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Resumo 
A crescente globalização dos negócios estimula que as empresas deixem de operar em um 

ambiente puramente competitivo e passem a estabelecer alianças para atuar como parceiros com 

o objetivo de agregar valor aos seus produtos e serviços.  Diante deste cenário, os investimentos 

em Tecnologia da Informação estão sempre crescentes, porém, as organizações já 

compreenderam que a tecnologia em si não pode resolver todos os problemas organizacionais e 

que a introdução da tecnologia resulta em mudança. O impacto da mudança depende de como as 

novas tecnologias irão afetar o ambiente e a cultura organizacional. Por esse motivo, inúmeras 

empresas começaram a adotar abordagens planejadas para integração de seus Sistemas de 

Informação (SI), buscando novos métodos para ajudar a alinhar os SI à estratégia da organização 

e obter melhores resultados com isso.  

Atualmente, empresas de diversas áreas estão adquirindo soluções de software 

disponíveis no mercado. Uma das principais soluções de software adquiridas são os sistemas 

Enterprise Resource Planning – ERP. Em particular, nas médias e grandes organizações, o ERP 

sozinho não consegue realizar em plenitude a sua missão, ele precisa integrar-se a outros 

sistemas de informação da própria empresa ou a sistemas de outras empresas para que a 

informação flua em toda a cadeia produtiva. 

Durante o processo de integração desses produtos de software, surgem inúmeros desafios, 

tais como: coordenar equipes de empresas distintas, manter a comunicação ativa entre as partes 

interessadas e organizar testes integrados. Com o objetivo de entender este problema, através de 

uma visão bastante prática e real realizamos um estudo empírico com uma empresa brasileira 

desenvolvedora de produto ERP. Esta dissertação apresenta o PIE (Process oriented Integration 

of ERP), uma proposta para sistematizar o processo de integração entre produto ERP e outros 

produtos de software. A principal contribuição do processo de integração proposto é garantir a 

gestão eficiente dos processos de negócio em ambientes colaborativos. Em particular, espera-se 

que uma abordagem sistemática para o processo de integração seja capaz de aumentar a 

transparência e a disponibilidade de informações, contribuindo assim para alinhar os objetivos do 

negócio com as soluções tecnológicas. 

Palavras-chave: Modelagem de Processos de Negócio, Integração de produtos de software, 

Enterprise Resource Planning – ERP. 
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Abstract 
The increasing business globalization stimulates enterprises to stop working in a pure 

competitive environment and to establish partnerships with the aim of joining values to their 

products and services. Before this scene, the investments in Information Technology are always 

increasing although the organizations have already understood that the organizational problems 

and the insertion of technology results in charging. The impact of changes depends on how the 

new technologies will affect the environment and organizational culture. For this reason, 

uncountable enterprises started to adopt some approaches planned for the integration of their 

Information Systems (IS), searching for new methods to help to align the IS to the organization 

strategy and to get better results with that. 

Nowadays, enterprises of different fields are acquiring software solutions available in the 

market. One of the main software solutions acquired are Enterprise Resource Planning (ERP) 

systems. In particular in medium and large organization the ERP by itself is not able to carry its 

mission out. It needs to integrate itself to other information systems of the enterprise or to 

systems from other enterprises in order that the information flows through all the productive 

chain. 

During the integration process of these software products, uncountable challenges come 

out, such as: coordinate teams of different companies, to maintain active communication among 

stakeholders and organizing integrated testing. With the aim of understanding this problem 

though a very practical and realistic view, we did an empirical study with a Brazilian enterprise 

which is developing am ERP product. This Dissertation presents the PIE (Process oriented 

Integration of ERP), a proposal of systematize the integration process between the ERP product 

and other software products. The main contribution of the integration process proposed is to 

assure the efficient management of the business processes in a collaborative environment. In 

particular, we hope that a systematic approach to the integration process will be able to increase 

the more transparency and the availability of the information contributing, in this way, to align 

business aims to technological solutions. 

 

Keywords: Business Modeling Processes, Software Products Integration, Enterprise Resource 

Planning (ERP). 
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Capítulo 1 

1. Introdução 
 

Este capítulo relata as principais motivações para realização deste trabalho, lista os 

objetivos e as contribuições, além da estrutura da dissertação. As motivações apresentam o 

contexto e o problema de pesquisa. As contribuições da dissertação visam justificar os objetivos 

de pesquisa almejados, e, finalmente, mostra como está estruturada o restante da presente 

dissertação. 
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1.1 Motivações 

A crescente globalização dos negócios estimula que empresas deixem de operar em um 

ambiente puramente competitivo e passem a estabelecer alianças para atuar como parceiros com 

o objetivo de agregar valor aos seus produtos e serviços. Neste contexto, diversos autores têm 

observado uma crescente tendência de empresas de TI atuando em um Ecossistema de Software 

(Jansen et al., 2009 e Bosch, 2009). Atualmente, empresas de diversas áreas estão adquirindo 

soluções de software disponíveis no mercado. Tais soluções são conhecidas como produtos 

COTS (Commercial Off The Shelf) (Oberndorf, 1997). Exemplos de COTS são ERP (Enterprise 

Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), entre outros.      

Muitas dessas soluções precisam ser integradas para manter as informações disponíveis e 

acessíveis em um local centralizado para a obtenção e tratamento adequado das informações para 

a tomada de decisão. Esta atividade de integração entre sistemas não é trivial (Souza, 2000).  

Manter o escopo de uma integração e implantá-lo no tempo desejado e no custo estimado é uma 

missão que desafia não só a área de TI (tecnologia da informação) da empresa contratante, mas 

também as equipes de implantação das empresas dos sistemas contratados. É comum observar 

dificuldades em coordenar equipes de empresas distintas, que possuem culturas diferentes onde o 

líder deste conjunto de equipes deve ser o próprio cliente que muitas vezes não tem habilidade 

necessária para conduzir o projeto da integração. Tradicionalmente, a integração entre ERP e 

outros sistemas é realizada pontualmente, fazendo parte do projeto de implantação do novo 

produto. No entanto, mais importante do que realizar a integração entre produtos de software, é 

garantir que os processos de negócio estejam coordenados. 

Neste contexto, a motivação para conduzir esta pesquisa é devido à complexidade das 

atividades necessárias para integrar produtos de software de fornecedores distintos, onde essas 

atividades precisam ser bem planejadas e conduzidas para garantir o sucesso da integração. Esta 

observação tem sido notada a partir da experiência prática da autora desta dissertação em 

projetos de integração de ERP, além de relatos na literatura (Souza, 2000 e Themistocleous, 

2001). Nossa suposição é que um processo sistemático para apoiar a integração entre produtos 

ERP e outros sistemas poderá melhorar o alinhamento entre as áreas de negócio e TI de 

organizações que utilizam produtos ERP para gestão de seus negócios. 
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1.2 Objetivos e Contribuições 

O objetivo principal desta pesquisa é definir um processo para sistematizar a integração 

de produtos de softwares de fornecedores distintos a fim de garantir transparência e 

disponibilidade das informações disponíveis em diferentes sistemas. 

A partir deste objetivo principal são estabelecidas as contribuições acadêmicas e 

industriais desta dissertação.  

A contribuição acadêmica é a elaboração do processo PIE (Process oriented Integration 

of ERP). O PIE foi concebido para apoiar a integração entre sistemas ERP e outros produtos de 

software. Ele foi inspirado na metodologia de gerenciamento de projetos PMBOK (Project 

Management Body of Knowledge) e no BPM (Business Process Management). O PIE possui três 

fases, as atividades de cada fase e os templates dos artefatos necessários para execução dessas 

atividades, bem como os papéis envolvidos encontram-se descritos no Capítulo 4. 

Como contribuição industrial, o PIE pode ser utilizado em projetos de implantação de 

ERP em organizações de diversos setores e tamanhos. Em particular, o PIE está sendo adotado 

para resolver um problema real enfrentado por uma empresa brasileira desenvolvedora de ERP, a 

Procenge. Esta empresa apesar de já trabalhar, em sua fábrica de software, com a preocupação 

constante na melhoria dos seus processos organizacionais, ainda não tinha um processo definido 

especificamente para apoiar o processo de integração do seu ERP com outros sistemas de 

clientes. 

1.3 Estrutura da Dissertação 

Este trabalho está dividido em cinco capítulos. Este capítulo apresenta as motivações, os 

objetivos e as contribuições da dissertação. 

O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico que fundamentou a realização da pesquisa e 

inclui: o conceito de ecossistema de software e os produtos COTS que compõem esse 

ecossistema; a evolução do Enterprise Resource Planning-ERP; questões importantes sobre 

integração de produtos de software; além da definição de modelagem de processos de negócio. 

No Capítulo 3 está a metodologia elaborada para a realização do estudo empírico e o 

contexto onde ele foi desenvolvido, assim como apresenta os resultados do estudo. 

No Capítulo 4, a proposta da pesquisa é desenvolvida. É apresentado o Process oriented 

Integration of ERP – PIE, com suas características, papéis envolvidos, fases e artefatos 
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produzidos pelas atividades do PIE. Além disso, é apresentado um estudo comparativo com um 

processo de integração de produtos de software, desenvolvido pelo Software Engineering 

Institute (SEI): o EPIC (Evolutionary Process for Integrating COTS-based Systems), 

demonstrando as inovações e limitações do PIE. 

Finalmente, o Capítulo 5 descreve as considerações finais da dissertação, discutindo as 

contribuições, limitações e trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

2. Referêncial Teórico  
 

Este capítulo apresenta o referencial teórico do trabalho. A Seção 2.1 explica o que é 

um ecossistema de software. Na Seção 2.2 são descritos os conceitos de produtos de software 

COTS presentes na literatura. A Seção 2.3 apresenta a evolução do Enterprise Resource 

Planning – ERP. Na Seção 2.4, é apresentada uma visão geral sobre integração de produto de 

software, além do EPIC (Evolutionary Process for Integrating COTS-based Systems) 

desenvolvido pelo Software Engineering Institute (SEI). Finalmente, na Seção 2.5, são 

apresentas notações de modelagem de processos de negócio. 
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2.1  Ecossistema de Software 

Nos primórdios da sociedade industrial, cada unidade organizacional se preocupava em 

aperfeiçoar suas próprias atividades internas, e não as cadeias de atividades como um todo, que 

criam os bens ou serviços de interesse de seus clientes (De Sordi, 2008).  Com a chegada da 

globalização dos mercados, a competição ficou mais acirrada o que ocasionou, juntamente com 

as evoluções tecnológicas, mudanças no foco principal das organizações para ser 

prioritariamente os clientes, mais conscientes das suas escolhas e exigentes por um tratamento 

individualizado. Nesse contexto, as empresas vendedoras de software evoluíram de unidades 

independentes para uma rede interdependente de fornecedores de serviços e software, de clientes 

proativos com os quais se constrói customizações compartilhadas. Assim, empresas vendedoras 

de produtos de software devem considerar seus papéis estratégicos num ecossistema de software 

para sobreviver. 

Antes de conceituar ecossistema de software, é importante detalhar o significado de 

ecossistema. Para Ferreira (2009), ecossistema é o “conjunto dos seres vivos e elementos 

inanimados nas numerosas interações de um meio natural (floresta, campo, mar)”. Na área da 

biologia, Branco (1989), definiu ecossistema como “um sistema funcional o qual inclui os 

organismos de uma comunidade natural junto a seu ambiente. Sistema aberto integrado pelos 

organismos vivos (inclusive o homem) e os elementos não vivos de um setor ambiental definido 

no tempo e no espaço, cujas propriedades globais de funcionamento e auto-regulação derivam da 

interação entre seus componentes, tanto pertencentes aos sistemas naturais como àqueles 

modificados ou organizados pelo próprio homem.” 

Ecossistema de software é uma tendência para tratar a crescente colaboração entre 

fornecedores de soluções de sistemas de informação (SI), clientes, entidades governamentais e 

outras partes interessadas dentro deste contexto. Jansen (2009) define ecossistema de software 

(Software Ecosystem) como um conjunto de negócios (empresas/entidades) que funcionam como 

uma unidade e interagem com um mercado compartilhado para fornecer software e serviços, 

levando em consideração o relacionamento entre eles. Bosch (2009) define ecossistema de 

software como um conjunto de soluções de software que permitem apoiar e automatizar as 

atividades e transações realizadas no ecossistema de negócios. Bosch (2009) chama de 

ecossistema comercial o que uni as soluções de software e serviços com as organizações que as 

fornecem. O iPhone e o Microsoft CRM são exemplos de ecossistemas citados por Bocsh 

(2009). Vários fornecedores de software desenvolvem soluções para a plataforma desses 

ecossistemas. 



Capítulo 2 – Referêncial Teórico 

 
7

  O ecossistema de software trata de uma questão muito importante que é a preocupação 

com o valor do produto e/ou serviço oferecido ao cliente, seja ele um individuo ou uma 

organização (Messerschmitt e Szyperski, 2003). Atualmente, organizações integram seus 

negócios numa complexa rede de fornecimento de software a fim de torná-las mais competitivas 

para atender seus clientes com mais rapidez e melhor qualidade. Empresas de sucesso aspiram 

por alianças e aquisições que sejam complementares ao seu próprio negócio como uma forma de 

competir e crescer (Gao e Iyer, 2009). No entanto, essa cadeia precisa ser gerenciada 

eficientemente para garantir a coordenação, desenvolvimento e controle das atividades de 

produção e assegurar a entrega dos produtos e serviços com qualidade.  

Segundo Jansen (2009), é necessário analisar o Ecossistema de Software em três 

diferentes perspectivas que se completam na busca de soluções, conforme ilustrado na Figura 01: 

O nível de ecossistema de software (software ecosytem level - SECO), o nível da rede de 

fornecimento de software (software supply network level - SS�) e o nível do vendedor de 

software (software vendor level - ISV). 

 

Figura 01 - Perspectivas do Ecossistema de Software (Jansen et al., 2009). 

A Software Vendor Level (ISV) é uma entidade organizacional que desenvolve produtos 

de software para o Software Ecosystem Level (SECO), como por exemplo, empresas 

desenvolvedoras de produtos ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer 

Relationship Management) e SCM (Supply Chain Management). O principal objetivo dessas 

empresas é maximizar o lucro através da venda de software e serviços relacionados. Elas 

precisam planejar o seu portofólio e a linha de produto que irão desenvolver com uma visão 
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global do ambiente onde os seus produtos serão comercializados. Com base nesta visão é 

possível definir com mais segurança a arquitetura na qual serão desenvolvidos seus produtos, 

proporcionando maior portabilidade e facilidade no compartilhamento das informações deste 

ambiente (Jansen, 2009). 

A Software Supply �etwork (SSN) é um conjunto de software, hardware e serviços 

unidos, integrando informações entre empresas para satisfazer as necessidades do mercado. Para 

manter a SSN é necessário estabelecer e manter as relações entre fornecedores e compradores 

distintos, sincronizar as liberações de versões e garantir a qualidade da rede (Jansen, 2009). Para 

isso, é importante definir quais os fornecedores e compradores da rede e o grau de 

compatibilidade de suas arquiteturas. Nesta camada do ecossistema, encontramos os clientes das 

empresas desenvolvedoras de produtos de software (ISV), com um conjunto de produtos 

interligando as informações entre os seus departamentos e entre empresas. 

O Software Ecosystem Level (SECO) corresponde a um conjunto de empresas 

funcionando como uma unidade e interagindo com um mercado compartilhado de software e 

serviços. Este compartilhamento, muitas vezes, é apoiado por uma plataforma tecnológica 

comum do mercado, e operada através de intercâmbio de informações, recursos e artefatos 

(Jansen, 2009). No Capítulo 3, serão ilustrados três exemplos de ecossistemas de software tendo 

como produto central um ERP. 

Antes de aprofundarmos o tema sobre processo de integração de produtos de software no 

contexto de um ecossistema de software, é necessário conceitualizar e destacar a importância da 

tecnologia da informação e dos sistemas de informação que compõem esse ecossistema. 

Segundo Gordon (Gordon e Gordon, 2006): “Tecnologia da informação (TI) inclui 

hardware, software, sistemas de gerenciamento de banco de dados e tecnologia de comunicação 

de dados”. Os avanços nesta área tornaram possível obter, gerir e usar grandes quantidades de 

informação a um custo relativamente baixo. É justamente diante deste cenário de ecossistema de 

software, que se destaca a importância da área de tecnologia da informação (TI) como fator 

estratégico. 

Segundo Laudon (Laudon e Laudon, 2007), “sistema de informação (SI) pode ser 

definido tecnicamente como um conjunto de componentes inter-relacionados que coletam (ou 

recuperam), processam, armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar a tomada de 

decisões, a coordenação e o controle de uma organização”. Além de auxiliar na análise dos 

problemas possibilitando uma maior visibilidade dos assuntos complexos, ajudando na busca de 

soluções e criação de novos produtos. Tais sistemas têm como maior objetivo o apoio aos 
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processos de tomada de decisão na empresa e seu foco está direcionado ao principal negócio 

empresarial (O`Brien, 2001).  

Sob a perspectiva de grupo de usuário, os sistemas de informação podem ser classificados 

da seguinte forma (Laudon e Laudon, 2007): 

Sistemas de Processamento de Transações – SPTs: O objetivo é a automação das atividades de 

rotina da empresa, ou seja, transações da empresa. Tornando as informações mais precisas. Os 

gerentes os utilizam para monitorar as operações internas e as relações da empresa com o 

ambiente externo. Eles são importantes fontes de informações para outros tipos de sistema. Em 

geral, os SPTs são tão críticos para uma empresa que, uma falha ou uma paralisação por algumas 

horas pode provocar prejuízo a empresa e até danos a outras empresas a ela ligadas. 

Sistemas de Informações Gerenciais – SIGs: Fornecem relatórios que permitem a eficácia da 

gestão das várias atividades da empresa, diferentemente do SPT, cujo objetivo é a eficiência dos 

processos. Os SIGs não são flexíveis e sua capacidade analítica é reduzida, utilizando rotinas 

simples, sintetizando informações e realizando comparações, sem utilizar técnicas estatísticas 

avançadas ou modelos matemáticos complexos. 

Sistemas de Apoio de Decisão – SADs: Suporta a tomada de decisão na fase em que os 

problemas estão semi-estruturados ou não estruturados, considerando o estilo do decisor. Uma 

vez que, dispões de flexibilidade, por meio da utilização de pacotes de software específicos, para 

simular e construir cenários que são montados por meio da modelagem de problemas. Os SADs 

utilizam informações obtidas do SPT e do SIG, porém frequentemente recorrem a informações 

de fontes externas, como por exemplo: valor de ações ou preços de produtos e serviços dos 

concorrentes. Os SADs condensam grandes quantidades de dados em um formato adequado para 

os tomadores de decisão os analisarem. 

Sistemas de Apoio Executivo – SAEs: Voltado para o executivo da empresa envolvendo 

usualmente um foco estratégico na tomada de decisão. Abordam decisões não-rotineiras que 

exigem bom senso e grande capacidade de avaliação e percepção. Eles obtem informações do 

SIG e SAD, além das informações externas. Os SAEs filtram, comprimem e rastreiam dados 

críticos, exibindo apenas o que é mais importante para a tomada de decisão dos executivos. 

Conforme descrito na Figura 02, é possível identificar como os sistemas de informação 

estão inter-relacionados. Os SPTs, geralmente, são a principal fonte de dados para os demais 

sistemas. Os SAEs recebem os dados vindos dos sistemas de níveis inferiores e os outros tipos de 

sistemas, trocam dados entre si. 
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Figura 02 - Inter-relacionamentos entre sistesmas (Adaptado de Laudon e Laudon, 2007). 

 

O grau de competência que as organizações possuem ao lidar com seus Sistemas de 

Informação (SI) é cada vez mais um fator decisivo para o seu sucesso. Conseguir explorá-los 

como geradores de vantagens competitivas representa a missão mais importante das equipes de 

SI das empresas que percebem na Tecnologia da Informação (TI) um fator estratégico. Uma 

organização pode perceber SI como algo que é necessário a fim de permanecer no negócio, 

enquanto outras organizações podem ver neles grande potencial de oportunidades estratégicas. 

Com os crescentes investimentos em TI, as organizações já compreenderam que a 

tecnologia em si não pode resolver todos os problemas organizacionais e que a introdução da 

tecnologia resulta em mudança. O impacto da mudança depende do motivo e de como a 

tecnologia é utilizada. Por esse motivo inúmeras empresas começaram a adotar abordagens 

planejadas para os seus Sistemas de Informação (SI), buscando novos métodos para ajudar a 

alinhar os SI à estratégia da organização e obter melhores resultados com isso. Muitos desses SIs 

são COTS (Commercial Off-The-Shelf) disponíveis no mercado ou da própria organização, os 

chamados sistemas legados. Na próxima seção serão apresentados sistemas de informação do 

tipo COTS, também conhecidos como software de prateleira. 



Capítulo 2 – Referêncial Teórico 

 
11

2.2 Produtos COTS  

Produto COTS (Commercial Off-The-Shelf) é um software comercial, com código fonte 

não disponível e com versões periódicas (Deifel, 1999) e que pode ser comprado ou licenciado 

(Oberndorf, 1997). Um produto COTS possui as seguintes características (Comella-Dorda et al., 

2004): 

• pode ser vendido, alugado ou licenciado para o público em geral; 

• oferecido por um fornecedor para obter lucro; 

• é mantido por um fornecedor, que retem os direitos intelectuais; 

• possui múltiplas cópias; 

• pode ser usado sem modificações internas. 

Existem também produtos Off The Shelf que não são vendidos por empresas fornecedoras 

mas disponibilizados para a comunidade, como por exemplo: freeware ou open source, ou seja, 

produtos de licença gratuita ou de código aberto. Eles possuem múltiplas cópias, mas o 

fornecedor não tem o objetivo de obter lucro diretamente com a venda do produto (Comella-

Dorda et al., 2004). 

Na década de 90, houve um aumento considerável no número de organizações que 

optaram por desenvolver as suas soluções de software através da aquisição de COTS. 

Importantes organizações como NASA e DoD (Departamento of Defense dos Estados Unidos), 

afirmaram ter obtido sucesso com redução de custos e prazos de desenvolvimento de software 

com o uso de COTS em seus projetos (Sousa et al., 1999). 

O desenvolvimento de produtos de software representa um importante e crescente 

segmento da indústria de software. O objetivo principal de empresas de produtos de software é 

desenvolver e disponibilizar software para um amplo mercado consumidor, onde o produto de 

software não é desenvolvido visando um cliente específico, mas vários clientes distribuídos 

geograficamente (Sawyer, 2001). Neste contexto, faz-se necessário explicar a definição de 

COTS-basead system (CBS) que é qualquer sistema parcial ou totalmente construído usando 

produtos COTS como parte integrante (Comella-Dorda et al., 2004).  

Quando o CBS é composto por produtos COTS, geralmente de um único fornecedor e 

comercializado como um produto único ou como uma suíte de produtos, ele é chamado de 

COTS-solution system (CSS) (Comella-Dorda et al., 2004). COTS-solution system são 

facilmente encontrados em domínios como folha de pagamento, recursos humanos, 

gerenciamento financeiro, controle de produção, gestão de relacionamento com o cliente (CRM 
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– Customer Relationship Management), gestão da cadeia de suprimentos (SCM – Supply Chain 

Management), sistemas integrados de gestão (ERP – Enterprise Resource Planning) entre outros.  

Alguns fornecedores de âmbito internacinal de COTS-solution system são: PeopleSoft, Oracle e 

SAP e de âmbito nacional são: TOTVS, Procenge, entre outros. Quando o CBS é composto por 

produtos COTS de fornecedores distintos e até concorrentes, são chamados de COTS-Aggregate 

System, neste caso é necessário realizar a integração de funcionalidades dos produtos COTS de 

fornecedores diferentes (Comella-Dorda et al., 2004). 

Nesta dissertação iremos considerar que os termos: “produto COTS”, “produto de 

software” e “COTS-solution system” como, simplesmente, COTS.  O termo COTS-Aggregate 

System será tratado como “integração de COTS” ou “integração de produtos de software”. A 

próxima seção irá descrever um exemplo de produto COTS, o sistema Enterprise Resource 

Planning (ERP) por ser a integração com ERP o foco principal deste trabalho. 

2.3  Enterprise Resource Planning - ERP 

Sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) ou produtos ERP podem ser classificados 

como soluções do tipo COTS-solution system.  Para Davenport (1998), o ERP é um software que 

promete a integração das informações que fluem pela empresa.  Os ERPs impõem sua própria 

lógica à estratégia, à cultura e à organização da empresa. É uma solução genérica que procura 

atender a todo tipo de empresa e seu projeto reflete uma série de hipóteses sobre como operam as 

organizações. É desenvolvido para refletir as melhores práticas de negócio, porém são os clientes 

que devem definir a melhor prática para sua empresa. Os fornecedores de ERP desenvolvem seu 

sistema de forma que as customizações necessárias durante a implantação sejam realizadas de forma 

rápida e fácil.  

Para melhor entendermos a evolução do ERP, é necessário retornarmos à década de 70, 

quando surgiram os MRPs (Material Requirement Planning) visando resolver os problemas de 

planejamento das requisições de materiais. Eles eram um conjunto de sistemas (pacotes) que 

“conversavam” entre si e possibilitavam o planejamento dos insumos e o gerenciamento dos 

processos produtivos, porém a tecnologia ainda era muito cara.  Só na década de 80, com a 

evolução tecnológica e a expansão das redes de computadores houve a substituição dos 

mainframes pelos servidores, reduzindo drasticamente os custos, resultando na evolução dos 

MRPs para MRP II (Manufacturing Resource Plannig ou Planejamento dos Recursos de 

Manufatura) que controlava outras atividades como mão-de-obra e equipamentos.  Ainda na 

década de 80, os MRPs evoluíram para os ERPs que eram conhecidos como pacotes integrados 
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de gestão, contemplando as áreas de finanças, contabilidade, recursos humanos, compras e 

vendas, mas foi na década de 90 que a nomenclatura ERP ganhou força. 

Um ERP além de manter todas as informações da empresa em um banco de dados único e 

centralizado, permite a consulta em tempo real dessas informações. O objetivo da adoção de um 

ERP, não é simplesmente a implantação de um software, mas através da tecnologia da 

informação, melhorar os processos de negócio. Segundo Turban (2005), os sistemas ERP 

surgiram da necessidade de integrar os processos de produção, compras e gerenciamento de 

estoque com o objetivo de reduzir os estoques e melhorar a eficiência da cadeia de fornecimento. 

Para atingir este objetivo, o ERP enfrenta várias dificuldades, tais como, pacotes de ERP 

incompletos ou pouco robustos, problemas de parametrização, problemas de integração, 

problemas de baixo desempenho do sistema, entre outros. Segundo Krasner (2000), essas 

dificuldades estão relacionadas a três perspectivas: administração, usuário e questões técnicas 

que serão detalhadas nas seções seguintes, juntamente com as características do ERP e seus 

benefícios. 

2.3.1 Características dos sistemas ERP 

Um estudo comparativo das características dos ERPs, realizada por Mendes e Escrivão 

Filho (2002), é apresentada na Tabela 01. Segundo a pesquisa, as quatro características mais 

fortes analisadas nos sistemas ERP são:  

• Atende todas as áreas da empresa; 

• Permite a integração das áreas da empresa 

• Suporta a necessidade de informação das áreas 

• Orientação a processos 

Após uma análise das características relacionas por Mendes e Escrivão Filho (2002), é 

possível concluir que muitos ERPs existem no mercado nacional e internacional, mas poucos são 

aqueles que possuem todas as características necessárias para atender plenamente a necessidade 

de uma organização. Geralmente, durante a implantação de um ERP, surge a necessidade de 

integrar outros COTS. Esses COTS podem ser sistemas legados ou outros softwares 

fundamentais para a execução das regras de negócio especificas da organização. 
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Tabela 01 - Características dos Sistemas ERP (Mendes e Escrivão Filho 2002). 

 

Os ERPs controlam e fornecem suporte a todos os processos operacionais, produtivos, 

administrativos e comerciais da empresa.  Devido a esta característica, a sua implantação exige 

que a empresa se reorganize, tendo como foco o processo do negócio como um todo, e não mais 

os limites departamentais e muitas vezes, nem os limites corporativos, permitindo visualizar a 

integração de informações não só entre departamentos da mesma empresa mas, também entre 

empresas distintas. Neste contexto, a integração de ERP com outros sistemas é um aspecto 

fundamental para gestão dos negócios de empresas que estão organizadas dentro de um 

ecossistema de software. 

2.3.2 Benefícios dos Sistemas ERP 

Muitos são os benefícios esperados quando uma organização adquire um ERP devido aos 

altos custos envolvidos na implementação e manutenção (Davenport, 1998). 
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Na Tabela 02, estão relacionados os principais benefícios destacados por vários autores 

na pequisa realizada por Mendes e Escrivão Filho (2002). Observa-se que o controle e gestão e a 

integração entre as áreas foram os benefícios mais citados. 

Outra pesquisa realizada pela Deloitte Consulting (1998) com 64 empresas americanas 

que realizaram a implantação de sistemas ERP destacou os seguintes benefícios: 

• Melhoria do desempenho dos processos de negócio; 

• Suporte a processos da cadeia de fornecimento; 

• Suporte a empresas globalizadas; 

• Utilização de ERP como infraestrutura tecnológica; 

• Redução do tempo do ciclo pedido/produção/entrega; 

• Redução do nível de estoque e 

• Aumento de produtividade. 

 

Tabela 02 - Benefícios dos Sistemas ERP (Mendes e Escrivão Filho 2002). 
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Embora muitos autores mencionem a orientação a processos (Tabela 02), como uma das 

características dos sistemas ERP, na prática, percebe-se que as empresas têm dificuldades em se 

estruturar em torno de seus processos, abandonando as estruturas funcionais (Mendes e Escrivão 

Filho, 2002). Quando confrontada a realidade empresarial com a teoria, verifica-se que embora 

na teoria, o sistema ERP deva se adequar à empresa e não o contrário, na prática a adequação do 

sistema às particularidades da empresa tem um alto custo. Frequentemente, as empresas não têm 

recursos suficientes para investir nas customizações necessárias e optam por se adaptarem aos 

processos do ERP (Mendes e Escrivão Filho, 2002). Diante deste cenário, faz-se necessário 

destacarmos algumas dificuldades relacionadas à adoção de sistemas ERP. 

2.3.3 Dificuldades relacionadas aos sistemas ERP 

Como já citamos para Krasner (2000), é necessário analisar as dificuldades relacionadas 

aos sistemas ERP em três perspectivas: administração, usuário e questões técnicas. Na 

perspectiva de administração destacam-se os seguintes problemas: processo de tomada de 

decisão mal estruturado ou inexistente; falha na comunicação entre os diversos níveis de usuários 

e entre as próprias equipes de implementação; ausência de um plano de administração de testes 

integrados. Quanto à perspectiva do usuário, Krasner (2000) destaca que a aceitação do usuário é 

o principal obstáculo de uma implantação de ERP. Quanto às questões técnicas, os principais 

problemas identificados foram: 

• Pacotes de ERP incompletos e pouco robustos; 

• Problemas de integração; 

• Problemas de parametrização e 

• Problemas de baixo desempenho do sistema. 

Dentre as dificuldades citadas, os problemas de integração foram os que motivaram esta 

dissertação. Outros autores como Souza (2000) e Themistocleous (2001) reforçam a preocupação 

dos problemas de integração relacionados à implantação de sistemas ERP. 

Souza (2000), afirma que os sistemas ERP, geralmente, são implantados em organizações 

que já possuem outros sistemas, os denominados sistemas legados e a integração total com esses 

sistemas, é considerada a maior vantagem atribuída às implantações. No entanto, elas são 

extremamente complexas em função da necessidade de uma série de interfaces entre os sistemas. 

Essas interfaces estão diretamente relacionadas à abordagem geral de integração de TI na 

empresa. Essa abordagem geral corresponde a estratégia da empresa com relação à integração de 
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suas informações, de seus processos de negócio e consequentemente de seus sistemas de 

informação. Como já citado em seções anteriores, dependendo da forma como as organizações 

lidam com seus sistemas de informação elas podem se tornar mais competitivas ou não.  

Themistocleous (2001) enfatiza o problema da integração de ERP da seguinte forma: 

“Apesar dos pacotes ERP serem descritos e promovidos como ‘conjunto integrado’, eles 

enfrentam sérios problemas de integração [...] os pacotes ERP não são projetados para ligar 

outros sistemas autônomos. Como resultado, um número relevante de aplicativos incoparáveis 

entre si co-existem com os sistemas ERP nas companhias e os pacotes ERP fracassam em 

fornecer-lhes uma infra-estrutura integrada de TI.”   

 

Integração 
de ERP 

Aspectos Organizacionais Aspectos Tecnológicos 

Benefícios  • Redução de mão de obra; 
• Integração dos processos permitindo 

maior controle sobre a informação; 
• Entrada única de informação no 

sistema; 
• Aumento da competitividade da 

empresa através da integração das 
atividades; 

• Atendimento da integração global 
(pacotes internacionais); 

• Disponibilização em tempo real de 
informações alimentadas no sistema. 

• Eliminação da 
fragmentação dos sistemas 
de informação da empresa; 

• Eliminação de interfaces 
entre sistemas isolados; 

• Eliminação da necessidade 
de manutenção em 
diversos sistemas isolados 
e diferentes. 

• Consumação da visão de 
sistemas integrados. 

Problemas  • Dificuldades na implantação: mudança 
cultural de visão departamental para a 
visão de processos; 

• Dificuldades na implantação: as 
decisões devem ser tomadas em 
conjunto por todos os departamentos 
envolvidos; 

• Entrada de dados incorretos pode ser 
imediatamente propagada pelo sistema; 

• Necessidade de utilização de 
consultoria para implementação; 

• Altos custos e prazo de 
implementação; 

• Possível incompatibilidade entre 
estratégia da empresa e a lógica do 
ERP. 

• Maior preocupação sobre a 
disponibilidade do sistema 
(se um módulo não estiver 
operacional, pode 
inviabilizar a utilização de 
outros módulos); 

• Maior dificuldade para 
fazer a utilização de 
versões e alterações no 
sistema, devido à 
necessidade de acordo 
entre todos os 
departamentos envolvidos. 

 
Tabela 03 - Benefícios e problemas associados à integração (adaptado de Souza e Zwicker, 1999). 
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Diante do exposto, com relação às dificuldades das integrações durante a implantação de 

um ERP, na Tabela 03, relacionamos os benefícios esperados e os problemas potenciais das 

integrações. Os benefícios e problemas foram relacionados considerando os aspectos 

organizacionais e aspectos tecnológicos destacados por Souza e Zwicker (1999). Observa-se que 

os benefícios nos aspectos organizacionais não visam apenas a integração da informação e dos 

processos de negócio. Além disto, há a preocupação com a competitividade da empresa. Já os 

benefícios nos aspectos tecnológicos correspondem a diminuir a complexidade e variedade de 

sistemas de informações isolados. Quanto aos problemas nos aspectos organizacionais, destaca-

se a necessidade da mudança cultural da visão departamental para a visão de processos e a 

importância pela integridade e corretude da informação no momento da sua entrada no sistema. 

Os problemas na visão dos aspectos tecnológicos envolvem a preocupação da disponibilidade de 

todos os módulos envolvidos na solução e atualização sincronizada de suas versões. 

Na próxima seção, nos aprofundaremos no tema Integração de Produto de Software, que é 

o ponto principal desta dissertação, com o objetivo de obter uma visão ampla das técnicas e 

abordagens disponíveis na literatura para auxiliar a integração de produtos de software. 

2.4  Integração de Produtos de Software 

Para as organizações, a integração entre produtos de software tornou-se um autêntico 

desafio, principalmente, nas implantações de ERPs que gerenciam as informações em seu banco 

de dados único. Uma pesquisa realizada com 500 empresas de TI líderes de mercado, em 2002, 

constatou que integração de produtos de software é uma das áreas da TI onde as empresas mais 

investem, chegando a 24% do orçamento destinado a TI (Yeager, 2002). Outra pesquisa 

realizada pela Bain & Company e publicada pelo Journal of Business Strategy, identificou que 

mais de 85% dos executivos consideram o desempenho de sua cadeia de valor estendida como 

uma de suas maiores prioridades, porém menos de 7% armazenam as informações que 

necessitam para acompanhar esse desempenho (Cook, 2003), uma das causas é a falta de 

integração entre seus sistemas. O que indica que muito ainda será investido em integrações de 

produtos de software dentro e fora dos limites organizacionais.  
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2.4.1 Visão geral de integração de produtos de software 

O Planejamento do Sistema de Informação alinhado com o Planejamento Estratégico 

desempenha um papel de agente de mudança nas organizações, principalmente pelo potencial de 

benefícios oferecidos pelo seu resultado e pelas possibilidades de oportunidades de negócios 

(Luftman et al., 1993).  O alinhamento deve ser amplamente estudado, discutido e adaptado à 

realidade da organização.  

Inúmeros desafios surgem durante o processo de integração de produtos de software, os 

clientes exigem agilidade nas definições dos requisitos e das informações que precisam ser 

integradas, é necessário alinhar as prioridades com as empresas parceiras e coordenar equipes 

que atuam em sistemas distintos. Além disso, é fundamental determinar as fronteiras de cada 

sistema integrante e garantir que as evoluções dos sistemas integrados não afetem a integração e 

conseqüentemente o funcionamento dos processos de negócio. Diante deste cenário, é necessária 

uma sistematização do processo de integração entre sistemas. 

O processo para garantir que diferentes produtos de software trabalhem juntos, como um 

todo integrado, é chamado Gestão Integrada das Aplicações (Enterprise Application Integration 

- EAI). O objetivo de abordagens de EAI é criar soluções de negócio integrando sistemas 

heterogêneos através de tecnologias baseadas em serviços e componentes (De Sordi, 2008).  

A Erro! Fonte de referência não encontrada., ilustra a evolução das integrações dos 

produtos de software, inicialmente os produtos de software estavam interligados como uma teia, 

depois evoluíram para os pacotes integrados Enterprise Resource Planning (ERP), que 

posteriormente foram complementados com outros produtos, como CRM (Customer 

Relationship Management), SCM (Supply Chain Management) e sistemas legados. O EAI visa 

ter uma gestão integrada dos diversos produtos de software.  
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Figura 03 - Evolução da integração de SI (Martins, 2005). 

 

Segundo De Sordi (2008), há três tipos principais de soluções para integração de dados:  

1. Application-to-Application (A2A): especializadas na integração de sistemas de um 

mesmo ambiente/empresa; 

2. Business-to-Business (B2B): especializadas na integração entre sistemas de 

diferentes ambientes/empresas via Internet; 

3. Eletronic Data Interchange (EDI): especializadas na integração entre sistemas de 

diferentes ambientes/empresas, mas via link dedicado não Internet; 

A implantação de um ERP exige da empresa foco nos seus processos como um todo e 

não em seus limites departamentais levando em consideração a integração com outros sistemas 

que o complementam.  O correto alinhamento entre o negócio da organização e o sistema ERP 

depende de um bom funcionamento dos processos de negócio (Smith e Fingar, 2003). Esse 

correto alinhamento pode necessitar do apoio da tecnologia da informação através das 

integrações dos produtos de software existentes na organização. 

Segundo Berente (2009), há quatro princípios a considerar em um processo de integração 

de sistemas com relação à informação: 
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1. Acessibilidade (aceessibility): a informação é facilmente disponível em várias 

funcionalidades; 

2. Disponibilidade (timeless): a informação está disponível quando necessário; 

3. Transparência (transparency): a informação é compreensível; 

4. Granularidade (granularity): a informação está no nível adequado de 

granularidade. 

Para garantir o correto alinhamento entre sistemas distintos, os princípios descritos por 

Berene (2009) precisam ser considerados durante o processo de integração entre produtos de 

software.  

Na próxima seção iremos apresentar um processo de integração desenvolvido pelo 

Software Engineering Institute (SEI) que serviu de base na elaboração do processo proposto 

nesta dissertação. Em particular, no capítulo 4 é apresentada uma comparação entre o processo 

proposto pelo SEI e o processo proposto nesta dissertação.  

2.4.2 Evolutionary Process for Integrating COTS-based Systems 

(EPIC) 

Com objetivo de apoiar o processo de integração entre produtos COTS, o Software 

Engineering Institute (SEI) desenvolveu o EPIC (Evolutionary Process for Integrating COTS-

based Systems). O EPIC auxilia organizações a construir, integrar e dar suporte a soluções 

baseadas em COTS e outros componentes pré-existentes (Albert e Brownsword, 2002) para 

soluções críticas. O termo componente é utilizado em EPIC, incluindo componentes de 

hardware e software chamados "pacotes de prateleira", sistemas legados, reutilização de 

bibliotecas e outros tipos de reuso. O EPIC surgiu a partir de necessidades da Força Aérea dos 

Estados Unidos e foi construído integrando as formas de trabalhar do Software Engineering 

Institute (SEI) e o Rational Unified Process (RUP). O SEI contribuiu com sua extensa pesquisa 

sobre gerenciamento de COTS baseado em sistemas e técnicas de engenharia de software, 

específicas para COTS. Enquanto o RUP auxiliou na escolha das fases, dos marcos, dos 

principais artefatos, termos e descrições, além do RUP considerar essencial o gerenciamento de 

projetos e atividades de planejamento, garantia de qualidade, gerenciamento de requisitos e 

gerência de configuração (Albert e Brownsword, 2002). 
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Segundo Albert e Brownsword (2002), os requisitos que devem ser considerados para 

decidir se será necessária a criação de um processo de integração são: 

• criação de um ambiente onde os componentes e as tendências do mercado definem a 

solução; 

• a composição da solução será composta por diversos componentes; 

• implementando as práticas de engenharia de software no formato espiral ou iterativa; 

• suporte para a solução atual e a solução integrada; 

• balancear componentes novos no mercado ou ainda em desenvolvimento e componentes 

estáveis; 

• definir se a abordagem da solução será de componentes isolados ou vários componentes 

de um único fornecedor já integrados verticalmente; 

• incorporar atividades que possibilitem a alteração do usuário final do processo; 

• manter e documentar cada componente da solução. 

O EPIC valoriza a participação dos stakeholders em todo o processo decisório sobre a 

solução, desde a negociação dos requisitos necessários para a solução da integração até a fase 

final da integração. A evolução da solução ocorre através de várias iterações, cada iteração é 

divida em quatro esferas, conforme ilustrado na Figura 04: Plan, Gather information, Assemble e 

Assess. Na Plan, é elaborado o Development Plan, documento do planejamento do processo 

como um todo, onde são definidas quantas iterações existirão, quais os termos genéricos e 

principais marcos. Também, é elaborado o Iteration Plan com o planejamento de cada iteração, 

neste plano, são definidos os recursos, o custo, o cronograma e quais os objetivos devem ser 

alcançados em um pequeno intervalo de tempo.  
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Figura 04 - As iterações do EPIC (Albert e Brownsword, 2002). 

Na Gather Information, são coletadas informações necessárias para que os objetivos da 

iteração sejam alcançados. Nas primeiras iterações são produzidos os artefatos que nas próximas 

iterações serão incrementados com mais informações. Na Assemble, ocorre a validação dos 

resultados propostos como solução (Executable Representations), nas primeiras iterações o que 

pode ser exposto para validação ainda é pouco, porém, nas últimas iterações as validações 

podem ser realizadas através de protótipos de boa qualidade. A Assess é a etapa de revisão dos 

resultados da iteração e decisão do que será excluído ou não. Os riscos são avaliados e a lista de 

stakeholders é revisada para decidir quais continuam validando a solução. As quatro esferas do 

EPIC ocorrem em sucessivas iterações. Cada iteração é planejada com seus objetivos 

específicos, normalmente, tem a duração de uma a oito semanas.   

As iterações do EPIC são gerenciadas pelas quatro fases do RUP (Inception, Elaboration, 

Construction e Transition) e associadas a três pontos focais (Ciclo de Vida dos Objetivos, Ciclo 

de Vida da Arquitetura e o Início da Capacidade Operacional) conforme a  Figura 05 (Albert e 

Brownsword, 2002). 

O ciclo de vida dos objetivos (Life-cycle Objectives - LCO) finaliza a fase de inspeção 

que após a negociação com os stakeholders identifica os casos de negócios mais críticos da 

solução.  Esse conjunto de casos de negócio é considerado como Cenário Primário da Operação 

e devem ser suficientes para a elaboração da arquitetura da solução que será desenvolvida na fase 

de elaboração. 



Capítulo 2 – Referêncial Teórico 

 
24

 

Figura 05 - Fases do EPIC (Albert e Brownsword, 2002). 

O ciclo de vida da arquitetura (Life-cycle Architecture – LCA) finaliza a fase de 

elaboração com a definição da arquitetura da solução. Esta fase corresponde a definição de 

protótipos para integração de componentes e migração de dados. 

O marco de Início da Capacidade Operacional (Initial Operational Capability – IOC) 

finaliza a fase de Construção quando os stakeholders verificam a qualidade do que foi produzido 

e define se a solução será implantada em produção em uma versão definitiva ou em versão beta, 

dependendo da estratégia de implantação para a fase de transição. 

Como já citado, o EPIC valoriza a participação dos stakeholders durante o 

desenvolvimento da solução. Um dos principais stakeholders é o usuário final que irá utilizar a 

solução desenvolvida, ele é o responsável por gerenciar as mudanças dos processos de negócio e 

através do seu conhecimento é realizada a modelagem dos processos para que a solução seja 

adequada a sua realidade. 

O EPIC foi o processo de integração com COTS que mais se identificou com o problema 

que esta dissertação objetiva investigar. Com o objetivo de apresentar uma análise ampla dos 

trabalhos disponíveis na literatura, na seção seguinte, iremos apresentar outros processos de 

integração de COTS com perspectivas diferentes do EPIC. 

2.4.3 Outros processos de integração de produtos de software 

Durante a pesquisa bibliográfica não foi encontrado nenhum outro processo de integração 

de produtos de software que considerasse os processos internos da empresa desenvolvedora. 

Porém foram identificadas várias propostas sobre o tema com perspectivas distintas: 
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• Sousa (1999), analisou o impacto dos COTS no processo de engenharia de 

requisitos, citou dois modelos de ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas 

com COTS: COTS Intensive System (CIS) e o COTS Integreted System 

Development (CISD), ambos desenvolvidos sob a perspectiva da empresa que irá 

adquirir a solução e que pode ou não desenvolvê-la. 

• Borsoi (2008), apresentou uma arquitetura de processos para integração dos 

processos entre fábricas de softwares que irão realizar integração de seus 

produtos. A arquitetura proposta considerou que a integração entre as fábricas 

desenvolvem as atividades relacionadas ao ciclo de vida do software de maneira 

cooperativa visando objetivos comuns. Segundo Borsoi (2008), “para que haja 

integração podem ser necessárias mudanças em aspectos conceituais, estruturais e 

técnicos das fábricas de software.”. Essa proposta visa resolver o problema de 

fábricas de software que desenvolvem soluções únicas e não para empresas 

desenvolvedoras de produtos de software que serão comercializados em larga 

escala para diversos clientes. 

Exceto o EPIC, nenhuma das perspectivas encontradas atendeu ao problema de 

sistematizar o processo de integração entre COTS do ponto de vista da empresa desenvolvedora 

dos produtos de software. Empresa esta que necessita integrar seu produto com vários outros 

produtos de empresas distintas, seja por motivos estratégicos ou apenas para atender a 

necessidade de um cliente específico. 

Na próxima seção, para a conclusão do referencial teórico, apresentamos uma breve 

discussão sobre Modelagem de Processos de Negócio com a premissa de que a visibilidade das 

informações que precisam ser integradas depende de um mapeamento dos processos de negócio 

bem definido. 

2.5  Modelagem de Processos de Gegócio 

Segundo Pereira (2008), modelar processos é uma atividade que compreende a análise, a 

otimização e o redesenho do novo processo. Também, conhecida como “modelagem to be” 

(modelagem do estado futuro). Com o mapeamento dos processos é possível realizar a análise do 

processo atual (Cenário As Is), identificando os gargalos, funções críticas, integrações internas e 

externas, melhorias propostas, etc. Diante desta análise do processo atual pode ser construída 

uma proposta para o redesenho do processo ou um novo processo de fato (Cenário To Be) que 

contemple as soluções para os problemas identificados no processo atual. 
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Nas pesquisas do Gartner Group dos últimos 4 (quatro) anos (2005 a 2008), a gestão e a 

melhoria de processos de negócio têm sido apontadas como prioridade número um entre os Chief 

Information Officers (CIOs) (Gartner, 2005 a 2008). Desenvolver um ambiente de comunicação, 

que permita aos diversos produtos de software da organização trocar informações de forma 

eficaz, atendendo à crescente demanda dos processos de negócio por comunicação integrada, 

representa um grande desafio para a área de TI, como já observado nas seções anteriores deste 

capítulo. 

Em conseqüência desse desafio, para auxiliar a análise e compreensão da complexidade 

de uma organização, a Modelagem de Processos de Negócio torna-se um pré-requisito para 

integração dos produtos de software. Com isso, modelar os processos de negócio de uma 

empresa em um contexto global significa não apenas estabelecer regras de comportamento, mas 

também expressar a forma como os processos poderão ser acionados e interagir com sistemas de 

informação diferentes.  

Segundo Baldam (2008), da qualidade total aos sistemas corporativos de gestão, da 

gestão ambiental à adequação às exigências de governança, todas as recentes inovações em 

gestão passam diretamente pelo BPM (Business Process Management). O BPM corresponde, 

inicialmente, a descoberta, projeto e entrega de processos de negócios e posteriormente, inclui o 

controle executivo, administrativo e supervisório desses processos. Para realizar a sua missão o 

BPM necessita utilizar o recurso de modelagem dos processos de negócio. 

Para Davenport (1993) a modelagem de processos de negócio é um conceito que 

disponibiliza ou explicita o negócio para análise e mostra caminhos para sua melhoria. O modelo 

especifica as ações que ocorrem na cadeia de valor da organização e respectivos produtos que 

viabilizam a consecução da estratégia. Interfaces como informações, produtos e serviços entre 

processos e partes da organização devem ser facilmente identificados no modelo, permitindo a 

análise da estrutura organizacional frente aos processos realizados. O modelo também contém as 

regras do negócio e os documentos básicos utilizados pelos processos. 

Foram desenvolvidas diversas notações para a modelagem de processos de negócio, a 

maioria delas traz em sua essência a integração e a visualização dos processos e utilizam a 

tecnologia da informação para representar a complexidade inerente dos processos de negócio. Na 

próxima seção iremos apresentar algumas dessas notações e justificar a escolha de uma delas 

para ser utilizada para elaboração do processo de integração. 
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2.5.1 Gotações para a modelagem de processos de negócio 

Segundo Pinto Filho (2007), o modelo de processos de negócio está contido no modelo 

da empresa e a modelagem desses processos teve origem nos processos de desenvolvimento de 

software, apesar de sua base teórica ser a reengenharia de processos.  

Nesta seção iremos descrever as principais características de algumas notações utilizadas 

para modelagem de processos de negócio como: fluxograma, UML (Unified Modeling 

Language) e BPMN (Business Process Modeling �otation). 

1. Fluxograma: possibilita entender o funcionamento interno e a relação existente entre as 

atividades e os processos empresariais, fornecendo uma representação gráfica das 

atividades que compõem o processo (Pinto Filho, 2007). Os principais tipos de 

fluxogramas e suas principais características estão expostos na Tabela 04. 

Tipo Características 
Diagrama de bloco As atividades são expressas por retângulos entre setas 

que representam o fluxo de informação e ou o 
relacionamento entre as atividades. 

Fluxograma padrão ANSI 
(American �ational 

Standards Intitute) 

Fornece detalhes sobre a execução do processo, 
contemplando, inclusive, pontos de decisão nos 
mesmos moldes dos fluxogramas utilizados para 
demonstrar a lógica dos algoritmos de computador. 

Fluxograma funcional Permite visualizar o fluxo das atividades entre as várias 
áreas funcionais da organização, possibilitando a 
compreensão interfuncional do processo. 

Fluxograma geográfico Oferece a possibilidade de se conhecer o fluxo físico 
das atividades, isto é, como essas realmente ocorrem 
dentro da empresa, levando-se em consideração o 
layout das instalações. 

Tabela 04 - Principais tipos x características dos fluxogramas (adaptado de Pinto Filho, 2007). 

2. UML (Unified Modeling Language): foi submetida pela OMG (Object Management 

Group) em 1994 e tem sido utilizada por várias empresas desenvolvedoras de software. A 

UML tem 13 diagramas, cada um é utilizado em diferentes fases do ciclo de vida de 

desenvolvimento do software. Os diagramas estão divididos em três grupos: diagramas 

estruturais, diagramas comportamentais e diagramas de interação. No grupo de diagramas 

comportamentais há o diagrama de atividade que é o mais apropriado para a modelagem 

de processos, ele representa os fluxos das atividades no processo. Pinto Filho (2007) 

destaca as principais vantagens da utilização da UML, conforme Tabela 05 e alerta que a 

utilização da UML como a única linguagem para representação de diferentes modelos de 
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negócio requer cuidados, para evitar que haja erros de interpretação dos diversos leitores 

(usuários, analistas, gerentes e clientes). 

Vantagens Comentário 
Linguagem comum entre 
analistas de negócio e 
desenvolvedores 

Permite modelar o processo de negócio com os 
mesmos símbolos, diagramas e outras formas de 
notação utilizadas pela equipe de desenvolvimento que 
irá criar ou automatizar os processos. Essa abordagem 
evita que haja desconexões durante a transformação do 
modelo de negócio para o modelo do sistema. 

Visual Permite modelar, visualmente, como o negócio é 
operado, respondendo às perguntas “quem?”, “o quê?” 
e “como?” por meio de símbolos e diagramas definidos 
na linguagem. 

Orientada a objetos Por ser uma linguagem sob perspectiva orientada a 
objetos, UML permite criar-se um modelo de “objeto 
de negócio”, que ajuda a mostrar como pessoas e 
recursos (materiais, informações etc.) estão 
relacionados e como eles interagem para executar o 
processo em questão. 

Descreve processos de 
negócios de forma 
estruturada e dinâmica 

Tem diversos tipos de diagramas que permitem 
representar informação de diferentes ângulos. Essas 
visões ortogonais descrevem o negócio 
completamente, provendo informações significativas 
para níveis diferentes de stakeholder. 

Ajuda a focar no cliente A metodologia de modelagem de negócio com UML 
gira em torno de casos de uso de negócio, que enfatiza 
como um processo de negócio fornece valor ao cliente. 

Ajuda a gerar melhores 
requisitos de sistemas 

Em razão das ricas descrições dos relacionamentos 
entre componentes, atores de negócios e outras 
entidades, com UML é muito mais fácil identificar 
onde um sistema se encaixa melhor dentro do contexto 
do negócio. 

Tabela 05 - Vantagens da UML (adaptado de Pinto Filho, 2007). 

3.  BPMN (Business Process Modeling �otation): Foi desenvolvida pela BPMI.org 

(Business Process Management Initiative) e em 2005 se uniu a OMG, esta forte aliança 

tornou o BPMN o padrão da indústria. Conforme o próprio documento do BPMN “o 

objetivo principal da BPMN é prover uma notação que seja de fácil entendimento por 

todos os usuários de negócios, desde os analistas de negócios que esboçam os processos 

iniciais, até os desenvolvedores responsáveis por implementar a tecnologia que irá 

executar tais processos, e as pessoas de negócio que irão monitorar e gerenciar esses 

processos. BPMN procura criar uma ponte padrão” (OMG, 2008).   

Os diagramas de negócio usando BPMN são chamados de BPD (Business Process 

Diagram), eles  têm  elementos principais  que  suportam  os  requisitos  de  uma  notação 

simples, esses  elementos  são  divididos  em  quatro  categorias:  objetos  de  fluxo,   
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objetos de conexão, raias (swimlanes) e artefatos. A 

Tabela 06  apresenta os principais elementos de cada categoria. 

Categoria Elemento Comentário 
Objetos de 
fluxo 

 

Evento é representado por um círculo e 
corresponde a algo que acontece durante a 
execução de um processo de negócio. 
Existem três tipos de eventos: início, 
intermediário e final. 

Objetos de 
fluxo 

 

Atividade é representada por um retângulo 
com as bordas arredondadas, corresponde 
ao trabalho realizado. Há dois tipos: tarefa 
e subprocesso. O símbolo do subprocesso 
possui um sinal de “+” (mais) no centro 
inferior da figura. 

Objetos de 
fluxo 

 

Gateway é representado por um losângulo 
e é utilizado para controlar convergência e 
divergência de um Fluxo de Seqüência. 
Ele determina as decisões que provocam as 
quebras e junções de caminhos. O tipo de 
comportamento será indicado por símbolos 
internos ao losângulo. 

Objetos de 
conexão 

 Fluxo seqüencial é utilizado para mostrar 
a ordem com as atividades serão 
executadas em um processo. 

Objetos de 
conexão  

Fluxo de mensagem é usado para mostrar 
o fluxo de mensagem entre duas entidades. 

Objetos de 
conexão 

 
Associação é utilizada para associar 
informações entre os objetos do fluxo. 

Raias 
(swimlanes) 

 

Pool representa um participante do 
processo. Corresponde a um container 
gráfico com as várias atividades de um 
mesmo participante. 

Raias 
(swimlanes) 

 

Lane é uma subdivisão dentro do Pool de 
forma vertical ou horizontal. É utilizado 
para categorizar e organizar as atividades 
dentro de um Pool. 

Artefatos 

 

Dados não afetam diretamente o fluxo de 
execução ou de mensagens. Tem como 
objetivo oferecer informações para as 
atividades. 

Artefatos 

 

Grupo é utilizado com o objetivo de 
documentar e facilitar a análise de um 
grupo de atividades. 

Artefatos 

 

Anotações são utilizadas para fornecer 
mais informações adicionais sobre o 
processamento do processo. 

Tabela 06 - Principais elementos do BPMG. 
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Existem inúmeras outras notações para modelagem de processos de negócio, porém, o 

objetivo desta seção era apresentar as mais utilizadas pela indústria. Em particular, escolhemos 

utilizar a notação BPMN para definir os artefatos do processo proposto nesta pesquisa. A escolha 

por BPMN justifica-se por ela ser padronizada pela OMG (OMG, 2008) e considerada o padrão 

de modelagem amplamente adotado na indústria. Outra vantagem de BPMN é sua facilidade de 

entendimento por pessoas de diferentes perfis, desde desenvolvedores até analistas e gestores, 

facilitando assim a visibilidade dos processos modelados com BPMN por todos os stakeholders 

envolvidos. 
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Capítulo 3 

3. Estudo Empírico 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar a metodologia de pesquisa utilizada para a 

realização do estudo empírico, além de contextualizar o ambiente da organização onde a 

pesquisa foi desenvolvida, e apresentar os resultados do estudo. 
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3.1. Metodologia de Pesquisa 

O método empírico utilizado foi o de pesquisa-ação. Segundo Easterbrook (2008), em 

uma pesquisa-ação, os pesquisadores além de investigar o problema, eles tentam resolvê-lo no 

mundo real. Embora a maioria dos métodos do estudo empírico observa o mundo como ele 

existe atualmente, na pesquisa-ação os pesquisadores pretendem intervir nas situações estudadas 

com a finalidade explícita de melhorar a situação. A pesquisa-ação é utilizada na área de ciências 

sociais e médicas desde meados do século XX. Foi introduzida na comunidade de Sistemas de 

Informação em 1985 por Wood-Hapen. Porém, apenas no final da década de 1990 é que sua 

popularidade aumentou nas investigações acadêmicas na área de Sistemas de Informação 

Baskerville (1999).  

O objetivo do estudo empírico foi investigar, através de uma abordagem exploratória, as 

principais necessidades e dificuldades enfrentadas por empresas participantes de um Ecossistema 

de software durante a integração de ERP com outros sistemas de informação. Dessa forma, a 

partir dos resultados do estudo empírico, foi possível obter um entendimento prático sobre o 

problema estudado nesta dissertação e assim propor uma abordagem que esteja alinhada com o 

mundo real.  

O estudo empírico foi realizado em uma empresa desenvolvedora de sistemas ERP 

baseada em Recife. A metodologia de pesquisa adotada utilizou técnicas de pesquisa-ação, 

análise documental, grupo focal e conversas informais com stakeholders (gerentes de projeto, 

analistas, desenvolvedores, clientes). A pesquisa teve um caráter exploratório onde informações 

relevantes para elaboração da proposta foram coletadas e analisadas. Nosso objetivo não foi 

testar hipóteses pré-estabelecidas, mas investigar idéias, padrões e tendências. 

Na próxima seção é apresentado o contexto da empresa onde o estudo foi desenvolvido, 

com o objetivo de explicar um pouco da sua história, sua estrutura e suas dificuldades, muitas 

delas semelhantes a outras empresas do mesmo segmento de mercado e com as mesmas 

características. 

3.2. Contexto da Empresa 

O estudo empírico foi conduzido na Procenge, uma empresa com mais de 30 anos de 

experiência na área de Tecnologia da Informação e especializada no desenvolvimento de 

sistemas de gestão em diversas áreas. A Procenge foi fundada em 1972, dedica-se ao 

desenvolvimento de sistemas de gestão em diversas áreas de atuação. A empresa tem como 
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parceiros estratégicos de tecnologia e negócios empresas de atuação nacional e internacional, 

como Oracle, IBM, Microsoft, Imgram, CESAR, entre outras. Aliada a todas essas 

características, a Procenge é uma das empresas âncora do Porto Digital, parque tecnológico 

localizado no antigo porto do Recife. 

Um dos maiores projetos da Procenge é o Pirâmide, um ERP (Enterprise Resources 

Plannig ou Solução de Gestão Empresarial), para o mercado privado, utilizado hoje por mais de 

600 empresas e com mais de 4.000 usuários no Brasil. Os principais módulos do ERP são: 

Contabilidade, Financeiro, Estoque, Compras, Vendas, Escrita Fiscal, Ativo Fixo, Recursos 

Humanos e Industrial. O Pirâmide atende a clientes de diversos segmentos de negócios, tais 

como sucroalcooleiro, saneamento, planos de saúde, hospitais, indústria, atacadista, shopping 

centers, construtoras, empresa de serviços e organizações do terceiro setor.  

  A estrutura do produto Pirâmide conta com uma fábrica de software, uma operação 

comercial de marketing e vendas e um grupo de consultoria de negócios e implantação de 

sistemas distribuídos em várias localidades do país. Esse ambiente tem certificação ISO 9001 e 

MPS.BR nível F e CMMI-nível 2. O processo de desenvolvimento do Pirâmide têm sido 

amplamente remodelado a partir das experiências obtidas durante as certificação do MPS.BR e 

CMMI.  

O produto Pirâmide é um software em constante evolução, para o qual periodicamente 

são liberadas novas versões com manutenções evolutivas e corretivas que agregam novas 

funcionalidades e melhorias ao sistema. Estas manutenções são provenientes de solicitações de 

mudanças, feitas por clientes externos ou internos, registradas no sistema de workflow, que são 

implementadas através de projetos de desenvolvimento das novas versões.  Os clientes externos 

são os clientes que geram as solicitações de mudanças diretamente no sistema de workflow (help-

desk) ou através do contato com o departamento de atendimento ao cliente da Procenge. Já os 

clientes internos correspondem às áreas internas da Procenge, como por exemplo, a área de 

testes, a área de implantação do produto, etc.  

Para um melhor entendimento sobre o contexto de clientes internos, é importante destacar 

a existência dos projetos de implantação do produto, coordenados pela área de implantação que 

geram demandas de solicitações de mudança para o projeto de desenvolvimento do produto. É de 

extrema importância o sincronismo entre os cronogramas dos projetos de implantação com o 

cronograma do produto que determina o escopo dos projetos de desenvolvimento das novas 

versões. Uma falta de sincronismo entre esses cronogramas impacta diretamente em atrasos no 

cumprimento dos prazos de implantações acordadas em contratos comerciais e na satisfação dos 

clientes.  
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Na seção seguinte iremos descrever o ciclo de vida de um projeto de desenvolvimento de 

nova versão do Pirâmide. 

3.2.1. Ciclo de Vida do Projeto de Versão do Pirâmide 

O mercado que o Pirâmide atua exige cada vez mais uma resposta rápida às necessidades 

dos clientes, fazendo com que o ciclo da versão tenha um curto intervalo de tempo para a 

realização de todas as etapas do projeto.  É necessário fazer estimativas cada vez mais precisas, 

ter uma grande capacidade de negociar o escopo da versão junto aos clientes, priorizando 

requisitos que realmente irão aumentar a sua satisfação e agregar valor ao produto. 

  As atividades do ciclo de vida dos projetos de versão do Pirâmide são distribuídas entre 

praticamente todas as áreas da empresa responsáveis pelo desenvolvimento do produto. Os 

processos de Engenharia de Software estão presentes desde o levantamento de requisitos 

executados pelos analistas de negócio e gerentes de projetos de implantação até a liberação da 

versão pela área de testes, passando pela área de desenvolvimento, na qual é executada a maioria 

dos processos. As atividades executadas por cada área são relacionadas e dependentes umas das 

outras, sendo cada área em certo momento cliente ou fornecedora de artefatos e produtos que 

serão utilizados no dia a dia da organização. Embora as versões sejam liberadas a cada dois 

meses, a duração do projeto de uma versão é maior, pois sempre começa, aproximadamente, 15 

dias antes da liberação da versão anterior. Este é um ciclo extremamente curto e os requisitos 

devem ser cuidadosamente especificados, levando em consideração a sua prioridade e 

contribuição para aumentar o valor agregado do produto em cada nova versão. 

A Figura 06 ilustra o ciclo de vida dos projetos de desenvolvimento das versões do 

produto Pirâmide que muito se assemelha aos ciclos de vida dos projetos de versão de produtos 

de software em geral. 

O plano do projeto de desenvolvimento da versão define como o projeto será executado, 

monitorado e controlado, e deverá ser mantido e acompanhado durante todo o ciclo de vida do 

projeto.  Este plano é composto por: premissas, restrições, stakeholders, escopo do projeto, 

inclusive escopo negativo, ferramentas, recursos, treinamentos necessários, análise de riscos, 

controle de dados relevantes e os marcos do projeto. Uma das principais premissas do projeto de 

versão são datas pré-fixadas, principalmente, quando na versão estão planejadas as 

implementações de funcionalidades com prazo legal, onde envolvem multas financeiras para a 

Procenge, como fornecedor da solução, e para o cliente, caso não cumpra a exigência legal na 

data estabelecida. Outra seção importante do plano de projetos é a do escopo negativo, é 
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fundamental para manter a satisfação do cliente, ter a capacidade de gerenciar as suas 

expectativas e ser transparente com relação às soluções que lhe são oferecidas. 

 

 

Figura 06 - Ciclo de vida dos projetos de desenvolvimento das versões do produto Pirâmide. 

Durante a pesquisa, observou-se uma demanda crescente de solicitações de mudança 

provenientes da necessidade de implantar novas integrações com produtos de software de outros 

fornecedores.  Em 2007, tinham projetos de versões que não tinham nenhuma integração no 

cronograma, já em 2008, a média de integrações era de 1 (uma) por projeto de versão e em 2009 

a média aumentou para 3 integrações por projeto de versão. A cada projeto de versão surgem 

mais integrações com outros produtos de software, onde geralmente o produto Pirâmide é o 

sistema central da integração, conseqüentemente, ele é responsável por gerenciar a integração do 

ponto de vista das regras e dos processos de negócio. 

Nas próximas seções iremos exemplificar três ecossistemas de software onde o Pirâmide 

está inserido e as integrações com produtos de software que foram desenvolvidas para manter o 

ecossistema vivo, ou seja, manter o ecossistema de software funcional, com os processos 

organizacionais integrados  e as informações fluindo corretamente entre os produtos de software. 
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3.2.2. Ecossistema 1: Governo Federal 

O primeiro ecossistema que iremos exemplificar surgiu de uma necessidade legal de 

implementar uma integração com as Secretarias da Fazenda dos Estados (SEFAZ, 2009). A 

exigência legal do Governo Federal correspondia à obrigatoriedade de fornecer informações 

fiscais, contábeis e de faturamento para a SEFAZ. 

A SEFAZ estabeleceu que, para determinados segmentos de mercado, a emissão da nota 

fiscal seria eletrônica e não mais em papel. O envio da informação da nota fiscal eletrônica 

deveria ser feita em tempo real, ou seja, no ato da geração da nota no sistema ERP, ela deveria 

ser enviada para a SEFAZ, via internet, e só após a sua aprovação pelo sistema da SEFAZ é que 

a ação de emissão da nota no ERP poderia ser concluída e os demais processos de faturamento 

podem ser executados. 

Devido ao pouco tempo para o desenvolvimento de uma solução própria para realizar 

essa comunicação com a SEFAZ, a Procenge optou por estabelecer uma parceria com uma 

empresa no mercado, que já possuía um produto de software pronto para realizar toda essa 

transação com a SEFAZ. Conforme demonstrada na Figura 07, foi necessário desenvolver uma 

integração com o produto deste parceiro para atender a exigência legal da Nota Fiscal Eletrônica 

(SEFAZ, 2009). Na mesma Figura 07, observa-se que existem mais duas integrações entre o 

Pirâmide e a SEFAZ que correspondem a troca de informações fiscais e contábeis diretamente 

com os sistemas da SEFAZ. O projeto da SEFAZ que irá receber essas informações foi 

denominado de SPED (Sistema Público de Escrituração Digital). No SPED a troca de 

informações não é em tempo real e o desenvolvimento desta integração foi realizada pela própria 

Procenge. A periodicidade do envio de informações fiscais é mensal e das informações contábeis 

é anual. 
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Figura 07 - Ecossistema 1 - Governo Federal. 

A integração da nota fiscal eletrônica foi desenvolvida no ano de 2007, a de informações 

contábeis em 2008 e a de informações fiscais em 2009. O que nos leva a concluir que além das 

demandas de mercado com relação às necessidades dos clientes, existem demandas de 

funcionalidades legais, impostas pelo governo que geram a necessidade de integrar o Pirâmide 

aos seus sistemas. 

3.2.3. Ecossistema 2: Grupo Empresarial de Farmácias 

O segundo exemplo de ecossistema corresponde ao segmento de mercado de um grupo 

empresarial de farmácias. Conforme demonstrado na Figura 08, esse grupo empresarial é 

composto por várias lojas de farmácias e uma distribuidora. As lojas realizam suas vendas 

através de um sistema ECF (Emissor de Cupom Fiscal), esse sistema registra as informações 

fiscais que precisam ser enviadas para a SEFAZ mensalmente. Como o envio dessas informações 

é realizado pelo Pirâmide há a necessidade de uma integração entre os sistemas ECF e Pirâmide, 

para que essas informações sejam centralizadas no ERP.  
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Figura 08 - Ecossistema 2 - Grupo Empresarial de Farmácias. 

 

Dentro deste mesmo grupo empresarial, fazendo parte do mesmo ecossistema, temos a 

distribuidora de medicamentos que controla toda a logística de compra, venda e distribuição das 

mercadorias vendidas pelas farmácias. Neste ponto, encontramos outra necessidade de 

integração entre o sistema de controle logístico e o Pirâmide para que o recebimento e a geração 

das notas fiscais eletrônicas sejam realizadas com a aprovação da SEFAZ, tanto as notas de saída 

de mercadoria (NFS) como de entrada de mercadoria (NFE) precisam ser enviadas para o 

Pirâmide para que posteriormente as informações contábeis e fiscais sejam organizadas e 

enviadas à SEFAZ.  
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3.2.4. Ecossistema 3: Plano de Saúde 

O terceiro exemplo de ecossistema corresponde ao segmento de mercado de planos de 

saúde que possuem hospitais próprios. A Figura 09, ilustra os sistemas integrados com o 

Pirâmide para formação desse ecossistema. Além do sistema de gestão do plano de saúde que 

precisa integrar as informações de vendas dos novos planos e as informações de consumo que 

significam a utilização do plano pelos associados (consultas, exames, etc). Todas as informações 

fiscais e contábeis relacionadas a essas operações de venda e consumo precisam ser centralizadas 

no ERP, além da exigência legal do envio dessas informações para a SEFAZ. 

Quando o plano de saúde possui rede própria de hospitais surge mais um ponto de 

integração com os sistemas hospitalares que fornecem as informações de consumo do plano 

realizado pelos associados. Alguns planos de saúde oferecem um atendimento domiciliar a seus 

associados, todo o consumo realizado por este serviço é controlado por um sistema 

independente, muitas vezes é um sistema legado. Novamente, surge a necessidade de integrar as 

informações de consumo com o Pirâmide. Como demonstrado na Figura 09, o segmento de 

plano de saúde também tem a exigência legal de fornecer as informações fiscais e contábeis para 

a SEFAZ. 

É importante ressaltar que independente da exigência legal do Governo Federal com 

relação ao envio das informações à SEFAZ, a necessidade de centralizar as informações, fiscais, 

financeiras e contábeis no ERP sempre existiu. Apenas com essas informações centralizadas, é 

possível realizar análises gerenciais para tomadas de decisões estratégicas. 
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Figura 09 - Ecossistema 3 - Plano de Saúde. 

 

Esses foram apenas alguns exemplos do contexto onde o Pirâmide está inserido como 

sistema participante de um ecossistema de software mais amplo, nossa experiência sugere que 

geralmente uma nova implantação do Pirâmide envolve algum tipo de integração com outros 

sistemas de clientes. Na próxima seção iremos apresentar as etapas da realização do estudo 

empírico para elaboração do processo de integração descrito no capítulo 4. 

3.3. Etapas do Estudo Empírico 

É importante salientar que a autora desta dissertação atua como coordenadora do produto 

Pirâmide e é responsável por suas integrações. Diante deste cenário, durante todo o estudo 

empírico foi utilizado um diário para registrar as anotações dos acontecimentos do dia-a-dia da 

empresa, tais como: ata de reuniões, relação de atividades, problemas identificados, ações 
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preventivas e corretivas, planejamentos de projetos futuros, planejamento de manutenção de 

integrações já em produção, necessidades dos clientes, necessidades estratégicas da organização 

desenvolvedora e dos clientes, qualquer tipo de informação relevante ao tema era registrado e 

depois minuciosamente estudado. 

 

Figura 10 - Etapas do estudo empírico. 

Conforme demonstrado na Figura 10, o estudo empírico foi realizado através de quatro 

etapas:  

1. Diagnosticar o problema: Nesta etapa foi realizado um grupo focal (Martins, 

2008) composto pelo Superintendente do produto ERP, pela Gerente de 

Desenvolvimento do ERP e pelo Coordenador do SEPG (Software Engineering 

Process Group), responsável pelos processos de MPS.Br (Melhoria de Processos 

de Software Brasileiro) e CMMI (Capability Maturity Model Integration) na 

empresa. O objetivo deste grupo focal foi identificar os problemas com as 

integrações existentes com o ERP.  

2. Investigar os projetos de integração: Foi realizada uma pesquisa documental 

nos projetos de integração do Pirâmide. A coleta de informações foi obtida a 

partir de relatórios de lições aprendidas de uma base de projetos de integração dos 

últimos 3 (três) anos, além das informações obtidas a partir da participação ativa 
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em projetos de integração, conversas com os stekaholders e análise dos registros 

diários. 

3. Elaborar lista de requisitos para o processo de integração: após a investigação 

dos projetos de integração foi possível elaborar uma lista de requisitos para 

nortear a elaboração do processo de integração que faz parte das contribuições 

desta dissertação. Essa lista de requisitos de processo encontra-se na Tabela 07 na 

Seção 3.4 (Resultados do Estudo Empírico). 

4. Definir o processo de integração com produto ERP: Elaboração do processo 

proposto (PIE - Process oriented Integration of ERP) através da definição das 

suas características, fases, atividades e principais artefatos. Para ilustrar o fluxo de 

atividades de cada fase foi utilizada à notação BPMN. É importante ressaltar que 

o processo foi proposto a partir de uma perspectiva bastante prática a partir dos 

resultados do estudo empírico, assim como, reflexão da literatura disponível na 

área. O capítulo 4 apresenta o processo proposto de forma detalhada. 

Na próxima seção, apresentaremos os resultados do estudo empírico. Tais resultados 

serviram de entrada para elaboração do processo de integração. 

3.4 Resultados do Estudo Empírico 

Durante a pesquisa, observamos que os desafios de uma integração não se resumem a 

desenvolvê-la e implantá-la, é necessário garantir que as alterações evolutivas, que naturalmente 

ocorrem tanto no ERP quanto nos produtos de software que serão integrados ao ERP, não irão 

afetar negativamente a integração global dos sistemas. Além disso, de acordo com a equipe 

responsável pela integração do Pirâmide, é fundamental sistematizar o processo de integração 

com o objetivo de determinar procedimentos e padrões que garantam a qualidade da implantação 

da integração. De acordo com o grupo focal realizado para diagnosticar os problemas com as 

integrações existentes, constatou-se que um novo processo para apoiar a integração era 

necessário. Após a realização das etapas de diagnosticar o problema e investigar projetos de 

integração foi definida a lista de requisitos necessários para nortear a elaboração do Process 

oriented Integration of ERP (PIE), conforme demonstrada na Tabela 07. A seleção desses 

requisitos foi realizada pela própria pesquisadora. Essa relação de requisitos do processo 
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precisará ser revista na realização de estudos de casos em outras organizações onde as 

necessidades sejam diferentes das encontradas na Procenge. A revisão desses requisitos irá 

auxiliar na identificação dos pontos de adaptação do PIE nesta organização. 

 

Requisitos para 
Elaboração do 
Processo de 
Integração 

Comentário 

Agilidade Atualmente, o mercado exerce forte pressão sobre as empresas 
com relação ao tempo de resposta para o atendimento de suas 
demandas. Com relação ao nosso contexto de desenvolvimento de 
software, é necessário elaborar e aprimorar processos de 
desenvolvimento de produtos de software cada vez mais ágeis. O 
tempo médio para a implementação de uma integração depende do 
seu escopo, pode variar de 1 (um) mês à 6 (meses) ou mais. 

 Simplicidade Para tornar possível o requisito de agilidade é fundamental que o 
processo seja simples de implantar e utilizar, evitando burocracias 
desnecessárias que retardam o fluxo das atividades. 

Eficácia Esse requisito é fundamental para proporcionar sustentabilidade ao 
negócio, ou seja, para manter a empresa competitiva no mercado é 
necessário além de atender com rapidez a demanda, também, 
entregar uma solução de excelente qualidade. 

Acessibilidade As informações precisam está disponíveis para todos os 
participantes da integração. Uma boa comunicação entre as 
equipes é fundamental para mantê-la integrada. 

Transparência O processo precisa ser transparente e explicitamente descrito para 
todos os stakeholders envolvidos e afetados pela integração do 
ERP.  

Tabela 07 - Lista de requisitos para elaboração do processo de integração. 

Diante dos requisitos levantados, o processo a ser proposto precisava ser ágil, simples, 

eficaz, com informações acessíveis e transparentes. Ágil o suficiente para responder ao mercado 

no tempo adequado; simples o necessário para ser implantado com facilidade e sem burocratizar 

os processos já existentes; eficaz para manter a satisfação dos clientes e proporcionar maior 

competitividade ao produto; com informações acessíveis para proporcionar maior integração 

entre os participantes e manter uma boa comunicação; transparente para que todos os envolvidos 

no processo saibam quais são as suas obrigações e responsabilidades. 

Com tudo o que foi exposto sobre o estudo empírico, observa-se os desafios de 

desenvolver um ambiente de comunicação entre diversos produtos de software, de manter a 

satisfação dos clientes de segmentos de mercado distintos e de analisar e compreender a 

complexidade dos processos de negócio de cada organização. Esses desafios podem ser 

frequentemente encontrados em integrações de diferentes ERPs e produtos de software. Com 
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base nesses desafios e nos requisitos necessários para elaboração do processo de integração, 

iremos apresentar no próximo capítulo nossa proposta de processo de integração com ERP. 
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Capítulo 4 

4. PIE: Process oriented Integration of ERP 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar o processo proposto nesta dissertação para 

integração de produtos de software com ERP, o PIE (Process oriented Integration of ERP). O 

PIE foi elaborado considerando a visão da empresa desenvolvedora do ERP que necessita 

integrar o seu produto a outros produtos de fornecedores distintos. Este capítulo também 

apresentará uma comparação do PIE com EPIC com o objetivo de explorar os benefícios e 

limitações do PIE. 
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4.1. Características do PIE 

O objetivo do processo PIE (Process oriented Integration of ERP) é fornecer uma 

abordagem sistemática para apoiar as atividades necessárias para o planejamento, execução e 

manutenção de uma integração ERP com outro produto de software. O processo pretende 

garantir que a solução integrada funcione adequadamente, independente de novas atualizações 

liberadas dos outros sistemas que compõem a solução final.  

A Figura 11 apresenta as três fases do PIE e os objetivos principais de cada fase para que 

a integração seja desenvolvida, implantada e mantida com qualidade. As três fases do PIE são: 

Planejamento, Execução e Manutenção.  

 

Figura 11 - Fases do PIE com seus principais objetivos. 

Na fase de Planejamento, o objetivo principal é realizar a negociação do escopo, do 

custo e do tempo para implementação da integração, esse objetivo é fundamental para o sucesso 

da integração, a partir dele os demais objetivos podem ser atingidos. Quando o escopo da 

integração é bem definido e para a sua implementação são associados adequadamente os custos e 

o tempo, naturalmente os conflitos durante o projeto são menores e a qualidade é maior. Na fase 

de Execução existem dois objetivos: integração das equipes (equipe dos analistas de sistemas 

do ERP e do sistema integrante, além do gerente do projeto) e garantir a qualidade da 

integração. Na fase de Manutenção temos três objetivos: Manter uma comunicação efetiva 

entre as equipes da integração, ter agilidade nas negociações das customizações evolutivas ou 
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corretivas da integração, permitindo desta forma retornar com rapidez ao cliente a solução que 

ele precisa, aproveitando as oportunidades de negócio e o terceiro objetivo de facilidade na 

manutenção técnica da integração, esse objetivo corresponde a produtividade da equipe técnica, 

se a integração foi desenvolvida com qualidade, conseqüentemente a sua manutenção será fácil. 

Conforme apresentado na Figura 11, há uma relação direta entre os objetivos de cada fase. Para 

mantermos uma comunicação efetiva e a agilidade nas negociações, é fundamental que todos os 

envolvidos estejam integrados e para facilitar esta integração das equipes é necessário que as 

regras e responsabilidades estejam bem definidas na negociação do escopo, custo e tempo. Para 

garantir que as manutenções futuras na integração sejam fáceis de serem realizadas é necessário 

que ela tenha sido desenvolvida com qualidade e para isso, é fundamental que os critérios de 

qualidade tenham sido bem definidos na negociação. 

O processo PIE foi elaborado baseado em 12 casos reais de integrações realizadas no 

produto Pirâmide. O processo também foi fortemente influenciado pelo EPIC (Evolutionary 

Process for Integrating COTS-based Systems). No entanto, conforme discutiremos na Seção 5.5, 

nossa proposta apresenta várias inovações em relação ao EPIC. O processo PIE está 

fundamentado em dois pilares: na metodologia de gerenciamento de projetos do PMBOK 

(Project Management Body of Knowledge) (PMI, 2004) e no BPM (Business Process 

Management) (OMG, 2008). Do PMBOK foram herdadas as práticas no gerenciamento de 

projetos como base fundamental para coordenar as atividades da integração, analisar os riscos, 

controlar as mudanças, planejar e realizar a comunicação entre os stakeholders e coletar as lições 

aprendidas. O BPM influenciou diretamente nas etapas de modelagem dos processos de negócio, 

com o objetivo de proporcionar maior visibilidade e melhor entendimento da realidade da 

organização.  

Na elaboração do PIE foram consideradas as seguintes premissas: 

• O processo deve ser genérico podendo ser aplicado em diversas empresas 

desenvolvedoras de produtos de software; 

• Adaptável a empresas que adotam metodologias ágeis ou não de desenvolvimento 

de software; 

• Utilizar uma forma de validar os requisitos da integração que reflita a liguagem de 

negócio da organização; 

• Facilitar a comunicação com as partes interessadas. 

Para documentar as atividades, os papéis e os artefatos foram utilizados os descritivos 

apresentados nas tabelas 8, 9 e 10 respectivamente.  
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Item Descrição 
Nome Identificador da atividade. 
Descrição Descrição da atividade. 
Pré-condições Requisitos que devem ser atendidos para que a atividade possa ser 

iniciada. Pode ser: data, finalização de outras atividades, recursos 
disponíveis. 

Pós-condições Requisitos que devem ser atendidos para que a atividade possa ser 
finalizada. Pode ser: requisitos de validação da atividade, fim de 
outras ativiades. 

Ações A seqüência de procedimentos para realizar a atividade. 
Papel Papel com as habilidades necessárias para realizar a atividade ou 

ser o responsável pela atividade. 
Artefato (entrada) Artefato a ser modificado ou utilizado na produção de um outro 

artefato. 
Artefato (saída) O resultado da atividade. 

Tabela 08 - Modelo padrão descritivo para atividades (adaptado de Borsoi, 2008). 

A definição de papel, para a engenharia de software, é o conjunto de características e 

habilidades necessárias para executar as tarefas de uma atividade, ou seja, a pessoa capaz de 

realizar a atividade. 

 
Item Descrição 

Nome Identificador do papel. 
Descrição Descrição do papel. 
Características 
Comportamentais 

Características comportamentais necessárias para realizar as 
atribuições do papel. 

Características 
Técnicas 

Características técnicas necessárias para realizar as atribuições do 
papel. 

Tabela 09 - Modelo padrão descritivo para papéis (adaptado de Borsoi, 2008). 
 

Na engenharia de software, artefato é o produto de uma ou mais atividades dentro do 

contexto de desenvolvimento de software. 

 
Item Descrição 

Nome Identificador do artefato. 
Descrição Descrição do artefato. Documentação das versões e certificações, 

validações e testes realizados. Cronologia das alterações e de quem 
as realizou. 

Versão Versão atual do template do artefato. 
Proprietário O proprietário do artefato, possibilitando definir políticas de acesso 

e edição. 
Modelo Template, orientações ou critérios para produzir o artefato. 

Tabela 10 - Modelo padrão descritivo para artefatos (adaptado de Borsoi, 2008). 
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Na próxima seção iremos descrever os papéis necessários para a execução correta do PIE. 

O objetivo de detalharmos as descrições e as habilidades de cada papel é facilitar o 

instanciamento do PIE, auxiliando na identificação das funções que cada empresa 

desenvolvedora de software tem em seu quadro funcional. O PIE determina claramente quem irá 

executar cada atividade do processo, delegando as responsabilidades, independente, da estrutura 

organizacional. 

4.2  Aplicabilidade do PIE 

O PIE é proposto para empresas desenvolvedoras de produtos de software para gestão 

organizacional.  O PIE não tem como objetivo definir ou determinar as atividades técnicas 

envolvidas no processo de integração. Essas atividades dependem da metodologia de 

desenvolvimento d a empresa, conseqüentemente, todos os artefatos produzidos e a forma como 

o processo é controlado e monitorado, também, vai depender da metodologia de 

desenvolvimento adotada.  Com essa abstração, o PIE pode ser aplicado tanto em empresas que 

utilizam metodologias tradicionais de desenvolvimento de software, quanto para as que utilizam 

metodologias ágeis. 

O PIE prevê a necessidade de treinamento interno de sua equipe, por este motivo ele é 

proposto para empresas desenvolvedoras de produtos de software que possuem dentro do seu 

processo de negócio, uma área de atendimento ao cliente e uma área de implantação e estas áreas 

precisam ser periodicamente treinadas nas novas implementações das integrações. 

4.3  Papéis do PIE 

Para que um processo organizacional seja eficiente, é imprescindível que todas as pessoas 

envolvidas estejam cientes e capacitadas para realizar o seu papel de forma adequada. Utilizando 

o modelo padrão descritivo para papéis (Tabela 09) serão documentados os papéis necessários 

para a execução de todas as fases do processo PIE. 

As tabelas 11 à 17 documentam todos os papéis necessários para a execução do PIE, 

exceto o papel de Consultor de Referência que corresponde a pessoa responsável por analisar e 

aprovar as mudanças solicitadas à integração, no produto integrante, após a sua implantação. O 

Consultor de Referência é escolhido durante a fase de execução, no início da atividade de 

realizar a reunião de elicitação, que iremos explicar na Seção 4.3.2. O papel do Consultor de 

Referência não está detalhado nos descritivos como os demais papéis do PIE porque a pessoa 
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que irá exercer esse papel será indicada pela empresa do produto de software que será integrado. 

Ela será o ponto focal para as decisões de mudanças evolutivas e corretivas, no produto 

integrante, na fase de manutenção da integração. A pessoa escolhida, preferencialmente, deve ter 

autonomia para aprovar as mudanças necessárias na integração. 

O Consultor Comercial é responsável pela elaboração da proposta comercial que 

dependendo da integração ela pode ter uma proposta única para a integração dos dois produtos 

ou apenas a proposta da parte da integração do ERP. O conteúdo da proposta vai depender do 

modelo de negócio proposto entre as empresas fornecedoras dos produtos de software. 

Item Descrição 
Nome Consultor Comercial 
Descrição Responsável pela elaboração da proposta comercial. 
Características 
Comportamentais 

Comunicação, pró-atividade, relacionamento interpessoal, 
conhecimento / aprendizagem, liderança, habilidade no 
relacionamento com os clientes. 

Características 
Técnicas 

Organização, administração do tempo, Gestão de Negócios, Inglês, 
ferramentas de apoio: Editor de texto, planilha eletrônica, software 
de correio eletrônico,  software de elaboração de apresentação. 

Tabela 11 - Descritivo do papel: Consultor Comercial. 

O papel do Gerente do Projeto é fundamental nas fases de Planejamento e Execução do 

PIE, nessas fases ele é o ponto focal da comunicação entre as equipes envolvidas na integração e 

o responsável pelo projeto da integração, até que a integração seja totalmente implantada. 

 
Item Descrição 

Nome Gerente de Projeto 
Descrição Responsável por gerenciar o projeto da integração. 
Características 
Comportamentais 

Comunicação, pró-atividade, controle do estresse / autocontrole, 
relacionamento interpessoal, experimentação/ flexibilidade, 
conhecimento / aprendizagem. 

Características 
Técnicas 

Organização / administração do tempo, gestão empresarial, 
técnicas de gerenciamento de projetos (PMBOK), técnicas de 
modelagem de processos, metodologia de implantação de sistema, 
técnicas de apresentação, técnicas de levantamento de processos, 
técnicas de planejamento, ferramentas de apoio: Editor de texto, 
planilha eletrônica, software de correio eletrônico,  software de 
planejamento de projetos e elaboração de cronograma. 

Tabela 12 - Descritivo do papel: Gerente de Projeto. 

O Gerente do Produto é o responsável pela evolução do ERP, conseqüentemente, ele é 

responsável por aprovar ou não as novas integrações e definir a prioridade das implementações. 

Seu papel é fundamental tanto na fase de planejamento, para aprovar e priorizar o 
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desenvolvimento da integração, como na fase de manutenção, onde a responsabilidade da 

comunicação que antes era do Gerente de Projetos, passa a ser do Gerente do Produto, 

principalmente, quando há necessidade de alterar funcionalidade da integração. 

Item Descrição 
Nome Gerente do Produto 
Descrição Responsável por gerenciar a evolução do produto, gerenciar 

conflitos entre a área comercial e a área de desenvolvimento e 
priorizar o que deve ser implementado na solução. 

Características 
Comportamentais 

Comunicação Efetiva, Expressão e Reação a Feedback, Persuasão, 
Autoconfiança, Iniciativa, Resistência a Stress, Desenvolvimento 
do Grupo, Lidar com conflitos, Experimentação/ 
Abertura/Flexibilidade, Aprendizagem. 

Características 
Técnicas 

Organização / Administração do Tempo, Técnicas de 
Apresentação, Técnicas de Treinamento. Ferramentas de apoio: 
Editor de texto, planilha eletrônica, software de correio eletrônico,  
software de planejamento de projetos e elaboração de cronograma. 

Tabela 13 - Descritivo do papel: Gerente do Produto. 

Para os papéis de Analista de Sistemas e Analista de Testes são atribuídas atividades nas 

quais eles serão responsáveis por coordená-las ou executá-las, essa decisão vai depender do porte 

da empresa desenvolvedora do produto de software. Se a empresa tiver uma equipe pequena 

onde o próprio Analista de Sistemas realiza a programação, então ele será responsável pela 

execução da atividade, porém, se a equipe de desenvolvimento for maior, quem executará as 

implementações são os desenvolvedores (programadores), neste segundo caso, o Analista de 

Sistemas, será responsável pela análise e coordenação da atividade. O mesmo raciocínio se 

aplica ao Analista de Testes. 

Item Descrição 
Nome Analista de Sistemas 
Descrição Responsável por estimar o esforço necessário para cada 

implementação, elicitar os requisitos, coordenar o 
desenvolvimento da integração e realizar os testes no ambiente do 
cliente. 

Características 
Comportamentais 

Comunicação, relacionamento interpessoal, comunicação, pró-
atividade, controle do estresse / autocontrole, liderança 
experimentação e flexibilidade. 

Características 
Técnicas 

Organização / administração do tempo, análise e programação 
orientada a objeto e UML, engenharia de software, modelagem de 
dados, ferramentas e técnicas de testes, técnicas de análise de 
desenvolvimento de sistemas, técnicas de levantamento, técnicas 
de planejamento, conhecimento em modelagem de processos. 
Ferramentas de apoio: Editor de texto, planilha eletrônica, software 
de correio eletrônico e ferramentas de gerência de configuração e 
controle de versão. 

Tabela 14 - Descritivo do papel: Analista de Sistemas. 
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Item Descrição 

Nome Analista de Testes 
Descrição Responsável por elaborar os casos de testes e coordenar a sua 

execução seja de forma manual ou automática. 
Características 
Comportamentais 

Comunicação, relacionamento interpessoal, pró-atividade, controle 
do estresse / autocontrole, experimentação / flexibilidade e 
conhecimento / aprendizagem. 

Características 
Técnicas 

Organização / administração do tempo, ferramentas e técnicas de 
testes, ferramentas de apoio: editor de texto, planilha eletrônica e 
software de correio eletrônico 

Tabela 15 - Descritivo do papel: Analista de Testes. 

O Analista em Documentação é responsável pela elaboração do manual da integração que 

será a base para a realização do treinamento. Ele também é responsável por manter o manual 

atualizado, acompanhando todas as implementações evolutivas e corretivas da integração. 

 
Item Descrição 

Nome Analista em Documentação 
Descrição Responsável por elaborar e manter o manual do usuário da 

integração e os documentos de liberação de versões do produto. 
Características 
Comportamentais 

Comunicação, relacionamento interpessoal, pró-atividade, controle 
do estresse / autocontrole, experimentação e flexibilidade, 
conhecimento / conhecimento / aprendizagem 

Características 
Técnicas 

Organização / administração do tempo, regras de negócios, 
técnicas de levantamento, gramática, modelagem de processos, 
técnicas de apresentação, ferramentas de apoio: ferramenta de 
modelagem de processos de negócio, editor de texto e software de 
correio eletrônico. 

Tabela 16 - Descritivo do papel: Analista em Documentação. 

O Analista de Capacitação é responsável por revisar o manual da integração e elaborar os 

treinamentos internos para as áreas de atendimento ao cliente e implantação do produto, com o 

objetivo de disseminar o conhecimento e garantir um atendimento de qualidade aos clientes 

quando necessário. 
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Item Descrição 
Nome Analista de Capacitação 
Descrição Responsável por elaborar o treinamento interno ou externo da 

integração e revisar o manual. 
Características 
Comportamentais 

Comunicação efetiva, expressão e reação a feedback, persuasão, 
autoconfiança, iniciativa, resistência a stress, desenvolvimento do 
grupo, lidar com conflitos, experimentação/abertura/flexibilidade e 
aprendizagem. 

Características 
Técnicas 

Organização / administração do tempo, técnicas de treinamento, 
manipulação de dados através de SQL, ferramentas de apoio: 
Editor de texto, planilha eletrônica, software para elaboração de 
apresentação, sistemas operacionais e software de correio 
eletrônico. 

Tabela 17 - Descritivo do papel: Analista de Capacitação. 
 
 

O papel do Analista de Negócio é desempenhado pelo papel Gerente de Projetos nas 

fases de Planejamento e Execução e pelo papel Gerente de Produto na fase de Manutenção. 

Todos os papéis do PIE são obrigatórios, porém, uma mesma pessoa pode ter mais de um papel. 

Na seção seguinte, iremos descrever cada fase do PIE e detalhar as atividades que precisam ser 

executadas. 

 

4.4 Fases do PIE 

Como já descrito anteriormente, o PIE é dividido em três fases: Planejamento, Execução 

e Manutenção. Nessas três fases irão interagir várias pessoas da empresa desenvolvedora do 

produto de software e cada uma irá assumir um papel específico no processo de desenvolvimento 

e manutenção da integração.  

As fases do processo PIE foram modeladas utilizando BPMN e colocando no título das 

raias os papéis que irão realizar cada atividade do processo. Para cada fase serão documentadas 

as atividades e artefatos utilizando os modelos padrões estabelecidos anteriormente. Na Figura 

12, são exibidos os papéis necessários, em cada fase do processo PIE.  
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Figura 12 - Fases x Papéis do PIE (Process oriented Integration of ERP). 

Na Figura 13, apresentamos os principais elementos utilizados na documentação do PIE.  

Conforme descrevemos no capítulo do referencial teórico, BPMN utiliza nos diagramas de 

negócio, diversos elementos (OMG, 2008). Iremos utilizar os elementos de evento (Início e 

Fim), de atividade e subprocesso, de gateway (decisão e caminhos paralelos), além de 

comentários (anotações) quando necessário. Para realizarmos a conexão entre os elementos, 

utilizamos o fluxo seqüencial representado por uma seta contínua.  
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Figura 13 - Legenda dos elementos utilizados nas fases do PIE (Process oriented Integration of ERP). 

Nas próximas seções iremos apresentar os fluxos dos processos de cada fase do PIE e 

descrever as suas atividades. 

4.4.1 Fase de Planejamento 

Na Figura 14, é possível visualizar a Fase de Planejamento do processo de integração. 

Esta fase inicia-se com uma atividade do Gerente de Projeto de realizar o levantamento das 

necessidades do cliente, descrita na Tabela 18.  Nesta atividade, o documento de visão é 

elaborado com a definição do objetivo da integração, a descrição do cenário e da solução 

proposta, além da definição do fluxo macro do escopo da integração e o escopo negativo, caso 

exista.  

Na atividade modelagem do processo de negócio, descrita na Tabela 19, o documento 

de visão é atualizado, acrescentando a seção dos processos de negócios que serão integrados. No 

EPIC, a modelagem do processo de negócio é realizada com a utilização do diagrama de casos 

de uso, enquanto a proposta do PIE, é utilizar o BPMN para modelar e validar os processos de 

negócio que serão integrados.  A atividade de realizar a modelagem dos processos de negócio 

que serão integrados pode ser realizada após a atividade de levantamento de requisitos, ou após 

aprovação da proposta comercial, porém, ela é obrigatória. 

Seguindo o fluxo das atividades da fase de planejamento, o Gerente de Projeto precisa 

submeter o documento de visão para aprovação do cliente e realizar os ajustes necessários no 

documento de visão até que ele seja aprovado, conforme Tabela 20. Após a aprovação, é 
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solicitada a proposta comercial, o Gerente do Produto valida o documento de visão para 

garantir a evolução do produto, conforme descrito na Tabela 21.  Após validação do Gerente do 

Produto, a proposta comercial será elaborada pelo Consultor Comercial, baseada nas estimativas 

de tamanho e esforço realizadas pelo Analista de Sistemas. Não foram descritas as atividades e 

Estimar Tamanho e Esforço e Elaborar Proposta Comercial por se entender que cada empresa 

desenvolvedora de produto de software utiliza técnicas próprias para estimativas e possui os seus 

modelos de propostas comerciais estabelecidos. 

Após o cliente aprovar a proposta comercial, o plano do projeto da integração (Tabela 

22) é criado com o objetivo de reunir em um único projeto as ações das equipes de todos os 

produtos de software envolvidos na integração, visando auxiliar a coordenação das equipes de 

empresas distintas. O plano do projeto da integração é o resultado da junção em um só 

documento dos vários itens decorrentes do processo de planejamento do projeto. Outras 

informações importantes para compor o plano do projeto são as restrições, premissas, 

informações históricas de projetos similares, políticas organizacionais entre outras. O 

cronograma da integração faz parte do plano do projeto e precisa ser aprovado pelo Gerente do 

Produto que é responsável por priorizar as implementações no produto. Nesta etapa do 

planejamento da integração, ocorre a união do plano do projeto da integração com o plano de 

evolução do produto. Uma empresa desenvolvedora de produto de software precisa ter um plano 

de evolução do seu produto, neste plano há um cronograma com compromissos já assumidos 

com os clientes ou com o plano estratégico da empresa. No PIE, o Gerente do Produto é o papel 

responsável por priorizar as atividades de implementação no cronograma do plano de evolução 

do produto. A atividade de aprovar o cronograma da integração, significa planejar as 

implementações necessárias para realizar a integração, priorizando-as no cronograma do 

produto. Caso o cronograma da integração não seja aprovado, o Gerente de Projeto irá realizar os 

ajustes necessários e submetê-lo a nova aprovação do Gerente do Produto. Quando o cronograma 

da integração for aprovado, as atividades de implementação da integração são incorporadas ao 

cronograma do produto, concluindo assim a fase de planejamento da integração.  
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Figura 14 - Fase de Planejamento do PIE (Process oriented Integration of ERP). 
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A seguir nas Tabelas 18 à 22 encontram-se descritas as principais atividades da fase de 

planejamento do PIE. 

 

Item Descrição 
Nome Realizar levantamento das necessidades do cliente 
Descrição Realizar levantamento das necessidades de integração e identificar 

os fluxos de informações que serão integrados com seus 
respectivos processos. 

Pré-condições Cliente solicita e autoriza o levantamento das necessidades de 
integração para iniciar a fase de planejamento da integração. 

Pós-condições Devem ser utilizar técnicas de levantamento de requisitos para a 
elaboração do artefato ‘Documento de Visão’. 

Ações 1) Planejar reuniões de levantamento; 
2) Realizar reuniões de levantamento; 
3) Realizar análise do requisitos; 
3) Elaborar documento de visão. 

Papel Gerente de projeto. 
Artefato (entrada) Solicitação do cliente com a necessidade da integração. 
Artefato (saída) Documento de visão da integração. 

Tabela 18 - Descritivo da atividade: Realizar levantamento das necessidades do cliente. 
 

 

Item Descrição 
Nome Realizar modelagem dos processos de negócio. 
Descrição Realizar modelagem dos processos de negócio relacionados aos 

fluxos de informações que serão integradas. 
Pré-condições Levantamento de requisito realizado. 
Pós-condições Elaboração da modelagem de processos de negócio e atualização 

do documento de visão. 
Ações 1) Planejar reuniões com usuários; 

2) Realizar reuniões com usuários; 
3) Realizar análise dos processos identificados; 
4) Atualizar documento de visão com os fluxos dos processos de 
negócio que serão integrados. 

Papel Gerente de projeto. 
Artefato (entrada) Documento de visão da integração. 
Artefato (saída) Documento de visão da integração atualizado. 

Tabela 19 - Descritivo da atividade: Realizar modelagem dos processos de negócio. 

 

 

 

 

 



Capítulo 4 – PIE – Process oritend Integration of ERP 59

Item Descrição 
Nome Obter aprovação do documento de visão. 
Descrição Obter aprovação do cliente do escopo da integração descrito no 

documento de visão. 
Pré-condições Levantamento de requisito realizado e documento de visão 

elaborado. 
Pós-condições Obter a aprovação formal do cliente com relação ao escopo da 

integração e do documento de visão. 
Ações 1) Planejar reunião de aprovação com o cliente; 

2) Realizar reunião de aprovação com cliente; 
3) Obter a aprovação formal do cliente quanto ao escopo da 
integração e das informações do documento de visão. 

Papel Gerente de projeto. 
Artefato (entrada) Documento de visão da integração. 
Artefato (saída) Documento de visão da integração aprovado. 

Tabela 20 - Descritivo da atividade: Obter aprovação do documento de visão. 

É importante destacar a diferença entre as atividades de Obter aprovação do documento 

de visão e Validar documento de visão.  Quem aprova o documento de visão é o cliente, 

confirmando as necessidades de integração e o seu escopo.  Quem valida o documento de visão é 

o Gerente de Produto, que corresponde a aceitar as implementações necessárias no ERP para que 

seja possível realizar a integração.  

 
Item Descrição 

Nome Validar documento de visão. 
Descrição Validar o escopo da integração descrito no documento de visão 

com o objetivo de garantir a evolução do produto. 
Pré-condições Documento de visão aprovado pelo cliente. 
Pós-condições Considerar o planejamento da evolução do produto durante a 

análise do documento de visão. 
Ações 1) Analisar o fluxo das informação que serão integradas; 

2) Realizar análise dos processos de negócio identificados; 
3) Avaliar se a integração agrega valor ao produto; 
4) Avaliar se já existe algo semelhante desenvolvido; 
5) Solicitar ajustes no documento de visão caso julgue necessário. 

Papel Gerente do produto. 
Artefato (entrada) 1) Documento de visão da integração aprovado; 

2) Solicitação da proposta comercial. 
Artefato (saída) 1) Solicitação da estimativa de tamanho e esforço; 

2) Solicitação da proposta comercial. 

Tabela 21 - Descritivo da atividade: Validar documento de visão. 
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Item Descrição 
Nome Elaborar plano do projeto da integração. 
Descrição Elaborar o plano do projeto da integração, documento que contém 

todas as informações necessárias ao entendimento, gerência e 
controle do projeto. 

Pré-condições 1)Proposta comercial aprovada pelo cliente; 
2)Documento de visão da integração aprovado pelo cliente e 
validado pelo gerente do produto. 

Pós-condições Plano do projeto elaborado com cronograma definido. 
Ações 1)Identificas as restrições e premissas da integração; 

2)Consultar as informações históricas de projetos similares; 
2) Elaborar o plano do projeto da integração baseado nas 
informações do documento de visão aprovado e validado. 

Papel Gerente de projeto. 
Artefato (entrada) 1) Documento de visão da integração aprovado e validado; 

2)Informações históricas de projetos similares; 
3)Políticas organizacionais; 
4)Outros documentos pertinentes. 

Artefato (saída) 1) Plano do projeto de integração. 

Tabela 22 - Descritivo da atividade: Elaborar plano do projeto da integração. 
 

As atividades de aprovar cronograma da integração e atualizar cronograma da 

integração, são realizadas pelo Gerente do Produto que é responsável por priorizar as 

implementações no produto. Com a atualização do cronograma do produto a fase de 

planejamento é finalizada. 
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4.4.2 Fase de Execução 

Na fase de execução do PIE, ilustrada na Figura 15, a primeira atividade é realizada pelo 

Gerente de Projeto, que assume o papel de coordenar todas as atividades comuns entre as 

equipes desenvolvedoras de software, como por exemplo, agendar as reuniões de elicitação 

entre as equipes dos sistemas integrantes da solução. Participam destas reuniões os Analistas de 

Sistemas de todas as equipes dos produtos de software envolvidos na integração e o Gerente de 

Projeto. O principal objetivo destas reuniões é atualizar a seção de especificações técnicas do 

documento de visão da integração, conforme descrito na Tabela 23. Nesta seção do documento 

de visão, são estabelecidas regras para cada informação que será integrada. Com essa seção 

elaborada, é possível iniciar o desenvolvimento das implementações necessárias em todos os 

produtos envolvidos.  

Após o desenvolvimento da integração, realizado/coordenado pelo Analista de 

Sistemas, são realizados os testes internos pelo Analista de Testes. Caso seja detectado algum 

erro nos testes internos, o erro deve ser registrado e corrigido pelo Analista de Sistemas. O 

desenvolvimento da integração e a realização dos testes internos estão apresentados na Figura 15 

como sub-processos, porque não é objetivo desta dissertação determinar qual o melhor processo 

de desenvolvimento e de testes que deve ser utilizado, cada empresa desenvolvedora de produto 

de software possui a sua metodologia de desenvolvimento e testes. Após a realização dos testes 

internos, o Gerente de Projeto realiza os procedimentos necessários para viabilizar os testes no 

ambiente do cliente, desde os ajustes no cronograma até a coordenação da preparação do 

ambiente de testes, conforme descrito na Tabela 24.  Durante a atividade de Realizar testes no 

ambiente do cliente, um roteiro da integração é elaborado pelo Analista de Sistemas, conforme 

descrito nas ações da Tabela 25. Esse roteiro descreve detalhes de configurações necessárias para 

o correto funcionamento da integração e irá compor as informações do manual do usuário da 

integração.  

É de suma importância que a integração seja documentada do ponto de vista do usuário 

que irá utilizar a integração e não apenas do ponto de vista dos desenvolvedores da solução. Na 

atividade de Elaborar manual da integração, o Analista em Documentação tem a 

responsabilidade de documentar de forma clara e objetiva como os processos de negócio serão 

orquestrados através da integração dos produtos de software e quais as configurações corretas 

para que os processos de negócio e suas informações estejam devidamente integrados. O 

Analista de Capacitação utiliza o documento de visão da integração e o manual do usuário da 

integração para elaborar o material do treinamento interno, esse material é elaborado e utilizado 
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no sub-processo de Realizar treinamento interno. O Analista de Capacitação é o responsável 

por realizar esses treinamentos internos para o responsável pela implantação da integração e toda 

a equipe interna de atendimento ao cliente.  É importante destacar que em uma empresa 

desenvolvedora de produto de software que possui a sua área de helpdesk é necessário manter 

seus atendentes sempre bem capacitados nas novas funcionalidades implementadas na constante 

evolução do produto, inclusive as integrações.   

Conforme descrito na Tabela 26, o Gerente de Projetos é o responsável pela atividade de 

Implantar integração no ambiente de produção do cliente, da mesma forma do Analista de 

Sistemas e do Analista de Testes, o Gerente de Projetos, nesta atividade especifica, pode delegar 

a responsabilidade a um Suporte de Implantação de implanatar a integração no cliente, porém 

deverá coordená-la.  Após a implantação da integração no ambiente de produção do cliente, o 

Gerente de Projeto realizará uma reunião de homologação e uma reunião de encerramento 

do projeto de integração, na qual serão coletadas as lições aprendidas do projeto, finalizando a 

fase de execução do processo PIE. 
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Figura 15 - Fase de Execução do PIE (Process oriented Integration of ERP). 
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A seguir encontram-se descritas as principais atividades da fase de execução do PIE: 

Item Descrição 
Nome Realizar reunião de elicitação. 
Descrição Realizar reunião de elicitação com o objetivo de atualizar a seção 

de especificações técnicas do documento de visão da integração. 
Pré-condições Esta atividade pode ser realiza após agendamento prévio com a(s) 

equipe(s) dos produtos de software que serão integrados. 
Pós-condições A seção de especificação técnica deve ter sido preenchida com 

todas as informações necessárias para o desenvolvimento da 
integração. 

Ações 1)Revisar o documento de visão; 
2)Elaborar a seção de especificação técnica do documento de 
visão; 
3)Elaborar ata da reunião. 

Papel Analista de sistemas 
Artefato (entrada) 1)Documento de visão 

2)Plano do projeto 
Artefato (saída) 1)Documento de visão da integração atualizado. 

Tabela 23 - Descritivo da atividade: Realizar reunião de elicitação. 

No início da realização do conjunto de reuniões de elicitação, o Consultor de Referência 

deve ser nomeado, como já citado na seção que descreve os papéis do PIE. É importante que a 

pessoa escolhida para ser o Consultor de Referência tenha autonomia para aprovar as mudanças 

no produto que está sendo integrado. 

 

Item Descrição 
Nome Viabilizar testes da integração. 
Descrição Viabilizar testes da integração garantindo o ambiente de testes no 

cliente, compatível com as especificações técnicas necessárias para 
a integração funcionar corretamente. 

Pré-condições As reuniões de elicitar requisitos já foram realizadas. 
Pós-condições Ambiente de testes no cliente preparado. 
Ações 1)Solicitar a área técnica do cliente o ambiente necessário para os 

testes; 
2)Agendar com o cliente a melhor data para a execução dos testes; 
3) Se necessário atualizar o plano do projeto ou cronograma. 

Papel Gerente de Projeto 
Artefato (entrada) 1)Documento de visão 

2)Plano do projeto 
Artefato (saída) 1)Plano do projeto atualizado. 

Tabela 24 - Descritivo da atividade: Viabilizar testes da integração. 
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Item Descrição 
Nome Realizar testes no ambiente do cliente. 
Descrição Realizar testes no ambiente do cliente com o objetivo de verificar a 

integração de todos os fluxos de informação definidos no escopo 
da integração no documento de visão. 

Pré-condições Testes internos da integração concluídos. 
Pós-condições Testes realizados e roteiro da integração elaborado. 
Ações 1)Realizar reunião inicial de planejamento dos testes com todas as 

partes interessadas; 
2)Testar cada fluxo de informação integrada definida no 
documento de visão; 
3)Registrar todas as configurações necessárias para o correto 
funcionamento da integração no ambiente do cliente e elaborar o 
roteiro da integração. 

Papel Analista de Sistemas 
Artefato (entrada) 1)Documento de visão 

2)Plano do projeto 
Artefato (saída) 1)Roteiro da integração. 

Tabela 25 - Descritivo da atividade: Realizar testes no ambiente do cliente. 

A atividade de Realizar testes no ambiente do cliente é de responsabilidade do Analista 

de Sistemas, porém, participam dela toda a equipe de integração: Gerente de Projeto e sua 

equipe, cliente, o Consultor de Referência e outros integrantes da equipe do produto de software 

que está sendo integrado. 

Item Descrição 
Nome Implantar integração no ambiente de produção do cliente. 
Descrição Implantar integração no ambiente de produção do cliente conforme 

manual do usuário da integração. 
Pré-condições Testes no ambeinte do cliente concluídos. 
Pós-condições Fluxo de informações dos processos definidos no documento de 

visão integrados. 
Ações 1)Realizar reunião inicial de planejamento da implantação com 

todas as partes interessadas; 
2)Ativar a integração no ambiente de produção; 
3)Acompanhar os usuários por tempo determinado no cronograma 
do projeto. 

Papel Gerente de Projeto 
Artefato (entrada) 1)Documento de visão; 

2)Plano do projeto; 
3)Manual do usuário da integração. 

Artefato (saída) 1)Ata de reunião de planejamento; 
2)Relatório de acompanhamento diário. 

Tabela 26 - Descritivo da atividade: Implantar integração no ambiente de produção do cliente. 
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Após a implantação da integração no ambiente de produção do cliente, é realizada uma 

reunião de homologação para que seja formalizada pelo cliente a entrega da integração. Antes de 

encerrar o projeto da integração, o Gerente de Projeto precisa realizar a reunião de encerramento 

do projeto que irá coletar as informações de lições aprendidas e só após o registro dessas lições é 

que o projeto da integração será encerrado. Neste momento, também, está concluída a Fase de 

Execução do PIE e a integração está automaticamente na Fase de Manutenção. 

4.4.3 Fase de Manutenção 

A fase de manutenção do processo de integração está exposta na Figura 16, nesta fase o 

Gerente do Produto assume a responsabilidade por manter o produto integrado, independente das 

manutenções evolutivas que naturalmente irão ocorrer no sistema. Nas fases de planejamento e 

execução, o Gerente de Projeto era o ponto focal da comunicação entre as equipes dos vários 

produtos de software, na fase de manutenção do processo de integração, essa responsabilidade é 

transferida para o Gerente do Produto. Outra mudança que ocorre na fase de manutenção, é a 

transferência da responsabilidade de testar as novas implementações da integração que na fase de 

execução era realizada em duas etapas. Os testes internos realizados pelo Analista de Testes e os 

testes no ambiente do cliente, realizados pelo Analista de Sistemas. Na fase de manutenção, é 

realizada apenas a primeira etapa de testes internos por um Analista de Testes, a segunda etapa 

de testes no ambiente do cliente é realizada pelo próprio cliente, semelhante a uma atualização 

de versão do produto de software sendo necessário observar a compatibilidade entre as versões 

dos vários produtos de softwares integrados. 

A fase de manutenção do processo de integração inicia-se quando após o encerramento 

do projeto de implantação da integração há a necessidade de realizar alguma alteração na 

integração ou na camada de interface da integração. Nesta dissertação não iremos discutir os 

vários tipos de interfaces possíveis entre dois produtos de software porque seria necessária uma 

abordagem mais tecnológica do problema de integração e a escolha foi por uma abordagem 

associada à sistematização das atividades necessárias para realizar a integração, independente da 

plataforma ou tecnologia utilizada. Porém, é necessário registrar a existência desta camada 

responsável pela comunicação dos produtos integrados. Qualquer alteração nela precisa ser 

validada pelos responsáveis dos vários produtos integrados.  

Conforme apresentado na Tabela 27, o Gerente do Produto é o responsável por analisar e 

aprovar internamente a alteração na integração, se a alteração tiver impacto na interface será 

necessário informar ao Consultor de Referência, segundo descrição da atividade na Tabela 28. 
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O Consultor de Referência irá analisar o impacto da alteração no seu produto de software. Caso a 

alteração seja rejeitada pelo Consultor de Referência a alteração também será rejeitada 

internamente pelo Gerente do Produto, que irá comunicar e explicar ao cliente a decisão. Caso a 

alteração seja aprovada, será solicitada a estimativa de tamanho e esforço que será realizada 

pelo Analista de Sistemas. Se a alteração for cobrada, será elaborada a proposta comercial 

com base na estimativa. Com a proposta aprovada, o Gerente do Produto irá alterar o 

cronograma do produto para que a alteração seja implementada. A alteração no cronograma do 

produto deve considerar tanto os prazos internos como o prazo estabelecido pelo Consultor de 

Referência na atividade de analisar o impacto da alteração na integração. O sub-processo 

Implementar alteração, corresponde ao desenvolvimento da alteração solicitada e deve seguir a 

metodologia já existente na empresa desenvolvedora do produto de software. Após a 

implementação da alteração solicitada, os testes internos são realizados pelo Analista de Testes. 

Com a conclusão dos testes da alteração da integração, o manual da integração é atualizado pelo 

Analista em Documentação. O treinamento interno é realizado para a equipe de atendimento ao 

cliente. A sistemática e periodicidade dos treinamentos devem ser definidas pela empresa 

desenvolvedora do produto de software. 

O Analista de Testes é responsável por liberar a atualização do produto e 

conseqüentemente as alterações implementadas na integração. O Gerente de Produto é 

responsável por homologar a alteração com o cliente, esta atividade finaliza a implementação 

da alteração solicitada. 
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Figura 16 - Fase de Manutenção do PIE (Process oriented Integration of ERP). 
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Algumas das atividades realizadas na fase de manutenção do PIE já foram descritas nas 

fases de planejamento e execução, porém, as atividades de analisar alteração na integração e 

informar a alteração ao Consultor, consideradas umas das prinicipais atividades desta fase 

estão descritas abaixo: 

 

Item Descrição 
Nome Analisar alteração na integração. 
Descrição Analisar se alteração solicitada tem impacto na integração 
Pré-condições Alteração solicitada pelo cliente. 
Pós-condições Análise do impacto da alteração na integração. 
Ações 1)Analisar a alteração solicitada com o escopo da integração; 

2) Buscar mais informações da necessidade do cliente (opcional); 
3) Avaliar impacto na interface da integração. 

Papel Gerente do Produto 
Artefato (entrada) 1)Solicitação do cliente. 

2)Documento de visão da integração. 
Artefato (saída) 1) Solicitação do cliente aprovada ou rejeitada. 

Tabela 27 - Descritivo da atividade: Analisar alteração na integração. 
 
 

Item Descrição 
Nome Informar a alteração ao Consultor. 
Descrição Informar os detalhes da alteração solicitada pelo cliente ao 

Consultor de Referência com o objetivo de obter a sua aprovação. 
Pré-condições Análise da integração aprovada internamente com impacto na 

interface da integração. 
Pós-condições Parecer da análise do Consultor de Referência com a aprovação ou 

rejeição da alteração solicitada pelo cliente. 
Ações 1)Informar os detalhes da alteração solicitada pelo cliente ao 

Consultor de Referência; 
2)Realizar reunião de elicitação (opcional); 
3)Solicitar a análise da alteração e prazo de liberação da alteração; 

Papel Gerente do Produto 
Artefato (entrada) 1)Solicitação do cliente aprovada internamente. 

2)Documento de visão da integração. 
Artefato (saída) 1) Solicitação do cliente aprovada ou rejeitada pelo Consultor de 

Referência. 
2)Prazo de implementação do Consultor de Referência. 

Tabela 28 - Descritivo da atividade: Informar a alteração ao Consultor. 
 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, foram elaborados alguns artefatos que devem 

ser produzidos durante a execução do PIE e os mesmos estão descritos na seção seguinte.  
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4.5  Artefatos 

Nesta seção, destacamos três principais artefatos utilizados no PIE: o Documento de 

Visão da Integração (DVI), o Plano do Projeto da Integração (PPI) e o Cronograma da 

Integração. Os templates elaborados, tiveram como base seções sugeridas pelo Guia do 

Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (PMBOK) do Project Management Institute (PMI, 

2004), outras seções foram acrescentadas, oriunda da análise dos documentos utilizados nos 

projetos de integrações dos últimos 3 (três) anos da empresa onde foi realizado o estudo 

empírico. Através desta análise documental, foi possível perceber a necessidade da seção de 

modelagem dos processos de negócio para os projetos de integração para entender melhor como 

os processos organizacionais estão integrados e como a informação deve fuir junto com esses 

processos.  

O documento de visão da integração está descrito na Tabela 29 e o seu template está no 

Apendice A, ele é o artefato central das informações do que precisa ser desenvolvido e entregue 

ao cliente.  

 
Item Descrição 

Nome Documento de Visão da Integração (DVI). 
Descrição Artefato responsável por documentar todo o escopo da integração, 

além de conter as especificações técnicas das informações que 
serão integradas. 

Versão 1.0 
Proprietário Gerente de Projeto 
Modelo Encontra-se no Apendice A. 

Tabela 29 - Descritivo do artefato: Documento de visão da integração. 
 

O Plano do Projeto da integração está descrito na Tabela 30 e o seu template está no 

Apendice B. Observa-se que os custos não estão no template do plano de projeto. Os custos do 

projeto estão documentados na proposta comercial aprovada antes da elaboração do plano.  

 
Item Descrição 

Nome Plano do projeto da integração. 
Descrição O plano do projeto da integração é o resultado da junção em um só 

documento dos vários itens decorrentes do processo de 
planejamento do projeto. Outras informações importantes para 
compor o plano do projeto são as restrições, premissas, 
informações históricas de projetos similares, políticas 
organizacionais entre outras. 

Versão Versão 1.0 
Proprietário Gerente de Projeto 
Modelo Encontra-se no Apendice B. 

Tabela 30 - Descritivo do artefato: Plano do Projeto. 
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O Cronograma da Integração está descrito na Tabela 31 e o seu template está no 

Apendice C. O cronograma da integração tem o objetivo de reunir em um único cronograma as 

ações das equipes de todos os produtos envolvidos na integração.  

 
Item Descrição 

Nome Cronograma do Projeto de integração. 
Descrição O cronograma do projeto de integração faz parte do Plano do 

Projeto e tem o objetivo de reunir em um único cronograma as 
ações das equipes de todos os produtos de software envolvidos na 
integração, visando manter o sincronismos das ações. 

Versão Versão 1.0 
Proprietário Gerente de Projeto 
Modelo Encontra-se no Apêndice C. 

Tabela 31 - Descritivo do artefato: Cronograma do Projeto de integração. 
 

O objetivo de elaborar esses templates genéricos foi definir e padronizar as informações que 

precisam ser documentadas durante projetos específicos de integração de produtos de software. 

4.6  Comparação entre PIE e EPIC 

O processo PIE (Process oriented Integration of ERP) surgiu para auxiliar as empresas a 

vencer os desafios enfrentados durante a integração de produtos ERP, propondo a sistematização 

de um processo de integração de produtos de software. O processo foi elaborado a partir dos 

resultados obtidos no estudo empírico realizado junto à uma empresa fornecedora de produtos 

ERP. Como referencial teórico que inspirou o PIE foi utilizado o processo EPIC (Evolutionary 

Process for Integrating COTS-based Systems). Com o objetivo de comparar os dois processos, 

apresentamos na Tabela 32 uma análise comparativa entre o PIE e o EPIC. Nosso objetivo é 

avaliar os benefícios, limitações e analisar a adequação de cada processo para cada situação. 

Vale salientar que nossa visão é que não existem abordagens “bala de prata” na engenharia de 

software, cada proposta deve ser adequada para situações específicas, tais como, características e 

cultura da organização, natureza do problema, perfil da equipe, etc.  
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Critérios PIE EPIC 
Modelagem dos 
processos de negócio 

Utiliza BPMN na 
modelagem dos processos 
de negócio. 

Utiliza casos de uso de 
negócio. 

Campo de atuação Elaborado para aplicações 
de gestão organizacional. 

Elaborado para aplicações 
safety critical. 

Metodologia de 
desenvolvimento de 
software 

Pode ser aplicado em 
empresas que utilizam 
metodologias tradicionais 
de desenvolvimento de 
software ou metodologias 
ágeis. 

Só pode ser aplicado em 
empresas que utilizam a 
metodologia RUP de 
desenvolvimento de 
software. 

Organização das 
fases 

Estabelece uma fase 
especifica para a 
manutenção da integração. 

A manutenção da 
integração é tratada 
utilizando os mesmos 
processos da 
implementação. 

Documentação do 
projeto 

Enfatiza a elaboração de 
uma documentação para o 
usuário final, além da 
documentação técnica. 

Enfatiza mais a 
documentação técnica 
devido a necessidade de 
validar e testar todos os 
requisitos rigorosamente 
para as aplicações safety 

critical. 
Capacitação da 
equipe 

Prevê a necessidade de 
treinamento interno na 
empresa desenvolvedora da 
solução por se tratar de um 
produto de software ao qual 
é fornecido suporte. 

Não explicita a necessidade 
de treinamento interno na 
empresa desenvolvedora. 

Tabela 32 - Diferenças entre PIE x EPIC. 

O PIE utiliza BPMN na modelagem dos processos de negócio, com o objetivo de 

proporcionar maior visibilidade das fronteiras de cada sistema e auxiliar na definição de qual 

sistema é "dono" de cada informação. Já o EPIC utiliza a notação da UML para realizar a 

modelagem dos processos de negócio através dos diagramas de casos de uso de negócios. 

O PIE estabelece uma fase específica para garantir a manutenção da integração. Diferente 

do EPIC que foi desenvolvido para aplicações safety critical, o PIE foi elaborado para aplicações 

de gestão organizacional (Ferreira et. al., 2002), onde os processos de negócio estão em 

constante evolução. O PIE prevê uma forma de garantir a manutenção da integração 

independente da evolução dos produtos para acompanhar as mudanças dos processos 

organizacionais e enfatiza a importância da elaboração de uma documentação para o usuário 

além, da documentação técnica da integração com foco no desenvolvimento da solução e a 

importância da capacitação contínua de sua equipe. 
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Finalmente, a partir das diferenças levantadas, acreditamos não ser possível determinar 

qual processo é melhor, PIE ou EPIC. Em particular, os processos foram propostos tendo em 

vista domínios de aplicações distintos. O PIE enfoca sistemas de gestão organizacional enquanto 

o objetivo do EPIC é apoiar integração de sistemas safety critical em áreas como: aeroespacial, 

militar, etc. No entanto, podemos concluir que o PIE é mais adequado para projetos de 

integração de ERP com as seguintes características: ambiente organizacional que utiliza a TI 

com visão estratégica e empresas que trabalham com grande volumes de informações onde a 

automação dos processos é fundamental para a sua sobrevivência. 

No próximo capítulo apresentaremos as conclusões desta pesquisa.  



Capítulo 5 – Conclusões e Trabalhos Futuros 

 
74

 

 

Capítulo 5 

5. Conclusões e Trabalhos Futuros 
 

Este capítulo tem como objetivo apresentar algumas considerações finais sobre os 

principais tópicos abordados nesta dissertação, ressaltando as limitações da pesquisa e incluindo 

indicações para trabalhos futuros. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Capítulo 5 – Conclusões e Trabalhos Futuros 

 
75

5.1 Considerações Finais  

A competitividade no ecossistema de software e a crescente importância que os produtos 

ERP exercem no ambiente organizacional, impulsionam as empresa desenvolvedoras de ERP à 

investirem em parcerias com outros desenvolvedores de COTS para criar soluções integradas. 

Uma empresa desenvolvedora de produtos de software com foco no cliente e na sua cadeia de 

valor, naturalmente identifica a necessidade de investir nas integrações não apenas entre COTS 

dentro das fronteiras organizacionais, mas também, nos sistemas da SSN (Software Supply 

�etwork) que seus produtos fazem parte.  

Como discutido ao longo deste trabalho, em médias e grandes organizações, o ERP 

sozinho não consegue realizar em plenitude a sua missão, ele precisa integrar-se a outros 

sistemas legados da própria empresa ou a produtos de softwares de outras empresas para que a 

informação flua em toda a cadeia produtiva. Diante da necessidade de integrar produtos de 

software desenvolvidos por diferentes fornecedores, o PIE (Process oriented Integration of 

ERP) propõe um processo para apoiar a integração entre produtos ERP e outros produtos de 

software através de um conjunto de simples atividades, templates e papéis envolvidos. 

Smith e Fingar (2003) afirmam que a habilidade de adaptar o processo passa a ser mais 

relevante do que a habilidade de criá-lo, pois ele gera as condições para que toda a cadeia de 

valor entre organizações parceiras possa ser monitorada e continuamente melhorada. Por este 

motivo, acreditamos que o PIE irá contribuir com a melhoria dos processos já existentes nas 

empresas desenvolvedoras de produtos ERP que desejem adotá-lo. 

O principal objetivo deste trabalho foi alcançado com a definição do PIE e a aprovação 

do mesmo para ser implantado na Procenge. Porém, o PIE pode ser implantado em empresas 

com diferentes estruturas organizacionais, o que precisa ser respeitado são os papéis para a 

realização de cada atividade durante as suas fases, lembrando que uma mesma pessoa pode 

exercer mais de um papel. Desta forma, o PIE é um processo genérico e pode ser adaptado em 

diferentes contextos. No entanto, é importante ressaltar que o PIE pode ser mais adequado para 

projetos onde o ambiente organizacional utiliza a TI com visão estratégica e empresas que 

trabalham com grandes volumes de informações onde a automação dos processos é fundamental 

para a sua sobrevivência. 

Conforme discutido ao longo da dissertação, a integração de produtos de software, não 

envolve somente a conexão entre as partes dos produtos e a definição de como as informações 

irão trafegar no ecossistema de software, independente das interfaces definidas. O ponto 



Capítulo 5 – Conclusões e Trabalhos Futuros 

 
76

fundamental é garantir a efetiva orquestração dos processos de negócio entre as organizações 

participantes. O objetivo do estudo empírico foi explorar o problema de integração de produtos 

ERP a partir de uma perspectiva real, entendendo como ocorre a colaboração entre uma empresa 

desenvolvedora de produto ERP com fornecedores parceiros, clientes e demais colaboradores no 

seu ecossistema. 

5.2 Limitações da Pesquisa 

Aa principal limitação desta pesquisa referem-se ao fato de o estudo empírico ter sido 

realizado somente com uma única empresa fornecedora de ERP, a Procenge. Um possível risco à 

validade da pesquisa é que o processo proposto seja adequado somente às particularidades do 

ambiente encontrado na referida empresa. Com o objetivo de validar a adequação do PIE em 

outros contextos, precisamos realizar estudos de caso em outras organizações.  

5.3 Trabalhos Futuros  

Como sugestões de trabalhos futuros a esta dissertação que podem ser explorados:  

• Devido à limitação de tempo para concluir esta dissertação, não foi possível 

implantar completamente o processo PIE na fábrica. O PIE foi validado 

internamente pelo SEPG (Software Engineering Process Group) e está em fase de 

planejamento para a sua implantação. Esta etapa está prevista para acontecer nos 

próximos meses; 

• Realizar estudos de caso em outras empresas desenvolvedoras de ERP para avaliar 

a adequação do PIE em outros contextos. Para isso será necessário validar a lista 

de requisitos do processo e identificar as pessoas para realizar os papéis 

necessários. Inicialmente, deve-se realizar um grupo focal para obter informações 

da situação atual da empresa com as integrações e selecionar um projeto piloto 

para utilizar o PIE e depois comparar os resultados de sua utilização; 

• Definir e automatizar indicadores de desempenho para medir a eficiência do 

processo PIE. Dependendo da estrutura organizacional da empresa 

desenvolvedora do ERP, poderá ser possível identificar e medir indicadores para 

realizar comparações da evolução do processo PIE. Como exemplo de indicadores 

pode ser sugerido: número de correções realizadas após implantação da 

integração, número de horas gastas no desenvolvimento da integração, entre 
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outras. De preferência esses indicadores devem ser medidos de forma 

automatizada. 

• Pesquisar o efeito de utilização BPMN na fase de levantamento de requisitos, 

como ferramenta de consultoria e melhoria dos processos existentes antes mesmo 

de iniciar a implantação do ERP; 

• Analisar o impacto da utilização da BPMN na gestão do conhecimento, avaliando 

se o uso da BPMN facilita o aprendizado e a comunicação entre as partes 

envolvidas no projeto; 

• Avaliar qual a influência que a arquitetura de software tem no desenvolvimento de 

uma integração de produto de software e conseqüente integração dos processos de 

negócio; 

• Medir qual o retorno financeiro que os investimentos com projetos de integração 

de produtos de software podem proporcionar para as organizações. 
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            <logo da empresa                         <logo do cliente>                  <logo da empresa do 
              desenvolvedora                                                                          produto de software 
                 do ERP>                                                                                         Integrante> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implantação da Integração  
<nome do ERP> 

 &  
<nome do produto integrante> 

 

< nome do cliente> 
 

Documento de Visão – DVI 
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1.Objetivos 

Este documento tem por objetivo fornecer aos clientes, técnicos da <nome da empresa do 

ERP>, <nome empresa do produto integrante>, uma visão geral sobre o escopo de integração 
entre os sistemas <nome do ERP>, <nome do produto integrante>. 

 

2. Introdução 

Em reuniões realizadas entre os analistas e gerentes de projetos das empresas, chegou-se a um 
modelo considerado viável e que suporte, de forma mais transparente para o cliente, os 
produtos envolvidos neste processo. Esta integração encontra-se detalhada neste documento 
que pretende idealizar tanto o modelo quanto o mecanismo a ser adotado. 

 

3.Cenário 
<Descrever o cenário da integração> 
 
 
 

4.Solução proposta 

Procuramos descrever aqui o escopo geral da integração, incluindo os principais fluxos, de 
acordo com a distribuição das áreas de atuação de cada sistema e compondo cada área de 
negócio envolvida. 

Este documento está dividido em três partes: 

• Visão geral do modelo; 

• Fluxo macro do escopo da integração 

• Escopo negativo 

• Processos de negócio 

• Especificações técnicas 
 

Em cada uma das seções, além das características de negócio, serão relatadas as questões 
técnicas a serem adotadas, inclusive com o layout de preenchimento das TI(s) no <nome do 

ERP>, que irá receber a informação final dos dois sistemas. 

 

4.1 Visão geral do modelo 
 

<Descrever uma visão da geral da  integração > 
 
 
 
 

4.2 Fluxo macro do escopo da integração 
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<apresentar uma breve descrição sobre as informação que estão sendo integrada em cada fluxo 

de integração do fluxo macro do escopo> 
 
 

4.3 Escopo negativo 
 
<preencher o escopo negativo caso exista> 
 
 

4.4 Processos de negócio 
 
<preencher com o diagrma dos processos de negócio que serão integrados, utilizando BPM� > 
 
 

5.Especificações técnicas 
 
<preencher com as definições técnicas acordadas nas reuniões de elicitação, além da 

documentação do layouts envolvidos na integraçã > 

 

<nome do ERP> 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<informação 1> 

 

<nome do produto integrante> 

<informação 2> 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<informação 3> 

 

<interface utilizada na integração> 
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Apêndice B – Modelo para Plano do 

Projeto de Integração (PPI) 
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< logo da empresa 
desenvolvedora  

do ERP > 
 

<logo do cliente> < logo da empresa do 
produto de software 

Integrante> 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Implantação da Integração  
<nome do ERP> 

 &  
<nome do produto integrante> 

 

< nome do cliente> 
 

Plano do Projeto de Integração – 
PPI 
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1. Introdução 
 

Toda implantação de um sistema complexo como o <nome do ERP> pressupõe um projeto. 
Para o Project Management Institute – PMI, o conceito de projeto está bem definido em seu A 

Guide to the Project Management Body of Knowledge, também conhecido como PMBOK 
Guide:  
“Projeto é um empreendimento, caracterizado por uma seqüência clara e lógica de eventos, 
com início meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido 
por pessoas dentro de parâmetros pré-definidos de tempo, custos, recursos e qualidade.” 
Portanto, a maioria dos conceitos que norteiam a estruturação e o gerenciamento de um 
projeto se aplicam à implantação do <nome do ERP> e foram utilizados na concepção da 
metodologia de implantação: estrutura, gestão do escopo, do tempo, dos custos, da qualidade, 
dos riscos, da comunicação e do gerenciamento da integração. 
O objetivo do Plano do Projeto de Integração – PPI é estabelecer as regras gerais do projeto 
de integração do Sistema <nome do ERP> na <nome da empresa do cliente>, fornecendo uma 
visão completa e detalhada dos passos e atividades / tarefas necessárias à execução do mesmo.  
Ele é o resultado final do processo de planejamento e todos os itens aqui contidos foram 
elaborados de acordo com os levantamentos, discussões e workshops executados ao longo 
deste processo. Foram avaliados todos os elementos que podem contribuir de forma 
significativa para que a entrada em produção da integração, com o menor risco possível.  
Entendemos que os tópicos abordados neste documento são recomendações importantes a 
serem seguidas pela <nome da empresa do cliente> e pela equipe de implantação da <nome 

da empresa do ERP>. 
Uma vez que as estratégias aqui contidas forem validadas com o comitê gestor do projeto, 
este documento passará por um processo de aprovação formal, devendo ser devidamente 
homologado em uma reunião específica. 

 

2. Objetivos e Metas 
 

<Preencher com os principais objetivos da integração e os benefícios da integração> 

 
3. Escopo do Projeto 

3.1.Escopo funcional do sistema <nome do ERP> 
<Descrevendo quais os principais processos de negócios que serão integrados e fazer 

referência ao documento de visão da integração, no qual estão contidas todas as informações 

detalhadas do escopo do projeto.> 

 
O escopo detalhado da integração encontra-se no documento de visão da integração. 

3.2. Escopo de atividades / tarefas 
O escopo das atividades / tarefas está definido na relação contida no Cronograma do Projeto 
de Integração. 

3.3. Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 
<aqui deve conter a figura com a estutura analítica do projeto> 
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3.4.Customizações no <nome do ERP> previstas para este 
projeto 

Customizar significa alterar o código do sistema (fonte), adicionando novas funções ou 
alterando aquelas já existentes, visando uma adequação do aplicativo ao negócio do cliente 
ou ao segmento de mercado ao qual ele está inserido. 
Para este projeto foram definidas as seguintes customizações (lista de requisitos): 
<lista dos requisitos com detalhamento> 
<Remover este tópico caso não haja customizações previstas.> 

4. Estrutura do projeto 

4.1.Organograma 

 
<�esta seção será descrita a estrutura da equipe do projeto.> 

4.2.Atribuições 
<�esta seção para cada função do organograma serão detalhadas a suas atribuições, 

deixando claro as responsabilidades e obrigações de cada um dos envolvidos.> 

5. Controle do projeto 

5.1.Definição 
O controle do projeto é executado e gerenciado pelo gerente de projetos <nome do GP>, 
responsável pela condução do processo pela <empresa do ERP>, e pelo Sr. <nome do 

profissional do cliente>, pelo lado da <nome da empresa do cliente>. É um processo que 
acontece paralelamente à execução de todas as atividades do projeto. 
Tem como objetivo acompanhar e controlar tudo aquilo que está sendo realizado ao longo 
da implantação da integração, de modo a propor ações preventivas e corretivas no menor 
espaço de tempo possível após a detecção de qualquer anormalidade, garantindo que as 
atividades / tarefas definidas neste documento sejam cumpridas dentro do planejado. 

5.2.Processo decisório durante a condução do projeto 
O processo decisório para entrada em produção é de alta importância para a seqüência das 
atividades de implantação da integração. Neste âmbito podem ser direcionadas ações não 
programadas que demandam flexibilidade e prontidão da equipe do projeto. A estratégia 
para tomada de decisão é composta de três elementos fundamentais: 
Avaliação detalhada da situação do projeto: Cabe a equipe do projeto, ressaltar os pontos de 
atenção e problemas que possam afetar o plano de implementação. 
Alternativas delineadas para os problemas existentes: Para cada questão pendente, preparar 
um mapa de alternativas possíveis para o encaminhamento do problema. 
Decisão rápida: Cabe ao gerente de Implementação da <empresa do ERP>, aos Líderes de 
Projeto pela <nome da empresa> à Diretoria o direcionamento das questões apresentadas, 
dentro dos limites de tempo estabelecidos.  
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5.3.Técnicas e Ferramentas 
<relacionar as técnicas e ferramentas que irão compor e acompanhara todo o cronograma 

do projeto com as tarefas, aseqüência lógica, as datas, a duração e os recursos envolvidos> 
 
É importante salientar que a falta ou atraso das atividades contempladas neste PPI poderá 
causar impacto no cumprimento da data de entrada em produção. 
Em caso de urgência, poderá ser convocada uma reunião, em caráter de emergência, por 
parte da gerência do projeto, seja no nível dos usuários-chave ou do comitê. 

6. Plano de comunicação 
O projeto de implantação requer um efetivo processo de comunicação para garantir que 
todas as informações desejadas cheguem às pessoas corretas, no tempo certo e de uma 
maneira economicamente viável. O gerenciamento do projeto, tanto pelo Gerente de 
Projetos, como pelo lado da <nome da empresa do cliente>, de utilizar-se da comunicação 
para assegurar que todo o time do projeto, incluindo os usuários-chave, trabalhe de maneira 
integrada para resolver as dificuldades do projeto propondo soluções. 
O plano de comunicação definido para o projeto contempla: 
<Tipo de informação que será divulgado: atividades realizadas desde o último informe, 

principais definições, próximas atividades (num breve período de tempo), etc... 

Periodicidade das divulgações: geralmente semanal 

Meio de comunicação: se usará e-mail, neste caso deve-se criar um grupo específico para o 

projeto, informe impresso, quadro de avisos da empresa ou outros. 

Ferramenta e formato: documento Word, PowerPoint (PPS), etc. 

Responsável: deve-se definir um responsável pela comunicação 

Regras para as convocações de reuniões: antecedência, meio, formato, etc...> 

 

7. Plano dos Riscos 
<�esta seção, o gerente do projeto deve relacionar os possíveis riscos do projeto, 

minimizando a imprevisibilidade. O objetivo é avaliar esses riscos e evitar o que for 

possível, controlar o que for controlável e tomar decisões preventivas e corretivas em tempo 

hábil> 
 

8. Treinamentos 
Todos os treinamentos funcionais do <nome do ERP> são ministrados usando o manual da 
integração. A <nome da empresa do cliente> deve providenciar as cópias e encadernações 
necessárias, de acordo com o número de participantes previstos. 
Além da documentação mencionada no item anterior, os instrutores usarão um banco de 
dados próprio para os treinamentos, banco este instalado juntamente com o <nome do ERP>, 
permitindo que os aspectos teóricos de customização da integração sejam ministrados com 
exemplos reais, possibilitando que os exercícios sejam executados com dados completos, 
envolvendo todo o processo em questão. 
Este método permite uma melhor sedimentação e a fixação dos conceitos de forma mais 
eficiente, uma vez que todos os cadastros e configurações serão executados pelos usuários-
chave ou finais. 
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A <nome da empresa> deve providenciar acomodações adequadas para os treinamentos, de 
preferência com sala específica para esta finalidade. Também deve fazer a convocação 
formal (de acordo com o plano de comunicação) aos participantes com a antecedência 
necessária. 
Cada treinamento será devidamente homologado ao seu final por todos os participantes, 
usando para isso o documento hábil gerado a partir de modelos pré-definidos, preenchido de 
acordo com as lições ministradas. Esta atividade será executada mesmo que o treinamento 
seja de apenas uma lição. 
Além da homologação acima, o treinamento deverá ser obrigatoriamente avaliado pelo 
aluno, onde esse deve preencher a Ficha de Avaliação do Treinamento. A identificação do 
aluno é opcional e cabe ao instrutor deixá-los bem à vontade para que as opiniões ali 
expressas sejam as mais isentas possíveis. Os registros serão avaliados ao final do projeto 
pela equipe de qualidade da <empresa do ERP>, a fim de identificar as necessidades de 
melhorias no processo de treinamento da equipe de implantação, do conteúdo programático 
e do material didático. 
Os principais tópicos avaliados são: 

� Coordenação 

� Instrutor 

� Conteúdo da lição 

� Material didático 

8.1 Agenda de treinamento 
<Apresentar a agenda de treinamento.> 

 

9. Plano de Corte 
Em função de todo o levantamento executado no processo de planejamento, a estratégia 
detalhada neste documento pressupõe a implementação da integração conforme o modelo 
abaixo estabelecido para a <nome do cliente>, nas instalações <A, B, C ...>  Modelo 
contemplará processos que serão redesenhados e otimizados. 
A integração <nome do ERP> & <nome do produto integrante> entrará em produção na 
<nome do cliente> em dd/mm/aaaa. Para viabilizar esta data, será necessário um corte nos 
sistemas por um período mínimo de <número de dias acordados> dias (compreendido entre 
../.. a ../..).  
Nota: O período sugerido para paralisação dos sistemas será confirmado por ocasião do 
detalhamento deste plano de corte (Cut-Over). 
<O texto pode ser totalmente ajustado de acordo com o planejado para este cliente em 

particular, incluindo a separação em blocos funcionais, se for o caso.> 

10. Processo de Homologação 
O processo de homologação ocorre durante toda a implantação da integração. Cada fase 
deve ser homologada com o objetivo de ratificar sua conclusão perante todos os envolvidos, 
fornecendo uma clara visão da evolução do projeto. 
As homologações são formais com as devidas assinaturas no documento apropriado, 
utilizando-se um modelo pré-definido. Vale ressaltar que os documentos gerados podem 
conter ressalvas sobre eventuais problemas ou pendências a serem resolvidos nas fases 
seguintes. 
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Todas as homologações necessárias estão previstas ao longo das diversas fases, onde estão 
comentadas com suas respectivas particularidades. 

11. De acordo 
Estando todos de acordo com o conteúdo deste Plano do Projeto da Integração <nome do 

ERP> & <nome do produto integrante>, assinam: 
 
Local, ____de________________de ______ 
 

 
_____________________________    ____________________________ 

<Gerente de projetos>    <Líder do cliente> 
Gerente do Projeto pela <empresa ERP>  Líder do projeto pela <nome do cliente> 
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