44], o qual foca no 

processo de avaliação, bem como nos requisitos para avaliadores e instituição 
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avaliada; e por fim o Modelo de Negócio (MN-MPS) [43], parte que define regras de 

negócios para instituições implementadoras e avaliadoras do modelo, como também 

para o próprio projeto MPS.Br [45]. Este trabalho baseia-se nas normas internacionais 

de processo: ISO/IEC 12207 [17], ISO/IEC 15504 [18] e o CMMI-SE/SW [46]. 

 

Figura 11. Componentes do Programa MPS.BR [43] 

Neste contexto, o modelo de referência do MPS.Br apresenta o Guia de 

Aquisição [47], o qual descreve um processo de aquicição de software e serviços 

correlatos (S&SC), baseado na norma ISO/IEC 12207 [17] e IEEE STD 1062:1998 [48]. 

Como já foi dito anteriormente, este trabalho não trata da parte de aquisição 

de IP-cores. No entanto, a análise deste trabalho é importante se analizado de forma 

que a Design House seja a contratada e não a adquirente do produto. 

33333333........66666666........  IIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE        SSSSSSSSttttttttdddddddd        11111111222222221111111199999999--------11111111999999999999999988888888        

O padrão IEEE Std 1219-1998 - IEEE Standard for Software Maintenance [19], consiste 

da proposição de um processo para gerenciar e executar as atividades de 
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manutenção de software. O fluxo previsto para manutenção de software segundo o 

padrão pode ser visualizado na Figura 12. 

 

Figura 12. Fluxo de manutenção de software definido pela IEEE Std 1219-1998 

A sumarização das atividades do fluxo é descrita a seguir: 

1. Identificação do Problema – surgido um pedido de manutenção, o mesmo 

deve ser validado e, sendo válido, deve ser priorizado. A este passo se segue a 

classificação do tipo da manutenção requerida dentre as opções: corretiva, 

adaptativa, aperfeiçoante ou emergencial. Deve ser alocada e planejada a 

implementação da manutenção. Tais informações devem constar de um 

parecer em resposta à solicitação do cliente. 

2. Análise – alocada a implementação da mudança, deve ser feita uma análise 

detalhada de sua viabilidade considerando-se o impacto de sua 

implementação, as melhores alternativas, fatores humanos e de segurança, 

relação custo-benefício, etc. Escolhida a alternativa de implementação, deve 

haver um planejamento das atividades, uma definição da estratégia de testes e 

a definição de uma listagem de elementos a serem modificados. Tais 

informações devem constar em um relatório detalhado de análise. 

3. Projeto – depois de analisada, a manutenção deve ser projetada. Esta atividade 

baseia-se no planejamento e análise detalhada da manutenção, bem como nos 

demais artefatos do projeto a serem modificados. Deve ser realizado o projeto 

Identificação do 
Problema

Análise Projeto

ImplementaçãoTestesImplantação
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da implementação e teste da mudança (incluindo regressão) e, atualizada a 

documentação relacionada e o status da solicitação de manutenção. 

4. Implementação – depois de projetada, a manutenção deve ser implementada e 

testada (testes de unidade). Esta atividade baseia-se nos resultados de 

planejamento, análise e projeto da manutenção, bem como os artefatos a serem 

modificados em si. Realizada a implementação e testes, deve ser atualizada a 

documentação associada e o status da solicitação de manutenção. 

5. Testes – depois de implementada e minimamente testada a manutenção, 

devem ser realizados testes funcionais, garantindo a consistência do produto 

como um todo. Ao final desta atividade deve ser fechada e revisada toda a 

documentação do usuário e o status da solicitação de manutenção. 

6. Implantação – depois de implementada e testada a manutenção, devem ser 

fechado o baseline de implantação, notificados os usuários e por fim, feita a 

implantação, com a realização de treinamentos (quando disposto em contrato). 

Como pode ser observado, nenhum dos trabalhos anteriormente citados  

prevê fluxos para a parte de manutenção do produto, assim, este trabalho 

complementa o conjunto de processos para atingir a conformidade com a norma 

NBR ISO/IEC 12207. 

33333333........77777777........  AAAAAAAAnnnnnnnnáááááááálllllllliiiiiiiisssssssseeeeeeee        CCCCCCCCoooooooommmmmmmmppppppppaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaattttttttiiiiiiiivvvvvvvvaaaaaaaa        EEEEEEEEnnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeee        oooooooossssssss        TTTTTTTTrrrrrrrraaaaaaaabbbbbbbbaaaaaaaallllllllhhhhhhhhoooooooossssssss        

A sumarização da conformidade dos trabalhos apresentados (bem como do 

ipPROCESS) em relação aos processos fundamentais da norma NBR ISO/IEC 12207 

se encontra na Tabela 2. Nela podem ser observadas as principais contribuições para 

a definição destes processos, nas quais será baseado o presente trabalho, bem como a 

conformidade atual do ipPROCESS aos processos definidos na norma analisada. 
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Em relação ao referencial da norma 12207, o RMM apresenta de forma muito 

simplificada, três dos cinco Processos Fundamentais propostos: Desenvolvimento, 

Operação e Fornecimento. 

O RUP suporta dois dos cinco Processos Fundamentais propostos: 

Desenvolvimento e Operação; e um processo do grupo de processos organizacionais 

da norma: Gerência. Dada a estruturação e boa definição do processo como um todo, 

são apresentados quatro dos nove processos de apoio da norma, espalhados ao longo 

das definições de suas disciplinas. Estes são:  Gerência de Configuração e Verificação. 

O Guia de Aquisição do MPS.Br apresenta contribuições alinhadas aos 

processos fundamentais da norma 12207: Aquisição e Fornecimento. 

O padrão IEEE Std 1219-1998 apresenta um fluxo para a realização da 

manutenção de software, sendo relacionado às definições do processo de 

Manutenção da norma. 

Tabela 2. Comparativo entre as definições dos processos fundamentais da norma ISO/IEC 12207, 
trabalhos relacionados e o ipPROCESS 

PPrroocceessssoo  ddaa  nnoorrmmaa  RRMMMM  RRUUPP  GGuuiiaa  ddee  
AAqquuiissiiççããoo  

MMPPSS..BBrr  

IIEEEEEE  11221199  iippPPRROOCCEESSSS  

Fundamentais      

 Aquisição      

 Fornecimento      

 Desenvolvimento      
 Operação      
 Manutenção      

 

Assim, este trabalho objetiva incluir o grupo de processos fundamentais da 

norma no ipPROCESS, elaborando fluxos de acordo com as definições dos principais 

trabalhos relacionados da área, apresentados neste capítulo. 
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4.4.4.4. PPPPROPOSTA DE ROPOSTA DE ROPOSTA DE ROPOSTA DE RRRREESTRUTURAÇÃO DO IPEESTRUTURAÇÃO DO IPEESTRUTURAÇÃO DO IPEESTRUTURAÇÃO DO IPPROCESSPROCESSPROCESSPROCESS    

Neste capítulo são apresentadas as propostas e alterações de disciplinas para a 

reestruturação do ipPROCESS. A seguir é apresentada a metodologia de melhoria 

proposta para o ipPROCESS e por fim a conformidade do processo com as definições 

da norma NBR ISO/IEC 12207 é discutida. 

44444444........11111111........  JJJJJJJJuuuuuuuussssssssttttttttiiiiiiiiffffffffiiiiiiiiccccccccaaaaaaaattttttttiiiiiiiivvvvvvvvaaaaaaaassssssss        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaa        aaaaaaaa        RRRRRRRReeeeeeeeeeeeeeeessssssssttttttttrrrrrrrruuuuuuuuttttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaaççççççççããããããããoooooooo        

Como explicitado na seção 2.5, o ipPROCESS apresenta somente os fluxos de 

Desenvolvimento da norma NBR ISO/IEC 12207, acrescidos do fluxo de Operação e 

parte do fluxo de Fornecimento (sendo estes dois últimos implementados na 

disciplina de Deployment).  

Este fato reflete que o processo cobre o ciclo de vida de um projeto, não 

cobrindo todo o ciclo de vida do produto, o qual contempla a prospecção de 

negócios, operações e vendas, atividades que se antecedem e se sucedem ao 

desenvolvimento do produto, fazendo a conexão entre organização desenvolvedora e 

mercado. Estes conceitos se encontram sumarizados na Figura 13. 

 
Figura 13. Relação entre o produto e os ciclos de vida do projeto 

Fonte: Guia do Conjunto de Conhecimento em Gerenciamento de projetos, PMBOK [49]  
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Assim, para a efetividade da implantação do ipPROCESS em DHs é 

importante contemplar o ciclo de vida completo do produto. Uma confirmação deste 

fato foi denotada no estado da arte, através do mecanismo de avaliação do trabalho 

QIP (seção 3.2), segundo o qual, as necessidades dos integradores de IP-cores em 

projetos de SoC ultrapassam o mero desenvolvimento. É necessário que a 

organização desenvolvedora dê suporte à aquisição do IP-core por parte do 

integrador, fornecendo informações necessárias para a sua avaliação e ainda 

negociando termos como licenciamento, manutenção, suporte, dentre outros. Assim, 

faz-se necessária a definição de fluxos que cubram esta parte anterior ao início do 

projeto em si. 

Ainda como necessidade de mercado, o suporte e manutenção pós-projeto são 

também pontos importantes, já que quando o integrador está reusando o IP-core em 

projetos de SoC, pode ocorrer a descoberta da necessidade manutenção ou de 

esclarecimentos adicionais. Mesmo que o IP-core tenha sido muito bem verificado e 

colocado em operação, quando integrado à outra plataforma, podem surgir 

problemas distintos e inesperados. Deste modo, também é uma necessidade o 

oferecimento de fluxos para manutenção e suporte ao usuário. 

Uma ressalva quanto ao mercado que deve ser mencionada é que 

organizações provedoras de IP-cores (Design Houses) normalmente são 

subcontratadas de organizações desenvolvedoras de SoC, de forma que o contexto de 

subcontratação de serviços e/ou produtos não é muito comum para as DHs.  

Posto isto, a proposta de reestruturação a ser apresentada para o processo visa 

conferir sua conformidade com as definições dos processos fundamentais da norma 

NBR ISO/IEC 12207 (com exceção do processo de Aquisição, pelos motivos 

apresentados acima), tais como Fornecimento, Desenvolvimento, Operação e 

Manutenção. 

De acordo com a definição da norma (vide seção 2.6), os processos de apoio 

dão suporte à execução dos processos fundamentais, como parte integrante destes. 



Proposta de Reestruturação do ipPROCESS  

 

 

37 

Por este motivo, para melhor implementar os processos fundamentais, muitos dos 

processos de apoio da norma também tiveram seus fluxo definidos (ou pelo menos 

parcialmente definidos) no escopo deste trabalho, como será apresentado nas 

próximas seções. 

No que se refere aos processos organizacionais da norma, mesmo os 

invocados pelos fundamentais, não foram contemplados no escopo deste trabalho, 

por conta do tempo necessário para implementá-los, ficando a sua formalização 

postergada para trabalhos futuros. Porém, a parte de gerenciamento de projetos já 

vem sendo trabalhada de forma experimental e com suporte ferramental em um DH. 

Esta experiência servirá de base para a formalização futura do fluxo e, os conceitos 

que baseiam a estratégia de gerenciamento aplicada serão apresentados na seção 4.7 

e os dados da aplicação em projetos reais no capítulo 5. 
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Como já explicado anteriormente, o ipPROCESS foi originalmente modelado de 

acordo com o profile SPEM 1.1. Este é um profile da linguagem de modelagem 

universal UML, usado para modelar processos de desenvolvimento de software e 

sistemas, definindo os components mínimos para viabilizar esta modelagem.  

No entanto, em 2008 foi lançada a versão 2.0, com novos componentes e 

alterações em algumas definições da versão anterior. Assim, como parte da 

reestruturação do processo, tanto os componentes já existentes quanto os propostos 

ou alterados por este trabalho foram remodelados de acordo com a versão atual do 

profile.  

A definição dos componentes SPEM 2.0 utilizados nesta modelagem, bem 

como a comparação com a versão anterior se encontram na Tabela 3. 
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Tabela 3. Comparativo entre os componentes SPEM 1.1 e 2.0 

SPEM v.1.1 SPEM v.2.0 Descrição atual 

Activity 

 

Task Definition 

 

Representa uma unidade de trabalho 
executada por um papel. Pode ser formada por 
vários passos de execução. 

Work Definition 

 

Activity 

 

Representa uma ativiadade composta por um 
conjunto de tarefas. 

Guidance 

 

Guidance 

 

Guia com informações para auxiliar na 
execução de tarefas ou atividades. 

Role 

 

Role Definition 

 

Papel responsável por executar tarefas e por 

um conjunto de artefatos. 

- Step 

 

Passos de execução das tarefas. 

Tool Mentor 

 

Tool Mentor 

 

Tutorial para auxiliar na aprendizagem do uso 
das ferramentas. 

Work Product 

 

Work Product 

 

Artefato de entrada das tarefas ou produzido 
por estas. Pode ser especializado para 
documento, modelo, código, etc. 

Process Package 

 

Process Component 

 

Agrupa um conjunto de atividades, papéis e 
artefatos relacionados. 

Phase 

 

Phase 

 

Representa um interval de tempo significativo 
no projeto, terminando com um marco 
gerencial, seja ele uma atendimento a critérios 
ou entrega de um determinado conjunto de 
atividades. 

 



Proposta de Reestruturação do ipPROCESS  

 

 

39 
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De acordo com as justificativas dadas na seção anterior, um dos objetivos deste 

trabalho consiste da reestruturação do ipPROCESS, cuja nova arquitetura pode ser 

observada na Figura 14. 

São propostas duas novas disciplinas de suporte para o processo: Configuration 

& Change Management e Quality Assurance. A explicação destas disciplinas se dará ao 

longo deste capítulo. 

Como pode ser observado na nova arquitetura do processo, há a divisão das 

disciplinas entre duas categorias: 

� Project – localizada no bloco superior da nova arquitetura, corresponde ao 

grupo de disciplinas responsáveis pelo desenvolvimento do projeto: 

Requirements, Analisys & Design, Implementation, Verification e FPGA Prototyping. 

� Support – bloco inferior da Figura 14, corresponde ao grupo de disciplinas de 

suporte à execução das demais atividades do projeto: Deployment, Configuration 

& Change Management e Quality Assurance. 
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Figura 14. Nova arquitetura do ipPROCESS 

Para englobar o ciclo de vida do produto ao ipPROCESS, foram propostas três 

macro-fases. As disciplinas de desenvolvimento e suporte apresentadas na Figura 14, 

bem como as quatro fases já descritas foram englobadas na macro-fase de 

Development, a qual permanece apresentando o ciclo de vida iterativo e incremental e 

será descrita mais adiante.  

Para contemplar a concepção de produto e manutenção deste, foram propotas 

as macro-fases de Product Conception e Product Maintenance, apresentadas na Figura 

15 e descritas a seguir. 
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Figura 15. Macro-fases do ipPROCESS 
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A macro-fase de Product Conception engloba as atividades anteriores ao projeto em si. 

Seu objetivo é tratar demandas de mercado, passando pela negociação e contratação 

dos projetos para atendimento a estas demandas. Daí se inicia o desenvolvimento 

iterativo e incremental como endereçado na arquitetura do processo. 

Adicionalmente ao atendimento às demandas explícitas, foram também 

definidas atividades para alinhamento da DH com o mercado e proposição 

independente de produtos ao mercado.  

As atividades desta fase acontecem somente uma vez durante o processo e são 

modeladas pela disciplina de Pre-Project. As principais atividades desta fase são a 

proposição do projeto e negociação do contrato. O marco desta fase é o contrato 

assinado do projeto. Os critérios de conclusão desta fase são: 

� Acordo do escopo do produto. 

� Acordo dos termos contratuais. 

� Designação do Gerente de Projetos responsável por gerenciar e controlar o 

projeto. 
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� Assinatura do contrato. 

A descrição da disciplina de Pre-Project se encontra na seção a seguir. 

4.4.1.4.4.1.4.4.1.4.4.1. Disciplina de Disciplina de Disciplina de Disciplina de PrePrePrePre----ProjectProjectProjectProject    

Como já foi explicado anteriormente, o ipPROCESS, base para este trabalho, só 

compreendia o ciclo de vida de desenvolvimento de projetos. Porém, atividades 

como prospecção de mercado, proposição de novos produtos e negociação de 

contratos para execução de projetos, que compõem o ciclo de vida de um produto e 

são anteriores ao início de um projeto em si, não eram contempladas. 

Assim sendo, é apresentada a disciplina de Pré-Projeto, como alternativa para 

a execução de atividades anteriores ao início do desenvolvimento de um projeto. A 

definição deste fluxo, foi baseada no guia de Aquisição do MPS.Br (analisado sob o 

ponto de vista do fornecedor) [47]. Também foram levadas em consideração para a 

definição desta disciplina, as necessidades específicas da organização 

desenvolvedora na qual o processo é aplicado. O fluxo proposto está em 

conformidade com pré-requisitos da norma, em especial com o processo de 

Fornecimento [17], e é apresentado na Figura 16. 

 

Figura 16. Fluxo Macro Proposto para a Disciplina de Pre-Project 

Como pode ser observado na figura acima, a primeira atividade do fluxo se dá 

com estabelecimento do contato entre cliente e organização. Depois é analisada a 

viabilidade de um novo projeto e, sendo viável, é formalizada uma proposta que 
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atenda tanto às necessidades do cliente como aos interesses da organização 

desenvolvedora. Por fim, é negociado e assinado o contrato para desenvolvimento, 

podendo ser iniciado então o projeto, seguindo o fluxo já definido para 

desenvolvimento pelo ipPROCESS.  

4.4.1.1.4.4.1.1.4.4.1.1.4.4.1.1. Atividade Stablish ContactAtividade Stablish ContactAtividade Stablish ContactAtividade Stablish Contact    

Esta atividade prevê o estabelecimento inicial do contato entre organização 

desenvolvedora e cliente, para a possível execução de um novo projeto, de interesse 

de ambas as partes. O conjunto de tarefas, artefatos e papéis definidos para esta 

atividade estão descritos na Figura 17. 

 
Figura 17. Tarefas da atividade Stablish Contact 

Todas as tarefas desta atividade são executadas pelo papel Product Manager, o 

qual é responsável por prospectar negócios, propor produtos, negociá-los e dar 

suporte aos clientes. Este papel pertence ao grupo de papéis gerenciais do processo. 

Sua especificação encontra-se no Quadro 1. 
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Papel: Product Manager 
 

  

Papel responsável por coordenar várias atividades de marketing, devendo 
prospectar negócios, se relacionar com os clientes da organização, realizar 
propostas de projetos, analisar a viabilidade de propostas recebidas, negociar 
a venda dos produtos e acompanhar projeto e cliente nos marcos de controle 
do projeto.  

HHaabbiilliiddaaddeess  � Apresentar habilidade de comunicação para verbalização, escrita e 
apresentação de idéias. 

� Ser preciso, não-ambíguo e claro nas suas colocações. 

� Apresentar experiência no desenvolvimento de produtos. 

� Apresentar habilidades para negociação.  

GGrruuppoo  Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  Necessidades específicas da organização 

Quadro 1. Descrição do papel Product Manager 

 

Para o entendimento das tarefas componentes da atividade é importante 

destacar os dois fluxos possíveis de estabelecimento de contato entre as partes: 

� Fluxo Cliente-Organização – neste fluxo a interação é iniciada através do 

cliente, o qual procura a organização desenvolvedora para que esta elabore 

um produto que atenda às suas necessidades. Neste caso, as tarefas que 

serão executadas desta atividade consistem de: 

� Process a Customer Request – tarefa na qual a organização desenvolvedora 

analisa a solicitação do cliente, preparando uma resposta. Em função 

deste parecer a negociação do projeto pode continuar ou se encerrar por 

aqui. Esta tarefa se encontra descrita no Quadro 2. Como saídas desta 

tarefa tem-se os artefatos: Customer Identification Form, o qual documenta 

os dados do cliente e do projeto solicitado (vide Quadro 3); e o Project 

Feasibility Report, o qual documenta a resposta da organização à 

solicitação do cliente (vide Quadro 4). 

� Report Needs – tarefa na qual ocorre o refinamento do escopo do produto 

requerido pelo cliente, de modo a oferecer os requisitos necessários ao 
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usuário e implementáveis pela organização desenvolvedora. Também 

devem ser concordado o modelo de negócio a ser implementado se 

contratado o projeto. A especificação desta tarefa pode ser observada no 

Quadro 5. A saída desta tarefa é documento: Product Proposal, o qual 

descreve uma proposta inicial de produto para o cliente. Este artefato é 

especificado no Quadro 6. 

Tarefa: Process a Customer Request 
 

  

Tarefa na qual o cliente contata a organização desenvolvedora solicitando 
uma proposta de desenvolvimento de produto que atenda a uma 
necessidade específica. A organização por sua vez, analisa o pedido e elabora 
um parecer de viabilidade inicial do projeto, o qual determina a continuidade 
ou não da negociação. 

DDiisscciipplliinnaa  Pre-Project 

PPrrooppóóssiittoo  Analisar e responder uma solicitação de produto de um cliente. 

PPaassssooss  1. Após uma solicitação de um cliente, enviar o Formulário de 
Informações do Cliente para preenchimento por este. 

2. Analisar as informações sobre a organização do cliente. 

3. Analisar as informações sobre o produto requerido. 

4. Preparar um parecer de resposta ao cliente. 

5. Agendar uma reunião de refinamento do produto com o cliente 
(opcional, aconselhável no caso do parecer ter sido positivo). 

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  - 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Customer Identification Form 

Project Feasibility Report 

RReessppoonnssáávveell  Product Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  MPS.Br – Guia de Aquisição 

Quadro 2. Descrição da tarefa Process a Customer Request 

  



Proposta de Reestruturação do ipPROCESS  

 

 

46 

Artefato: Customer Identification Form 
 

  

Formulário com informações do cliente em contato com a organização 
desenvolvedora e informações sobre o produto requisitado por ele ou 
oferecido pela organização desenvolvedora. 

EEnnttrraaddaa  ppaarraa  
aass  TTaarreeffaass  

Analyze the Project Feasibility  

Propose Project 

SSaaííddaa  ppaarraa  aass  
TTaarreeffaass  

Contact Customer  

Process a Customer Request  

RReessppoonnssáávveell  Customer 

Product Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  MPS.Br – Guia de Aquisição 

Quadro 3. Descrição do artefato Customer Identification Form 

Artefato: Project Feasibility Report 
 

  

Parecer em resposta a uma solicitação de proposta de produto, realizada 
por um cliente e endereçada à organização desenvolvedora. Aqui deve ser 
colocada e justificada a viabilidade inicial do projeto (positiva ou negativa). 

EEnnttrraaddaa  ppaarraa  
aass  TTaarreeffaass  

Propose Project 

SSaaííddaa  ppaarraa  aass  
TTaarreeffaass  

Process a Customer Request  

RReessppoonnssáávveell  Product Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  MPS.Br – Guia de Aquisição 

Quadro 4. Descrição do artefato Project Feasibility Report 
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Tarefa: Report Needs 
 

  

Tarefa na qual é formalizada a necessidade do cliente à proposta de um novo 
produto, podendo ser executada em dois contextos diferentes: 

� Quando o cliente contata a organização desenvolvedora – neste caso, ele já 
traz um contexto com um problema a ser resolvido e uma idéia de 
solução, os quais são refinados e analisados pelo Gerente de Produto, o 
qual também alinha o projeto às metas da organização. 

� Quando a organização desenvolvedora contata o cliente com uma 
proposta de produto – neste caso a proposta apresentada pelo Gerente de 
Produto é adaptada para o atendimento às necessidades do cliente e 
interesse de ambas as organizações. 

DDiisscciipplliinnaa  Pre-Project 

PPrrooppóóssiittoo  Formalizar as necessidades do cliente em uma proposta de produto. 

PPaassssooss  1. Descrever ou atualizar a justificativa para o produto na proposta. 

2. Descrever ou atualizar o escopo do produto com informações advindas 
do cliente. 

3. Descrever ou atualizar o alinhamento da proposta com as metas da 
organização, com a definição do modelo de negócios adotado na 
negociação. 

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  Product Proposal (Opcional) 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Product Proposal 

RReessppoonnssáávveell  Product Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  MPS.Br – Guia de Aquisição 

Quadro 5. Descrição da tarefa Report Needs 
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Artefato: Product Proposal 
 

  

Proposta de produto endereçada ao cliente, sumarizando: 

� A motivação de negócio para o produto; 

� A descrição de escopo do produto; 

� O alinhamento do desenvolvimento do produto às metas 
organizacionais. 

� O modelo de negócio implementado na negociação  

EEnnttrraaddaa  ppaarraa  
aass  TTaarreeffaass  

Analyze the Project Feasibility  

Contact Customer 

Propose Project 

Report Needs 

SSaaííddaa  ppaarraa  aass  
TTaarreeffaass  

Report Needs  

Update Business Portifolio 

RReessppoonnssáávveell  Product Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  MPS.Br – Guia de Aquisição 

Quadro 6. Descrição do artefato Product Proposal 

� Fluxo Organização-Cliente – neste fluxo o Gerente de Produto da organização 

desenvolvedora analisa o mercado a fim de prospectar oportunidades de 

negócios que interessem aos seus clientes em potencial. Feita a prospecção, são 

elaboradas propostas de novos produtos e os clientes em potencial são 

contatados para a execução de novos projetos. Neste contexto, as tarefas 

executadas são: 

� Prospect Business – tarefa para analisar o mercado, com a definição das 

tendências e necessidades de mercado. Esta tarefa se encontra descrita no 

Quadro 7. A saída desta tarefa é o documento Market Analysis Report, o 

qual reporta o resultado de uma análise de mercado realizada para um 

domínio específico, denotando demandas e nichos de mercado. A 

especificação deste artefato pode ser observada no Quadro 8. 

� Update Business Portifolio – tarefa na qual são propostos novos produtos e é 

atualizado o portifólio organizacional. A descrição desta tarefa se encontra 

no Quadro 9. 
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� Contact Customer – tarefa para contatar organizações que podem ser clientes 

em potencial dos produtos propostos (vide Quadro 10). Dentre os artefatos 

relacionados a esta tarefa tem-se o Product Proposal, elaborado durante sua 

execução (já explicado anteriormente) e o Business Portifolio, o qual é 

atualizado com a proposta elaborada. Este último artefato basicamente 

sumariza os projetos em desenvolvimento e propostos pela organização 

para elaboração. 

� Report Needs – já explicada anteriormente. Neste caso, há o refinamento do 

produto proposto pela organização desenvolvedora. Assim, o artefato 

Product Proposal entra na tarefa e é refinado através de sua execução. 

Tarefa: Prospect Business 
 

  

Tarefa responsável por analisar as tendências de mercado, para uma área 
específica, para a proposição de novos produtos ou serviços. 

DDiisscciipplliinnaa  Pre-Project 

PPrrooppóóssiittoo  Alinhar as realidades do mercado e da organização, delineando os nichos de 
mercado que podem ser alvo de novos produtos. 

PPaassssooss  1. Delimitar a área a ser analisada. 

2. Apresentar o histórico da área. 

3. Apresentar forças e fraquezas dos principais concorrentes da área. 

4. Apresentar os principais produtos e serviços providos. 

5. Apresentar os principais produtos em desenvolvimento. 

6. Especificar as principais tendências de mercado. 

7. Propor novos produtos ou serviços. 

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  - 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Market Analysis Report 

RReessppoonnssáávveell  Product Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  Necessidades específicas da organização 

Quadro 7. Descrição da tarefa Prospect Business 
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Artefato: Market Analysis Report 
 

  

Proposta de produto endereçada ao cliente, sumarizando: 

� A motivação de negócio para o produto; 

� A descrição de escopo do produto; 

� O alinhamento do desenvolvimento do produto às metas 
organizacionais.  

EEnnttrraaddaa  ppaarraa  
aass  TTaarreeffaass  

Analyze the Project Feasibility  

Contact Customer 

SSaaííddaa  ppaarraa  aass  
TTaarreeffaass  

Prospect Business 

RReessppoonnssáávveell  Product Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  Necessidades específicas da organização 

Quadro 8. Descrição do artefato Market Analysis Report 

Tarefa: Update Business Portifolio 
 

  

Tarefa responsável por formalizar a proposição de novos produtos ou 
serviços e atualizar o portifólio de projetos da organização. 

DDiisscciipplliinnaa  Pre-Project 

PPrrooppóóssiittoo  Atualizar o portifólio da organização com novas propostas de produtos ou 
serviços. 

PPaassssooss  1. Descrever as justificativas para a proposta de novo (s) produto (s). 

2. Descrever o escopo da proposta. 

3. Descrever o alinhamento da proposta às metas de negócio. 

4. Atualizar o portifólio de negócios com a proposta formalizada. 

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  Business Portifolio 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Product Proposal 

Business Portifolio (Updated) 

RReessppoonnssáávveell  Product Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  Necessidades específicas da organização 

Quadro 9. Descrição da tarefa Update Business Portifolio 
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Tarefa: Contact Customer 
 

  

Nesta tarefa o Gerente de Produto da organização deverá contactar os 
clientes potenciais para apresentar propostas de produto. 

DDiisscciipplliinnaa  Pre-Project 

PPrrooppóóssiittoo  Divulgar propostas de produtos para firmar contratos com o Mercado. 

PPaassssooss  1. Selecionar, de acordo com as propostas a serem apresentadas, clientes 
potenciais a serem contatados. 

2. Contatar os clientes. 

3. Apresentar as propostas de produtos. 

4. Registrar o feedback dos clientes. 

5. Refinar a proposta de produto apresentada. 

6. Agendar com o cliente reunião de refinamento das necessidades deste. 

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  Product Proposal 

Market Analysis Report (Opcional) 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Customer Identification Form 

Product Proposal 

Market Analysis Report (Atualizado) 

RReessppoonnssáávveell  Product Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  Necessidades específicas da organização 

Quadro 10. Descrição da tarefa Contact Customer 

4.4.1.2.4.4.1.2.4.4.1.2.4.4.1.2. Atividade Propose ProjectAtividade Propose ProjectAtividade Propose ProjectAtividade Propose Project    

Depois de estabelecido o contato inicial entre organização desenvolvedora e o cliente, 

é então realizada uma análise de viabilidade do projeto (vide Quadro 11), na qual são 

propostas e analisadas diferentes alternativas de solução para se chegar a um parecer 

final da viabilidade do projeto. São analisados os aspectos técnicos, financeiros, e de 

cronograma de cada proposta, sob o ponto de vista organizacional e também os 

aspectos operacionais sob o ponto de vista do cliente. As tarefas desta atividade 

podem encontram-se na Figura 18. 
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Figura 18. Tarefas da atividade Propose Project 

A tarefa Analyze the Project Feasibility é realizada pelo papel Product Manager e, 

adicionalmente, há a participação do Project Manager, o qual auxilia nas análises 

técnica, financeira e de cronograma. Este é um papel pertencente à área de 

Gerenciamento, não formalizada no escopo deste trabalho. Sua especificação inicial 

encontra-se no Quadro 12. Como artefato de saída desta tarefa tem-se a análise de 

viabilidade do projeto, apresentada no Quadro 13. 

De acordo com o resultado desta tarefa, havendo pelo menos uma alternativa 

viável, é então elaborada uma proposta de projeto (vide Quadro 14), com base na 

alternativa selecionada e nos ativos organizacionais. Esta proposta é submetida para 

revisão e aprovação pelo cliente. Caso o projeto seja considerado viável, pode-se 

passar à negociação do contrato (próxima atividade do fluxo, na próxima seção). 
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Tarefa: Analyze the Project Feasibility 
 

  

Nesta tarefa o Gerente de Produto juntamente com um Gerente de Projeto da 
organização deverão analisar a viabilidade de um projeto, levando-se em 
conta os ativos organizacionais, características específicas do projeto, do 
cliente e demais instituições envolvidas, sob os aspectos: operacionais, 
financeiros, técnicos e de cronograma. 

DDiisscciipplliinnaa  Pre-Project 

PPrrooppóóssiittoo  Decidir quando é interessante para a organização iniciar um novo projeto 

PPaassssooss  1. Analisar o Relatório de Análise de Mercado (se existir). 

2. Analisar a Proposta de Produto. 

3. Analisar o Formulário de Identificação do Cliente. 

4.  Descrever os requisitos desejáveis do produto. 

5.  Propor alternativas de produtos (pelo menos duas). 

6. Analisar a viabilidade operacional para cada alternativa. 

7. Analisar a viabilidade técnica para cada alternativa. 

8. Analisar a viabilidade de cronograma para cada alternativa. 

9. Analisar a viabilidade de custos para cada alternativa. 

10. Eleger a alternativa mais indicada para o projeto. 

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  Customer Identification Form 

Product Proposal 

Market Analysis Report (Opcional) 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Project Feasibility Analysis 

RReessppoonnssáávveell  Product Manager 

PPaappééiiss  EEnnvvoollvviiddooss  Project Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  MPS.Br – Guia de Aquisição 

Quadro 11. Descrição da tarefa Analize the Project Feasibility 
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Papel: Project Manager 
 

  

Papel responsável por coordenar e planejar as atividades de execução do 
projeto, alocando papéis, coordenando interações entre áreas de processo e 
entre organização desenvolvedora e cliente durante o desenvolvimento. 
Dentre as variáveis de projeto gerenciadas por ele, tem-se: riscos, custos, 
cronograma, escopo, qualidade, comunicação e integração. 

HHaabbiilliiddaaddeess  � Ter conhecimento sobre o domínio do projeto. 

� Apresentar profundo conhecimento sobre gerenciamento. 

� Apresentar habilidade de comunicação, para verbalização, escrita e 
apresentação de idéias. 

� Ser preciso, não-ambíguo e claro nas suas colocações. 

� Apresentar habilidades para negociação e tomada de decisão. 

� Ser um bom líder. 

� Apresentar conhecimento sobre a arquitetura e escopo do produto. 

� Focar no atendimento aos requisitos do cliente e objetivos da organização. 

GGrruuppoo  Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP 

Quadro 12. Descrição do papel Project Manager 

Artefato: Project Feasibility Analysis 
 

  

Este artefato analisa propostas de projeto e recomenda o não 
desenvolvimento do produto, ou a implementação de uma das propostas 
analisadas (a que se mostrar mais viável). Cada proposta deve ser analisada 
sob os aspectos de custos, cronograma, técnico e operacional. 

Obs.: É importante que sejam feitas pelo menos duas propostas de solução, 
para que haja uma validação mínima da proposta antes da assinatura do 
contrato e para que se opte pela melhor proposta para organização 
desenvolvedora e cliente. 

EEnnttrraaddaa  ppaarraa  
aass  TTaarreeffaass  

Propose Project 

SSaaííddaa  ppaarraa  aass  
TTaarreeffaass  

Analyze the Project Feasibility 

RReessppoonnssáávveell  Product Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  Necessidades específicas da organização 

Quadro 13. Descrição do artefato Project Feasibility Analysis 
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Tarefa: Propose Project 
 

  

Nesta tarefa é elaborada uma proposta de projeto para o cliente, baseada nos 
resultados da análise de viabilidade, proposta inicial do produto e 
informações sobre o Cliente. Adicionalmente a estas informações devem 
também ser definidos requisitos para o projeto como os de manutenção, ciclo 
de vida, treinamentos, fornecimento do produto, etc. Informações sobre os 
ativos e histórico organizacional devem ser levados em conta.  

DDiisscciipplliinnaa  Pre-Project 

PPrrooppóóssiittoo  Propor um projeto baseado nas necessidades do cliente, interesses 
organizacionais e viabilidade do projeto. 

PPaassssooss  1. Analisar o Formulário de Identificação do Cliente. 

2. Atualizar as atribuições das organizações envolvidas. 

3. Analisar o Relatório de Viabilidade do Projeto. 

4. Analisar a Proposta de Produto. 

5. Refinar os requisitos do produto.  

6. Propor requisitos do projeto. 

7. Propor requisitos de manutenção. 

8. Propor requisitos de treinamento. 

9. Propor requisitos de fornecimento. 

10. Propor canal de comunicação entre cliente e organização 
desenvolvedora. 

11. Descrever procedimentos de controle de mudanças. 

12. Descrever procedimentos de tratamentos de problemas. 

13. Liberar a Proposta de Projeto para o cliente. 

14. Receber as revisões do cliente. 

15. Refinar a Proposta de Projeto de acordo com o feedback do cliente. 

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  Customer Identification Form 

Product Proposal 

Project Feasibility Report 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Project Proposal 

Project Proposal Review 

RReessppoonnssáávveell  Product Manager 

PPaappééiiss  EEnnvvoollvviiddooss  Project Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  MPS.Br  – Guia de Aquisição / Necessidades específicas da organização 

Quadro 14. Descrição da tarefa Propose Project 
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Esta tarefa também é executada pelo papel Product Manager com a 

participação do Project Manager. Como artefatos de saída tem-se a proposta de 

projeto, apresentada no Quadro 15 e as revisões do cliente a esta proposta. 

Artefato: Project Proposal 
 

  

Este artefato combina as informações do Formulário de Identificação do 
Cliente, com informações sobre a alternativa de projeto viável da Análise de 
Viabilidade do Projeto, em formato de proposta de projeto. 

Adicionalmente a estas informações, demais requisitos de projeto como 
processos, procedimentos e controle devem ser descritos neste artefato.  

EEnnttrraaddaa  ppaarraa  
aass  TTaarreeffaass  

Sign Contract 

SSaaííddaa  ppaarraa  aass  
TTaarreeffaass  

Propose Project 

RReessppoonnssáávveell  Product Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  MPS.Br  – Guia de Aquisição / Necessidades específicas da organização 

Quadro 15. Descrição do artefato Project Proposal 

4.4.1.3.4.4.1.3.4.4.1.3.4.4.1.3. Atividade Negotiate ContractAtividade Negotiate ContractAtividade Negotiate ContractAtividade Negotiate Contract    

 

Figura 19. Tarefas da atividade Negotiate Contract 

Nesta atividade ocorre a negociação e assinatura do contrato entre organização 

desenvolvedora e cliente, o que habilita o início do projeto. A única tarefa prevista é a 

Sign Contract, na qual são feitas definições adicionais às feitas na tarefa de Propose 
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Project. Tais definições englobam termos contratuais, técnicos, obrigações das partes 

(contratante – cliente e contratada – organização desenvolvedora), forma de 

pagamento, critérios de aceitação, dentre outros aspectos. O detalhamento desta 

tarefa pode ser observado no Quadro 16. O papel executor desta tarefa é o gerente de 

produto (Product Manager), já explicado anteriormente. 

Tarefa: Sign Contract 
 

  

Nesta tarefa é realizada a elaboração e negociação dos termos do contrato, 
além da assinatura do mesmo entre as partes contratante e contratada (cliente 
e organização desenvolvedora, respectivamente).  Além das definições 
realizadas na Proposta de Projeto, são definidos termos tais como: 

Cláusulas contratuais; 

Obrigações das partes; 

Critérios de aceitação do produto; 

Cláusulas de pagamento. 

DDiisscciipplliinnaa  Pre-Project 

PPrrooppóóssiittoo  Negociar e assinar um contrato de desenvolvimento de IP-core. 

PPaassssooss  1. Analisar a Proposta de Projeto. 

2. Definir os termos contratuais. 

3. Definir os critérios de aceitação. 

4. Definir as obrigações do cliente. 

5. Definir as obrigações da organização desenvolvedora. 

6. Definir cláusulas de pagamento. 

7. Disponibilizar contrato para revisão pelo cliente. 

8. Negociar revisões. 

9. Refinar o contrato final. 

10. Aprovar contrato. 

11. Assinar contrato. 

12. Alocar Gerente de Projeto para o desenvolvimento. 

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  Project Proposal 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Contract 

RReessppoonnssáávveell  Product Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  MPS.Br – Guia de Aquisição 

Quadro 16. Descrição da tarefa Sign Contract 
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O artefato de saída desta tarefa é um dos mais importantes do projeto, o qual 

definirá sob quais termos o projeto será realizado e deveres das partes contratante e 

contratada. Sua especificação se encontra no Quadro 17. 

Artefato: Contract 
 

  

Este artefato formaliza um acordo entre duas partes, gerando obrigações 
para ambas, onde uma parte, a contratada, deve desenvolver um IP-core e a 
outra parte paga pelo IP-core. Aos termos definidos no contrato devem ser 
anexadas as definições realizadas na Proposta de Projeto (Project Proposal), 
para garantia da completude deste artefato. 

Além das definições da Proposta de Projeto, devem ser definidos: 

� Cláusulas contratuais. 

� Critérios de aceitação (das fases e do produto final). 

� Deveres do contratante.  

� Deveres do contratado. 

� Termos, condições e deadlines de manutenção. 

� Cláusulas de pagamento. 

EEnnttrraaddaa  ppaarraa  
aass  TTaarreeffaass  

Plan Project Maintenance 

SSaaííddaa  ppaarraa  aass  
TTaarreeffaass  

Sign Contract 

RReessppoonnssáávveell  Product Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  MPS.Br – Guia de Aquisição 

Quadro 17. Descrição do artefato Contract 

44444444........55555555........  MMMMMMMMaaaaaaaaccccccccrrrrrrrroooooooo--------ffffffffaaaaaaaasssssssseeeeeeee        DDDDDDDDeeeeeeeevvvvvvvveeeeeeeellllllllooooooooppppppppmmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        

Como foi dito anteriormente, as categorias de Development e Support apresentadas 

na arquitetura do proceso, com o gráfico das baleias (vide Figura 14), bem como as 

quatro fases já descritas (Conception, Architecture, RTL Design e Prototyping) foram 

englobadas na macro-fase de Development, a qual permanece apresentando o ciclo de 

vida iterativo e incremental.  
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As disciplinas do ipPROCESS que implementam as definições do processo de 

Desenvolvimento da norma NBR ISO/IEC 12207 são basicamente as cinco já 

existentes: Requirements, Analysis & Design, Implementation, Functional Verification e 

FPGA Prototyping.  

Tanto estas disciplinas quanto as demais propostas por este trabalho foram 

analisadas em comparação às definições da norma NBR ISO/IEC 12207, e durante a 

análise não foram encontradas não-conformidades, como pode ser observado na 

seção 5.3.2. No entanto, foram endereçadas e implementadas melhorias através de 

auditorias realizadas com o processo rodando, de modo que estes resultados se 

encontram na seção 5.4. 

Quanto às disciplinas de suporte, já existia a disciplina de Deployment, 

analisada na seção 4.5.2,  e foram propostas as disciplinas de Configuration & Change 

Management e Quality Assurance, descritas nas seções 4.5.1 e 4.5.3 respectivamente. 

4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1. Proposição da Disciplina de Proposição da Disciplina de Proposição da Disciplina de Proposição da Disciplina de Configuration & Change Configuration & Change Configuration & Change Configuration & Change 

ManagementManagementManagementManagement    

Assim como explicitado na norma NBR ISO/IEC 12207, o processo de apoio de 

Gerência de Configuração é bastante importante para que o desenvolvimento do 

produto seja bem sucedido. No entanto, não só o desenvolvimento é extremamente 

beneficiado com a definição destes processos. Os processos de Operação, 

Manutenção e Fornecimento são apoiados por tarefas definidas pertinentes à 

gerência de configuração e mudanças. 

Por este motivo foi definida a disciplina de suporte do ipPROCESS chamada 

Configuration & Change Management, como meio de melhor implementar os processos 

fundamentais em acordo com a norma. Este fluxo foi definido a partir da 

customização da disciplina homônima do RUP [13], com especializações para IP-

cores e ainda a reutilização de atividades e tarefas de outras disciplinas do 
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ipPROCESS como Implementation e Verification para adequar a conformidade da 

proposta às definições da norma, referentes ao processo de Gerência da 

Configuração. O fluxo definido se encontra na Figura 20. 

Como pode ser observado na Figura 20, foram especificadas nove atividades 

para esta disciplina. Basicamente, no início do projeto é realizado um planejamento 

para a área, definindo políticas de configuração, ciclo de vida das mudanças aos 

artefatos do projeto e planejamento das atividades de implementação da 

configuração do projeto.  

 

Figura 20. Fluxo Macro Proposto para a Disciplina de Configuration & Change Management 
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As atividades planejadas são executadas e, a partir deste momento, as demais 

atividades são executadas no projeto de forma rotineira (atividades para 

monitoramento e controle de mudanças e da configuração), ou sob demanda, com as 

atividades de gerenciamento de baselines e releases. Há ainda as atividades de 

implementação de mudanças nos artefatos estabilizados do projeto, apoiadas por 

atividades de testes e verificação das disciplinas de Implementation e Verification e 

representadas pelas atividades em destaque na Figura 21. Ainda nesta mesma figura 

há um ponto de decisão no qual é checado o término da implementação da mudança 

como pre-requisito para a distribuição da mudança. 

 

Figura 21. Destaque para a parte do fluxo de Configuration & Change Management responsável pela 
implementação e implantação de mudanças 

As atividades propostas são explicadas a seguir. 
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4.5.1.1.4.5.1.1.4.5.1.1.4.5.1.1. Atividade Plan Configuration and Change ControlAtividade Plan Configuration and Change ControlAtividade Plan Configuration and Change ControlAtividade Plan Configuration and Change Control    

 

Figura 22. Tarefas da atividade Plan Configuration and Change Control 

Esta atividade é composta por três tarefas (vide Figura 22). A primeira tarefa consiste 

em planejar, definindo políticas de configuração (ver Quadro 18), sejam elas de 

identificação de itens de configuração, armazenamento de artefatos ou mesmo 

políticas para guiar o trabalho dos desenvolvedores. 

Esta tarefa é realizada pelo papel Configuration Manager, cuja descrição 

encontra-se no Quadro 19. Como artefato de saída desta tarefa têm-se as políticas de 

gerenciamento da configuração, no Quadro 20. 
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Tarefa: Define Configuration Policies 
 

  

Nesta tarefa o Gerente de Configuração define as políticas de configuração 
que irão guiar os desenvolvedores do projeto, facilitando a comunicação, 
estruturação e estabelecimento de regras e procedimentos para o 
desenvolvimento do IP-core. 

DDiisscciipplliinnaa  Configuration & Change Management 

PPrrooppóóssiittoo  Definir políticas para a configuração do projeto 

PPaassssooss  1. Definir políticas de identificação dos artefatos e da estrutura de 
configuração. 

2. Definir políticas de armazenamento dos artefatos. 

3. Definir políticas de desenvolvimento, incluindo, ambientes privados 
(definição e operação) e políticas de integração. 

4. Definir políticas para elaboração de releases e baselines. 

5. Definir os formatos e periodicidade dos relatórios de configuração e 
requisições de mudança.  

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  - 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Configuration Management Policies, componente do artefato 

Configuration Management Plan 

RReessppoonnssáávveell  Configuration Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP – Disciplina de Gerência de Configuração 

Quadro 18. Descrição da tarefa Define Configuration Policies 

Papel: Configuration Manager 
 

  

Papel responsável por definir e implementar a estrutura de configuração 
para o projeto, planejar as atividades de configuração, planejar e executar 
auditorias de baseline, reportar periodicamente o status da configuração e do 
conjunto de requisições de mudança do projeto.  

HHaabbiilliiddaaddeess  � Ter conhecimento sobre gerenciamento. 

� Apresentar profundo conhecimento sobre configuração de ambiente. 

� Conhecer muitas ferramentas de configuração diferentes. 

GGrruuppoo  Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP – Disciplina de Gerência de Configuração 

Quadro 19. Descrição do papel Configuration Manager 
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Artefato: Configuration Management Policies 
 

  

Este artefato define as políticas de configuração do projeto, como: 

� Políticas de identificação dos artefatos e da estrutura de configuração. 

� Políticas de armazenamento dos artefatos. 

� Políticas de desenvolvimento, incluindo, ambientes privados (definição e 
operação) e políticas de integração. 

� Políticas para elaboração de releases e baselines. 

� Formatos e periodicidade dos relatórios de configuração e requisições de 
mudança. 

EEnnttrraaddaa  ppaarraa  
aass  TTaarreeffaass  

Configure Workspaces  

Create Baseline  

Execute Configuration Audit  

Implement Change  

Implement Configuration Environments  

Plan Configuration Audit  

Plan Project Maintenance 

SSaaííddaa  ppaarraa  aass  
TTaarreeffaass  

Define Configuration Policies 

RReessppoonnssáávveell  Configuration Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP – Disciplina de Gerência de Configuração 

Quadro 20. Descrição do artefato Configuration Management Policies 

São também definidos os procedimentos de controle de mudanças a serem 

aplicados no projeto (ver Quadro 21).  A realização desta tarefa é feita pelo papel 

Change Control Manager, descrito no Quadro 22 e o artefato resultante é apresentado 

no Quadro 23.  
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Tarefa: Define Change Control Procedures 
 

  

Nesta tarefa o Gerente de Controle de Mudanças define procedimentos para 
tratar requisições de mudança, desde a sua abertura, passando pela análise, 
alocação, implementação e fechamento. 

DDiisscciipplliinnaa  Configuration & Change Management 

PPrrooppóóssiittoo  Definir procedimentos para tratar requisições de mudança. 

PPaassssooss  1. Definir os procedimentos de requisição de mudanças.  

2. Definir os procedimentos de análise das requisições.  

3. Definir os procedimentos de alocação da implementação da mudança.  

4. Definir a estrutura do Comitê gestor de mudanças CCB (Change 
comittee board). 

5. Definir os procedimentos para atualização do status das requisições. 

6. Definir os procedimentos de notificação das requisições.  

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  - 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Change Control Procedures, componente do artefato Configuration 

Management Plan 

RReessppoonnssáávveell  Change Control Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP – Disciplina de Gerência de Configuração 

Quadro 21. Descrição da tarefa Define Change Control Procedures 

Papel: Change Control Manager 
 

  

Papel responsável por definir e documentar os procedimentos de controle de 
mudança, gerenciar o processo de controle de mudança e integrar (quando 
não, o único integrante) o CCB. 

HHaabbiilliiddaaddeess  � Ter conhecimento sobre gerenciamento da configuração. 

� Ser qualificado para estimar esforço de implementação para uma 
solicitação, durante o processamento de requisições de mudança. 

� Apresentar conhecimento sobre gerenciamento. 

� Apresentar habilidades de comunicação e negociação. 

GGrruuppoo  Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP – Disciplina de Gerência de Configuração 

Quadro 22. Descrição do papel Change Control Manager 
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Artefato: Change Control Procedures 
 

  

Este artefato documenta os procedimentos para tratar requisições de 
mudança, desde a sua abertura, passando pela análise, alocação, 
implementação e fechamento. 

EEnnttrraaddaa  ppaarraa  
aass  TTaarreeffaass  

Execute Configuration Audit  

Plan Configuration Audit  

Plan Project Maintenance 

SSaaííddaa  ppaarraa  aass  
TTaarreeffaass  

Define Change Control Procedures 

RReessppoonnssáávveell  Change Control Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP – Disciplina de Gerência de Configuração 

Quadro 23. Descrição do artefato Change Control Procedures 

Por fim, são planejadas as tarefas para implementar a configuração do projeto, 

vide Quadro 24. A realização desta tarefa é feita pelo papel Configuration Manager, já 

supracitado e o artefato resultante é o plano de gerenciamento da configuração, 

descrito no Quadro 25. 
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Tarefa: Plan Configuration Tasks 
 

  

Nesta tarefa ocorre o planejamento das tarefas de configuração a serem 
realizadas para um projeto específico, com a devida alocação de recursos 
humanos. Devem ser planejados os treinamentos necessários, comunicação 
entre as áreas de desenvolvimento (como requisitos, Análise & Projeto, 
Verificação, etc.), descrevendo como serão tratadas as solicitações de 
atividades por demanda ao longo do projeto. 

DDiisscciipplliinnaa  Configuration & Change Management 

PPrrooppóóssiittoo  Definir as tarefas de configuração a serem realizadas em um projeto 
específico. 

PPaassssooss  1. Descrever os recursos humanos necessários. 

2. Especificar os treinamentos e consultorias necessários. 

3. Planejar as atividades de configuração. 

4. Especificar o canal de comunicação dentro deste processo. 

5. Especificar o canal de comunicação com outros processos. 

6. Especificar procedimentos para atender às solicitações das demais 
áreas sob demanda. 

7. Revisar as definições do plano. 

8. Manter o plano atualizado. 

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  - 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Configuration Management Plan 

RReessppoonnssáávveell  Configuration Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP – Disciplina de Gerência de Configuração 

Quadro 24. Descrição da tarefa Plan Configuration Tasks 
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Artefato: Configuration Management Plan 
 

  

Este artefato documenta as políticas de configuração definidas para o 
projeto, o formato e a periodicidade dos relatórios da área de configuração, 
os procedimentos para tratamento das requisições de mudanças e o ciclo 
destas. Além destas informações, devem ser planejadas as atividades para 
implementação da configuração do projeto, com a alocação dos papéis para 
sua realização. Devem também ser definidos os treinamentos e consultorias 
necessários e o plano de comunicação da área. 

EEnnttrraaddaa  ppaarraa  
aass  TTaarreeffaass  

Configure Workspaces  

Create Baseline  

Execute Configuration Audit  

Implement Change  

Implement Configuration Environments  

Plan Configuration Audit  

Plan Project Maintenance  

Report Configuration Status 

SSaaííddaa  ppaarraa  aass  
TTaarreeffaass  

Plan Configuration Tasks 

Define Change Control Procedures  

Define Configuration Policies 

RReessppoonnssáávveell  Configuration Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP – Disciplina de Gerência de Configuração 

Quadro 25. Descrição do artefato Configuration Management Plan 

4.5.1.2.4.5.1.2.4.5.1.2.4.5.1.2. Atividade Atividade Atividade Atividade Execute Execute Execute Execute PlanPlanPlanPlan    

Esta atividade executa as definições realizadas na atividade anterior, conferindo a 

infraestrutura inicial para desenvolvimento do projeto. A sumarização de suas 

tarefas encontra-se na Figura 23. 
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Figura 23. Tarefas da atividade Execute Plan 

A execução desta atividade se segue ao planejamento da área. Aqui são realizadas as 

tarefas de implementação da configuração do projeto, previamente planejadas. A 

primeira tarefa consiste na implementação dos ambientes de configuração para o 

projeto, a qual pode ser observada no Quadro 26 e resulta no artefato descrito no 

Quadro 27. 
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Tarefa: Implement Configuration Environments 
 

  

Esta tarefa é responsável por implementar os ambientes de configuração para 
o projeto, incluindo hardware, ferramentas de configuração, estrutura e 
políticas para o repositório e identificação dos itens de configuração. 

DDiisscciipplliinnaa  Configuration & Change Management 

PPrrooppóóssiittoo  Implementar os ambientes de configuração para o projeto. 

PPaassssooss  1. Definir o ambiente de hardware do servidor 

2. Definir o ambiente de software do servidor. 

3. Implementar a estrutura do repositório. 

4. Implementar as políticas de armazenamento. 

5. Criar o conjunto inicial de itens de configuração versionados.  

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  Configuration Management Plan 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Project Repository 

RReessppoonnssáávveell  Configuration Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP – Disciplina de Gerência de Configuração 

Quadro 26. Descrição da tarefa Implement Configuration Environments 

Artefato: Project Repository 
 

  

Este artefato representa lógica e fisicamente o repositório para os artefatos 
do projeto, mantendo uma infraestrutura para armazenar os artefatos. 

EEnnttrraaddaa  ppaarraa  
aass  TTaarreeffaass  

Configure Workspaces 

SSaaííddaa  ppaarraa  aass  
TTaarreeffaass  

Implement Configuration Environments 

RReessppoonnssáávveell  Configuration Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP – Disciplina de Gerência de Configuração 

Quadro 27. Descrição do artefato Project Repository 

A outra tarefa desta atividade consiste em implementar os ambientes privados 

de trabalho para cada diferente papel da organização, de acordo com as necessidades 

específicas de projeto e definições do plano de gerência de configuração. A 
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especificação desta tarefa encontra-se no Quadro 28 e a de seu artefato resultante no 

Quadro 29. 

Tarefa: Configure Workspaces 
 

  

Nesta tarefa ocorre a implementação dos ambientes privados de trabalho 
necessários para cada papel definido pelo processo. Esta implementação 
inclui instalação de ferramentas específicas, garantia dos recursos físicos 
necessários, e implementação das políticas de desenvolvimento. 

DDiisscciipplliinnaa  Configuration & Change Management 

PPrrooppóóssiittoo  Implementar o ambiente privado de trabalho para cada papel definido no 
processo. 

PPaassssooss  1. Definir o ambiente de hardware necessário por disciplina. 

2. Definir o ambiente de software necessário por disciplina. 

3. Instalar as ferramentas necessárias para cada área. 

4. Implementar as políticas de desenvolvimento. 

5. Implementar as políticas de distribuição. 

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  Configuration Management Plan  

Project Repository 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Workspace 

RReessppoonnssáávveell  Configuration Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP – Disciplina de Gerência de Configuração 

Quadro 28. Descrição da tarefa Configure Workspaces 

Artefato: Workspace 
 

  

Este artefato representa lógica e fisicamente o ambiente de trabalho para 
cada papel da organização, necessário para a execução de tarefas 
específicas. 

EEnnttrraaddaa  ppaarraa  
aass  TTaarreeffaass  

- 

SSaaííddaa  ppaarraa  aass  
TTaarreeffaass  

Configure Workspaces 

RReessppoonnssáávveell  Configuration Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP – Disciplina de Gerência de Configuração 

Quadro 29. Descrição do artefato Workspace 



Proposta de Reestruturação do ipPROCESS  

 

 

72 

4.5.1.3.4.5.1.3.4.5.1.3.4.5.1.3. Atividade Atividade Atividade Atividade Monitor andMonitor andMonitor andMonitor and    ControlControlControlControl    ChangeChangeChangeChange    

 

Figura 24. Tarefas da atividade Monitor and Control Change 

Nesta atividade são monitoradas e controladas as mudanças nos artefatos do projeto. 

As tarefas realizadas (vide Figura 24) incluem a criação da requisição de mudança 

em si (vide Quadro 30), realizada por qualquer papel da organização; o 

processamento da requisição aberta, com a validação e posterior alocação da mesma 

(ver especificação no Quadro 32); e a atualização do status desta (pelo papel alocado 

para a sua implementação) ao longo do ciclo de vida da mudança (vide Quadro 33).  

Tarefa: Create Change Request 
 

  

Nesta tarefa ocorre a criação e envio para análise de uma nova requisição de 
mudança no projeto. 

DDiisscciipplliinnaa  Configuration & Change Management 

PPrrooppóóssiittoo  Reportar uma requisição de mudança para um dado artefato. 

PPaassssooss  1. Preencher o formulário de requisição de mudança. 

2. Enviar a requisição para o CCB.   

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  - 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Change Request 

RReessppoonnssáávveell  Organization Role 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP – Disciplina de Gerência de Configuração 

Quadro 30. Descrição da tarefa Create Change Request 
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Como resultado da tarefa Create Change Request tem-se o artefato Change 

Request, sumarizado no Quadro 31. 

Artefato: Change Request 
 

  

Este artefato apresenta uma série de informações que justificam e 
representam uma requisição de mudança para um dado artefato do projeto. 

EEnnttrraaddaa  ppaarraa  
aass  TTaarreeffaass  

Process Change Request  

Update Change Request Status  

SSaaííddaa  ppaarraa  aass  
TTaarreeffaass  

Create Change Request 

RReessppoonnssáávveell  Organization Role 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP – Disciplina de Gerência de Configuração 

Quadro 31. Descrição do artefato Change Request 

Tarefa: Process Change Request 
 

  

Nesta tarefa ocorre o processamento de uma requisição de mudança, 
iniciando um novo ciclo de vida de mudança. Através desta tarefa uma 
requisição deve ser validada e alocada a um papel da organização, para 
implementação. Não sendo válida, a requisição pode ser postergada ou 
abortada. 

DDiisscciipplliinnaa  Configuration & Change Management 

PPrrooppóóssiittoo  Processar uma requisição de mudança reportada para um dado artefato. 

PPaassssooss  1. Analisar a solicitação de mudança. 

2. Validar a solicitação de mudança. 

3. Alterar o estado da solicitação de mudança. 

4. Alocar a mudança (opcional, se a solicitação for válida). 

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  Change Request 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Change Request (Atualizado) 

RReessppoonnssáávveell  Change Control Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP – Disciplina de Gerência de Configuração 

Quadro 32. Descrição da tarefa Process Change Request 
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Tarefa: Update Change Request Status 
 

  

Nesta tarefa o papel alocado para a implementação da mudança deve manter 
o estado da mudança atualizado de acordo com a fase de implementação da 
mesma. 

DDiisscciipplliinnaa  Configuration & Change Management 

PPrrooppóóssiittoo  Manter o estado de uma requisição de mudança atualizado. 

PPaassssooss  1. Atualizar o estado da solicitação de mudança. 

2. Publicar a solicitação de mudança. 

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  Change Request 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Change Request (Atualizado) 

RReessppoonnssáávveell  Organization Role 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP 

Quadro 33. Descrição da tarefa Upadate Change Request Status 

4.5.1.4.4.5.1.4.4.5.1.4.4.5.1.4. Atividade Atividade Atividade Atividade Monitor andMonitor andMonitor andMonitor and    ControlControlControlControl    ConfigurationConfigurationConfigurationConfiguration    

 

Figura 25. Tarefas da atividade Monitor and Control Configurations 
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Nesta atividade, apresentada na Figura 25, é monitorada e controlada a configuração 

do projeto como um todo. Todas as tarefas são executadas pelo gerente de 

configuração, a partir das definições do plano de gerência da configuração. 

Periodicamente o estado da configuração do projeto é analisado e reportado (vide 

Quadro 34). Adicionalmente, auditorias de baseline no projeto são planejadas e 

executadas. Tais tarefas são descritas no Quadro 37 e no Quadro 39, respectivamente. 

Tarefa: Report Configuration Status 
 

  

Tarefa  para relatar periodicamente o status das tarefas de configuração e das 
solicitações de mudança, de acordo com as definições do Plano de 
Gerenciamento da Configuração. 

DDiisscciipplliinnaa  Configuration & Change Management 

PPrrooppóóssiittoo  Relatar periodicamente o status das tarefas de configuração e das solicitações 
de mudança. 

PPaassssooss  1. Registrar os dados sobre a abertura de solicitações de mudança. 

2.  Registrar os dados sobre o status das solicitações de mudança. 

3. Registrar os status das tarefas de configuração. 

4. Relatar os dados registrados. 

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  Configuration Management Plan 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Configuration Tasks Status 

Change Requests Report 

RReessppoonnssáávveell  Configuration Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP – Disciplina de Gerência de Configuração 

Quadro 34. Descrição da tarefa Report Configuration Status 

Os artefatos resultantes desta tarefa são descritos no Quadro 35 e no Quadro 

36. 
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Artefato: Configuration Tasks Status 
 

  
Este artefato consiste do relatório periódico sobre o estado das tarefas de 
configuração, endereçadas no Plano de Gerência de Configuração. 

EEnnttrraaddaa  ppaarraa  
aass  TTaarreeffaass  

- 

SSaaííddaa  ppaarraa  aass  
TTaarreeffaass  

Report Configuration Status 

RReessppoonnssáávveell  Configuration Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP – Disciplina de Gerência de Configuração 

Quadro 35. Descrição do artefato Configuration Tasks Status 

Artefato: Change Requests Report 
 

  

Este artefato consiste do relatório periódico das solicitações de mudança 
realizadas sob diversos aspectos como:  

� Número de solicitações por status; 

� Número de solicitações por status; 

� Número de solicitações por disciplina do processo; 

� Número de solicitações por resolução. 

EEnnttrraaddaa  ppaarraa  
aass  TTaarreeffaass  

- 

SSaaííddaa  ppaarraa  aass  
TTaarreeffaass  

Report Configuration Status 

RReessppoonnssáávveell  Configuration Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP – Disciplina de Gerência de Configuração 

Quadro 36. Descrição do artefato Change Requests Report 
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Tarefa: Plan Configuration Audit 
 

  

Nesta tarefa é planejada uma auditoria de baseline para o projeto, definindo 
seus objetivos, escopo, cronograma e recursos necessários. 

DDiisscciipplliinnaa  Configuration & Change Management 

PPrrooppóóssiittoo  Planejar uma auditoria de baseline. 

PPaassssooss  1. Definir o escopo da auditoria. 

2. Definir os objetivos da auditoria. 

3.  Definir os procedimentos da auditoria. 

4. Definir o cronograma da auditoria. 

5. Definir os recursos necessários para a auditoria. 

6.  Definir os artefatos de entrada. 

7. Customizar os checklists a serem aplicados. 

8. Notificar a equipe de desenvolvimento.  

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  Configuration Management Plan 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Configuration Audit Plan 

RReessppoonnssáávveell  Configuration Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP – Disciplina de Gerência de Configuração 

Quadro 37. Descrição da tarefa Plan Configuration Audit 

Como resultado desta tarefa há o planejamento da auditoria, vide Quadro 38. 

Artefato: Configuration Audit Plan 
 

  

Este artefato documenta o planejamento de uma auditoria de baseline para 
um projeto específico. Devem ser planejados os recursos necessários, 
pressupostos da auditoria e cronograma. Os pressupostos incluem: escopo, 
objetivos, classes de diretórios e artefatos a serem analisados. Além destas 
definições, devem também ser planejados as tarefas a serem executadas e os 
respectivos papéis necessários.  

EEnnttrraaddaa  ppaarraa  
aass  TTaarreeffaass  

Execute Configuration Audit 

SSaaííddaa  ppaarraa  aass  
TTaarreeffaass  

Plan Configuration Audit 

RReessppoonnssáávveell  Configuration Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP – Disciplina de Gerência de Configuração 

Quadro 38. Descrição do artefato Configuration Audit Plan 
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Tarefa: Execute Configuration Audit 
 

  

Nesta tarefa é executada a auditoria de baseline previamente planejada, 
checando se as políticas, estrutura e procedimentos definidos no 
planejamento da configuração estão implementados. 

DDiisscciipplliinnaa  Configuration & Change Management 

PPrrooppóóssiittoo  Executar uma auditoria de baseline no projeto. 

PPaassssooss  1. Requisitar artefatos de entrada. 

2. Aplicar checklists. 

3. Entrevistar desenvolvedores aleatoriamente. 

4.  Analisar os resultados. 

5. Registrar as não-conformidades. 

6. Compilar o relatório da auditoria.  

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  Configuration Management Plan 

Configuration Audit Plan 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Configuration Audit Report 

Non-compliance Registry (Opcional) 

RReessppoonnssáávveell  Configuration Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP – Disciplina de Gerência de Configuração 

Quadro 39. Descrição da tarefa Execute Configuration Audit 

Uma vez realizada a auditoria de baseline, é então elaborado um relatório da 

mesma (o qual pode ser observado no Quadro 40). 

Artefato: Configuration Audit Report 
 

  

Este artefato documenta os resultados da execução de uma auditoria de 
baseline para um projeto específico. Devem ser documentadas as não-
conformidades encontradas e os respectivos planos de ação. 

EEnnttrraaddaa  ppaarraa  
aass  TTaarreeffaass  

- 

SSaaííddaa  ppaarraa  aass  
TTaarreeffaass  

Execute Configuration Audit 

RReessppoonnssáávveell  Configuration Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP – Disciplina de Gerência de Configuração 

Quadro 40. Descrição do artefato Configuration Audit Report 
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Sendo encontradas não-conformidades ao longo das auditorias de baseline, 

estas são registradas (vide Quadro 41). 

Artefato: Non-compliance Registry 
 

  
Este artefato documenta as não-conformidades encontradas durante uma 
auditoria de baseline e os respectivos planos de ação. 

EEnnttrraaddaa  ppaarraa  
aass  TTaarreeffaass  

- 

SSaaííddaa  ppaarraa  aass  
TTaarreeffaass  

Execute Configuration Audit 

RReessppoonnssáávveell  Configuration Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP – Disciplina de Gerência de Configuração 

Quadro 41. Descrição do artefato Non-compliance Registry 

4.5.1.5.4.5.1.5.4.5.1.5.4.5.1.5. Atividade Change Atividade Change Atividade Change Atividade Change Configuration ItemsConfiguration ItemsConfiguration ItemsConfiguration Items    

Como apresentado na Figura 26, esta atividade só apresenta uma tarefa, que é a de 

implementar a mudança solicitada, realizada por qualquer papel da organização, 

alocado para este fim. O resultado desta tarefa é a mudança implementada. Sua 

descrição encontra-se no Quadro 42. 

 

Figura 26. Tarefas da atividade Change Configuration Items 
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Tarefa: Implement Change 
 

  

Nesta tarefa é implementada a mudança solicitada. 

DDiisscciipplliinnaa  Configuration & Change Management 

PPrrooppóóssiittoo  Implementar a mudança solicitada. 

PPaassssooss  1. Analisar a mudança. 

2. Requisitar a criação de um branch para a sua implementação 
(Opcional). 

3. Implementar a mudança. 

4. Revisar ou testar o artefato modificado. 

5. Requisitar a criação de um baseline. 

6. Distribuir a mudança.  

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  Configuration Management Plan 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  - 

RReessppoonnssáávveell  Configuration Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP – Disciplina de Gerência de Configuração 

Quadro 42. Descrição da tarefa Implement Change 

4.5.1.6.4.5.1.6.4.5.1.6.4.5.1.6. Atividade Atividade Atividade Atividade Test IPTest IPTest IPTest IP----corecorecorecore    

Esta atividade só apresenta uma tarefa. Como pode ser observado na Figura 27, os 

componentes desta atividade são são invocados da disciplina de RTL Implementation, 

já definida no processo. Vale salientar que a execução desta atividade é opcional, 

devendo ocorrer quando a implementação da mudança implicar em implementação 

de código. 
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Figura 27. Tarefas da atividade Test IP-core 

4.5.1.7.4.5.1.7.4.5.1.7.4.5.1.7. Atividade Atividade Atividade Atividade ExeExeExeExecute Verificationcute Verificationcute Verificationcute Verification    

 

Figura 28. Tarefas da atividade Execute Verification 

De forma análoga à seção anterior, esta atividade (vide Figura 28) pertence a outra 

disciplina do processo, a de Verification. Do mesmo modo a sua execução é 

condicionada ao fato da mudança solicitada implicar em implementação de código. 
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4.5.1.8.4.5.1.8.4.5.1.8.4.5.1.8. Atividade Atividade Atividade Atividade Deliver Configuration ItemsDeliver Configuration ItemsDeliver Configuration ItemsDeliver Configuration Items    

 

Figura 29. Tarefas da atividade Deliver Configuration Items 

A atividade apresentada na Figura 29, apresenta a tarefa de atualizar o estado da 

solicitação de mudança. Esta tarefa é executada pelo papel para o qual foi alocada a 

implementação da mudança e deve seguir os estados definidos para o ciclo de vida 

de uma mudança na organização. Esta tarefa já foi especificada no Quadro 33. 
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4.5.1.9.4.5.1.9.4.5.1.9.4.5.1.9. Atividade Atividade Atividade Atividade Manage BaselinesManage BaselinesManage BaselinesManage Baselines    and and and and ReleasesReleasesReleasesReleases    

 

Figura 30. Tarefas da atividade Manage Baselines and Releases 

Dentre as tarefas apresentadas na Figura 30, somente a tarefa Create Baseline está 

sendo proposta por este trabalho. A tarefa Create Deployment Unit, bem como seus 

papéis e artefatos já haviam sido propostos em trabalho anterior para o ipPROCESS, 

na disciplina de Deployment, e apenas foi transferida para a disciplina de 

Configuration & Change Management. O motivo desta transferência é que esta é uma 

tarefa inerente à área de Gerência de Configuração, que apenas estava em outra 

disciplina porque anteriormente não havia este fluxo no ipPROCESS. A especificação 

de Create Baseline encontra-se no Quadro 43. 
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Tarefa: Create Baseline 
 

  

Nesta tarefa o gerente de configuração recebe uma solicitação e cria uma 
baseline do projeto, de acordo com as políticas definidas no Plano de 
Gerência da Configuração. 

DDiisscciipplliinnaa  Configuration & Change Management 

PPrrooppóóssiittoo  Criar uma baseline do projeto. 

PPaassssooss  1. Receber o pedido de criação da baseline. 

2. Garantir a integridade dos artefatos da linha ativa do repositório. 

3. Criar a baseline. 

4. Nomear a baseline. 

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  Configuration Management Plan 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Baseline in control version 

RReessppoonnssáávveell  Configuration Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP – Disciplina de Gerência de Configuração 

Quadro 43. Descrição da tarefa Create Baseline 

4.5.2.4.5.2.4.5.2.4.5.2. Análise da Disciplina de Análise da Disciplina de Análise da Disciplina de Análise da Disciplina de DeploymentDeploymentDeploymentDeployment    

A disciplina de distribuição do ipPROCESS [29], cujo fluxo é apresentado na Figura 

31, é iniciada com um planejamento da distribuição, ao qual se segue o 

desenvolvimento do material de suporte necessário, para então ser produzida a 

unidade de distribuição, compilando estes dados. Isto se dá através de reuso da 

tarefa de Create Deployment Unit, da disciplina de Configuration & Change 

Management, encapsulada neste caso, na atividade de Produce Deployment Unit – vide 

Figura 31. Passadas estas atividades, a unidade de distribuição deve ser testada e 

validada até que nenhum problema seja encontrado, por fim o IP-core é distribuído. 

A análise realizada nesta disciplina se deu comparativamente em relação ao 

referencial da norma NBR ISO/IEC 12207, referente aos processos de Operação e de 

Fornecimento (neste caso, em relação à atividade de Entrega e Conclusão). O 

mapeamento completo está descrito na seção 5.3. 
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Figura 31. Fluxo de atividades da disciplina de Deployment 

A conformidade desta disciplina do ipPROCESS com o processo de 

Fornecimento da norma  ISO/IEC 12207 já é presente, podendo ser é mapeada na 

atividade de Deploy IP-core, na qual o produto é entregue ao cliente. 

Já a comparação com o processo de Operação da norma ISO/IEC 12207, 

apresentou duas não-conformidades: 

1. Atividade de Implementação do Processo – o planejamento da distribuição 

não contempla a parte de planejamento dos procedimentos de teste e dos tipos 

de teste a serem realizados. 

1.1. Para atacar este problema, é proposta uma modificação da tarefa Develop 

Deployment Plan, componente da atividade Plan Deployment, contemplando 

esta parte com a redefinição da tarefa e extensão de seus passos. A 

redefinição da tarefa se deu para englobar a parte de planejamento dos 

testes e planejamento de comunicação da área organizacional de operação 
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do produto. A nova especificação da tarefa pode ser observada no Quadro 

44. 

Tarefa: Develop Deployment Plan 
 

  

Planejar a distribuição do IP-core, definido como e quando o IP-core será 

distribuído, identificando os recursos necessários a essa distribuição. Planejar 
procedimentos e tipos de teste de operação a serem realizados e planejar o 
canal de comunicação da área. 

DDiisscciipplliinnaa  Deployment 

PPrrooppóóssiittoo  Criar uma baseline do projeto. 

PPaassssooss  1. Definir como e quando o IP-core será distribuído. 

2. Listar as atividades necessárias para a distribuição assim como seus 
responsáveis. 

3. Elaborar um cronograma para as atividades listadas. 

4. Definir como será realizada a assistência e treinamento aos usuários, 
caso haja necessidade; 

9. Especificar o canal de comunicação dentro da área de processo. 

10. Especificar o canal de comunicação com outras áreas de processo. 

11. Listar os recursos necessários para a distribuição do IP-core. 

12. Especificar procedimentos e tipos de testes a serem realizados antes 
da implantação do IP-core. 

13. Revisar as definições do plano. 

14. Manter o plano atualizado. 

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  Informações acerca do plano de desenvolvimento do IP-core, bem 
como informações sobre o plano da iteração atual. Além disso, são 
necessárias informações acerca de critérios de aceitação do produto 
por parte do cliente. 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Deployment Plan 

RReessppoonnssáávveell  Deployment Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  ISO/IEC 12207 – Processo de Operação 

Quadro 44. Descrição da tarefa Develop Deployment Plan  

2. Atividade de Teste Operacional – é previsto na norma (na parte de teste 

operacional), a verificação de conformidade entre o produto sendo entregue e 

as definições do contrato. No entanto o ipPROCESS não inclui uma tarefa para 
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este fim. Assim, é proposta a tarefa de Check Contract Compliance como parte 

integrante da atividade de Test Deployment Unit. Sua especificação encontra-se 

no Quadro 61. 

Tarefa: Check Contract Compliance 
 

  

Verificar a conformidade entre o pacote de distribuição do IP-core e as 
definições do Contrato do projeto, assegurando que está sendo entregue o 
produto acordado em contrato. 

DDiisscciipplliinnaa  Configuration & Change Management 

PPrrooppóóssiittoo  Assegurar a entrega do IP-core acordado. 

PPaassssooss  1. Verificar o cumprimento dos termos contratuais no produto. 

2. Registrar não-conformidades encontradas. 

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  Contract 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  - 

RReessppoonnssáávveell  Deployment Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  ISO/IEC 12207 – Processo de Operação 

Quadro 45. Descrição da tarefa Check Contract Compliance 

4.5.3.4.5.3.4.5.3.4.5.3. Proposição da Proposição da Proposição da Proposição da Disciplina de Disciplina de Disciplina de Disciplina de Quality AssuranceQuality AssuranceQuality AssuranceQuality Assurance    

Para implementar as atividades de garantia da qualidade, foi proposta a disciplina 

de Quality Assurance, cujo fluxo é apresentado na Figura 32. As atividades descritas 

nesta disciplina visam dar suporte à customização e uso do processo, garantindo a 

qualidade dos produtos finais. O fluxo foi desenvolvido com base no processo de 

Ambiente do RUP e em conformidade com os processos de apoio da norma NBR 

ISO/IEC 12207: Documentação, Garantia da Qualidade, Verificação, Validação, 

Revisão Conjunta e Auditoria. 
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Figura 32. Fluxo Macro Proposto para a Disciplina de Quality Assurance 

Desta forma, durante a execução de um projeto, primeiro são planejadas as 

atividades de garantia da qualidade. Depois deve ser implementado o ambiente 

necessário e customizado o processo e os artefatos para o projeto (atividades de Plan 

HQA, Implement HQA e Tailor Components do fluxo). 

Depois de executadas estas atividades, são realizadas as auditorias, revisões, 

aprovações e inspeções de artefatos (atividades de Perform Audit e Ensure Components 

Quality), que podem ser interpretadas no estágio Assess Processes da estratégia de 

melhoria. A seguir são planejadas as melhorias através de planos de ação que são 

saídas dos relatórios destas tarefas (correspondendo à etapa de Plan da estratégia), 

em seguida são implementadas as ações planejadas através da atividade de Monitor 

and Control Quality Assurance (etapa Do da estratégia) 

Como resultados destas atividades têm-se relatórios, registros de não-

conformidades e ainda solicitação de mudanças, os quais são rastreados até a 
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resolução através da atividade Monitor and Control Quality Assurance, sendo este 

passo correspondente ao estágio de Do da estratégia proposta. 

Os resultados são verificados através de novas avaliações, revisões, inspeções 

e aprovações (etapa de Check da estratégia proposta). Por fim deve-se agir novamente 

sobre os problemas, calibrando os processos na etapa de Act da estratégia, 

implementada pela atividade de Tailor Components. 

Ao longo das próximas seções serão explicitados as atividades desta 

disciplina. 

4.5.3.1.4.5.3.1.4.5.3.1.4.5.3.1. Atividade Plan HQAAtividade Plan HQAAtividade Plan HQAAtividade Plan HQA    

 

Figura 33. Tarefa da atividade Plan HQA 

Nesta atividade é planejado o acompanhamento de um dado projeto para a garantia 

da sua qualidade. Ela é composta por uma tarefa, apresentada na Figura 33, a qual é 

realizada no início do projeto (antes do início da estratégia de melhoria apresentada). 

Para definição das atividades e metas de qualidade são fornecidos para esta 

tarefa (apresentada no Quadro 46) o planejamento do projeto e o contrato. 
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Tarefa: Stablish HQA 
 

  

Nesta tarefa é realizado o planejamento das atividades de acompanhamento 
do projeto para a garantia de sua qualidade. 

DDiisscciipplliinnaa  Quality Assurance 

PPrrooppóóssiittoo  Planejar o acompanhamento para a garantia da qualidade do projeto. 

PPaassssooss  1. Planejar as atividades de garantia da qualidade. 

2. Especificar os treinamentos e consultorias necessários. 

3. Descrever os recursos humanos necessários e seus respectivos papéis. 

4. Descrever o ambiente de software necessário para a execução das 
atividades de garantia da qualidade. 

15. Especificar o canal de comunicação dentro da área de processo. 

16. Especificar o canal de comunicação com outras áreas de processo. 

17. Especificar procedimentos para atender às solicitações das demais 
áreas. 

18. Revisar as definições do plano. 

5. Manter o plano atualizado. 

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  Contract 

Project Plan 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Quality Assurance Plan 

RReessppoonnssáávveell  HQA 

RReeffeerrêênncciiaa  ISO/IEC 12207 – Processo de Garantia da Qualidade 

Quadro 46. Descrição da tarefa Stablish HQA 

A realização desta tarefa é feita pelo papel HQA – Hardware Quality Analist, 

descrito no Quadro 47 e resulta no plano da garantia da qualidade (vide Quadro 48). 

Papel: HQA – Hardware Quality Analyst 
 

  
Papel responsável por definir e customizar os processos da organização, bem 
como acompanhar a qualidade dos projetos. 

HHaabbiilliiddaaddeess  � Ter profundo conhecimento sobre processos. 

� Apresentar habilidades para comunicação. 

GGrruuppoo  Quality Assurance 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP – Engenheiro de Processo 

Quadro 47. Descrição do papel Hardware Qualit Analyst 
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Artefato: Quality Assurance Plan 
 

  

Este artefato consiste no planejamento de acompanhamento do projeto para 
a garantia de sua qualidade, incluindo tarefas, papéis responsáveis, 
procedimentos, planejamento da comunicação e treinamentos a serem 
elaborados pela equipe de qualidade. 

EEnnttrraaddaa  ppaarraa  
aass  TTaarreeffaass  

Customize Artifacts  

Elaborate Trainning  

Implement Quality Environment  

Plan Internal Audit  

Tailor Process 

SSaaííddaa  ppaarraa  aass  
TTaarreeffaass  

Stablish HQA  

RReessppoonnssáávveell  HQA 

RReeffeerrêênncciiaa  ISO/IEC 12207 – Processo de Garantia da Qualidade 

Quadro 48. Descrição do artefato Quality Assurance Plan 

4.5.3.2.4.5.3.2.4.5.3.2.4.5.3.2. Atividade Implement Atividade Implement Atividade Implement Atividade Implement HQAHQAHQAHQA    

 

Figura 34. Tarefa da atividade Implement HQA 

O fluxo desta atividade é apresentado na Figura 49. Neste fluxo é implementado o 

ambiente e são instaladas as ferramentas necessárias para a execução das tarefas de  
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garantia de qualidade, através da tarefa Implement Quality Environment (extensão da 

atividade de Implement Configuration Environments, da disciplina de Configuration & 

Change Management). 

Tarefa: Elaborate Training 
 

  

Nesta tarefa é realizada a elaboração dos treinamentos requeridos para os 
recursos humanos da organização para um dado projeto. 

DDiisscciipplliinnaa  Quality Assurance 

PPrrooppóóssiittoo  Treinar os recursos humanos do laboratório. 

PPaassssooss  1. Avaliar as necessidades de treinamento. 

2. Planejar treinamento. 

3. Elaborar treinamento. 

4.  Lecionar treinamento. 

5. Registrar o feedback do treinamento. 

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  Quality Assurance Plan 

Project Plan 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Training 

RReessppoonnssáávveell  Technical Expert 

RReeffeerrêênncciiaa  ISO/IEC 12207 – Processo de Garantia da Qualidade 

Quadro 49. Descrição da tarefa Elaborate Training 

A outra tarefa realizada é a elaboração dos treinamentos elicitados no 

planejamento, apresentada no Quadro 49 e executada pelo papel Technical Expert que 

na prática é qualquer funcionário da organização que apresente um conhecimento 

especializado em determinada área de domínio. 

4.5.3.3.4.5.3.3.4.5.3.3.4.5.3.3. Atividade TailorAtividade TailorAtividade TailorAtividade Tailor    ComponentsComponentsComponentsComponents    

Nesta atividade, para a adequação ao escopo e contexto do projeto, devem ser 

customizados o processo (ver Quadro 50) e a lista de artefatos do projeto (vide 

Quadro 51). As tarefas correspondentes encontram-se na Figura 35. 
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Figura 35. Tarefas da atividade Tailor Components 

Tarefa: Tailor Process 
 

  

Nesta tarefa o processo de desenvolvimento é customizado para um 
determinado projeto, de acordo com as suas características específicas. 

DDiisscciipplliinnaa  Quality Assurance 

PPrrooppóóssiittoo  Customizar processo para aplicação em projeto. 

PPaassssooss  1. Analisar o contrato. 

2. Analisar o plano de projeto. 

3. Definir a instância do processo. 

4. Publicar a instância do processo. 

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  Quality Assurance Plan 

Project Plan 

Contract 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Process Instance 

RReessppoonnssáávveell  HQA 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP - Ambiente 

Quadro 50. Descrição da tarefa Tailor Process 
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A saída da tarefa Tailor Process é o processo customizado, pronto para ser 

aplicado no desenvolvimento do projeto em questão. Já a tarefa de Customize Artifacts 

entrega o conjunto de templates a serem adotados no projeto. 

Tarefa: Customize Artifacts 
 

  

Nesta tarefa os templates dos artefatos a serem desenvolvidos no processo são 
customizados de acordo com as características específicas do projeto e da 
instância do processo definida. 

DDiisscciipplliinnaa  Quality Assurance 

PPrrooppóóssiittoo  Definir os templates dos artefatos do projeto. 

PPaassssooss  1. Analisar o plano de projeto. 

2. Analisar a instância do processo. 

3. Definir os templates do projeto. 

4. Disponibilizar artefatos. 

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  Quality Assurance Plan 

Project Plan 

Process Instance 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Project Artifacts Set 

RReessppoonnssáávveell  HQA 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP - Ambiente 

Quadro 51. Descrição da tarefa Customize Artifacts 
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4.5.3.4.4.5.3.4.4.5.3.4.4.5.3.4. Atividade Monitor and Control Quality AssuranceAtividade Monitor and Control Quality AssuranceAtividade Monitor and Control Quality AssuranceAtividade Monitor and Control Quality Assurance    

 

Figura 36. Tarefas da atividade Monitor and Control Quality Assurance 

O fluxo desta atividade, apresentado na Figura 36, consiste da extensão da atividade 

Monitor and Control Changes (vide seção 4.5.1.4) da disciplina de Configuration & 

Change Management. Para fins de contextualização, somente o termo change request 

nas atividades foi alterado para quality assurance request, permanecendo o restante da 

especificação das tarefas, apresentadas anteriormente. 

4.5.3.5.4.5.3.5.4.5.3.5.4.5.3.5. Atividade Ensure Components QualityAtividade Ensure Components QualityAtividade Ensure Components QualityAtividade Ensure Components Quality    

Eesta atividade envolve a execução de tarefas para revisão, inspeção e aprovação de 

artefatos do projeto, bem como a implementação das mudanças nos artefatos 

solicitadas como saídas destas tarefas. 

As tarefas desta atividade são apresentadas na Figura 37. Segundo este fluxo, 

o artefato pode ser revisado tecnicamente (Quadro 52), aprovado pelo responsável e 

pelo usuário (Quadro 53), inspecionado quanto à conformidade com templates e 

padrões (Quadro 54) e revisado conjuntamente, por um líder técnico e seu 

responsável (Quadro 55). 
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Figura 37. Tarefas da atividade Ensure Components Quality 
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Tarefa: Artifact Review 
 

  

Nesta tarefa um artefato do projeto é revisado tecnicamente, como forma de 
validação do seu conteúdo versus seu propósito. 

DDiisscciipplliinnaa  Quality Assurance 

PPrrooppóóssiittoo  Revisar os artefatos do projeto. 

PPaassssooss  1. Analisar o artefato. 

2. Registrar as mudanças necessárias. 

3. Rastrear as modificações. 

4. Conluir a revisão. 

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  General Artifact 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Change Request 

RReessppoonnssáávveell  Organization Role 

RReeffeerrêênncciiaa  ISO/IEC 12207 – Processo de Validação 

Quadro 52. Descrição da tarefa Artifact Review 

Tarefa: Artifact Approval 
 

  

Nesta tarefa um artefato do projeto é aprovado pelos seus usuários e 
responsável técnico, como forma de acordo entre as partes (desenvolvedor 
responsável e usuário) sobre seu conteúdo. 

DDiisscciipplliinnaa  Quality Assurance 

PPrrooppóóssiittoo  Aprovar os artefatos do projeto. 

PPaassssooss  1. Analisar o artefato. 

2. Registrar as mudanças necessárias. 

3. Rastrear as modificações. 

4. Aprovar o artefato. 

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  General Artifact 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Change Request 

RReessppoonnssáávveell  Organization Role 

RReeffeerrêênncciiaa  ISO/IEC 12207 – Processo de Verificação 

Quadro 53. Descrição da tarefa Artifact Approval 
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Tarefa: Artifact Inspection 
 

  

Um artefato do projeto é inspecionado, sendo verificada a conformidade do 
mesmo aos requisitos do template, processo e padrões aplicáveis. 

DDiisscciipplliinnaa  Quality Assurance 

PPrrooppóóssiittoo  Inspecionar os artefatos do projeto. 

PPaassssooss  1. Analisar o artefato. 

2. Registrar não-conformidades. 

3. Rastrear as modificações. 

4. Concluir a inspeção. 

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  General Artifact 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Non-compliance Registry 

RReessppoonnssáávveell  HQA 

RReeffeerrêênncciiaa  ISO/IEC 12207 – Processo de Garantia da Qualidade 

Quadro 54. Descrição da tarefa Artifact Inspection 

Tarefa: Joint Review 
 

  

Nesta tarefa um artefato do projeto é revisado conjuntamente, pelo seu 
responsável e um líder técnico, a fim de agilizar o processo de revisão. As 
mudanças sugeridas são compiladas em um relatório sob a responsabilidade 
do líder técnico e implementadas pelo responsável pelo artefato. 

DDiisscciipplliinnaa  Quality Assurance 

PPrrooppóóssiittoo  Revisar os artefatos do projeto. 

PPaassssooss  1. Analisar o artefato. 

2. Registrar os problemas encontrados. 

3. Implementar as mudanças 

4. Compilar os resultados. 

5. Concluir a revisão conjunta. 

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  General Artifact 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  General Artifact (Modificado) 

Joint Review Report 

RReessppoonnssáávveell  Organization Role e Technical Expert 

RReeffeerrêênncciiaa  ISO/IEC 12207 – Processo de Revisão Conjunta 

Quadro 55. Descrição da tarefa Joint Review 
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Nesta tarefa é produzido o artefato Joint Review Report, descrito abaixo. 

Artefato: Joint Review Report 
 

  

Este artefato representa a sumarização dos dados sobre a revisão conjunta: 
artefato revisado, problemas e pontos positivos encontrados e soluções 
dadas aos problemas. 

EEnnttrraaddaa  ppaarraa  
aass  TTaarreeffaass  

- 

SSaaííddaa  ppaarraa  aass  
TTaarreeffaass  

Joint Review 

RReessppoonnssáávveell  HQA 

RReeffeerrêênncciiaa  ISO/IEC 12207 – Processo de Revisão Conjunta 

Quadro 56. Descrição do artefato joint Review Report 

4.5.3.6.4.5.3.6.4.5.3.6.4.5.3.6. Atividade Perform Internal AuditAtividade Perform Internal AuditAtividade Perform Internal AuditAtividade Perform Internal Audit    

 

Figura 38. Tarefas da atividade Perform Internal Audit 

Esta atividade corresponde às tarefas, apresentadas na Figura 38, de planejamento 

(vide Quadro 57) e execução de auditorias internas (vide Quadro 59). 
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Tarefa: Plan Internal Audit 
 

  

Nesta tarefa ocorre o planejamento de uma auditoria interna, com a alocação 
de responsáveis, definição de cronograma, objetivos e escopo. 

DDiisscciipplliinnaa  Quality Assurance 

PPrrooppóóssiittoo  Planejar uma auditoria interna. 

PPaassssooss  1. Definir o escopo da auditoria. 

2. Definir os objetivos da auditoria. 

3. Definir os procedimentos da auditoria. 

4. Definir o cronograma da auditoria. 

5. Definir os recursos necessários para a auditoria. 

6.  Definir os artefatos de entrada. 

7. Customizar os checklists a serem aplicados. 

8. Notificar a equipe de desenvolvimento. 

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  Project Plan 

Quality Assurance Plan 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Audit Plan 

RReessppoonnssáávveell  HQA 

RReeffeerrêênncciiaa  ISO/IEC 12207 – Processo de Auditoria 

Quadro 57. Descrição da tarefa Plan Internal Audit 

O artefato resultante desta tarefa se encontra especificado no Quadro 58. 

Artefato: Audit Plan 
 

  

Este artefato documenta o planejamento de uma auditoria de um projeto 
específico. Devem ser planejados os recursos necessários, pressupostos da 
auditoria e cronograma. 

Os pressupostos incluem: escopo e objetivos. Além destas definições, 
devem também ser planejadas as tarefas a serem executadas e os 
respectivos papéis necessários.  

EEnnttrraaddaa  ppaarraa  
aass  TTaarreeffaass  

Execute Internal Audit 

SSaaííddaa  ppaarraa  aass  
TTaarreeffaass  

Plan Internal Audit 

RReessppoonnssáávveell  HQA 

RReeffeerrêênncciiaa  ISO/IEC 12207 – Processo de Auditoria 

Quadro 58. Descrição do artefato Audit Plan 
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Tarefa: Execute Internal Audit 
 

  

Nesta tarefa é executada a auditoria interna sobre o projeto, previamente 
planejada, verificando se o mesmo se encontra em execução de acordo com o 
processo e se os artefatos definidos por este foram entregues. 

DDiisscciipplliinnaa  Quality Assurance 

PPrrooppóóssiittoo  Executar uma auditoria de baseline no projeto. 

PPaassssooss  1. Requisitar artefatos de entrada. 

2. Aplicar checklists. 

3. Entrevistar desenvolvedores aleatoriamente. 

4.  Analisar os resultados. 

5. Registrar as não-conformidades. 

6. Compilar o relatório da auditoria.  

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  Audit Plan 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Audit Report 

Non-compliance Registry (Opcional) 

RReessppoonnssáávveell  HQA 

RReeffeerrêênncciiaa  ISO/IEC 12207 – Processo de Auditoria 

Quadro 59. Descrição da tarefa Execute Internal Audit 

Dada a execução de uma auditoria sobre o processo, é então elaborado um 

relatório da mesma (o qual pode ser observado no Quadro 60). 

Artefato: Audit Report 
 

  

Este artefato documenta os resultados da execução de uma auditoria de um 
projeto específico. Devem ser documentadas as não-conformidades 
encontradas e os respectivos planos de ação. 

EEnnttrraaddaa  ppaarraa  
aass  TTaarreeffaass  

- 

SSaaííddaa  ppaarraa  aass  
TTaarreeffaass  

Execute Internal Audit 

RReessppoonnssáávveell  HQA 

RReeffeerrêênncciiaa  ISO/IEC 12207 – Processo de Auditoria 

Quadro 60. Descrição do artefato Audit Report 
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44444444........66666666........  MMMMMMMMaaaaaaaaccccccccrrrrrrrroooooooo--------ffffffffaaaaaaaasssssssseeeeeeee        PPPPPPPPrrrrrrrroooooooodddddddduuuuuuuucccccccctttttttt        SSSSSSSSuuuuuuuuppppppppppppppppoooooooorrrrrrrrtttttttt        

A macro-fase de Product Support engloba as atividades posteriores à distribuição do 

IP-core em si. Seu objetivo é tratar solicitações de manutenção do cliente, de acordo 

com o disposto em contrato. Suas principais atividades são a análise de solicitação de 

manutenção e a implementação da mudança. O marco desta fase consiste na 

descontinuação do projeto, sinalizada pelo artefato de notificação da descontinuação 

do projeto. Por ser a última fase do ciclo, só é apresentado o seguinte critério de 

conclusão: 

� Descontinuação do projeto no período conforme previsto em contrato 

(encerramento do projeto). 

Seu fluxo é modelado na disciplina de Maintenance,descrita a seguir. 

4.6.1.4.6.1.4.6.1.4.6.1. Disciplina de Disciplina de Disciplina de Disciplina de MaMaMaMaintenanceintenanceintenanceintenance    

As atividades de manutenção ocorrem no pós-projeto, na macro-fase de Product 

Support, fazendo parte do ciclo de vida de produto, e não do ciclo de projeto. Esta 

área de concentração consiste em manter, por um tempo determinado em contrato, o 

produto distribuído. Isto quer dizer que a organização desenvolvedora deve ter uma 

estrutura para recebimento de solicitação de manutenção, análise, implementação e 

distribuição. Também a descontinuação da manutenção do produto, seja como 

definido no contrato ou a pedido do cliente deve ser coberta por esta área. 

De acordo com a norma NBR ISO/IEC 12207, o processo de Manutenção se 

mostra análogo em partes a outros processos da norma, como o de Gerência de 

Configuração (no que se refere ao tratamento a uma solicitação de mudança e 

distribuição da mudança) e os processos de Operação e Fornecimento, no que se 

refere às atividades de operar e distribuir o produto. Somente a parte de 

descontinuação do produto foge a este conjunto de similaridades. 
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Sendo assim, é proposta a disciplina de Manutenção do ipPROCESS chamada 

Maintenance, definida a partir das atividades e tarefas da norma ISO, com base nas 

definições do padrão 1219 da IEEE [19], e reaproveitando componentes das 

disciplinas do ipPROCESS de Implementation, Verification, Deployment e Configuration 

& Change Management, como forma de adequação às definições da do processo de 

manutenção da norma ISO/IEC 12207. O fluxo definido para esta disciplinas e 

encontra na Figura 20. 

 
Figura 39. Fluxo Macro Proposto para a Disciplina de Maintenance 

Para esta disciplina são especificadas oito atividades, iniciando com um 

planejamento para a área, definindo políticas e ciclo de vida das mudanças. As 
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demais atividades são executadas no projeto de forma rotineira (atividades para 

monitoramento e controle de mudanças), ou sob demanda, como as atividades de 

implementação de mudanças (apoiada por atividades de testes e verificação das 

disciplinas Implementation e Verification, respectivamente) e implantação das 

mudanças realizadas. Há também a atividade de descontinuação, que termina o 

fluxo proposto para esta disciplina. 

As atividades propostas são detalhadas a seguir. 

4.6.2.4.6.2.4.6.2.4.6.2. Atividade Atividade Atividade Atividade Plan MaintenancePlan MaintenancePlan MaintenancePlan Maintenance    

 

Figura 40. Tarefas da atividade Plan Maintenance 

Esta atividade consiste em realizar o planejamento inicial da área de Manutenção, 

vide Figura 40. A especificação da tarefa encontra-se no Quadro 61, e de seu artefato 

resultante no Quadro 62. 
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Tarefa: Plan Project Maintenance 
 

  

Nesta tarefa ocorre o planejamento da estrutura e condições para a 
manutenção de um projeto específico, com a devida alocação de recursos 
humanos. Deve ser planejada a comunicação com outras áreas de processo e 
com o cliente, descrevendo como serão tratadas as solicitações de atividades 
por demanda ao longo do projeto e termos e procedimentos para a 
descontinuação do produto.  

DDiisscciipplliinnaa  Maintenance 

PPrrooppóóssiittoo  Planejar estrutura e condições para a manutenção de um projeto específico. 

PPaassssooss  1. Especificar procedimentos para atender às solicitações dos clientes. 

2. Definir uma tabela inicial de prioridade de requisições de mudança. 

3. Especificar o canal de comunicação com outras áreas de processo. 

4. Especificar o canal de comunicação com o cliente. 

5. Definir os termos, procedimentos e cronograma para a descontinuação 
do produto. 

6. Revisar as definições do plano. 

7. Manter o plano atualizado.  

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  Configuration Management Plan 

Contract 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Project Maintenance Plan 

RReessppoonnssáávveell  Configuration Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  IEEE 1219 

Quadro 61. Descrição da tarefa Plan Project Maintenance 
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Artefato: Project Maintenance Plan 
 

  

Este artefato documenta o planejamento da estrutura e condições para a 
manutenção de um projeto específico, com a devida alocação de recursos 
humanos, a definição da comunicação com outras áreas de processo e com o 
cliente, os procedimentos de tratamento das solicitações de atividades por 
demanda ao longo do projeto e termos e procedimentos para a 
descontinuação do produto. 

EEnnttrraaddaa  ppaarraa  
aass  TTaarreeffaass  

Notify Product Discontinuation  

Notify the Maintenance Deployment  

Plan Maintenance Tasks 

SSaaííddaa  ppaarraa  aass  
TTaarreeffaass  

Plan Project Maintenance 

RReessppoonnssáávveell  Configuration Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  IEEE 1219 

Quadro 62. Descrição do artefato Project Maintenance Plan 

4.6.3.4.6.3.4.6.3.4.6.3. Atividade Monitor and Control MaintenanceAtividade Monitor and Control MaintenanceAtividade Monitor and Control MaintenanceAtividade Monitor and Control Maintenance    

Esta atividade tem a mesma finalidade da Atividade Monitor and Control Change, 

da disciplina de Gerência de Configuração. Para tanto, as tarefas aqui descritas 

representam uma extensão da proposta da seção 4.5.1.3. Ao todo são previstas quatro 

tarefas, sendo duas extensões/adaptações e as demais propostas específicas para o 

esforço de manutenção. 

As tarefas dispostas na Figura 41 representam reutilização dos conceitos 

apresentados na disciplina de Configuration & Change Management. A primeira, 

Process Maintenance Request representa uma extensão da tarefa Process Change Request. 

A diferença é que nesta extensão o pedido a ser analisado é proveniente do cliente e 

necessita de uma análise mais apurada e confecção de um parecer formal de 

resposta. Sua especificação se encontra no Quadro 63. 

Os artefatos de entrada desta tarefa são o Maintenance Evaluation Report e o 

Maintenance Request, solicitação de mudança que estende do artefato Change Request 

(especificado no Quadro 31), apenas alterando o papel responsável, que neste caso é 
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o Cliente e não um papel genérico da organização. Por este motivo a descrição deste 

artefato não á apresentada.  

 

Figura 41. Tarefas da atividade Monitor and Control Maintenance executadas pelo Change Control 

Manager 

  



Proposta de Reestruturação do ipPROCESS  

 

 

108 

Tarefa: Process Maintenance Request 
 

  

Nesta tarefa ocorre o processamento de uma requisição de mudança criada, 
iniciando um novo ciclo de vida de manutenção. Através desta tarefa uma 
requisição deve ser validada e alocada a um papel da organização, para 
implementação. Não sendo válida, a requisição pode ser postergada ou 
abortada. 

DDiisscciipplliinnaa  Maintenance 

PPrrooppóóssiittoo  Processar uma requisição de mudança reportada por um cliente para um 
produto já distribuído. 

PPaassssooss  1. Analisar a solicitação de mudança. 

2. Reproduzir o problema reportado. (opcional, se a manutenção for 
corretiva). 

3. Validar a solicitação de mudança. 

4. Alterar o estado da solicitação de mudança. 

5. Atualizar o Maintenance Evaluation Report com o resultado da análise. 

6. Reportar o resultado da análise para o cliente. 

7. Alocar a mudança (opcional, se a solicitação for válida). 

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  Maintenance Request 

Maintenance Evaluation Report 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Maintenance Evaluation Report (Atualizado) 

RReessppoonnssáávveell  Change Control Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP – Gerência de Configuração / IEEE 1219 

Quadro 63. Descrição da tarefa Process Maintenance Request 

Já o artefato Maintenance Evaluation Report representa um parecer da 

organização ao cliente, com o resultado da análise da solicitação de manutenção 

recebida. Sua descrição se encontra no Quadro 64. 
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Artefato: Maintenance Evaluation Report 
 

  

Este artefato reporta ao cliente o resultado da avaliação do pedido de 
manutenção recebido, sumarizando: 

� Análise, descrição e validação do pedido. 

� Sendo o pedido válido, é analisado: 

� O impacto da modificação a outros produtos, sistemas ou plataformas. 

� Questões de segurança para a implementação da mudança. 

� Dados sobre a manutenção: 

� O tipo da manutenção (corretiva, adaptativa ou aperfeiçoante). 

� Os artefatos a serem modificados. 

� A prioridade da mesma em relação às demais mudanças de 
manutenção (já em andamento). 

� Os recursos e cronograma necessários para sua implementação. 

EEnnttrraaddaa  ppaarraa  
aass  TTaarreeffaass  

Notify the Maintenance Deployment  

Plan Maintenance Tasks  

Process Maintenance Request  

SSaaííddaa  ppaarraa  aass  
TTaarreeffaass  

Plan Maintenance Tasks 

RReessppoonnssáávveell  Product Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  RUP – Gerência de Configuração / IEEE 1219 

Quadro 64. Descrição do artefato Maintenance Evaluation Report 

A segunda tarefa, Update Change Request Status, é semelhante à tarefa 

homônima, presente na disciplina de Configuration & Change Management, mas 

especializa o papel executor, já que, no caso de uma requisição advinda do cliente, a 

atualização de seu estado cabe ao Change Control Manager, o qual repassará somente 

informações pertinentes ao cliente. Por reaproveitar a especificação previamente 

explicada no Quadro 33, somente especializando o papel responsável, a especificação 

desta tarefa será omitida. 
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Figura 42. Tarefas da atividade Monitor and Control Maintenance executadas pelos Project Manager 
e Product Manager 

As tarefas acima representam o planejamento das tarefas de manutenção, 

descrito no Quadro 65, o qual é realizado por um gerente de projeto, bem como a 

notificação de distribuição da manutenção (especificada no Quadro 66), última tarefa 

do ciclo de manutenção. 
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Tarefa: Plan Maintenance Tasks 
 

  

Nesta tarefa ocorre o planejamento das tarefas e alocação para a 
implementação da manutenção solicitada. Devem ser planejados 
procedimentos de acordo com o Project Maintenance Plan. 

DDiisscciipplliinnaa  Maintenance 

PPrrooppóóssiittoo  Planejar as tarefas para implementação de uma manutenção solicitada pelo 
cliente. 

PPaassssooss  1. Definir o tipo de manutenção a ser aplicada (corretiva, adaptativa ou 
aperfeiçoante). 

2. Definir o conjunto de tarefas para a implementação da mudança, de 
acordo com o seu tipo. 

3. Identificar os artefatos do produto a serem modificados. 

4. Atualizar a tabela de prioridade de requisições de manutenção. 

5. Descrever os recursos humanos necessários e os seus papéis. 

6. Planejar as tarefas de manutenção. 

7. Planejar a distribuição da manutenção. 

8. Revisar as definições do artefato Maintenance Records. 

9. Manter o Maintenance Records atualizado. 

10. Atualizar o Maintenance Evaluation Report com as informações do 
Maintenance Records. 

11. Apresentar o planejamento para o cliente.  

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  Project Maintenance Plan 

Maintenance Evaluation Report 

Maintenance Request 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Maintenance Records 

Maintenance Evaluation Report (Atualizado) 

RReessppoonnssáávveell  Project Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  IEEE 1219 

Quadro 65. Descrição da tarefa Plan Maintenance Tasks 

Como saída da tarefa acima, o Maintenance Evaluation Report é atualizado com 

as informações de planejamento de procedimentos e com tarefas para a 

implementação da mudança, representadas pelo artefato Maintenance Records. 
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Tarefa: Notify the Maintenance Deployment 
 

  

Esta tarefa representa a notificação da implantação do produto modificado e 
deve ocorrer antes da implantação das mudanças, esclarecendo os impactos 
das alterações do produto ao cliente. 

DDiisscciipplliinnaa  Maintenance 

PPrrooppóóssiittoo  Notificar o usuário sobre as mudanças e impactos a serem ocasionados pela 
implantação da manutenção implementada. 

PPaassssooss  1. Descrever as diferenças entre o produto antigo e o novo. 

2. Descrever as mudanças e os impactos à plataforma/ambiente do 
produto. 

3. Descrever os procedimentos e cronograma da implementação. 

4. Notificar o cliente. 

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  Project Maintenance Plan 

Maintenance Evaluation Report 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Maintenance Deployment Notification 

RReessppoonnssáávveell  Product Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  IEEE 1219 

Quadro 66. Descrição da tarefa Notify the Maintenance Deployment 

4.6.4.4.6.4.4.6.4.4.6.4. Atividades Change Configuration Items, Atividades Change Configuration Items, Atividades Change Configuration Items, Atividades Change Configuration Items, Execute VerificationExecute VerificationExecute VerificationExecute Verification    e e e e 

Manage ReleasesManage ReleasesManage ReleasesManage Releases    

A execução destas atividades ocorre exatamente da mesma forma como explicitado 

na disciplina de Configuration & Change Management, nas atividades homônimas. 

A explicação encontra-se nas seções. 4.5.1.5, 4.5.1.7 e 4.5.1.9. 

4.6.5.4.6.5.4.6.5.4.6.5. Atividades Atividades Atividades Atividades Test Deployment Unit Test Deployment Unit Test Deployment Unit Test Deployment Unit eeee    Deploy IPDeploy IPDeploy IPDeploy IP----corecorecorecore    

Estas atividades só apresentam uma tarefa (cada), como pode ser visto na Figura 43. 

Estes elementos são definidos na disciplina de Deployment [29], e invocados por esta 

atividade. A explicação desta atividades é omitida por se tratar de reuso destes 

componentes e não de uma proposta nova deste trabalho. 
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Figura 43. Tarefa da atividade Test Deployment Unit (à esquerda) e tarefa da atividade Deploy IP-
core (à direita) 

Na atividade de Test Deployment Unit são realizados os testes anteriores à 

implantação do produto no ambiente do cliente. Já na atividade de Deploy IP-core, é 

realizada a implantação do mesmo.  

4.6.6.4.6.6.4.6.6.4.6.6. Atividade Discontinuate ProductAtividade Discontinuate ProductAtividade Discontinuate ProductAtividade Discontinuate Product    

 

Figura 44. Tarefas da atividade Discontinuate Product 
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A execução das tarefas previstas para esta atividade (vide Figura 44) inclui a 

notificação da descontinuação do produto (especificada no Quadro 67), seguida da 

descontinuação em si, com a criação do baseline final do projeto (segundo as 

definições da disciplina de Configuration & Change Management). 

Tarefa: Notify Product Discontinuation 
 

  

Esta tarefa representa a notificação da descontinuação do produto ao cliente 
e deve ocorrer antes da descontinuação do produto em si, esclarecendo as 
razões, termos, cronograma e procedimentos da descontinuação. Se houver 
alternativas de suporte extra, estas devem ser descritas para o cliente. 

DDiisscciipplliinnaa  Maintenance 

PPrrooppóóssiittoo  Notificar o cliente sobre a descontinuação da manutenção ao produto. 

PPaassssooss  1. Descrever os termos e razões da descontinuação. 

2. Descrever os procedimentos e cronograma da descontinuação. 

3. Descrever os termos de disponibilidade dos artefatos do projeto após a 
descontinuação. 

4. Descrever alternativas de suporte para o produto (se houver). 

5. Notificar o cliente.  

Relacionamentos 

AArrtteeffaattooss  ddee  EEnnttrraaddaa  Project Maintenance Plan 

AArrtteeffaattooss  ddee  SSaaííddaa  Product Discontinuation Notification 

RReessppoonnssáávveell  Product Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  IEEE 1219 

Quadro 67. Descrição da tarefa Notify Product Discontinuation 

O artefato resultante desta tarefa é a notificação da descontinuação, descrita 

no Quadro 68. 
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Artefato: Product Discontinuation Notification 
 

  

Este artefato representa a notificação ao cliente de descontinuação do 
suporte a um produto distribuído. Devem ser descritos os termos, razões, 
procedimentos e cronograma da descontinuação. Adicionalmente devem 
ser providas informações sobre a disponibilidade dos artefatos do projeto 
após a descontinuação, bem como sobre alternativas de suporte para o 
produto (se houver).  

EEnnttrraaddaa  ppaarraa  
aass  TTaarreeffaass  

- 

SSaaííddaa  ppaarraa  aass  
TTaarreeffaass  

Notify Product Discontinuation  

RReessppoonnssáávveell  Product Manager 

RReeffeerrêênncciiaa  IEEE 1219 

Quadro 68. Descrição do artefato Product Discontinuation Notification 

44444444........77777777........  EEEEEEEEssssssssttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttééééééééggggggggiiiiiiiiaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeee        GGGGGGGGeeeeeeeerrrrrrrreeeeeeeennnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaammmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttoooooooo        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaa        MMMMMMMMuuuuuuuullllllllttttttttiiiiiiii--------PPPPPPPPrrrrrrrroooooooojjjjjjjjeeeeeeeettttttttoooooooossssssss        

Apesar da não formalização de um fluxo para a área de Gerenciamento de Projetos, 

este trabalho propõe uma abordagem eficiente de gerenciamento para ambiente 

multi-projetos. A motivação para isto é o contexto organizacional onde o ipPROCESS 

está sendo aplicado, necessitando ter uma abordagem eficiente para atender às 

demandas de mercado. Tal abordagem se beneficia do ciclo de vida iterativo e 

incremental do ipPROCESS combinado à especialização de papéis na organização.  

Como foi explicado na seção 2.5, a arquitetura do ipPROCESS, baseada no 

RUP, apresenta dois eixos principais: o eixo vertical representando as disciplinas e o 

eixo horizontal (a linha do tempo) mostrando o ciclo de vida do processo, sendo 

expresso em termos de fases e iterações.  

Vale relembrar a definição de iteração, que consiste de um intervalo de tempo 

no qual um conjunto de casos de uso do IP-core é trabalhado por cada disciplina do 

processo com esforços diferentes. Ou seja, o conjunto de casos uso destinado a uma 

iteração não é totalmente trabalhado nela, de forma que, para um conjunto de casos 
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de uso ser totalmente trabalhado, desde os requisitos até sua prototipação é 

necessária a realização de mais de uma iteração, com a participação de casos de uso 

iguais em iterações distintas, mas com objetivos específicos de trabalho. Por exemplo 

um mesmo caso de uso pode estar presente na iteração A, para análise de requisitos e 

projeto, mas ser implementado e verificado em uma iteração B, posterior. 

Além da representação de fases e iterações e da interpretação dos dois eixos 

na arquitetura do ipPROCESS, este trabalho propõe a interpretação de mais conceitos 

na arquitetura do processo: o conceito de releases e o eixo diagonal. 

� Release – um release engloba a completa construção (desde a especificação de 

requisitos até a prototipação) de um conjunto de casos de uso. Tal conjunto 

representa consistentemente uma parte da funcionalidade do IP-core 

completamente prototipada, sendo uma entrega intermediária do processo e 

podendo ser distribuída ao cliente quando do seu fechamento. 

� O eixo diagonal da arquitetura do processo – eixo através do qual são fechados 

os releases, entregando subconjuntos completos de funcionalidade ao longo do 

tempo de projeto. Ou seja, à medida que o tempo de projeto passa e com o os 

diferentes esforços por disciplina ao longo deste tempo (baleias), fatores que 

combinados representam o eixo diagonal, os conjuntos de casos de uso são 

totalmente trabalhados pelas disciplinas, podendo ser entregues ao cliente, 

representando o fechamento dos releases. Este conceito é ilustrado na Figura 

45, onde as setas diagonais representam a execução de diferentes releases. 
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Figura 45. Arquitetura do ipPROCESS com a ilustração do conceito de releases e eixo diagonal 

Baseando-se nestes elementos, este trabalho propõe uma estratégia de 

gerenciamento para multi-projetos (apresentada na Error! Reference source not 

found.). Para melhor ilustrar os conceitos propostos, serão adotadas siglas para os 

nomes das disciplinas, como pode ser observado na Tabela 4. 

Tabela 4. Siglas das disciplinas de desenvolvimento do ipPROCESS 

DDiisscciipplliinnaa  ddoo  iippPPRROOCCEESSSS  SSiiggllaa  

Requirements REQ 

Analysis & Design A&D 

Implementation IMP 

Verification VER 

Prototyping PROT 
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A combinação dos elementos já existentes e interpretação proposta por este 

trabalho constitui a base da estratégia proposta, segundo a qual, uma equipe 

especializada executa cada disciplina, e os artefatos resultantes são passados para a 

próxima disciplina (executada por outra equipe de engenheiros especializados) como 

em um pipeline, onde em cada estágio, as diferentes equipes executam as atividades 

distintas, porém complementares do processo em paralelo. Por exemplo, na Figura 

46, ao final da segunda iteração, existem cinco diferentes equipes trabalhando em 

paralelo em três projetos diferentes, os quais se encontram em fases distintas. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Figura 46. Estratégia de gerenciamento para multi-projetos 

No exemplo da figura acima, são ilustrados três projetos: (a) – mais escuro, (b), 

(c) – mais claro, nas fases final (Prototyping), de construção (RTL Design) e de 

arquitetura (Architecture), respectivamente.  

Para a implementação da estratégia, o planejamento inicial de cada projeto, 

deve definir os releases deste considerando os casos de uso do mesmo (escopo inicial 

acordado em contrato). Tais releases nada mais são do que as entregas previstas para 

o cliente durante o desenvolvimento do projeto. No exemplo dado são ilustrados 

dois releases de cada projeto, os quais ocorrem em paralelo e podem ser observados 

PROT

VER PROT

A&D IMP VER PROT

A&D IMP VER PROT

REQ A&D IMP VER PROT

REQ A&D IMP VER

Marco - release (a) 

iteração (a), (b) e (c)

Marco - release (b) 
iteração (b) e (c)

(a) 

(b) 

(c) 

Release (a).8 

Release (a).9 

Release (b).5 

Release (b).6 

Release (c).3 

Release (c).4 
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no eixo vertical. Apenas para efeito de ilustração os mesmos foram nomeados: relases 

8 e 9 do projeto (a), relases 5 e 6 do projeto (b) e relases 3 e 4 do projeto (c). 

Definidos os releases e o planejamento geral do projeto, deve ser realizado o 

planejamento das iterações, com os objetivos para cada release por iteração, 

considerando os esforços diferentes de cada disciplina por iteração, como proposto 

na arquitetura do ipPROCESS. No exemplo considerado os marcos de iterações, bem 

como o término dos releases podem ser observados no eixo horizontal, no qual foram 

ilustrados dois marcos. 

Ao final do primeiro marco é fechado o release final do projeto (a) e fechadas 

iterações dos três projetos. Observar que o esforço aplicado até este marco envolve 

todas as áreas (as cinco disciplinas de desenvolvimento do ipPROCESS), porém com 

esforços diferentes por área para cada projeto, de acordo com a fase na qual ele se 

encontra. 

Dado que o projeto (a) se encerra no primeiro marco, ocorre o  

desenvolvimento dos projetos (b) e (c) e, ao final do segundo marco, é entregue o 

release 5 do projeto (b). À medida que projetos vão acabando, a organização pode 

iniciar novos projetos de modo que o pipeline esteja sempre cheio. O tamanho e 

disponibilidade da equipe de cada área dão indícios de quando é o melhor momento 

de iniciar um novo projeto. 

Para assegurar bons resultados com a aplicação desta estratégia é interessante 

que a organização possua as características: 

� Especialização de papéis e equipes. 

� Planejamento inicial macro do projeto, com uma definição adequada dos 

releases do mesmo (nesta etapa é importante a participação ativa do Gerente de 

Projeto e do Arquiteto). 

� Execução de mais de um projeto ao mesmo tempo (para aumentar a 

produtividade organizacional com o “pipeline”). 
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� Planejamento das iterações, com a definição dos objetivos para cada release do 

projeto, por disciplina. E avaliação dos resultados ao fim de cada iteração, para 

que os objetivos não atingidos sejam implementados na iteração seguinte. 

� Suporte de ferramentas de planejamento [50] e comunicação [51] durante a 

execução do projeto para facilitar o trabalho em paralelo das áreas. 

Dados sobre a aplicação desta estratégia em um contexto de mercado são 

descritos no capítulo seguinte. 

44444444........88888888........  CCCCCCCCoooooooonnnnnnnncccccccclllllllluuuuuuuussssssssõõõõõõõõeeeeeeeessssssss        

Neste capítulo foi apresentada a reestruturação do ipPROCESS. Ao longo dele foram 

descritas as propostas de inclusão e de alteração de fluxos, de artefatos e de papéis 

para que o processo se adeque às definições da norma ISO/IEC 12207.  
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5.5.5.5. RRRRESULTADOSESULTADOSESULTADOSESULTADOS    

Para atingir os objetivos endereçados para o trabalho, o processo de melhoria 

apresentado na seção 2.7 foi aplicado no contexto de uma DH brasileira em atuação 

desde 2006. Esta organização já adotava o ipPROCESS como seu processo de 

desenvolvimento quando do início deste trabalho. 

Antes da decisão pela implantação em si, surgiram necessidades 

organizacionais de melhoria e crescimento, de forma que foram realizadas reuniões, 

nas quais as possíveis mudanças foram discutidas de forma crítica, juntamente com a 

diretoria e todo o corpo de engenheiros, os quais tinham a mesma liberdade de 

argumentação. Desta forma, começou a haver uma sensibilização dos integrantes da 

DH, para que as mudanças fossem bem-recebidas e a implantação fosse bem-

sucedida.  

Assim, como primeiro passo da processo de melhoria (passo Examinar os 

objetivos estratégicos da organização do processo de melhoria adotado), foi analisada 

conjuntamente com a diretoria da DH, a proposta de implantação efetiva do 

ipPROCESS e alinhamento com as metas da organização. 

Foi então iniciado o ciclo de melhoria (passo Iniciar ciclo de melhoria), com o 

planejamento do projeto de melhoria. Foram também elaborados checklists para 

avaliação do processo utilizado pela organização de acordo com o referencial da 

norma NBR ISO/IEC 12207 focando só nos processos de desenvolvimento cobertos 

pelo ipPROCESS. Adicionalmente foram considerados alguns processos operacionais 

e de controle como revisão e aprovação, gerência de configuração e gerência de 

projetos. 

Durante esta etapa foram definidas 122 questões para a avaliação da definição 

do processo e 463 questões para avaliação do produto e execução do processo, sendo 

209 questionamentos destes realizados em formato de entrevista aos 
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desenvolvedores dos projetos, de acordo com seus papéis. Os checklists elaborados 

foram utilizados nas avaliações do processo em conjunto com a ferramenta Appraisal 

Assistant [52], a qual implementa a parte 5 da norma ISO/IEC 15504. 

Definidos os checklists passou-se à fase de avaliação do processo (passo 

Avaliar Processo), realizada com o objetivo de descobrir pontos de melhoria para o 

processo e produto. Foi avaliado então um projeto de dois anos de duração (em 

execução há um ano e três meses). Como resultado desta avaliação foram 

encontradas 76 não conformidades de processo e 127 não conformidades de produto, 

traduzindo-se na satisfatoriedade inferior à 50% dos resultados apresentados em 

relação aos resultados esperados (de acordo com o referencial da norma). 

Diante da avaliação realizada, foi constatado que o ipPROCESS só cobria 

parcialmente dois dos cinco Processos Fundamentais definidos na norma: 

Desenvolvimento e Operação. Neste momento então se passou à priorização e 

planejamento das metas de melhoria (passo Planejar melhorias), dentre as quais se 

destacaram: 

� Implantação de fato do ipPROCESS na DH – durante a avaliação foi detectado 

que o ipPROCESS não vinha sendo efetivamente seguido pelos engenheiros 

durante o desenvolvimento (daí a grande quantidade de não conformidades de 

produto).  

� Isto ocorria, em grande parte, pelo fato da instituição ser recente, os 

engenheiros já apresentam a expertise necessária para o projeto de IP-cores 

(fluxos de desenvolvimento), proveniente do projeto Brazil-IP [20] não 

seguindo o processo por muitas vezes.  

� Assim era necessário implantar de fato o ipPROCESS e institucionalizá-lo. 

� Implantação da especialização de papéis na DH - Outro agravante era que as 

equipes eram alocadas por projetos, porém sem especialização, de modo que 

todos os engenheiros realizavam todas as atividades previstas no ipPROCESS.  
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� Isto ocasionava a concentração da expertise nas pessoas e não no laboratório: 

como não havia a utilização de processos e nem a formalização da execução 

e dos resultados das atividades, o conhecimento sobre os projetos, que 

deveria ficar sedimentado no laboratório, acabava ficando concentrado nas 

pessoas. Por vezes, isto também acarretava: 

� A super-alocação de recursos que concentravam o conhecimento em 

determinadas áreas do laboratório. Por exemplo, se houvesse apenas um 

engenheiro expert em processamento de sinais, e um projeto que 

demandasse experiência nesta área, naturalmente este recurso era super-

alocado durante todo oprojeto. 

� Dificuldade em recrutar pessoas, já que era difícil encontrar recursos 

humanos que acumulassem todo o conhecimento requerido. 

� Dificuldade em capacitar os recursos humanos, dado que, uma vez 

passado o processo de seleção, seria necessário treinar as pessoas 

admitidas em todas as áreas de conhecimento do ipPROCESS, o que 

tornava inviável o recrutamento em si. 

� Reestruturar o ipPROCESS – como pode ser observado, o processo não 

englobava o ciclo de vida do produto, somente o do projeto, de forma que a 

falta de atividades de negociação, de manutenção e falta de processos de apoio 

internos dificultavam a operação interna da própria organização. 

� Estas foram demandas novas, surgidas com a adoção do processo no 

contexto de mercado, e altamente determinantes para o sucesso da DH no 

mercado. 

� Para guiar esta reestruturação foi adotado o mesmo referencial de avaliação 

dos processos como linha-base para a definição dos novos fluxos, 

englobando todos os processos fundamentais da norma, à exceção do 

processo de Aquisição, não priorizado neste momento para a DH, já que o 
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modelo de negócio desta é sempre ser contratada e não subcontratar 

projetos. 

A sensibilização da equipe aliada aos resultados da avaliação realizada sobre o 

processo motivaram a decisão, por toda a equipe pela implantação do processo.  

A seguir serão apresentados os resultados relativos a cada um dos objetivos 

de melhoria priorizados (passo Implementar melhorias do processo de melhoria 

adotado), bem como as ações de institucionalização adotadas na DH. A implantação 

do ipPROCESS e da especialização de papéis na DH encontram-se na seção 5.1. Os 

resultados da reestruturação do ipPROCESS são apresentados na seção 5.2, e sua 

conformidade com a norma ISO/IEC 12207 na seção 5.3. Por fim os resultados da 

melhoria de processo baseada em avaliações, na seção 5.4. 

55555555........11111111........  IIIIIIIImmmmmmmmppppppppllllllllaaaaaaaannnnnnnnttttttttaaaaaaaaççççççççããããããããoooooooo        ddddddddoooooooo        iiiiiiiippppppppPPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOCCCCCCCCEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSS        eeeeeeee        ddddddddaaaaaaaa        EEEEEEEEssssssssppppppppeeeeeeeecccccccciiiiiiiiaaaaaaaalllllllliiiiiiiizzzzzzzzaaaaaaaaççççççççããããããããoooooooo        ppppppppoooooooorrrrrrrr        

PPPPPPPPaaaaaaaappppppppééééééééiiiiiiiissssssss        nnnnnnnnoooooooo        CCCCCCCCoooooooonnnnnnnntttttttteeeeeeeexxxxxxxxttttttttoooooooo        ddddddddeeeeeeee        uuuuuuuummmmmmmmaaaaaaaa        DDDDDDDDeeeeeeeessssssssiiiiiiiiggggggggnnnnnnnn        HHHHHHHHoooooooouuuuuuuusssssssseeeeeeee        

5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1. Contexto de ImplantaçãoContexto de ImplantaçãoContexto de ImplantaçãoContexto de Implantação    

O contexto de implantação foi a DH já mencionada. Para tanto foi planejada a 

execução de um projeto piloto, o qual se caracteriza por apresentar as três iterações 

do projeto CAIP (Controle Automático de Iluminação Pública) [53], um projeto 

FINEP aprovado pelo laboratório, em execução há dez meses, por duas pessoas, 

quando da execução do projeto piloto, mas que só havia tido evoluções na área de 

requisitos. 
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5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.2. Papéis EnvolvidosPapéis EnvolvidosPapéis EnvolvidosPapéis Envolvidos    

Quando da implantação a DH contava com um corpo de 25 engenheiros e dois 

estagiários, dos quais 7 participaram do piloto como executores e um participou 

como avaliador da experiência. 

5.1.3.5.1.3.5.1.3.5.1.3. Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos do Projeto Pilotodo Projeto Pilotodo Projeto Pilotodo Projeto Piloto    

O pricipal objetivo era a efetiva implanta;áo do ipPROCESS. Outro objetivo era a 

especialização dos engenheiros por papéis, cuja implementação estava 

intrinsecamente relacionada ao sucesso da implantação do ipPROCESS em si.  

5.1.3.1.5.1.3.1.5.1.3.1.5.1.3.1. Avaliação Prévia ao PilotoAvaliação Prévia ao PilotoAvaliação Prévia ao PilotoAvaliação Prévia ao Piloto    

Como o projeto CAIP já se encontrava em desenvolvimento sem a 

especialização por papéis, antes do início do projeto piloto foi realizada uma 

avaliação interna do projeto, a fim de endereçar o estado do mesmo para 

posteriormente compará-lo com o estado pós-piloto. Os resultados condensados da 

avaliação, são apresentados na Tabela 5. Estes resultados denotam problemas no 

processo como a falta de atividades e artefatos, por exemplo para a execução de 

testes unitários; e no produto, com IP-cores chegando à fase de prototipação com erro 

ainda nos requisitos elicitados com o cliente. 

Tabela 5. Resultados condensados da avaliação pré-piloto 

IInnffoorrmmaaççããoo  QQuuaannttiiddaaddee  

Tempo de projeto 10 meses 

Papéis alocados 2 

Número de não-conformidades encontradas 28 

Número de ações corretivas 94 

Necessidade de treinamentos 2 
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IInnffoorrmmaaççããoo  QQuuaannttiiddaaddee  

Casos de uso especificados 01 

Tempo médio para especificação dos UCs ? 

 

Dado este quadro, era também objetivo do projeto piloto entregar os 

resultados das iterações previstas no prazo e com qualidade, de forma a minimizar 

os números de não-conformidades e ações corretivas encontradas na avaliação 

realizada após seu fechamento, aumentando o conhecimento da organização sobre si 

mesma. 

5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4. Execução do PilotoExecução do PilotoExecução do PilotoExecução do Piloto    

Foram realizadas entrevistas com todos os engenheiros do laboratório como etapa de 

preparação para a especialização dos engenheiros por papéis. Dentre os assuntos 

tratados nas entrevistas, destacam-se: 

� Levantamento das atividades realizadas por cada engenheiro, bem como a 

forma particular de trabalho, delineando a situação atual de realização dos 

processos. 

� Levantamento das aspirações profissionais e pessoais de cada integrante, as 

quais foram compiladas em um quadro estratégico de satisfações a atingir, 

gerido pela parte gerencial da DH. Este é um ponto importante, através do qual 

foram buscadas as necessidades pessoais que, se satisfeitas, poderiam motivar 

os integrantes da organização [54], aumentando as chances de sucesso da 

implantação. 

� Foram realizadas entrevistas para o levantamento dos perfis de personalidade 

de cada engenheiro, segundo o modelo MTBI [55]; além da análise dos perfis 

comportamentais, segundo os nove perfis definidos por Belbin [56]. 
                                                
1 Durante o tempo de projeto foram definidos os requisitos mas não foram especificados casos de uso. 
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Estes dois últimos tipos de levantamento foram essenciais para a proposição 

de alocação por papéis baseada tanto nas aspirações pessoais e profissionais, quanto 

nos perfis de personalidade e comportamento de cada integrante. Também foi 

considerada para a formação de equipes por áreas, a formação profissional dos 

engenheiros. 

A definição dos cargos e áreas de processo da DH seguiram as definições de 

papéis e disciplinas do ipPROCESS (respectivamente). A alocação dos engenheiros 

nestes papéis e áreas foi baseada na análise dos perfis comportamentais de cada 

integrante e das entrevistas de aspirações pessoais e de trabalho.  

A esta etapa se sucedeu o planejamento da implantação. Para este 

planejamento foram levantadas as premissas para a implantação, com as restrições 

para a execução do projeto piloto. A seguir, foi realizada uma análise da estrutura 

física, o que resultou em propostas de alterações de infra-estrutura e ambiente para 

as novas áreas. Também foi realizada uma análise da estrutura funcional da DH, com 

a definição de cargos e treinamentos para a especialização de pessoal e estruturação 

das áreas por disciplinas do ipPROCESS. Houve ainda um planejamento da 

comunicação da DH, a qual teve que ser completamente reformulada, para dar 

suporte à nova estrutura organizacional do laboratório, que contemplava diferentes 

áreas de processo. Por fim foi definida uma estratégia para gerenciamento de custos, 

cronograma, riscos e qualidade do projeto, com a definição do cronograma, critérios 

de aceitação e plano de riscos para o projeto piloto.  

Planejada a implantação e alocados os cargos definidos, foram organizados e 

realizados treinamentos de capacitação dos recursos humanos por área, totalizando 

sete treinamentos básicos e sete treinamentos avançados. Como os treinamentos 

realizados contemplavam práticas, neste momento foram redefinidos e 

implementados os ambientes de trabalho por área. Para a redução da curva de 

aprendizagem, os treinamentos foram acompanhados de tutoriais das ferramentas 
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utilizadas na DH, também elaborados nesta ocasião. Ao todo foram elaborados nove 

tutoriais de ferramentas.  

Durante o piloto a organização continuou a execução de outro projeto já em 

andamento, sendo aplicada a estratégia de gerenciamento proposta na seção 4.7, com 

os dois projetos sendo executados em paralelo. 

Para a implementação desta estratégia foram planejadas e documentadas as 

iterações dos projetos, com a definição de marcos e alocação das equipes por projeto. 

O planejamento e controle das atividades foram implementados com o suporte da 

ferramenta dotproject [50], através da qual eram alocadas as tarefas, registrados o 

status, logs e tempos de execução das tarefas, auxiliando assim o gerente de projeto 

na estimativa de tempo para as tarefas, de acordo com o histórico de produtividade 

da equipe.  

Outra ferramenta utilizada e que implementou o protocolo de comunicação 

entre áreas foi o Mantis [51], utilizado tanto para bugtracking como para 

implementar o ciclo de solicitação de mudanças da organização.  

5.1.5.5.1.5.5.1.5.5.1.5. ResultadosResultadosResultadosResultados    

Os principais objetivos do projeto piloto que consistiam da implantação efetiva do 

ipPROCESS com a especialização dos engenheiros da DH por áreas foram atingidos. 

Os resultados condensados da avaliação pós-piloto podem ser vistos abaixo e 

denotam a melhoria pós-implantação. 

Tabela 6. resultados condensados da avaliação pós-piloto 

IInnffoorrmmaaççããoo  QQuuaannttiiddaaddee  

Tempo de projeto 4.5 meses 

Papéis alocados 7 

Número de não-conformidades encontradas 14 

Número de ações corretivas 34 
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Necessidade de treinamentos - 

Casos de uso especificados 11 

Tempo médio para especificação dos UCs2 ≅ 6 ℎ���� 

 

As maiores dificuldades encontradas foram quanto à parte de requisitos, a 

qual não estava no escopo do projeto de implantação (pois já havia sido realizada no 

projeto), porém se encontrava muito deficiente e teve que ser re-elaborada. Apesar 

deste problema já ter sido solucionado, isto acarretou atraso no cronograma e um 

replanejamento do projeto como um todo, para que este não fosse abortado (devido 

às demais demandas do laboratório). 

Outra dificuldade encontrada foi na parte de comunicação. Isto porque como 

as equipes eram alocadas para um projeto específico, a comunicação e solução de 

problemas eram mais simples e informais, até por conta da proximidade física (baias 

próximas alocadas para um mesmo projeto). Quando da realização do piloto, as baias 

próximas passaram a agrupar pessoas de uma mesma área, as quais tiveram que 

aprender a trabalhar juntas e utilizar os mecanismos de comunicação definidos para 

o piloto (intra-equipe e inter-equipes), como políticas para convocação de reuniões e 

e a definição de determinadas pessoas como pontos de contato de cada equipe. 

Como pontos positivos da implantação tem-se: 

� Aumento na qualidade dos resultados das atividades: com a nova estrutura 

organizacional, os artefatos produzidos por uma área passaram a ser usados 

como entrada para as atividades realizadas por outra área (com outros 

engenheiros e outros perfis); como ocorre entre as áreas de Análise & Projeto e 

Implementação, por exemplo. Diferentemente do que ocorria anteriormente, 

quando, normalmente, um artefato era elaborado por um engenheiro e servia 

                                                
2 Tempo médio para um desenvolvedor especificar um caso de uso. 
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de entrada para atividades executadas por ele mesmo, sendo que 

inconsistências, incompletude e outras deficiências não eram detectadas. 

� Formalização do conhecimento do projeto: o conhecimento dos projetos estava 

concentrado nas pessoas e não nos seus resultados materiais. Assim, quando 

havia o desligamento de um engenheiro da DH, parte do conhecimento sobre o 

projeto se perdia, e o engenheiro que entrava em seu lugar tinha que ir a busca 

de um conhecimento que já deveria se encontrar consolidado na organização e 

ser disponibilizado para ele. Este foi um dos maiores motivadores para esta 

reestruturação, dado que, em 2007, a taxa de turn over da organização foi alta, 

com a renovação de cerca de 50% da equipe. 

� Aumento do autoconhecimento da equipe: como parte do planejamento do 

piloto, a estratégia de planejamento proposta neste trabalho foi aplicada, de 

modo que, como cada papel passou a executar os mesmos tipos de tarefa e a 

registrar as horas gastas na ferramenta dotproject [50] (utilizada no 

planejamento), as estimativas de gerenciamento de projeto para alocação de 

atividades se tornaram mais precisas. 

55555555........22222222........  RRRRRRRReeeeeeeessssssssuuuuuuuullllllllttttttttaaaaaaaaddddddddoooooooossssssss        ddddddddaaaaaaaa        RRRRRRRReeeeeeeeeeeeeeeessssssssttttttttrrrrrrrruuuuuuuuttttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaaççççççççããããããããoooooooo        ddddddddoooooooo        iiiiiiiippppppppPPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOCCCCCCCCEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSS        

O ipPROCESS, bem como a sua reestruturação, apresentada no capítulo anterior, foi 

totalmente modelado usando a ferramenta de modelagem de processos baseada na 

versão 2.0 de SPEM, EPF (Eclipse Process Framework) [57], a qual permite validação e 

publicação estruturada do conteúdo do processo em forma de website. Através desta 

ferramenta também é possível a customização do processo por projeto, publicando a 

instância específica do processo para um dado projeto. 

Todos os componentes do processo modelados na ferramenta foram 

publicados, de modo que ao todo foram geradas 917 páginas html, o que denota a 
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importância do uso desta, já que a parte de publicação do processo era realizada 

anteriormente de forma manual. 

Para ilustrar a publicação do processo, é apresentada e na Figura 48 um 

exemplo de publicação de tarefa e na Figura 47 um exemplo de publicação de papel. 

 

 

Figura 47. Exemplo de publicação da task Design Interfaces do ipPROCESS 
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Figura 48. Exemplo de publicação do papel Test Implementer 

A sumarização dos resultados da reestruturação do ipPROCESS encontra-se 

na Tabela 7. Como pode ser constatado, a reestruturação proposta apresenta 

resultados significativos de definição de componentes para o processo.  

Nas seções seguintes serão ilustrados alguns dos resultados por disciplina 

proposta. Como as disciplinas de desenvolvimento já pertenciam ao processo, seus 

resultados estão contemplados na seção 5.4. Uma ressalva é feita quanto à aplicação 

da disciplina de Manutenção, a qual não pôde ser aplicada porque não houve projeto 

com cláusulas de manutenção definidas em contrato quando da realização deste 

trabalho. 
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Tabela 7. Dados pós-reestruturação do processo ipPROCESS 

CCoommppoonneenntteess  ddoo  iippPPRROOCCEESSSS  VVeerrssããoo  AAnntteerriioorr  VVeerrssããoo  AAttuuaall  

Fases 4 4 

Macro-fases - 2 

Disciplinas 6 10 

Atividades 21 49 

Tarefas 44 87 

Papéis 15 22 

Artefatos 37 76 

Templates 20 39 

Guias – treinamentos 1 6 

Guias - gerais 10 17 

Total de Componentes 158 312 

5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1. Realização das atividades da Disciplina de PreRealização das atividades da Disciplina de PreRealização das atividades da Disciplina de PreRealização das atividades da Disciplina de Pre----ProjectProjectProjectProject    

Algumas das atividades propostas por esta disciplina, tais como Report Needs e 

Propose Project foram realizadas considerando um outro projeto da DH cujas 

informações tramitam sob NDA e não podem ser apresentadas neste trabalho. 

No entanto, houveram grandes contribuições desta disciplina à organização 

(bem como ao projeto supracitado) devido à análise pós-mortem deste projeto 

realizada com base nas definições de Pre-Project. Durante esta análise foram 

detectados alguns problemas de negociação e suas conseqüências, tais como: 

� Por se tratar de um projeto FINEP, não houve a etapa de negociação, assim as 

expectativas do cliente e da DH sobre o projeto eram conflitantes (por grande 

parte do projeto). Por este motivo também os custos do projeto superaram o 

planejado pela DH. 

� Devido à falta de cláusulas contratuais claras, não foram definidos critérios de re-

negociações de escopo, marcos intermediários de entregas e formalização de 
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papéis no projeto, o que dificultou o acompanhamento do projeto pelo cliente e 

alta volatididade dos requisitos. 

Estas e demais constatações da análise pós-mortem foram tomadas como 

lições aprendidas pela organização para os novos projetos, de forma que, por 

exemplo, hoje a assinatura de um contrato, com a definição clara de seu escopo é um 

pré-requisito mandatório para o início das atividades do projeto, o que não ocorria 

anteriormente. 

5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2. Realização das atividades da Disciplina de Realização das atividades da Disciplina de Realização das atividades da Disciplina de Realização das atividades da Disciplina de Configuration & Configuration & Configuration & Configuration & 

Change ManagementChange ManagementChange ManagementChange Management    

A realização das atividades da disciplina de Gerência de Configuração e Mudanças 

são de extrema importância para o bom andamento dos projetos. Além do 

planejamento, com definição das políticas da DH, e implementação dos ambientes, 

houve também a elaboração do ciclo de vida das mudanças do projeto. Tanto este 

ciclo de vida como a parte de relatórios da configuração foram implementados 

através da ferramenta Mantis. 

5.2.3.5.2.3.5.2.3.5.2.3. Realização das atividades da Disciplina de Quality AssuranceRealização das atividades da Disciplina de Quality AssuranceRealização das atividades da Disciplina de Quality AssuranceRealização das atividades da Disciplina de Quality Assurance    

A realização das atividades da disciplina de Garantia da Qualidade incluíram 

o planejamento das atividades, implementação do ambiente, customização de 

templates e do processo, além das atividades de inspeção, revisão, aprovação e 

auditorias internas. A parte de customização do processo foi feita diretamente 

através da ferramenta EPF Composer, através da qual é possível customizar e 

publicar um site do processo para um projeto.  
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55555555........33333333........  CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnffffffffoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmiiiiiiiiddddddddaaaaaaaaddddddddeeeeeeee        ddddddddaaaaaaaa        RRRRRRRReeeeeeeeeeeeeeeessssssssttttttttrrrrrrrruuuuuuuuttttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaaççççççççããããããããoooooooo        ccccccccoooooooommmmmmmm        aaaaaaaa        NNNNNNNNoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaa        NNNNNNNNBBBBBBBBRRRRRRRR        

IIIIIIIISSSSSSSSOOOOOOOO////////IIIIIIIIEEEEEEEECCCCCCCC        1111111122222222222222220000000077777777        

Nas próximas seções serão apresentadas tabelas de conformidade da proposta de 

reestruturação com as definições da norma NBR ISO/IEC 12207, mapeando os 

componentes de processo existentes ou propostos com os componentes de processo 

da norma. Os componentes do ipPROCESS apresentados em negrito foram 

propostos por este trabalho. 

5.3.1.5.3.1.5.3.1.5.3.1. Implementação do Processo de Fornecimento da NormaImplementação do Processo de Fornecimento da NormaImplementação do Processo de Fornecimento da NormaImplementação do Processo de Fornecimento da Norma    

A implementação das atividades e tarefas relativas a este processo da norma foi 

realizada ao longo das proposições das disciplinas de Pre-Project, Configuration & 

Change Management, Quality Assurance e Maintenance. As definições que foram 

postergadas para trabalhos futuros foram as que se referem à invocação do processo 

organizacional de Gerência. A Tabela 8 mostra a aderência do ipPROCESS à norma 

NBR ISO/IEC 12207. 

Tabela 8. Aderência do ipPROCESS ao processo de Fornecimento da norma NBR ISO/IEC 12207 

AAttiivviiddaaddee//MMaaccrroo--ttaarreeffaa  NNoorrmmaa  CCoommppoonneennttee  iippPPRROOCCEESSSS  

1. Iniciação Disciplina Pre-Project 

1.1 Revisão do Pedido de Proposta Atividade Stablish Contact 

1.2 Estudo de Viabilidade da Negociação Atividade Propose Project, tarefa Analyze 

Project Feasibility 

2. Preparação de Resposta Disciplina Pre-Project, atividade Propose 

Project 

2.1 Preparação de Resposta Tarefa Propose Project 

3. Contrato Disciplinas Pre-Project e Configuration 

Management 

3.1 Preparação do Contrato Disciplina Pre-Project, atividade Negotiate 

Contract, tarefa Sign Contract 

3.2 Requisição de Mudanças no Contrato Disciplina Configuration Management, 
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AAttiivviiddaaddee//MMaaccrroo--ttaarreeffaa  NNoorrmmaa  CCoommppoonneennttee  iippPPRROOCCEESSSS  

tarefa Create Change Request  

3.3 Atualização do Contrato Disciplina Pre-Project, atividade Negotiate 

Contract, tarefa Sign Contract 

4. Planejamento  

4.1 Revisar Requisitos da Aquisição Disciplina Pre-Project, atividade Negotiate 
Contract, tarefa Initiate Project 

4.2 Definir Estrutura e Requisitos para 
Planejamento e Qualidade 

Disciplina Pre-Project, atividade Negotiate 
Contract, tarefa Initiate Project 

4.3 Decidir Opção de Desenvolvimento Disciplina Pre-Project, atividade Negotiate 
Contract, tarefa Initiate Project 

4.4 Planejar Projeto A execução desta tarefa é endereçada na 
seção Error! Reference source not found., 
com o planejamento do projeto. A 
proposição do fluxo organizacional a ser 
invocado é um trabalho futuro. 

5. Execução e Controle A execução desta tarefa é endereçada na seção 
Error! Reference source not found., com o 
planejamento e avaliação das iterações. A 
proposição do fluxo organizacional a ser 
invocado é um trabalho futuro. 

6. Revisão e Avaliação Disciplina Quality Assurance, tarefas 
Artifact Approval e Artifact Review 

5. Entrega e Conclusão Disciplinas Deployment e Maintenance 

5.1 Entregar o Produto Disciplina Deployment, atividade Deploy IP-

core 

5.2 Dar Assistência ao Cliente Disciplina Maintenance, atividade Monitor 

and Control Maintenance 

5.3.2.5.3.2.5.3.2.5.3.2. Implementação do Processo de Desenvolvimento da NormaImplementação do Processo de Desenvolvimento da NormaImplementação do Processo de Desenvolvimento da NormaImplementação do Processo de Desenvolvimento da Norma    

A implementação das atividades e tarefas relativas a este processo da norma foi 

realizada ao longo das proposições de todas as disciplinas do ipPROCESS (com 

exceção de Pre-Project e Maintenance), com concentração de atividades nas seguintes 

disciplinas: Requirements, Analysis & Design,  Implementation, Verification e FPGA 

Prototyping.  
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A análise comparativa realizada com as definições desta norma, adotou como 

premissas: 

� Não aplicabilidade das atividades da norma previstas para sistema - 

por se tratar do desenvolvimento de IP-cores, módulos a serem 

distribuídos para integradores (que cuidam do sistema e realizam estas 

atividades) e não usuários finais. Assim o ipPROCESS só cobre o 

desenvolvimento de IP-cores. A construção do sistema que utiliza e 

integra o IP-core se encontra fora do escopo deste trabalho. 

� Interpretação do conceito de software para IP-core – este conceito é 

utilizado na definição de várias atividades da norma. 

� Não aplicabilidade das tarefas e atividades da norma envolvendo 

banco de dados - As tarefas de atividades envolvendo banco de dados 

não se aplicam a esta análise comparativa, já que o projeto de IP-cores 

não apresenta estas necessidades. 

O resultado da análise encontra-se na Tabela 9.  

Tabela 9. Aderência do ipPROCESS ao processo de Desenvolvimento da norma NBR ISO/IEC 
12207 

AAttiivviiddaaddee//MMaaccrroo--ttaarreeffaa  NNoorrmmaa  CCoommppoonneennttee  iippPPRROOCCEESSSS  

1. Implementação do Processo Definição do ipPROCESS e implementação do 
ciclo de vida iterativo e incremental1 

2. Análise dos Requisitos do Sistema Não se aplica a este trabalho.  

3. Projeto da Arquitetura do Sistema Não se aplica a este trabalho. 

4. Análise dos Requisitos do Software Disciplina Requirements 

4.1 Especificação dos Requisitos 
Funcionais e Não-funcionais 

Disciplina Requirements, atividade Define 

Problem Scope 

4.2 Avaliação dos Requisitos Disciplina Quality Assurance, tarefa Artifact 

Approval 

4.3 Revisão dos Requisitos Disciplina Quality Assurance, tarefa Artifact 

Review 

5. Projeto da Arquitetura do Software Disciplinas Analysis & Design,  Implementation, 
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AAttiivviiddaaddee//MMaaccrroo--ttaarreeffaa  NNoorrmmaa  CCoommppoonneennttee  iippPPRROOCCEESSSS  

Functional Verification  e Deployment 

5.1 Proposição da Arquitetura Disciplina Analysis & Design, atividade Define 

Architecture 

5.2 Planejamento de Testes Unitários Disciplina  Implementation, atividade Plan IP-

core Implementation 

5.3 Planejamento de Testes de 
Integração 

Disciplina Verification, tarefa Plan Verification 

5.4 Avaliação da Arquitetura Disciplina Quality Assurance, tarefa Artifact 

Approval 

5.5 Revisão da Arquitetura Disciplina Quality Assurance, tarefa Artifact 

Review 

5.6 Atualização da Documentação do 
Usuário (se necessário) 

Disciplina Deployment, atividade Develop 

Support Material 

6. Projeto Detalhado do Software Disciplinas Analysis & Design, Functional 

Verification e Deployment 

6.1 Projeto Detalhado de Interfaces Disciplina Analysis & Design, tarefa Design 

Interfaces 

6.2 Planejamento de Testes de Estresse Disciplina Verification, atividade Define 

Verification Scope 

6.3 Planejamento de Testes de 
Integração 

Disciplina Verification, atividade Define 

Verification Scope 

6.4 Avaliação do Projeto Detalhado Disciplina Quality Assurance, tarefa Artifact 

Approval 

6.5 Revisão do Projeto Detalhado Disciplina Quality Assurance, tarefa Artifact 

Review 

6.6 Atualização da Documentação do 
Usuário (se necessário) 

Disciplina Deployment, atividade Develop 

Support Material 

7. Codificação e Testes do Software Disciplina Implementation 

7.1 Codificação dos Itens de Software Disciplina Implementation, atividade Build IP-

core 

7.2 Definição dos Procedimentos de 
Teste 

Disciplina Implementation, atividade Plan IP-

core Implementation 

7.3 Teste dos Itens Codificados Disciplina Implementation, atividade Test IP-

core 

7.4 Avaliação da Codificação Disciplina Quality Assurance, tarefa Artifact 

Approval 
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AAttiivviiddaaddee//MMaaccrroo--ttaarreeffaa  NNoorrmmaa  CCoommppoonneennttee  iippPPRROOCCEESSSS  

7.5 Revisão da Codificação Disciplina Quality Assurance, tarefa Joint 

Review 

7.6 Atualização da Documentação do 
Usuário (se necessário) 

Disciplina Deployment, atividade Develop 

Support Material 

8. Integração do Software Disciplina Implementation 

8.1 Planejamento da Integração Disciplina Implementation, atividade Plan IP-

core Implementation 

8.2 Integração do Software Disciplina Implementation, tarefa Integrate IP-

core 

8.3 Avaliação da Integração Disciplina Quality Assurance, tarefa Artifact 

Approval 

8.4 Revisão dos Resultados da 
Integração 

Disciplina Quality Assurance, tarefa Joint 

Review 

8.5 Atualização da Documentação do 
Usuário (se necessário) 

Disciplina Deployment, atividade Develop 

Support Material 

9. Teste de Qualificação do Software Disciplina Verification 

9.1 Desenvolver Testes de Qualificação Disciplina Verification, atividade Build 

Verification 

9.2 Avaliação dos Testes de 
Qualificação 

Disciplina Quality Assurance, tarefa Artifact 

Approval 

9.3 Geração de Baseline do Produto Disciplina Configuration & Change 
Management, tarefa Create Baseline 

10. Integração do Sistema Não se aplica a este trabalho. 

11. Teste de Qualificação do Sistema Não se aplica a este trabalho. 

12. Instalação do Software Disciplina Deployment 

12.1 Planejar Instalação Disciplina Deployment, atividade Develop 

Deployment Plan2 

12.2 Instalar Produto Disciplina Deployment, atividade Deploy IP-

core 

13. Apoio à Aceitação do Software Disciplina Deployment, atividade Deploy IP-core 
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5.3.3.5.3.3.5.3.3.5.3.3. Implementação do Processo de Operação da NormaImplementação do Processo de Operação da NormaImplementação do Processo de Operação da NormaImplementação do Processo de Operação da Norma    

A implementação da maioria das atividades e tarefas relativas a este processo da 

norma já havia sido realizada ao longo da disciplina de Deployment. No entanto, 

houve a complementação da conformidade através da definição da disciplina de 

Configuration & Change Management, sendo necessária apenas a proposição de 

alteração da tarefa de Develop Deployment Plan na disciplina de Deployment. A Tabela 

10 mostra a aderência do ipPROCESS à norma NBR ISO/IEC 12207. 

Tabela 10. Aderência do ipPROCESS ao processo de Operação da norma NBR ISO/IEC 12207 

AAttiivviiddaaddee//MMaaccrroo--ttaarreeffaa  NNoorrmmaa  CCoommppoonneennttee  iippPPRROOCCEESSSS  

1. Implementação do Processo Disciplinas Deployment e Configuration & 

Change Management 

1.1 Elaborar Plano Operação Disciplina Deployment, atividade Plan 

Deployment 

1.2 Estabelecer Procedimentos para 
Resolução de Problemas 

Disciplina Configuration & Change 
Management, atividade Plan 

Configuration and Change Control 

1.3 Estabelecer Procedimentos para Teste 
do Produto 

Disciplina Deployment, atividade 
Develop Deployment Plan1 

1.4 Estabelecer Procedimentos para a 
Liberação do Produto 

Disciplina Configuration & Change 

Management, atividade Manage 

Baselines and Releases 

1.5 Executar Plano Operação Disciplina Deployment, todas as 
atividades com exceção de Plan 

Deployment 

2. Teste Operacional Disciplina Deployment  

2.1. Teste Operacional do Produto Tarefa Manage Alfa Test 

2.2. Verificação da Conformidade do 
Produto com o Contrato 

Tarefa Check Contract Compliance 

3. Operação do Sistema Disciplina Deployment, atividade Deploy 

IP-core 

4. Suporte ao Usuário Disciplina Maintenance, atividade 
Monitor and Control Maintenance 

1 Proposta de alteração de atividade existente. 
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5.3.4.5.3.4.5.3.4.5.3.4. Implementação do Processo de Manutenção da NormaImplementação do Processo de Manutenção da NormaImplementação do Processo de Manutenção da NormaImplementação do Processo de Manutenção da Norma    

Este processo foi implementado com a proposição da disciplina de Maintenance e 

Configuration & Change Management. Também foram invocadas as disciplinas de 

Verification e Deployment. A Tabela 11 mostra a aderência do ipPROCESS à norma 

NBR ISO/IEC 12207. 

Tabela 11. Aderência do ipPROCESS ao processo de Manutenção da norma NBR ISO/IEC 12207 

AAttiivviiddaaddee//MMaaccrroo--ttaarreeffaa  NNoorrmmaa  CCoommppoonneennttee  iippPPRROOCCEESSSS  

1. Implementação do Processo Disciplinas Maintenance e Configuration 

& Change Management 

1.1 Elaborar Plano Manutenção Disciplina Maintenance, atividade Plan 

Maintenance 

1.2 Estabelecer Procedimentos para 
Resolução de Problemas 

Disciplina Configuration & Change 
Management, atividade Plan 

Configuration and Change Control 

1.3 Implementar Processo de Gerência de 
Configuração 

Disciplina Configuration & Change 

Management, atividade Execute Plan 

2. Análise do Problema e da Modificação Disciplina Maintenance, atividade 
Monitor and Control Maintenance 

2.1. Análise do Problema Disciplina Maintenance, tarefa Process 

Maintenance Request 

2.2. Reprodução do Problema Disciplina Maintenance, tarefa Process 

Maintenance Request 

2.3. Parecer Final da Análise Disciplina Maintenance, tarefas Process 

Maintenance Request e Plan 

Maintenance Tasks 

2.4. Aprovação da Modificação Disciplina Maintenance, tarefa Process 

Maintenance Request 

3. Implementação da Modificação Disciplina Maintenance, atividade Change 

and Deliver Configuration Items 

3.1. Refinamento da Análise Disciplina Maintenance, tarefa Process 

Maintenance Request 

3.2. Implementação das Modificações Disciplina Configuration & Change 
Management, tarefa Implement Change 

3.3. Elaboração e Execução de Testes Disciplina Deployment, atividade Test 

Deployment Unit 
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AAttiivviiddaaddee//MMaaccrroo--ttaarreeffaa  NNoorrmmaa  CCoommppoonneennttee  iippPPRROOCCEESSSS  

3.4. Garantia da Conformidade aos 
Requisitos 

Disciplina Verification, atividade Execute 

Verification 

4. Revisão/Aceitação da Manutenção Disciplina Quality Assurance 

4.1. Revisar Modificação com o Requerente Disciplina Quality Assurance, tarefa 
Joint Review 

4.2. Obter Aprovação da Modificação Disciplina Quality Assurance, tarefa 
Artifact Approval 

5. Migração Disciplina Deployment, atividade Deploy IP-

core 

5.1. Elaborar Plano de Migração Disciplina Maintenance, atividade Plan 

Maintenance 

5.2. Notificação da Migração Disciplina Maintenance, tarefa Notify 

Maintenance Deployment 

5.3. Migração Disciplina Deployment, atividade Deploy 

IP-core 

5.4. Revisão Pós-Migração Disciplina Quality Assurance, tarefa 
Artifact Review 

5.5. Arquivamento dos Dados do Produto 
Modificado 

Disciplina Configuration & Change 

Management, atividade Create Baseline 

6. Descontinuação Disciplina Maintenance 

6.1. Elaborar Plano de Descontinuação Disciplina Maintenance, atividade Plan 

Maintenance 

6.2. Notificação da Descontinuação Disciplina Maintenance, tarefa Notify 

Product Discontinuation 

6.3. Descontinuação Disciplina Maintenance, atividade 
Discontinuate Product 

6.4. Revisão Produto Disciplina Quality Assurance, tarefa 
Artifact Approval 

6.5. Arquivamento dos Dados do Produto 
Descontinuado 

Disciplina Configuration & Change 
Management, atividade Create Baseline 
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AAAAAAAAvvvvvvvvaaaaaaaalllllllliiiiiiiiaaaaaaaaççççççççõõõõõõõõeeeeeeeessssssss        

Além das proposições e alterações para adequação de conformidade com a 

norma (apresentadas no capítulo 4), outras melhorias foram realizadas com base nos 

pontos de melhoria endereçados nas avaliações internas. As avaliações de processo 

realizadas representam a etapa Check da estratégia de melhoria proposta, enquanto 

que a implementação da melhoria em si, em resposta aos problemas encontrados nas 

avaliações representa a etapa Act. 

Neste trabalho a melhoria do processo foi delineada através da comparação 

entre gráficos da avaliação inicial, feita para atestar o estado do ipPROCESS (grande 

motivadora deste trabalho), e da avaliação realizada após a implantação do processo. 

A Figura 49 ilustra o resultado da avaliação inicial realizada sobre os 

processos de desenvolvimento da norma. No eixo horizontal se encontram os 

processos da norma, enquanto que no eixo vertical se encontram os atributos de 

processo avaliados (avaliação segundo a ISO/IEC 15504-4). Como resultados das 

avaliações tem-se uma graduação de conceitos prevista. Ao longo das avaliações a 

seguinte interpretação foi dada à graduação: 

� Not Rated: para atributos de processo não-avaliados. 

� Not Achieved: para atributos de processo avaliados em conformidadede com até 

49% das definições previstas na norma ISO/IEC 15504. 

� Partially Achieved: para atributos de processo avaliados em conformidadede com no 

mínimo 50% e no máximo 74% das definições previstas na norma ISO/IEC 15504. 

� Largelly Achieved: para atributos de processo avaliados em conformidadede com no 

mínimo 75% das definições previstas na norma ISO/IEC 15504. 

� Fully Achieved: para atributos de processo avaliados em conformidadede com 100% 

das definições previstas na norma ISO/IEC 15504. 
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É importante frisar que o ideal para um gráfico como este é que ele oscile entre 

os padrões mais claros de cinza (  e ) tendendo para o padrão , que significa 

que o os atributos de processo analisados estam totalmente atendidos. 

No caso da figura abaixo, é notável a necessidade da real implantação do 

processo já que, somente para dois processos de desenvolvimento distintos esse 

objetivo foi atingido, a saber, as áreas de implementação e integração, as quais já 

eram dominadas pelos projetistas. 

 

Figura 49. Resultado da avaliação inicial dos processos de desenvolvimento do ipPROCESS 

Já a Figura 49 ilustra o resultado da avaliação realizada sobre os processos de 

desenvolvimento da norma após a execução do projeto piloto. Nela pode ser 

observado que, com a implantação do processo e das melhorias provenientes das 

ações sobre as avaliações iniciais (vide próxima seção), os objetivos de melhoria vêm 

sendo atingidos. 
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Figura 50. Resultado da avaliação pós-piloto dos processos de desenvolvimento do ipPROCESS 

Dentre as melhorias implementadas, algumas serão sumarizadas nas 

próximas seções. 

5.4.1.5.4.1.5.4.1.5.4.1. Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina RequirementsRequirementsRequirementsRequirements    

Durante as avaliações realizadas sobre o processo, foram encontradas algumas 

não conformidades para a execução desta disciplina dentre as quais destacam-se: 

� Definições de escopo do projeto superficiais – em resposta a esta deficiência 

foi elaborado um guia do tipo best practice para auxiliar na execução da tarefa. 

� Não-elaboração da visão do projeto - em resposta a esta deficiência foi 

elaborado um guia do tipo checklist para auxiliar na execução da tarefa. 

� Não-rastreabilidade dos casos de uso - em resposta a esta deficiência foi 

proposta uma matriz de rastreabilidade para os casos de uso do projeto, 

focando no relacionamento com os requisitos. 

As melhorias implementadas nesta disciplina também foram apoiadas pela 

elaboração e realização de um treinamento de dez horas sobre requisitos. 
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5.4.2.5.4.2.5.4.2.5.4.2. Disciplina Analysis & DesignDisciplina Analysis & DesignDisciplina Analysis & DesignDisciplina Analysis & Design    

Durante as avaliações realizadas sobre o processo, foram encontradas algumas 

não conformidades para a execução desta disciplina dentre as quais destacam-se: 

� Problemas com entendimento do processo – na avaliação inicial do processo 

foi constatado que o resultado esperado não foi atingido por conta do não-

entendimento do fluxo proposto. Em resposta a esta deficiência foi elaborado 

um treinamento de dez horas para auxiliar na execução do fluxo. 

� Não-rastreabilidade dos casos de uso na arquitetura - em resposta a esta 

deficiência foi proposta uma matriz de rastreabilidade entre os casos de uso e 

os elementos da arquitetura do projeto. 

Para auxiliar na implantação desta disciplina, a execução de seus passos foi 

revista e automatizada com o uso da ferramenta Visual Paradigm [58], na qual todo o 

fluxo previsto foi implementado, sem que haja a necessidade de documentar os 

resultados desta atividade, somente modelar o IP-core e ao final, gerar a 

documentação com a arquitetura e projeto do IP-core. 

5.4.3.5.4.3.5.4.3.5.4.3. Disciplina ImplementationDisciplina ImplementationDisciplina ImplementationDisciplina Implementation    

Durante as avaliações realizadas sobre o processo, foram encontradas algumas 

não conformidades para a execução desta disciplina dentre elas pode-se destacar: 

� Não-utilização de padrões para a implementação e Não-execução de testes 

unitários – estes problemas foram resolvidos com a revisão dos passos da 

atividade de planejamento da implementação e proposição de um novo 

template para o plano de implementação contemplando estas informações. 

� Não-realização de revisão de código - em resposta a esta deficiência foi 

proposto um artefato de guia para revisão de código por pares. 



Resultados  

 

 

147 

Esta disciplina é uma das que apresentaram menor número de não-

conformidades durante as avaliações, necessitando menos ações corretivas. 

5.4.4.5.4.4.5.4.4.5.4.4. Disciplina VerificationDisciplina VerificationDisciplina VerificationDisciplina Verification    

Durante as avaliações realizadas sobre o processo, foram encontradas algumas 

não conformidades para a execução desta disciplina: 

� Falta de definição de critérios de aceitação para o esforço de verificação e para 

os casos de teste – estes problemas foram resolvidos com a revisão dos passos 

da atividade de planejamento da verificação e proposição de um novo template 

para o plano de verificação contemplando estas informações. Tais melhorias 

foram apoiadas com realização de treinamento. 

� Não-rastreabilidade dos casos de uso nos testes - em resposta a esta 

deficiência foi realizado um treinamento, alterado o template de casos de teste e 

proposta uma matriz de rastreabilidade entre os casos de uso e os casos de 

teste do projeto. 

5.4.5.5.4.5.5.4.5.5.4.5. Disciplina FPGA PrototypingDisciplina FPGA PrototypingDisciplina FPGA PrototypingDisciplina FPGA Prototyping    

Durante as avaliações realizadas sobre o processo, foram encontradas algumas 

não conformidades para a execução desta disciplina dentre elas pode-se destacar: 

� Não-planejamento da síntese – acarretando problemas para a realização de 

otimizações da síntese. Estes problemas foram resolvidos com a revisão dos 

passos da atividade de planejamento da prototipação e a proposição de um 

novo template para o plano de prototipação contemplando estas informações. 

Tais melhorias foram apoiadas com realização de um treinamento de quatro 

horas.  

� Não-criação de workspace para co-simulação – para a co-simulação estavam 

sendo utilizados os scripts da verificação e a mesma estrutura de diretórios da 
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implementação. O ideal seria que houvesse um workspace separado só para a 

co-simulação, para que esta fosse realizada com componentes estabilizados e 

não em constante mudança. Em resposta a esta deficiência foi proposto fluxo 

de configuração de workspace na disciplina de Configuration & Change 

Management.  

55555555........55555555........  CCCCCCCCoooooooonnnnnnnncccccccclllllllluuuuuuuussssssssõõõõõõõõeeeeeeeessssssss        

Ao longo deste capítulo foram apresentados alguns dos resultados alcançados com a 

execução do trabalho. Seguindo os passos do processo de melhoria adotado, primeiro 

foi explicitada a parte de definição de checklists e avaliação do processo, com a 

priorização das melhorias a serem implementadas. 

Em seguida foram apresentados os resultados de implementação das 

melhorias priorizadas, com a apresentação da implantação do processo em uma DH, 

reestruturação do processo em conformidade com a norma NBR ISO/IEC 12207 e por 

fim a ilustração de resultados de avaliações e melhorias pós-avaliações realizadas no 

processo. 
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6.6.6.6. CCCCONCLUSÕES E ONCLUSÕES E ONCLUSÕES E ONCLUSÕES E TTTTRABALHOS RABALHOS RABALHOS RABALHOS FFFFUTUROSUTUROSUTUROSUTUROS    

Como pôde ser observado, tem havido um aumento na demanda por dispositivos 

embarcados, agregando muitas funcionalidades em um mesmo chip. Assim surgiu o 

paradigma System-on-Chip, reutilizando IP-cores em projetos de SoC. Neste contexto 

foi desenvolvido o ipPROCESS, processo para desenvolvimento de IP-cores com 

prototipação em FPGA. 

De acordo com o delineado ao longo deste trabalho, o ipPROCESS, em 

aplicação desde 2005, já foi bastante evoluído e avaliado em projetos no meio 

acadêmico. No entanto, para a sua aplicação no mercado, havia uma necessidade real 

deste processo englobar fluxos para o tratamento do ciclo de vida do produto, 

extrapolando os fluxos para mero desenvolvimento e operação existentes no 

processo até então (correspondentes ao ciclo de vida do projeto). 

Para um melhor entendimento do trabalho, foi apresentada a definição inicial 

do ipPROCESS, bem como os processos previstos na norma NBR ISO/IEC 12207. 

Também foram delineados conceitos fundamentais, tais como modelo de processo, 

melhoria e avaliação. 

A fim de atender à necessidade de reestruturação e guiar o esforço de 

melhoria, este processo foi avaliado segundo as definições da norma NBR ISO IEC 

12207 sendo atestadas as suas deficiências e necessidade de efetiva implantação em 

uma Design House brasileira. 

Durante o esforço de reestruturação do processo, foram analisados, 

comparativamente à norma NBR ISO/IEC 12207, esforços de padronização do 

mercado de IP-cores, abordagens para o desenvolvimento de hardware e software, e 

guia de aquisição de software, bem como fluxos para manutenção de software. 

A partir daí, houve a combinação das iniciativas de mercado e acadêmicas 

estudadas para definição e melhoria dos fluxos deficientes no ipPROCESS, 
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resultando na proposta de reestruturação apresentada. Foram definidas novas fases, 

disciplinas e conceitos na arquitetura do processo, sendo compatível com a norma 

NBR ISO/IEC 12207. Adicionalmente foi proposta uma estratégia de gerenciamento 

para multi-projetos. 

Para facilitar e disseminar o uso do processo pela organização, este foi 

completamente remodelado através da ferramenta EPF Composer, a qual suporta a 

publicação, customização e fácil manutenção do processo. O ipPROCESS foi 

remodelado segundo o profile SPEM, versão 2.0, e publicado no formato de web-site, 

através da ferramenta , totalizando 917 páginas html.  

Ao final da reestruturação e remodelagem houve o aumento de quase 100% na 

quantidade de componentes da definição do porcesso. Para a completa 

reestruturação, além da implantação dos processos fundamentais da norma, também 

foram incluídos os processos de apoio de Gerência de Configuração e Resolução de 

Problemas (na disciplina de Configuration & Change Management); e, Garantia da 

Qualidade, Verificação, Validação, Revisão Conjunta e Auditoria (na disciplina de 

Quality Assurance). 

Adicionalmente à remodelagem, foram estruturadas e realizadas avaliações 

do ipPROCESS (em relação à norma NBR ISO/IEC 12207), através das quais foram 

atestadas as necessidades de implantação e melhoria do mesmo. 

O planejamento e vontade organizacional viabilizaram a implantação do 

processo em si na DH, o que também ocorreu de forma bem-sucedida e apoiada pela 

estratégia de gerenciamento proposta. Isto pode ser confirmado, através do uso das 

ferramentas de gerenciamento da configuração e do projeto, como Mantis e 

dotProject e ainda através do aumento de produtividade da equipe (medido em 

unidades de casos de uso), a qual foi aproximadamente 10 vezes maior do que a 

apresentada antes da implantação, levando-se em conta a alocação apenas para a 

especificação de casos de uso, proporcionalmente ao tempo e às equipes alocadas, em 
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ambos os casos (Vide Tabela 5 e Tabela 6, com os dados antes da execução do piloto e 

posteriormente ao piloto).  

A melhoria do processo para as disciplinas de desenvolvimento, alcançada 

através da aplicação da estratégia de melhoria foi atestada mediante auditorias 

internas realizadas antes da execução do projeto piloto e depois deste projeto. A 

definição de aderência aos processos da norma tomou como base os atributos de 

processo cujos resultados da análise foram “largamente alcançado” ou “totalmente 

alcançado”. Outro dado de melhoria é a implementação dos processos da norma 

como um todo pelo ipPROCESS, analisando seu estado antes e depois da 

reestruturação. Estes dados são advindos da ferramenta de avaliação utilizada e 

podem ser observados na Tabela 12. 

Tabela 12. Dados de melhoria do ipPROCESS 

DDaaddooss  AAvvaalliiaaççããoo  PPrréé--
ppiilloottoo  

AAvvaalliiaaççããoo  PPóóss--
ppiilloottoo  

Aderência do ipPROCESS aos processos de 
desenvolvimento da norma 

28% 75% 

Processos da norma implementados pelo 
ipPROCESS 

9,5% 57% 

 

Assim, é notável tanto a melhoria do processo, como sua implantação em uma 

DH brasileira, de forma bem-sucedida e habilitada à melhoria. Os trabalhos futuros 

endereçados são: 

� Estender o ipPROCESS para o atendimento aos processos de apoio e 

organizacionais da norma NBR ISO/IEC 12207 – fechando a conformidade a 

norma e habilitando as organizações que o adotam a buscarem um programa 

de certificação, objetivo já planejado pela DH na qual o processo foi 

implantado. 

� Estender o ipPROCESS para o desenvolvimento de sistemas – apesar do foco 

no desenvolvimento de IP-cores, já é uma realidade do mercado de DHs 
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brasileiro (fomentado pelo governo) a demanda por projetos de sistemas 

envolvendo IP-cores. 

� Validar a estrutura proposta com mais estudos de caso – como a determinação 

do estado do projeto, implantação do mesmo e proposição dos fluxos de 

reestruturação ocorreram dentro da janela de um mestrado (um curto espaço 

de tempo) para projetos de IP-cores (que levam em média dois anos), não foi 

possível desenvolver um estudo de caso completo desde a negociação do 

projeto até sua distribuição e manutenção. 

� Estender o fluxo do ipPROCESS para a prototipação em ASIC: englobando a 

definição de disciplinas, fases, fluxos, tarefas e papéis específicos. Esta extensão 

deve englobar não só a definição dos fluxos de prototipação em ASIC, como 

também a revisão dos componentes de processo já existentes, tais como a 

disciplina de Requirements, para alinhamento às necessidades específicas deste 

tipo de prototipação. 
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A.1 A.1 A.1 A.1 ----     PPPPROCESSO DE ROCESSO DE ROCESSO DE ROCESSO DE AAAAQUISIÇÃOQUISIÇÃOQUISIÇÃOQUISIÇÃO    

Este processo cobre os períodos de pré-contrato, contrato, acompanhamento do 

contrato e aceitação deste, do ponto de vista do adquirente, ou seja, da organização 

que compra o produto. O processo se inicia com a necessidade de se adquirir um 

novo sistema, seguida da formalização desta necessidade (entre cliente e 

desenvolvedor do produto). Uma vez contratado o produto ou serviço, deve haver o 

gerenciamento do contrato até a aceitação final do produto ou serviço. É formado 

pelas seguintes atividades: 

1. Iniciação – nesta atividade estão previstas tarefas que englobam desde o 

surgimento da necessidade por um produto ou serviço, passando pelo 

refinamento de seus requisitos, estudo da viabilidade de sua aquisição (se este 

deve ser comprado, subcontratado, desenvolvido, ou mesmo ter uma solução 

mista) e por fim, se aprovada a aquisição, é realizado um planejamento desta. 

2. Preparação do pedido de proposta – nesta atividade são elicitados todos os 

requsitos da aquisição (requisitos do sistema, restrições técnicas, termos e 

condições, etc.). Além da definição destas informações, também a determinação 

de processos da norma a serem adaptados e de pontos de controle para revisão 

e auditoria do projeto são definidos. 

3. Preparação e Atualização do contrato – dados os requisitos elicitados na 

preparação do pedido de proposta, esta atividade prêve negociação (incluindo 

análise de propostas) e formalização do contrato. Também a parte de alteração 

do contrato depois de firmado deve ser feita, neste caso, de acordo com o 

processo de controle de alterações da organização, sempre analisando o 

impacto das alterações sobre as variáveis: custo-benefício, qualidade e 

cronograma.  
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4. Monitoração do fornecedor – Em cada ponto de controle do projeto, 

estabelecido na atividade de Preparação do Pedido de Proposta (supracitada), 

devem ser invocados os processos de apoio de Revisão Conjunta e Auditoria e, 

opcionalmente, os processos de apoio de Verificação e Validação. 

5. Aceitação e conclusão – Para a que o projeto seja concluído, deve ser realizada 

sua aceitação por parte do cliente. Devem haver o atendimento aos critérios de 

aceitação acordados em contrato e a organização desenvolvedora deve prover a 

suíte de testes de aceitação do produto.  

 

A.2 A.2 A.2 A.2 ----     PPPPROCESSO DE ROCESSO DE ROCESSO DE ROCESSO DE FFFFORNECIMENTOORNECIMENTOORNECIMENTOORNECIMENTO    

Este processo cobre os períodos de pré-contrato, contrato, desenvolvimento do 

produto (execução do contrato) até a distribuição deste para o cliente, apresentando 

as atividades do ponto de vista do fornecedor, ou seja, da organização que é 

contratada para desenvolver o produto. O processo se inicia com a preparação de 

reposta a uma demanda de um cliente ou mesmo a assinatura de um contrato para 

desenvolvimento de um novo produto ou serviço. Depois desta etapa, o processo 

prevê atividades para gerenciamento do desenvolvimento do projeto até a entrega do 

produto final para o cliente. Este processo é formado pelas seguintes atividades: 

1. Iniciação – nesta atividade estão previstas tarefas que englobam o contato 

inicial entre organização desenvolvedora e cliente. Assim, a organização 

desenvolvedora deve analisar uma demanda de mercado (Pedido de Proposta 

do Cliente), revisá-la e atualizá-la de acordo com as suas metas e informações 

organizacionais e por fim decidir propor um novo projeto ou aceitar a proposta 

inicial do adquirente. Esta atividade apresenta duas macro-tarefas: Revisão do 

Pedido de Proposta e Estudo da Viabilidade da Negociação do Projeto. 
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2. Preparação de resposta – nesta atividade a organização desenvolvedora deverá 

preparar um parecer de resposta ao cliente que demandou um novo projeto. 

Este parecer deverá estar de acordo com o resultado da viabilidade de 

negociação, de modo que a organização poderá aceitar continuar a negociação 

ou não do projeto, modificando ou não o pedido de proposta inicial do cliente. 

Esta atividade só possui uma tarefa correspondente (de mesmo nome). 

3. Contrato – nesta atividade a organização desenvolvedora deverá negociar e 

firmar um contrato para desenvolvimento do produto ou serviço para o cliente. 

Também a parte de alteração do contrato depois de firmado deve ser feita, 

neste caso, de acordo com o processo de controle de alterações da organização, 

sempre analisando o impacto das alterações sobre as variáveis: custo-benefício, 

qualidade e cronograma.  

4. Planejamento – nesta atividade a organização desenvolvedora deverá executar 

as seguintes macro-tarefas: 

4.1. Revisar os requisitos do produto a ser desenvolvido e, com base nestes: 

4.1.1. Definir a estrutura de gerenciamento e garantia da qualidade; 

4.1.2. Definir requisitos para o planejamento, controle e qualidade do projeto. 

4.2. Escolher dentre as opções de desenvolvimento do produto (desenvolver, 

comprar, subcontratar, ou solução mista) a que será aplicada. 

4.3. Planejar o projeto de acordo com a estrutura e requisitos de planejamento 

endereçados. 

5. Execução e Controle – nesta atividade a organização desenvolvedora deverá 

executar as seguintes macro-tarefas, durante toda a execução do projeto: 

5.1. Implementar e executar o planejamento do projeto, desenvolvendo, 

operando e mantendo o produto de acordo com os processos de 

Desenvolvimento, Manutenção e Operação da norma.  



- Sumarização dos Processos da Norma Utilizados no Trabalho  

 

 

 

163 

5.2. Monitorar e Controlar o progresso do projeto, seja ele técnico, de custos, 

cronograma ou mesmo o status do projeto. Também identificação, registro, 

análise e resolução de problemas dedem ser realizados. 

5.3. Gerenciar as organizações subcontratadas (se houverem) de acordo com o 

processo de Aquisição da norma. 

5.4. Interagir com os stakeholders de acordo com as definições do contrato e 

planejamento do projeto. 

6. Revisão e Avaliação – nesta atividade a organização desenvolvedora deverá 

coordenar a comunicação entre as partes (contratante e contratada), dando 

suporte ao cliente nas atividades realizadas por este, como revisão do contrato, 

revisão de  artefatos ou entregas e a realização de testes de aceitação. De acordo 

com as definições do contrato, devem ser realizadas as atividades de Auditoria, 

Revisão Conjunta, Verificação e Validação, sendo disponibilizados seus 

resultados e relatórios para o cliente. As macro-tarefas são: Coordenação da 

Comunicação entre as Partes, Suporte às Atividades do Cliente, Revisão 

Conjunta, Auditoria, Verificação e Validação. 

7. Entrega e Conclusão – nesta atividade a organização desenvolvedora deverá 

entregar o produto e dar assistência ao cliente, de acordo com o especificado no 

contrato. As tarefas englobadas por esta atividade são: Entregar o Produto e 

Dar Assistência ao Cliente. 

A.3 A.3 A.3 A.3 ----     PPPPROCESSO DE ROCESSO DE ROCESSO DE ROCESSO DE DDDDESENESENESENESENVOLVIMENTOVOLVIMENTOVOLVIMENTOVOLVIMENTO    

Este processo cobre o fluxo de desenvolvimento do produto, com atividades para 

análise de requisitos, projeto, codificação, integração, testes, instalação e aceitação. 

Este processo é formado pelas seguintes atividades: 

1. Implementação do Processo – nesta atividade o desenvolvedor deverá definir 

o modelo de ciclo de vida a ser utilizado e adaptar tarefas que implementam 
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esse modelo. Documentar os resultados e utilizar os processos de apoio da 

norma. 

2. Análise dos requisitos do sistema – nesta atividade o desenvolvedor deverá 

especficar os requisitos do sistema e avaliá-los segundo os seguintes critérios: 

rastreabilidade e consistência com as definições do contrato, testabilidade e 

viabilidade para o projeto da arquitetura e da operação e manutenção do 

produto. 

3. Projeto da arquitetura do sistema – nesta atividade o desenvolvedor deverá 

propor uma arquitetura de alto nível para o sistema, devendo avaliá-la 

segundo os critérios: rastreabilidade e consistência com os requisitos do 

sistema, adequação dos métodos e padrões de projeto utilizados, viabilidade da 

arquitetura atender aos requisitos viabilidade da operação e manutenção do 

produto. 

4.  Análise dos requisitos do software – nesta atividade o desenvolvedor deverá 

especificar os requisitos funcionais e não-funcionais do software, restrições, 

modos de operação, requisitos de instalação e aceitação. Os requisitos devem 

ser avaliados segundo os critérios: rastreabilidade e consistência com os 

requisitos do sistema, consistência interna, testabilidade e viabilidade para o 

projeto de software e da operação e manutenção do produto.  Também devem 

ser realizadas revisões conjuntas sobre estas definições. 

5. Projeto da arquitetura do software – nesta atividade o desenvolvedor deverá 

propor uma arquitetura de alto nível para o software, projetando as interfaces 

externas em alto nível e o banco de dados. Devem ser planejados os testes 

unitários e a integração. A avaliação da arquitetura deve observar: 

rastreabilidade e consistência com os requisitos do software, consistência 

interna do projeto, adequação dos métodos e padrões de projeto utilizados, 

viabilidade do projeto detalhado e viabilidade da operação e manutenção do 
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produto. Também devem ser realizadas revisões conjuntas sobre estas 

definições e atualização da documentação do usuário, quando necessário. 

6. Projeto detalhado do software – nesta atividade o desenvolvedor deverá 

propor um projeto detalhado para o software, projetando as interfaces externas 

em baixo nível e o banco de dados. Devem ser planejados os testes de estresse 

dos requisitos. A avaliação do projeto detalhado deve contemplar: 

rastreabilidade com os requisitos do item de software, consistência externa com 

o projeto da arquitetura, consistência interna do projeto, adequação dos 

métodos e padrões de projeto utilizados, viabilidade de testes, da operação e 

manutenção do produto. Também devem ser realizadas revisões conjuntas 

sobre estas definições e atualização da documentação do usuário, quando 

necessário. 

7. Codificação e testes do software – nesta atividade o desenvolvedor deverá 

codificar os itens de software, definir procedimentos e dados de teste e testar os 

itens codificados. A avaliação da codificação e testes deve ser de acordo com: 

rastreabilidade com os requisitos e projeto do item de software, consistência 

externa com o projeto, consistência interna do projeto, adequação dos métodos 

e padrões de codificação utilizados, cobertura de teste unitários, viabilidade de 

integração, testes, operação e manutenção do produto. Também devem ser 

realizadas revisões conjuntas sobre estas definições e atualização da 

documentação do usuário, quando necessário. 

8. Integração do software – nesta atividade o desenvolvedor deverá desenvolver 

um plano de integração e integrar as unidades componentes de software e 

documentar a integração. A avaliação destas tarefas deve ser feita observando: 

rastreabilidade e consistência externa com os requisitos do sistema, 

consistência interna, adequação dos métodos e padrões de teste utilizados, 

cobertura de teste dos requisitos, conformidade com os resultados esperados,  

viabilidade do teste de qualificação do software, operação e manutenção do 
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produto. Também devem ser realizadas revisões conjuntas sobre estas 

definições e atualização da documentação do usuário, quando necessário. 

9. Teste de qualificação do software – nesta atividade o desenvolvedor deverá 

desenvolver testes de qualificação segundo os requisitos do item de software. 

A avaliação do software deve observar: cobertura dos testes, conformidade 

com os resultados esperados e viabilidade da operação e manutenção. Devem 

ser realizadas auditorias e sendo bem-sucedidas, deve ser gerada uma baseline 

do produto. 

10. Integração do sistema – nesta atividade o desenvolvedor deverá desenvolver 

um plano de integração e integrar as unidades componentes de software e 

hardware do sistema, documentando a integração. A avaliação destas tarefas 

deve ser feita observando: cobertura de teste dos requisitos do sistema, 

adequação dos métodos e padrões de teste utilizados, conformidade com os 

resultados esperados, viabilidade do teste de qualificação do sistema, operação 

e manutenção do produto.  

11. Teste de qualificação do sistema – nesta atividade o desenvolvedor deverá 

desenvolver testes de qualificação segundo os requisitos do sistema. A 

avaliação do sistema deve observar: cobertura dos testes, conformidade com os 

resultados esperados e viabilidade de integração ao sistema e viabilidade da 

operação e manutenção. Devem ser realizadas auditorias e sendo bem-

sucedidas, deve ser gerada uma baseline do produto. 

12. Instalação do software – nesta atividade o desenvolvedor deverá desenvolver 

um plano de instalação, seguindo às definições do contrato e instalar o 

produto. 

13. Apoio à aceitação do software – nesta atividade o desenvolvedor deverá 

apoiar a revisão de aceitação realizada pelo cliente, entregando o produto 

acordado em contrato e provendo treinamento (quando disposto em contrato). 
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A.4 A.4 A.4 A.4 ----     PPPPROCESSO DE ROCESSO DE ROCESSO DE ROCESSO DE OOOOPERAÇÃOPERAÇÃOPERAÇÃOPERAÇÃO    

Este processo cobre os fluxos de operação e assistência (suporte operacional) ao 

usuário do produto. Este processo é formado pelas seguintes atividades: 

1. Implementação do Processo – nesta atividade a organização desenvolvedora 

deverá desenvolver e executar um plano com padrões de operação. Deve 

também estabelecer procedimentos para: 

1.1. Receber registros de problemas e tratá-los de acordo com o processo de 

Resolução de Problema da norma. 

1.2. Testar o produto e inserir relatórios de  problemas ou solicitações de 

modificação de acordo com o processo de Manutenção da norma. 

1.3. Liberar o produto para uso. 

2. Teste Operacional – nesta atividade a organização desenvolvedora deverá 

testar o produto antes de sua liberação e garantir que o código e demais itens 

liberados estejam em conformidade com as definições do contrato. As tarefas 

englobadas por esta atividade são: Teste Operacional do Produto e Verificação 

da Conformidade do Produto com o Contrato. 

3. Operação do Sistema – nesta atividade a organização desenvolvedora deverá 

fazer com que o produto opere no ambiente para o qual foi projetado e 

seguindo as instruções contidas na documentação do usuário. Esta atividade só 

possui uma tarefa correspondente (de mesmo nome). 

4. Suporte ao Usuário – nesta atividade a organização desenvolvedora deverá 

prestar assitência ao usuário, monitorando suas solicitações desde o registro, 

passando pelo repasse para a área de manuutenção até ques estas sejam 

solucionadas.  
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A.5 A.5 A.5 A.5 ----     PPPPROCESSO DE ROCESSO DE ROCESSO DE ROCESSO DE MMMMANUTENÇÃOANUTENÇÃOANUTENÇÃOANUTENÇÃO    

Este processo cobre os fluxos de manutenção do produto. Ou seja, suas atividades 

incluem modificações no código ou documentação do produto devido a problemas, 

oportunidades de melhoria ou adaptação deste após a sua distribuição. O processo 

termina com a descontinuação do produto de software. Este processo é formado 

pelas seguintes atividades: 

1. Implementação do Processo – nesta atividade a organização desenvolvedora 

deverá desenvolver e executar um plano com procedimentos de manutenção, 

tais como o recebimento de registros de problemas e tratamento destes de 

acordo com o processo de Resolução de Problema da norma. Deve também ser 

implementado o processo de Gerência de configuração da norma para 

gerenciar as modificações realizadas.  

2. Análise do Problema e da Modificação – nesta atividade a organização deverá 

analisar o problema registrado segundo o seu impacto na organização e no 

sistema no qual está inserido. Variáveis como tipo, escopo e criticidade do 

problema devem ser analisados. A análise deve ser embasada também na 

reprodução do problema. Todo este processo assim como o parecer final da 

análise (decisão por modificar ou não o produto e como fazê-lo) deve ser 

documentado e o parecer final aprovado de acordo com as determinações 

contratuais.  

3. Implementação da Modificação – nesta atividade a organização determinar 

quais unidades de código ou documentação serão modificadas (refinamento da 

análise para modificação). Após este passo, deve ser aplicado o processo de 

desenvolvimento (de acordo com a norma) para implementar as mudanças. 

Adicionalmente deve ser garantido: o teste das partes do produto (modificadas 

ou não) e ainda a conformidade aos requisitos originais e modificados.  
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4. Revisão/Aceitação da Manutenção – nesta atividade a organização deverá 

interagir com o requerente da modificação para a revisão e aceitação desta 

segundo definições contratuais. As tarefas previstas são: Revisar Modificação 

com o Requerente e Obter Aprovação da Modificação. 

5. Migração – nesta atividade a organização realiza tarefas de migração do 

produto modificado para o ambiente do usuário, garantindo a compatibilidade 

com os requisitos funcionais e de ambiente.  Para tanto, deve ser desenvolvido 

e implementado um plano de migração, com instruções para esta atividade e os 

usuários devem ser notificados das modificações. A migração desve ser 

gradual, de forma a operar ambientes antigo e novo, e ainda prover 

treinamentos para os usuários (quando disposto em contrato). Quando da 

migração total, deve ser revisado o produto migrado e arquivada a 

documentação referente ao ambiente antigo (a qual deve se manter acessível).  

6. Descontinuação do Software – nesta atividade a organização realiza tarefas 

para a descontinuação do produto, ou seja, remoção do suporte de operação e 

manutenção dado até então aos usuários. Para tanto, deve ser desenvolvido e 

implementado um plano de descontinuação, com instruções para esta 

atividade e os usuários devem ser notificados da descontinuação. A 

descontinuaço do produto desve ser gradual, de forma a finalizar e operar as 

solicitações de manutenção já em andamento, e ainda prover treinamentos para 

os usuários (quando disposto em contrato). Quando da descontinuação total, 

deve ser revisado o produto descontinuado e arquivada toda a documentação 

referente a este (a qual deve se manter acessível, de acordo com os termos do 

contrato).  
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A.6 A.6 A.6 A.6 ----     PPPPROCESSO DE ROCESSO DE ROCESSO DE ROCESSO DE DDDDOCUMENTAÇÃOOCUMENTAÇÃOOCUMENTAÇÃOOCUMENTAÇÃO    

Este processo ocorre durante todo o ciclo de vida do projeto e se destina a 

documentar e manter todas as informações produszidas ao longo do projeto. Este 

processo é formado pelas seguintes atividades:  

1. Implementação do Processo – nesta atividade a organização desenvolvedora 

deverá identificar os documentos a serem produzidos com a informação de 

título, propósito e público-alvo, responsabilidades de revisão e aprovação. 

2. Projeto e Desenvolvimento – nesta atividade são desenvolvidos e revisados os 

documentos de acordo com os padrões aplicáveis. 

3. Produção – esta atividade a organização desenvolvedora deverá disponibilizar 

os artefatos de acordo com as definições do processo de gerência de 

configuração. 

4. Manutenção – esta atividade a organização desenvolvedora deverá manter os 

artefatos de acordo com as definições do processo de gerência de configuração. 

A.7 A.7 A.7 A.7 ----     PPPPROCESSO DE ROCESSO DE ROCESSO DE ROCESSO DE GGGGERÊNCIA DE ERÊNCIA DE ERÊNCIA DE ERÊNCIA DE CCCCONFIGURAÇÃOONFIGURAÇÃOONFIGURAÇÃOONFIGURAÇÃO    

Este processo ocorre durante todo o ciclo de vida do produto e se destina a controlar 

todos os produtos gerados durante o projeto, sejam eles um documento, modelo, 

código, pacote de distribuição, etc. O controle realizado engloba controle de 

modificações, garantir de completude e consistência, armazenamento, manipulação e 

distribuição destes produtos. Para efeito de explicação, cada produto deste será 

chamado de item de configuração. Este processo é formado pelas seguintes 

atividades:  

1. Implementação do Processo – nesta atividade a organização desenvolvedora 

deverá desenvolver e executar um plano com atividades, procedimentos e 
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cronograma para gerenciamento da configuração, bem como o relacionamento 

deste processo com os demais. As Esta atividade só possui uma tarefa 

correspondente: Elaborar Plano Gerência de Configuração. 

2. Identificação da Configuração – nesta atividade a organização deve identificar 

os ítens de configuração a terem versões controladas e o tipo de meta-

informação a ser armazenada para cada item deste. Esta atividade só possui 

uma tarefa correspondente (de mesmo nome). 

3. Controle da Configuração – nesta atividade deve ser controlada a configuração 

dos produtos (itens de configuração), através do registro dos pedidos de 

alteração, seguido da aprovação ou rejeição do pedido. Sendo aprovado, deve 

então ser implementada e verificada a alteração, para que seja então o item de 

configuração. Esta atividade só possui uma tarefa correspondente (de mesmo 

nome). 

4. Relato da Situação da Configuração – nesta atividade são elaborados relatórios 

da situação da área de configuração com dados como número de alterações por 

projeto, número de liberações de itens, comparações entre versões, etc. Esta 

atividade só possui uma tarefa correspondente (de mesmo nome). 

5. Avaliação da Configuração – atividade para avaliar a completude dos itens de 

configuração em relação aos requisitos e a completude física dos itens 

previstos. Esta atividade só possui uma tarefa correspondente (de mesmo 

nome). 

6. Gerência de Liberação e Distribuição – atividade para controlar a liberação e 

distribuição de itens de configuração, apoiada por políticas e redundância de 

armazenamento.  
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A.8 A.8 A.8 A.8 ----     PPPPROCESSO DE ROCESSO DE ROCESSO DE ROCESSO DE GGGGARANTIA DA ARANTIA DA ARANTIA DA ARANTIA DA QQQQUALIDADEUALIDADEUALIDADEUALIDADE    

Este processo ocorre durante todo o ciclo de vida do projeto. Seu objetivo é garantir a 

qualidade de processo e produto e conformidade com padrões aplicáveis e requisitos 

do produto. Este processo pode invocar demais processos de apoio como Verificação, 

Validação, Revisão Conjunta, Auditoria e Resolução de Problema, sendo formado 

pelas seguintes atividades:  

1. Implementação do Processo – nesta atividade deve ser adaptado um processo 

de garantia da qualidade à realidade organizacional, com um planejamento das 

suas atividades (prevendo a invocação dos processos de apoio supracitados), e 

execução das mesmas com o registro das não-conformidades encontradas. Ë 

importante que as pessoas alocadas tenham autonomia organizacional para 

realizar tais atividades. 

2. Garantia do Produto – através desta atividade deve ser garantido que todas as 

determinações e artefatos previstos no contrato sejam implementados. 

3. Garantia do Processo – através desta atividade deve ser garantido que as 

definições contratuais de processos sejam seguidas, que o processo adotado 

seja utilizado e as medições previstas sobre a execução sejam realizadas. Deve 

também ser garantido que os recursos humanos sejam qualificados para os 

papéis alocados. 

4. Sistemas de Garantia da Qualidade – através desta atividade é executado o 

gerenciamento da qualidade. 
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A.9 A.9 A.9 A.9 ----     PPPPROCESSO DE ROCESSO DE ROCESSO DE ROCESSO DE VVVVERIFICAÇÃOERIFICAÇÃOERIFICAÇÃOERIFICAÇÃO    

Este processo ocorre durante todo o ciclo de vida do produto, para determinar se os 

produtos de uma atividade atendem completamente aos requisitos ou condições 

impostas para eles.  

1. Implementação do Processo – nesta atividade deve ser analisado se o projeto 

necessita do esforço de verificação e, necessitando, se este será implemnetado 

internamente. Sendo assim o processo deve ser implementado, sendo 

planejado. Quando da executação de verificações, deve haver a  documentação 

de seus resultados e abertura de solicitações de mudança (quando necessário). 

2. Verificação – esta atividade realiza a verificação em si. São previstas 

verificações: de contrato, processo, requisitos, projeto, código, integração e 

documentação. 

A.10 A.10 A.10 A.10 ----     PPPPROCESSO DE ROCESSO DE ROCESSO DE ROCESSO DE VVVVALIDAÇÃOALIDAÇÃOALIDAÇÃOALIDAÇÃO    

Este processo ocorre durante todo o ciclo de vida do produto, para checar se os 

requisitos e o produto final atendem ao uso específico pretendido.  

1. Implementação do Processo – nesta atividade deve ser analisado se o projeto 

necessita do esforço de validação e, necessitando, se este será implemnetado 

internamente. Sendo assim o processo deve ser implementado, sendo 

planejado. Quando da executação de validações, deve haver a  documentação 

de seus resultados e abertura de solicitações de mudança (quando necessário). 

2. Validação – nesta atividade são preparados requisitos e casos de teste para 

validação do produto. Por fim os testes são aplicados. 
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A.11 A.11 A.11 A.11 ----     PPPPROCESSO DE ROCESSO DE ROCESSO DE ROCESSO DE RRRREVISÃO EVISÃO EVISÃO EVISÃO CCCCONJUNTAONJUNTAONJUNTAONJUNTA    

Este processo ocorre durante todo o ciclo de vida do produto, objetivando avaliar 

situações ou produtos de atividades ou tarefas. É formado pelas seguintes atividades:  

1. Implementação do Processo – nesta atividade devem ser planejadas revisões 

para o projeto, definindo pessoas, locais e ferramentas para a revisão. Devem 

ser executadas as revisões, com a documentação de seus resultados e abertura 

de solicitações de mudança (quando necessário). 

2. Revisões de Gerenciamento do Projeto – esta atividade avalia a situações do 

projeto em relação a planos, cronogramas, estatus e padrões aplicáveis. 

3. Revisões Técnicas – esta atividade avalia produtos ou serviços quanto a 

completude, disponibilidade, aderência a padrões e cronograma aplicáveis e 

conformidade quanto aos processos de manutenção e solicitação de mudanças. 

A.12 A.12 A.12 A.12 ----     PPPPROCESSO DE ROCESSO DE ROCESSO DE ROCESSO DE AAAAUDITORIAUDITORIAUDITORIAUDITORIA    

Este processo ocorre durante todo o ciclo de vida do produto, para checar a 

conformidade aos requisitos, planos e contrato.  

1. Implementação do Processo – nesta atividade são planejadas as auditorias para 

o projeto, com as tarefas e alocação de pessoal. O escopo e recursos necessários 

são definidos e acordados. Quando da executação das auditorias, deve haver a  

documentação de seus resultados e abertura de solicitações de mudança 

(quando necessário). 

2. Auditoria – esta atividade avalia a aderência da execução projeto a padrões e 

defininições estipulados em contrato, planos e ativos organizacionais. 
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A.13 A.13 A.13 A.13 ----     PPPPROCESSO DE ROCESSO DE ROCESSO DE ROCESSO DE RRRRESOLUÇÃO DE ESOLUÇÃO DE ESOLUÇÃO DE ESOLUÇÃO DE PPPPROBLEMAROBLEMAROBLEMAROBLEMA    

Este processo ocorre durante todo o ciclo de vida do produto, analisando e 

resolvendo problemas, seja em atividades ou em artefatos, encontrados durante o 

desenvolvimento do produto.  

1. Implementação do Processo – nesta atividade é definido o processo de 

resolução, com a especificação do ciclo de mudanças e níveis de priorização e 

urgência das solicitações. 

2. Resolução de Problema – nesta atividade, os problemas encontrados durante o 

desenvolvimento são resolvidos seguindo o processo o ciclo de mudanças 

previamente definido. 

 


