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 RESUMO 

Grandes desafios ainda são enfrentados pelas organizações de desenvolvimento de 
software. Com o surgimento de mais organizações neste ramo, a disputa está ficando 
cada vez mais acirrada. Para superar a concorrência, elas investem, cada vez mais, em 
programas e projetos que visam melhorar os seus produtos. 

Esta melhoria foca, entre outras coisas, na velocidade de entrega, no nível de aceitação 
do cliente e na manutenção de um nível constante da qualidade dos sistemas 
produzidos, relativa aos requisitos não funcionais definidos pela organização. Além 
disso, existem fatores indiretos que também são buscados pela organização, pois 
refletem na qualidade do produto. Um exemplo de um destes fatores indiretos é a 
arquitetura de software, a qual tem uma grande influência na qualidade final do produto 
de software. 

Diante do panorama apresentado, a arquitetura de software tem um papel muito 
importante, pois sua influência no produto pode ser sentida, tanto pelo cliente, quanto 
pelos funcionários. Apesar disto, as corporações ainda apresentam dificuldades para 
produzir arquiteturas de softwares que possuam o nível de qualidade necessário para 
atender o negócio. Em alguns casos, as definições arquiteturais ficam totalmente 
dependentes da equipe que está desenvolvendo o software. 

Com o intuito de otimizar a qualidade dos produtos, este trabalho sugere um processo 
de gerenciamento e acompanhamento da arquitetura de software baseado no 
gerenciamento pelas diretrizes, que utiliza os objetivos da organização para direcionar 
as atividades executadas em todos os níveis funcionais, através do desdobrando das 
diretrizes. O principal intuito deste gerenciamento arquitetural é executar um trabalho 
preventivo, auxiliando na obtenção de sucesso no produto final. Outro fator importante 
é o alinhamento das arquiteturas desenvolvidas. Isto permite que ocorram evoluções 
arquiteturais constantes para acompanhar as diretrizes e metas da instituição. Além 
disso, este alinhamento poderá facilitar a interação entre várias equipes de projeto. Isto 
deve facilitar a participação de desenvolvedores em mais de um projeto, aumentar a 
facilidade para o reuso de componentes e possibilitar que o sucesso do produto final 
possua uma maior independência da equipe de desenvolvimento. 

Palavras-chave: arquitetura de software, diretrizes, gerenciamento pelas diretrizes, 
metas, processo de gerenciamento. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Big challenges are still faced by software development organizations. Due the fact that 
many organizations are coming up in this area, the dispute between them is growing. 
They are investing more in some programs and projects in order to improve its products, 
because they help them to surpass the dispute. 

The improvement has the focus on, among other things, the speed of delivery, customer 
level acceptance of the product and the constant level of quality in the developed 
systems, relative to the non functional requirements defined by organization. Moreover, 
there are indirect factors that are searched by the organization, because they are 
reflected in the final product quality. One of these indirect factors is software 
architecture which has a high level of influence on the software product quality.  

In addition, software architecture has an important role, since its influence at product 
quality level can be perceived by the customer and the organization employees. 
Although, the corporations still has difficulties to develop software architectures with 
the quality level needed to their business. In some cases, the architectural definitions are 
fully dependent on the software developing team. 

With the intention to optimize the product quality, this work suggests a software 
architecture management process, based on Hoshin kanri, that are using organization 
targets to manage the activities executed in all functional levels. The main intention of 
this architectural management is to execute a preventive work increasing the rate of 
success on the development of final product. Another important factor is the alignment 
of the architectures developed by the corporation. It allows constant architectural 
evolutions to accomplish goals of the organization. Moreover, this alignment can help 
interaction between several project teams. This must help the participation of developers 
in many projects, in order to increase the reuse level of software components and allow 
more independence from the development team. 

Keywords: software architecture, goals, Hoshin kanri, aims, management process. 
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1   INTRODUÇÃO 
Este capítulo introduz o trabalho descrito nesta dissertação, 
descrevendo em linhas gerais a pesquisa desenvolvida. Na Seção 1.1 
é descrita a motivação do trabalho realizado, apresentando as 
principais necessidades existentes, que levaram ao seu 
desenvolvimento. A Seção 1.2 detalha o cenário atual, onde foi 
desenvolvida a pesquisa. A Seção 1.3 descreve os principais 
objetivos da pesquisa realizada, definindo a abordagem utilizada 
para alcançar tais objetivos. A Seção 1.4 apresenta a organização 
desta dissertação, definindo o assunto abordado em cada um dos 
capítulos. 

1.1 Motivação 

Devido ao grande crescimento de empresas desenvolvedoras de software, a 
concorrência entre elas está cada vez mais acirrada. Para garantir o uso de seu produto, 
as organizações estão cada vez mais valorizando iniciativas que permitam que o seu 
resultado final possua elementos diferenciadores dos outros. 

Com a intenção de atingir esses elementos diferenciadores, as organizações estão 
cada vez mais investindo nas inovações tecnológicas, no treinamento das equipes de 
desenvolvimento e na melhoria dos procedimentos utilizados para o desenvolvimento 
de software.  

Um dos grandes diferenciadores estudados pela engenharia de software é a 
garantia de qualidade [19]. Muitas empresas utilizam as normas da International 
Organization For Standardization (ISO) [22, 23] como base para o seu melhoramento 
qualitativo de processos e de produtos finais. Outro exemplo é a utilização do 
Capability Maturity Model Integration (CMMI) [36], com o intuito de melhorar os 
processos organizacionais, pois o melhoramento dos processos também acarreta na 
melhoria da qualidade do produto desenvolvido. 

Uma das grandes dificuldades para a avaliação da qualidade do produto de 
software é que grande parte dos testes só pode ser executada após a finalização do 
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software. Porém, através da arquitetura do sistema, é possível prever alguns dos 
possíveis comportamentos do software antes de sua conclusão, além de poderem ser 
observadas características importantes como coesão, que influenciam na manutenção do 
produto [7]. 

A definição arquitetural é largamente influenciada pelos requisitos não 
funcionais [1]. Isto ocorre porque ela é capaz de responder sobre o comportamento final 
do software relacionado a características como escalabilidade, segurança, 
manutenibilidade e desempenho [7, 8, 31], sendo inclusive considerada a chave para 
atingir as exigências desses requisitos [3, 5]. Utilizando-se deste fato, uma avaliação 
qualitativa da arquitetura pode prever problemas no software antes dele ser finalizado, o 
que pode diminuir o custo para adequar o sistema aos padrões de qualidade. 

Um fator importante a ser citado é que o custo para reparar as falhas dos 
sistemas vai aumentando à medida que o ciclo de desenvolvimento do software vai 
atingindo seu final. Por este motivo, a padronização de um processo de 
acompanhamento arquitetural pode reduzir o custo na produção, já que através deste 
processo, é possível detectar e reparar problemas em fases iniciais do ciclo de vida de 
um software. Além disso, com um acompanhamento qualitativo, o nivelamento da 
qualidade dos softwares produzidos pode ser alcançado mais facilmente. 

1.2 Panorama atual 

A arquitetura de software tem sido um ponto de destaque nos estudos para a otimização 
da qualidade dos softwares. Vários processos, métodos e métricas que vêm sendo 
desenvolvidos possuem atividades preocupadas com a melhoraria das características 
arquiteturais. Alguns processos incorporam diretamente essas atividades arquiteturais 
no desenvolvimento [34]. Os métodos, por sua vez, podem ser independentes dos 
processos de desenvolvimento e visam analisar a arquitetura produzida, através de 
métricas que tentam traduzir a qualidade da arquitetura em valores discretos. 

Os processos de desenvolvimento que possuem algumas atividades focadas nas 
definições arquiteturais fazem a integração da arquitetura com as outras atividades do 
desenvolvimento. Isto pode ser visto, por exemplo, no Rational Unified Process (RUP) 
[34]. O RUP possui uma fase de elaboração que tem como objetivo principal determinar 
a arquitetura do sistema para criar uma base estável para as atividades de 
implementação do projeto. Esta fase possibilita que a arquitetura de software apresente-
se em uma situação estável para evitar modificações críticas nas demais fases do 
projeto. 

Além dos processos de desenvolvimento, existem os métodos de avaliação da 
arquitetura [5, 11, 27, 42]. Esses métodos podem ser executados independentementes do 
processo de desenvolvimento. Eles utilizam técnicas e atividades para verificar e validar 
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se a arquitetura possui um nível de qualidade adequado. Caso sejam identificados 
problemas na arquitetura, eles são reportados para que possam ser corrigidos. Quando 
necessário, também são definidas métricas que atribuem valores numéricos aos 
requisitos não funcionais da arquitetura [2, 8]. Esses valores podem facilitar na 
classificação da arquitetura avaliada. 

Devido à independência dos processos de desenvolvimento, os métodos de 
avaliação passaram a ser adaptados para situações específicas, pois eles podem ser 
incorporados em organizações que já possuem um processo de desenvolvimento 
definido. Assim, foram feitos vários estudos e aplicações dos métodos de avaliação 
existentes que podem ser observados em vários trabalhos [4, 13, 16, 29]. Isto fez com 
que as técnicas e artefatos utilizados nos métodos evoluíssem constantemente. 

Os métodos de avaliação, apesar de possuírem características semelhantes, 
possuem várias particularidades que fazem que eles apresentem, em alguns casos, 
aplicabilidades distintas. Por exemplo, alguns métodos avaliam detalhes da arquitetura 
fazendo comparativos entre duas propostas arquiteturais para definir qual melhor se 
aplica aos requisitos. Outros, por sua vez, avaliam características básicas de uma única 
arquitetura para determinar se a arquitetura proposta possui os atributos de qualidade 
necessários.  

Apesar desses métodos, ainda existem dificuldades para definir a arquitetura de 
software de um projeto. Não é intuitivo definir quando a arquitetura está estável ou 
quando ela ainda está em uma fase inicial, necessitando de amadurecimento. Além 
disso, em muitas organizações, a qualidade da arquitetura depende completamente do 
conhecimento técnico do arquiteto e da equipe do projeto, fato que se torna mais grave 
quando se trata de projetos com alto grau de complexidade. Assim, a organização pode 
apresentar diversos projetos com qualidades distintas. Isto é ruim do ponto de vista do 
cliente porque seus produtos podem não apresentar uma regularidade. 

1.3 Objetivo e abordagem 

O objetivo desse trabalho é definir um processo de gerenciamento para fazer o 
acompanhamento e o controle das definições arquiteturais de um portfólio de projetos 
de uma corporação. O resultado esperado é o alinhamento tecnológico das arquiteturas e 
das equipes de desenvolvimento, nivelando a qualidade das arquiteturas e verificando-as 
antes da finalização do desenvolvimento do software. 

Para elaborar este processo, foram analisados os métodos de avaliação da 
qualidade de arquitetura existentes, sendo verificados os estudos e aplicações do mesmo 
[11, 13, 16, 24, 29]. Após esta análise inicial os métodos foram classificados em: 
avaliações prévias e avaliações posteriores [21].  
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As avaliações prévias são executadas antes da elaboração da arquitetura. Elas 
são baseadas apenas em fragmentos arquiteturais existentes, cenários e definições do 
negócio. Esta abordagem tem como objetivo fazer um trabalho preventivo, onde as 
características da arquitetura são determinadas antes de sua definição. 

As avaliações posteriores são executadas após as definições arquiteturais. Elas 
utilizam todos os documentos e projetos da arquitetura disponíveis. Elas têm o objetivo 
de revisar a arquitetura definida. Assim, mesmo sendo realizadas após a elaboração da 
arquitetura, essas avaliações podem evitar que os problemas arquiteturais sejam 
identificados apenas nos estágios finais do desenvolvimento. Isto pode reduzir os custos 
do projeto com modificações. 

 A partir da classificação, um método de cada tipo foi selecionado para ser 
utilizado como base para o processo de gerenciamento proposto. Desta forma o 
processo poderá fornecer suporte para a definição da arquitetura além de verificar se a 
arquitetura que está sendo desenvolvida possui as características qualitativas 
necessárias. Os métodos selecionados foram o Quality Atributte Workshop (QAW) [5] e 
o Software Architecture Analysis Method (SAAM) [42]. 

O QAW foi selecionado porque, dentre os métodos estudados, ele é que trabalha 
mais focado na descoberta dos pontos críticos para a arquitetura, sob o ponto de vista de 
um determinado projeto. Assim, ele ajuda a definir quais são as características 
arquiteturais necessárias para atender o negócio. Por exemplo, ele ajuda a identificar 
qual a velocidade de resposta necessária ou o nível de segurança que precisa existir no 
sistema. O SAAM tem uma característica interessante porque, além de avaliar uma 
única arquitetura, ele pode ser utilizado para comparar duas decisões arquiteturais. 
Ambos são métodos baseados em cenários [12, 24]. Entretanto o QAW utiliza os 
cenários para elicitar os pontos críticos antes da definição arquitetural. O SAAM, por 
outro lado, utiliza os cenários para validar se a arquitetura projetada possui as 
características qualitativas necessárias. 

Para que o processo de gerenciamento da arquitetura corporativa possa realizar 
um alinhamento das arquiteturas e garantir uma qualidade nivelada em todos os projetos 
da organização foi percebido que, além dos métodos de avaliação, é necessária a 
definição de atividades que possam executar o acompanhamento arquitetural dos 
projetos. Dessa forma podem ser coletadas e analisadas informações que devem 
direcionar as avaliações executadas e permitir a elaboração de planos visando uma 
evolução arquitetural constante. 

O acompanhamento definido é flexível o suficiente para permitir que o processo 
de gerenciamento possa ser utilizado independente do processo de desenvolvimento de 
uma organização. Este acompanhamento foi estruturado como uma forma de 
gerenciamento auxiliar baseado no Gerenciamento pelas Diretrizes (GPD) [9, 35]. Uma 
vez definidas diretrizes e padronizações a serem utilizadas pelas equipes de 
desenvolvimento, devem ser definidos pontos de verificação para garantir que as 
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padronizações estão sendo utilizadas de uma maneira adequada. Caso seja observado 
algum desvio, deve ser preparado um plano de correção. 

Este processo deve permitir uma integração entre as equipes de desenvolvimento 
para facilitar a distribuição do conhecimento, além de facilitar a prática do reuso. Dessa 
forma, o custo de desenvolvimento poderá ser reduzido sem a perda de qualidade e os 
softwares produzidos apresentarão características similares facilitando o nivelamento da 
qualidade dos sistemas.  

1.4 Contribuições 

O trabalho desenvolvido proporcionou contribuições para o gerenciamento e o 
desenvolvimento de arquiteturas de software para projetos de uma organização que 
desenvolve sistemas. A seguir são listadas as principais contribuições desse trabalho: 

• Criação de um processo para auxiliar organizações na elaboração das arquiteturas 
dos projetos; 

• Suporte para a definição de um direcionamento técnico a partir das necessidades 
da organização; 

• Acompanhamento técnico dos projetos em desenvolvimento; 

• Possibilidade de executar trabalhos pró-ativo, prevenindo possíveis problemas no 
início do projeto. 

1.5 Estrutura do trabalho 

Além deste capítulo introdutório, esta dissertação é formada por mais 5 capítulos. O 
Capítulo 2 descreve as definições de arquitetura e os métodos para aumentar o nível de 
qualidade da arquitetura. Estes métodos funcionaram como base para a formulação do 
processo proposto. O Capítulo 3 explana o funcionamento do gerenciamento pelas 
diretrizes, descrevendo suas atividades e os seus benefícios. O Capítulo 4 descreve todo 
o processo de gerenciamento proposto por este trabalho, definindo as atividades 
propostas para a execução do gerenciamento. O Capítulo 5 detalha uma análise crítica 
executada para avaliar o processo proposto. Finalmente, no Capítulo 6, é feita uma 
conclusão do trabalho, descrevendo os pontos positivos e negativos, além de propor 
trabalhos futuros. 
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2  QUALIDADE DA 
ARQUITETURA DE 
SOFTWARE 

Neste capítulo são apresentados conceitos relacionados à qualidade 
da arquitetura de software, sendo apresentados alguns processos de 
avaliação que serviram como base para o processo descrito nesta 
dissertação. A Seção 2.1 apresenta os conceitos básicos que definem 
a arquitetura de software e suas implicações no produto 
desenvolvido. A Seção 2.2 descreve os métodos de avaliação da 
arquitetura existentes. Nesta Seção é feito um detalhamento dos 
métodos QAW e SAAM. A Seção 2.3 apresenta um sumário do 
capítulo. 

2.1 Definições arquiteturais 

Com o crescimento escalar dos sistemas de software tornou-se evidente a necessidade 
de se detalhar melhor os componentes a serem construídos para garantir que não haverá 
desperdício de esforços. Foi necessária a criação de técnicas e metodologias, como 
RUP, para obter resultados de baixo custo e maior qualidade. É neste cenário que se 
encaixa a arquitetura de software, lidando com sistemas grandes e complexos. 

Os processos de engenharia de software cada vez mais necessitam do projeto 
arquitetural do software, pois é através dele que é possível extrair informações que 
auxiliarão no decorrer do desenvolvimento do sistema. Por exemplo, é possível 
reconhecer estruturas comuns utilizadas em sistemas anteriores, possibilitando ao 
projetista desenvolver novos softwares baseados em variações de softwares antigos. 
Outro ponto importante é que o projeto arquitetural também facilita a compreensão da 
arquitetura auxiliando a tomada de decisões importantes. Além disso, uma descrição 
arquitetural do sistema é essencial para analisar e descrever sistemas complexos. Por 
fim, o conhecimento de notações gráficas para a descrição de paradigmas arquiteturais 
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permite que engenheiros de software possam apresentar seus projetos para clientes e 
desenvolvedores durante a fase de definição da arquitetura [31]. 

A arquitetura de software define a organização do sistema levando em 
consideração o relacionamento entre subsistemas e componentes. Ela trabalha com um 
alto nível de abstração e tenta analisar as propriedades do software desde os requisitos 
do sistema até a implementação [37]. 

Como pode ser observado em metodologias de desenvolvimento como o RUP, 
durante a fase inicial do projeto, chamada de concepção, existe um interesse em 
entender melhor as funcionalidades do sistema e quase não é tomada nenhuma decisão 
de projeto. Como pode ser observada na Figura 2-1, extraída de [31], a construção da 
arquitetura é uma fase intermediária cuja maior finalidade é definir as decisões e 
soluções que deverão ser implementadas na fase de construção [31], sendo essas 
soluções baseadas nos requisitos iniciais. 

 

 

Figura 2-1 - Fases de transformação de requisitos de um software.  

Existem três vantagens fundamentais em projetar e documentar explicitamente 
uma arquitetura de software. Primeiramente, a arquitetura pode servir como meio de 
comunicação com os stakeholders, pois ela está em um nível de abstração capaz de ser 
entendido por vários tipos de pessoas diferentes. Outro ponto importante é que ao tornar 
explícito a arquitetura de um sistema em um estágio inicial, a facilidade de realizar 
analises é bem maior e as decisões tornam-se mais embasadas. Por fim, pode existir 
uma reutilização em grande escala, pois a arquitetura pode ser transferida para sistemas 
com requisitos similares e isto pode favorecer o reuso de software em grande escala. 

Além disso, a arquitetura afeta diretamente os requisitos não funcionais do 
software [37]. A estrutura e o estilo específico escolhido para uma aplicação podem, 
portanto, depender dos seguintes requisitos: 

• Desempenho – Sugere que a arquitetura deve ser projetada para restringir as 
operações mais importantes dentro de um pequeno número de subsistemas e 
componentes. Isto reduz a troca de mensagens entre os componentes do sistema, 
diminuindo o tempo de processamento; 

• Proteção – Sugere que os itens mais importantes devem ser protegidos em 
camadas mais internas, e essas camadas devem ser submetidas a um alto nível de 
validação e proteção; 
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• Segurança – A arquitetura deve ser projetada de modo que as operações 
relacionadas com segurança concentrem-se em um pequeno número de 
subsistemas para reduzir custos com validação de segurança; 

• Disponibilidade – Sugere que a arquitetura contenha componentes redundantes 
para que seja possível substituir e atualizar componentes, sem a interrupção do 
sistema; 

• Facilidade de manutenção – Se a facilidade de manutenção for um requisito 
fundamental, a arquitetura deve ser projetada utilizando-se componentes 
encapsulados de menor granularidade, que possam rapidamente ser 
compreendidos e modificados independentemente dos mantedores serem os 
desenvolvedores ou não. 

Pode ser observado que, em alguns casos, podem existir conflitos entre 
características propostas para suprir os requisitos não funcionais relacionados 
anteriormente [2]. Por exemplo, a criptografia de todas as informações para aumentar o 
nível de segurança pode acarretar em uma redução do desempenho, pois todas as 
informações deverão passar pelo processo de criptografia e descriptografia. Devido a 
este fato deve ser feita uma ponderação entre as necessidades do sistema quando estas 
têm soluções conflitantes. 

A definição da arquitetura de software não envolve apenas a aplicação de 
técnicas para relatar os requisitos de um sistema. Ela também envolve fatores não 
técnicos como a experiência do arquiteto, o ambiente de desenvolvimento e os objetivos 
do negócio da organização. Como podem ser observados na Figura 2-2, extraída de 
[33], esses fatores técnicos e não técnicos se influenciam mutuamente. 
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Figura 2-2 - Ciclo de influência entre arquitetura e arquiteto 

Esta influência mútua entre os objetivos do negócio, requisitos do produto, 
experiência do arquiteto e arquitetura, produz informações que a organização pode 
utilizar para gerenciar novos projetos com base em informações de arquiteturas e 
sistemas construídos anteriormente. 

Apesar da arquitetura possuir todas as utilidades citadas acima, além de auxiliar 
na previsão do comportamento qualitativo dos softwares, ela ainda não possui uma 
definição padrão ou notação [8]. Mesmo não existindo essa notação oficial, a maioria 
das descrições arquiteturais é baseada nas descrições presentes nas quatro sub-seções 
seguintes. 

2.1.1 Componentes ou elementos 

O componente é uma das unidades de trabalho da arquitetura ou um repositório de 
dados. Os componentes podem ser pequenos, como uma simples procedure, ou grande, 
como uma aplicação inteira [40]. Cada componente tem um nome e uma interface. O 
nome serve como um identificador. A interface define quais métodos o componente 
disponibiliza para o meio externo, devendo esses ser implementados. 

2.1.2 Relações estáticas 

Os elementos da arquitetura possuem relacionamento entre si. São estes 
relacionamentos que modelam ou definem a estrutura da arquitetura. Esta relação deve 
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ser exibida especificando quais são os elementos envolvidos e qual é o tipo de 
relacionamento entre os elementos (ex: associação, agregação, entre outros). 

2.1.3 Relações dinâmicas 

O comportamento dinâmico da arquitetura é muito importante no intuito de avaliar sua 
funcionalidade e qualidade. Este relacionamento retrata a seqüência de mensagens entre 
os elementos da arquitetura. Através dessas relações também é possível identificar as 
principais funções internas de cada elemento envolvido na seqüência. 

2.1.4 Estilos arquiteturais 

Com a descrição e conhecimento dos componentes básicos da arquitetura, sentiu-se a 
necessidade de classificar as arquiteturas projetadas de acordo com os seus aspectos, 
componentes peculiares e forma de interação entre eles [31]. Surgiu a idéia de estilos 
arquiteturais. 

O estilo arquitetural pode ser utilizado como ponto inicial de um projeto. A 
partir do conjunto de características do sistema, é feita uma análise para identificar qual 
estilo arquitetural melhor suporta as necessidades do sistema, possibilitando um reuso 
de componentes e relacionamentos. Cada estilo oferece um suporte a um conjunto de 
requisitos não-funcionais. 

A utilização de estilos arquiteturais acarreta em vários benefícios práticos. 
Primeiro, ele promove o reuso de projetos e soluções. Segundo, ele pode aumentar 
significativamente o reuso de código. Terceiro, ele facilita a compreensão da 
organização do sistema quando são utilizadas estruturas convencionais. Finalmente, o 
uso de estilos padronizados pode facilitar a interoperabilidade entre os sistemas [18]. 

Um exemplo de estilo arquitetural é o “cliente-servidor”. Esse estilo se enquadra 
no conjunto de arquiteturas distribuídas. Ele permite uma divisão de tarefas entre 
produtores e consumidores de dados. Clientes e servidores são processos diferentes. O 
servidor é o processo que fica aguardando uma solicitação de um serviço de um ou mais 
clientes. 

A arquitetura cliente-servidor mais simples é chamada de arquitetura cliente-
servidor de duas camadas. Como pode ser visto na Figura 2-3, extraída de [31], existem 
dois tipos de “cliente–servidor” de duas camadas: 

• Cliente-Magro – Todo o processamento da aplicação e gerenciamento de dados é 
realizado no servidor. O cliente simplesmente requisita e exibe os resultados. 
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• Cliente-Gordo – O servidor só executa o gerenciamento dos dados. É 
responsabilidade do software cliente implementar a lógica do sistema e as 
interações com o usuário. 
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Apresentação
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Figura 2-3 - Cliente-Servidor de duas camadas 

Uma grande desvantagem do estilo “cliente-servidor” cliente-magro é que todo o 
processamento é feito do lado do servidor, podendo até mesmo sobrecarregá-lo. Por 
outro lado, o estilo “cliente-servidor” cliente-gordo utiliza os recursos disponíveis 
presentes no lado do cliente, distribuindo o processamento lógico da aplicação, mas 
necessitando de um sistema de gerenciamento de dados mais complexo. 

Ainda é interessante observar que os clientes nesse estilo arquitetural podem ser 
vistos como processos que atuam de forma independente entre si, facilitando a adição 
ou remoção de clientes no sistema. Além disso, existe a facilidade de alterar a 
funcionalidade de um cliente em específico, sem afetar os outros clientes. 

Outros estilos arquiteturais podem ser observados em [15]. Eles possuem outros 
componentes e relacionamentos, determinando outras características no software. 

2.2 Métodos de avaliação da qualidade arquitetural 

No decorrer dos últimos anos a complexidade dos sistemas está aumentando [20]. O 
desafio não é mais prover os atributos funcionais, mas sim garantir os atributos de 
qualidade, pois estes requerem uma atenção explicita para que no final seja atingido um 
nível satisfatório. 
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O projeto arquitetural deve levar em consideração os atributos de qualidade 
desejados por um projeto, pois o sistema será fundamentalmente afetado pelas decisões 
tomadas no desenvolvimento da arquitetura do software [30]. Os requisitos de qualidade 
direcionam a arquitetura do software da mesma forma que as atividades centradas na 
arquitetura definem o ciclo de vida do software. 

O grau de associação entre a arquitetura e os atributos de qualidade gera uma 
série de conseqüências como pode ser visto abaixo: 

• Mudanças na estrutura da arquitetura com o intuito de melhorar um atributo de 
qualidade, geralmente afetam outras características de qualidade; 

• A arquitetura é crítica para a realização dos atributos de qualidade; 

• As características qualitativas do produto devem ser projetadas dentro da 
arquitetura do software. Por exemplo, se o sistema precisa ter um nível maior de 
segurança, devem ser projetados componentes para fazer log de transação, 
autorização de acesso às funcionalidades, entre outros; 

• A arquitetura não pode garantir que qualquer atributo de qualidade existirá no 
produto final. Ela apenas influencia. 

Como uma boa prática, a avaliação da qualidade da arquitetura pode ser 
incorporada ao seu processo de desenvolvimento. Isto pode ser visto claramente na 
Figura 2-4, onde é exibido um processo proposto por Bengtsson em [7]. A atividade 
“projetar a arquitetura” desse processo tem como entrada a especificação dos requisitos. 
Desta atividade é originado o projeto da arquitetura que é um elemento de entrada da 
próxima atividade ”estimar atributos de qualidade”. Como o projeto inicial da 
arquitetura é baseado nas funcionalidades o resultado é um projeto inicial da arquitetura 
da aplicação. Durante a segunda atividade este projeto será avaliado de acordo com 
atributos de qualidade. Cada atributo é quantitativamente avaliado utilizando-se técnicas 
de medição adequada e o resultado é comparado com valores esperados. Se os 
resultados são todos satisfatórios o processo está finalizado. Caso contrário, é necessária 
a execução da atividade “transformação da arquitetura”. Durante este processo a 
arquitetura é melhorada com o auxilio de soluções específicas para atributos de 
qualidade. Desta forma, uma nova versão de projeto de arquitetura é definida, e deve-se 
novamente passar pela atividade “estimar atributos de qualidade”. Este processo deve 
ser repetido até que todos os atributos de qualidade desejados sejam atingidos. 
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Figura 2-4 – Processo de desenvolvimento da arquitetura contemplando qualidade. 

Apesar de serem propostos alguns métodos de avaliação da qualidade da 
arquitetura, como por exemplo, o Architecture Tradeoff Analysis Method (ATAM) [27], 
o SAAM [42] e o QAW [5], eles possuem quase sempre os mesmos objetivos: analisar 
o impacto futuro de decisões atuais nos requisitos de qualidade, encontrar pontos 
sensíveis na arquitetura cuja mudança poderia causar problemas de qualidade do 
software e por ultimo, mas não menos importante, elaborar tradeoffs nas decisões de 
projeto de arquitetura que influenciem mais de um atributo de qualidade [30]. 

Normalmente, os métodos para a avaliação da arquitetura envolvem uma série 
de personagens presentes no ciclo de vida do software. Estes podem ser 
desenvolvedores, arquitetos, contratantes, vendedores, usuários finais, entre outros. Isto 
torna mais precisa a avaliação do software. Por outro lado, as dificuldades para 
conseguir mobilizar e integrar as idéias de todos os envolvidos é muito grande.  

Outro fator importante na avaliação da arquitetura é que os atributos de 
qualidade, por si só, não contêm informações o bastante para influenciar o sistema. Por 
exemplo, “o sistema deve ser modificável”, não agrega informações ao sistema, pois 
todo o sistema é modificável com respeito a um conjunto de mudanças e não com 
respeito a outros conjuntos. 

Uma solução para este problema de descrição dos atributos de qualidade é a 
utilização de cenários [24] como meio para melhor caracterizar esses requisitos. Os 
cenários também são uma poderosa maneira para representar as visões e conceitos que 
os stakeholders possuem desses atributos. 
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Vários métodos atuais de melhoria da qualidade da arquitetura utilizam a idéia 
de cenários para obter melhores resultados [5, 27, 42]. Em seguida serão descritos dois 
métodos que auxiliaram o processo definido nesta dissertação. 

2.2.1 Quality Attribute Workshop 

O Qualitty Attribute Workshop [5] é um método que visa utilizar os stakeholders nas 
fases iniciais do ciclo de desenvolvimento do sistema para elicitar os atributos de 
qualidade que devem direcionar a construção do sistema. Ele é utilizado antes da 
criação da arquitetura e permite capturar as expectativas de todos os stakeholders com 
respeito aos pontos qualitativos chave para o êxito do sistema [5]. 

Embora a arquitetura não possa garantir que um atributo de qualidade irá ser 
atingido ao final do projeto, uma falha arquitetural pode fazer com que não seja possível 
atingir o objetivo necessário. Desta forma, é muito importante ter um conhecimento 
detalhado desses atributos de qualidade antes de finalizar a arquitetura. Em muitos casos 
estes atributos não são bem definidos fazendo com que exista um ponto obscuro entre as 
definições do negócio e a especificação do sistema, como pode ser observado na Figura 
2-5 [5]. O QAW é uma forma de descobrir, documentar e priorizar estes atributos. 

 

Figura 2-5 - Dificuldades para definir as necessidades arquiteturais 

O QAW tenta capturar as necessidades reais do software para o funcionamento 
do negócio. Assim, ele depende de todos os stakeholders do sistema. Durante uma 
execução do método devem participar todos os interessados, criando um grupo que 
varia de cinco a trinta pessoas, conforme definido por Barbarcci em [5]. Esse grupo 
deve possuir uma participação ativa e engajada, pois a visão de cada participante é 
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essencial para o resultado final do método. Deve ser criada a figura de um moderador. 
Ele é responsável por guiar as atividades em momentos de impasse para que não se 
desvie do seu objetivo inicial. 

O método é composto por 8 atividades que podem ser observadas na Tabela 2-1 
e detalhadas em seguida. 

Tabela 2-1 - Atividades do QAW 

Atividades 
Apresentação e introdução ao QAW 
Apresentação do negócio 
Apresentação do plano arquitetural 
Identificação dos pontos críticos para arquitetura 
Brainstorming para identificação dos cenários 
Consolidação dos cenários 
Priorização dos cenários 
Refinamento dos cenários 

Apresentação e introdução ao QAW 
Neste passo, o moderador descreve quais são os objetivos do QAW e explica 

cada passo do método. Em seguida, o moderador deve apresentar os participantes uns 
aos outros para que estes possam se integrar. 

Apresentação do negócio 
Um participante habilitado deve fazer uma explanação sobre os objetivos do 

negócio e qual é a missão do sistema. Ele deve fazer uma apresentação sobre o contexto 
no qual o sistema está sendo inserido. Também deve relatar as funcionalidades 
necessárias, as restrições e requisitos de qualidade desejados. Durante esta apresentação, 
o moderador deve tentar capturar as informações relevantes que irão, posteriormente, 
ser utilizadas na identificação dos pontos críticos da arquitetura. 

Apresentação do plano arquitetural 
Apesar de ainda não existir a arquitetura a ser implementada no software, um 

participante, com um perfil técnico, deve apresentar documentos, artefatos e descrições 
mais técnicas sobre o sistema. Deve ser exibido para todos os participantes um plano de 
arquitetura contendo estratégias definidas para atender os requisitos chave do negócio, 
as restrições e os detalhes técnicos identificados. O moderador deve continuar 
capturando aspectos importantes durante esta apresentação. 

Identificação dos pontos críticos para a arquitetura 
Após a coleta de informações nas duas atividades anteriores, o moderador deve 

fazer uma pausa no encontro, para que ele possa comparar e consolidar as informações 
coletadas nas duas apresentações. O objetivo é identificar os atributos de qualidade 
esperados no sistema final. Dessa forma, o moderador cria uma lista de pontos críticos 
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para a arquitetura. Após o intervalo, o moderador deve apresentar a lista para os outros 
participantes para que estes possam adicionar, modificar ou remover os pontos críticos 
encontrados. Ao final desta atividade, a lista de pontos críticos para a arquitetura deve 
ser obtida por meio de consenso entre os integrantes. Na próxima atividade, esta lista irá 
direcionar a criação dos cenários. 

Brainstorming para identificação dos cenários 
Uma vez identificado os pontos críticos para a arquitetura, o moderador deve 

iniciar um processo de brainstorming para gerar os cenários. Neste passo, os cenários 
devem possuir apenas as informações básicas, tendo uma estrutura composta por três 
partes: o estímulo, o ambiente e a resposta. 

Todos os participantes devem contribuir para a criação dos cenários. Para 
garantir isto, é pedido que cada integrante sugira apenas um cenário para o grupo. Após 
a sugestão de todos os indivíduos, o procedimento é repetido para que cada um deles 
possa sugerir um novo cenário. É interessante que ao final cada participante tenha 
relatado no mínimo dois possíveis cenários. Para que os cenários tenham uma boa 
cobertura, com relação às necessidades do sistema, o moderador deve verificar se existe 
pelo menos um cenário para cada ponto critico descoberto. 

Como o cenário é a chave para o QAW. O moderador deve ter alguns cuidados 
durante o processo de criação. O primeiro ponto é a descrição do cenário. O moderador 
deve verificar se os cenários que estão sendo gerados possuem informações que irão 
realmente auxiliar no desenvolvimento e validação da arquitetura. Deve ser verificado 
se o cenário possui informações que funcionem como uma meta tangível. Por exemplo, 
um cenário relatando que “O sistema deve ser rápido” auxilia muito menos que um 
cenário que possui uma medida como “As consultas devem durar no máximo 5 
segundos”. 

Outro ponto a ser lembrado pelo moderador é que devem ser criados três tipos 
de cenários: cenários de caso de uso, cenários de crescimento e cenários exploratórios. 
Os cenários de caso de uso envolvem as funcionalidades do sistema. Os cenários de 
crescimento descrevem mudanças que podem ocorrer no sistema. Finalmente, os 
cenários exploratórios estão relacionados com suposições que podem ocorrer ou não no 
software. Um exemplo de cenário de casos de uso é a descrição de uma funcionalidade 
para o sistema imprimir um relatório de estoque. Um exemplo de cenário de mudança é 
a descrição de que futuramente além de impresso, o relatório deve ser salvo para 
consulta posterior. Finalmente, um exemplo de um cenário exploratório é a descrição 
que antes da impressão do relatório é interessante uma pré-visualização, sendo proposto 
apenas como uma melhoria, caso seja possível. 

Consolidação dos cenários 
Nesta atividade são identificados os cenários similares. Através de um consenso 

com os participantes, o moderador deve consolidar estes cenários para evitar a diluição 
de votos na próxima atividade do processo. 
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Priorização dos cenários 
Através de uma votação é feita a priorização dos cenários. Para a execução dessa 

votação é distribuído para cada participante um número de votos equivalente a 30% do 
número total de cenários. Por exemplo, se tiverem sido elaborados 20 cenários, cada 
participante deve receber 6 votos. São feitas duas rodadas de votação. Em cada rodada 
os participantes devem distribuir, entre os casos de uso, metade do número total de seus 
votos. Cada integrante pode alocar quantos votos considerar necessário para qualquer 
cenário. 

Refinamento dos cenários 
Após a priorização, deve ser iniciado o refinamento dos cenários. O número de 

cenários a ser refinado deve ser definido de acordo com o tempo restante. Para cada 
refinamento, as seguintes informações devem ser documentadas1: 

• Estímulo – O evento que afeta o sistema; 

• Resposta – A atividade resultante do estímulo; 

• Origem – A entidade que gerou o estímulo; 

• Ambiente – A condição na qual ocorreu o estímulo; 

• Componente – O componente que foi estimulado; 

• Medida da resposta – A medida a ser utilizada para avaliar a resposta do sistema; 

• Objetivo do negócio – O objetivo de negócio que é afetado por este cenário. 

2.2.1.1 Considerações sobre o método 
O QAW é um método bastante eficaz para capturar materiais relevantes para a 

arquitetura. Ele permite identificar quais as expectativas dos principais stakeholders 
envolvidos com o projeto. Os resultados de suas atividades podem ser utilizados para 
refinar os requisitos do sistema, guiar a elaboração de protótipos e fornecer informação 
para estabilizar a arquitetura. 

Apesar disso, o QAW não possui atividades de acompanhamento da evolução 
arquitetural. Por este motivo, as informações geradas por ele podem ser subutilizadas de 
acordo com a experiência da equipe de desenvolvimento, ou seja, pontos críticos 
elicitados podem não ser implementados previamente devido alguma dificuldade 
técnica da equipe e sem um acompanhamento, este problema pode demorar a ser 
resolvido, causando um maior impacto. 

 

1 Na Tabela 5-13, do Capítulo 5, é apresentado um cenário desenvolvido com base nas definições dessas 
informações. 
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Outro problema a ser considerado é a falta de atividades que possibilitem o reuso 
de informações e a integração em uma organização com várias equipes de 
desenvolvimento. Isto pode aumentar o custo de projeto e fazer com que lições 
aprendidas em execuções anteriores não sejam utilizadas. 

2.2.2 SAAM 

Outro método para a avaliação da arquitetura é o Software Architecture Analysis 
Method [42]. Este método utiliza cenários criados por vários grupos de stakeholders 
envolvidos na construção do sistema, e foi criado inicialmente para avaliar arquiteturas 
candidatas. 

O método SAAM possui três estágios: Definição de cenários, execução de 
avaliação por cenário e execução de avaliação considerando todos os cenários. Durante 
a definição de cenários deve ser construída uma coleção de cenários que representam o 
uso do sistema sob o ponto de vista dos papéis envolvidos.  

Com a evolução do método ele passou a ser utilizado também para esclarecer 
propriedades da arquitetura. Para isto, foi especificado um sub-conjunto das atividades 
do método. Como pode ser observado na Figura 2-6, existe uma interação entre as duas 
atividades iniciais. Isto ocorre porque os cenários dependem das informações 
arquiteturais e, por outro lado, o nível de detalhes da arquitetura depende do tipo de 
cenário que se deseja criar. A atividade “Avaliação dos cenários” possui dependência 
dessas duas atividades e gera informações que serão utilizadas pelas duas últimas 
atividades: “Interação entre cenários” e “Avaliação total”. Em seguida serão 
apresentados os objetivos de cada atividade. 
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Figura 2-6 - Interdependência entre atividades do SAAM 

Apresentação da arquitetura 
A arquitetura candidata ou as arquiteturas devem ser descritas por uma notação 

que possa ser compreendida por todos os participantes da análise. Essa descrição deve 
indicar os componentes e os relacionamentos entre eles. Também devem ser exibidos os 
relacionamentos dinâmicos, detalhando os fluxos de mensagens do sistema. 

Desenvolvimento de cenários 
Nesta atividade devem ser construídos cenários que ilustram funcionalidades do 

sistema. Eles também podem conter especificação de possíveis modificações a serem 
executadas durante o ciclo de vida do software. Os cenários devem representar as 
características consideradas relevantes por cada stakeholder que está participando 
dessas atividades. 

Avaliação dos cenários 
Os cenários devem ser avaliados para verificar quais são atendidos pela 

arquitetura e quais requerem alterações arquiteturais para que possam ser contemplados. 
Ao final desta atividade deve existir uma tabela resumindo todos os cenários e se eles 
são atendidos ou não pela arquitetura definida. Para cada cenário que requer 
modificação arquitetural, deve ser descrita uma lista de modificações necessárias e o 
custo estimado para implementá-las. Também devem ser especificados os componentes 
e os relacionamentos que precisam ser criados ou modificados. 
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Interação entre cenários 
Cenários que requerem modificação da arquitetura podem necessitar de 

mudanças em componentes ou relacionamentos em comum. Quando isto acontece, é 
considerado que estes cenários interagem entre si, pois as mudanças definidas para um 
poderão afetar o outro. Esta atividade tem como objetivo identificar os cenários que 
afetam um conjunto de componentes em comum. Para cada componente, também 
devem ser definidos os cenários que lhe afetam. As interações mostram como a 
estrutura da arquitetura faz a separação dos conceitos definidos nos cenários. Para o 
SAAM deve ser favorecida a arquitetura que apresenta o menor número de conflitos. 

Avaliação total 
Deve ser atribuído um peso para cada cenário de acordo com o número de 

interações e sua importância para o sistema. Este peso deve ser utilizado para criar uma 
priorização dos cenários. Esta priorização deve ser um consenso entre todos os 
participantes do processo. Esta ordem deve refletir a importância dos fatores de 
qualidade para a arquitetura em desenvolvimento. Nesta atividade, os resultados das 
duas avaliações anteriores são consolidados. 

Comparação entre decisões arquiteturais 
Quando a finalidade do método é fazer uma escolha entre duas arquiteturas 

candidatas, são acrescentados passos adicionais. Na execução de avaliação por cenário 
será avaliado o impacto de cada cenário nas arquiteturas candidatas. Ao final, serão 
analisadas as dificuldades das arquiteturas candidatas para atender todos os cenários. 

Os passos para a execução da análise SAAM para comparar várias arquiteturas 
candidatas são: 

1 – Desenvolver cenários de atividades que ilustram os tipos de atividades que o 
sistema deve suportar; 

2 – Definir as arquiteturas candidatas em uma notação única e com o mesmo 
nível de granularidade; 

3 – Para cada cenário, determinar se as arquiteturas candidatas suportam estas 
atividades sem modificação, ou se precisam ser modificadas para suportar o fluxo do 
cenário. As arquiteturas que não precisam ser modificadas devem receber um “+”. As 
que necessitam de modificação devem receber um “-”. Caso nenhuma das arquiteturas 
atenda as necessidades do cenário os passos abaixo devem ser executados; 

4 - Para cada cenário que não foi atendido por nenhuma das arquiteturas, devem 
ser definidos quais são os componentes que necessitam ser alterados; 

5 – Deve ser definido o número de componentes afetados em cada arquitetura 
para cada cenário. Caso o número seja o mesmo, as arquiteturas devem ser consideradas 
iguais com relação ao cenário em análise. Caso o número de componentes seja 
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diferente, a arquitetura com o menor número de modificações deve receber um “+”, 
enquanto a outra deve receber um “-”. 

6 – Para os cenários que afetaram componentes arquiteturais, deve ser definido o 
total de componentes afetados em cada arquitetura. A arquitetura que tiver o menor 
número de contenções deve ser marcada com um “+” enquanto a outra deve receber “-”. 

2.2.2.1 Considerações sobre o método 
A descrição da arquitetura e a elaboração dos cenários possuem uma 

interdependência muito forte, pois o nível de detalhes apresentados na arquitetura 
depende do tipo de cenário que deseja ser elaborado. Desta forma, os cenários podem 
ajudar a determinar e esclarecer componentes e relacionamentos da arquitetura do 
sistema. Além disso, eles ajudam a formular uma melhor visão do comportamento da 
arquitetura durante o funcionamento do software. 

O método SAAM possui a característica de validar se a arquitetura definida 
atende as necessidades consideradas nos cenários. Dessa forma, se for aplicado com 
regularidade, ele pode ser utilizado para analisar arquitetura do sistema, verificando se 
as definições suportam as necessidades descritas nos cenários. Além disso, caso o 
cenário não seja suportado, o método ajuda a avaliar o impacto, identificando os 
componentes e relacionamentos que precisam ser criados ou alterados. 

Apesar disto, o método SAAM não possui atividades com o objetivo de elaborar 
a versão inicial da arquitetura de um software. Ele parte da premissa que existe uma ou 
mais arquiteturas definidas para solucionar as necessidades do negócio. Assim, o 
método não fornece recursos para a definição arquitetural e as equipes podem despender 
um esforço muito grande para remodelar a arquitetura após o SAAM, pois o nível 
qualitativo da arquitetura apresentada depende apenas da experiência dos 
desenvolvedores. Como ele não fornece suporte à definição inicial, o método também 
não contempla atividades para facilitar o reuso de definições de arquiteturas anteriores, 
criadas por outras equipes de desenvolvimento. 

No método também não existe uma preocupação em criar padrões arquiteturais 
com o intuito de nivelar e aumentar constantemente o nível dos softwares que estão 
sendo desenvolvidos pela organização. Isto faz com que boas decisões de projeto 
tomadas em arquiteturas anteriores não sejam reaproveitadas. 

2.3 Considerações Finais 

Neste Capítulo foram observadas as características que definem a arquitetura e a 
interação entre fatores técnicos e não técnicos no decorrer do seu processo de 
construção. Tornou-se claro que, apesar de existirem processos para sua definição, a 



 32

 

idealização da arquitetura é um processo criativo e desta forma depende fortemente da 
experiência do arquiteto. É devido a este fato que a avaliação da qualidade da 
arquitetura se torna extremamente necessária e muito difícil. 

Também foi discutida a integração entre a garantia da qualidade da arquitetura e 
a qualidade final do produto, confirmando a necessidade da avaliação da qualidade da 
arquitetura. Métodos já existentes no contexto da avaliação da qualidade da arquitetura 
foram citados, pois eles influenciaram de maneira muito forte o processo de 
gerenciamento da arquitetura corporativa definido neste documento. 

A seguir será descrito o gerenciamento pelas diretrizes. Esta é a estratégia de 
gerenciamento adotada no processo proposto por este trabalho. 
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3                    
GERENCIAMENTO PELAS 
DIRETRIZES 

Este capítulo descreve as atividades e técnicas utilizadas no 
gerenciamento pelas diretrizes. Estas técnicas foram utilizadas como 
base no processo proposto. A Seção 3.1 apresenta as principais 
definições do gerenciamento pelas diretrizes. A Seção 3.2 descreve 
as atividades e técnicas desse gerenciamento.  A Seção 3.3 detalha 
uma avaliação crítica sobre este gerenciamento. A Seção 3.4 
apresenta as considerações finais do capítulo. 

3.1 Definições do gerenciamento 

O gerenciamento pelas diretrizes surgiu no Japão, na década de 1960, sendo derivado do 
gerenciamento por objetivos. O seu nome original é Hoshin Kanri, onde ho significa 
método e shin significa bússola. Dessa forma, Hoshin é o método para estabelecer a 
direção estratégica. Kanri, por sua vez, significa controle ou gerenciamento [35] apud 
[41]. Apesar de ser menos utilizado por empresas ocidentais, ele é amplamente utilizado 
em companhias japonesas para integrar as estratégias da empresa com as atividades 
executadas por todos os seus funcionários [43]. 

O gerenciamento pelas diretrizes é um sistema administrativo, praticado por 
todos os empregados, que visa garantir a sobrevivência da empresa. Ele é conduzido 
pela alta administração e tem como objetivo maior direcionar a caminhada eficiente do 
controle da qualidade para a sobrevivência da empresa. Como pode ser observado na 
Figura 3-1, extraída de [10], o gerenciamento pelas diretrizes pode ser dividido em duas 
vertentes: gerenciamento inter-funcional e gerenciamento funcional ou da rotina do 
trabalho do “dia a dia”. O gerenciamento inter-funcional é responsável pelo 
estabelecimento, desdobramento e controle das diretrizes. O gerenciamento funcional 
estabelece, mantém e melhora os padrões de qualidade. 
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Figura 3-1 - Gerenciamento na organização 

Para que a implantação do gerenciamento seja bem sucedida é necessário que 
algumas pré-condições sejam atendidas: 

• Deve haver um firme comprometimento da alta gerência; 

• Deve haver um bom sistema de coleta e análise de informações; 

• Deve haver uma elevada competência no método de solução de problemas; 

• Deve haver um sólido gerenciamento funcional. 

Todo o processo de implantação deve ser acompanhado por educação e 
treinamento dos funcionários. É necessário que cada empregado da empresa 
compreenda muito bem o relacionamento entre seus trabalhos e as metas. Um escritório 
deve ser montado para fornecer auxílio durante a implantação e a execução do 
gerenciamento, assegurando que os empregados estejam prontos para trabalhar neste 
sistema. 

Para facilitar a compreensão do seu funcionamento, o gerenciamento pelas 
diretrizes propõe as seguintes definições [35]: 

• Objetivo gerencial - É o elemento da visão escolhido como prioritário; 

• Meta - objetivo gerencial valor e prazo; 
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• Medida - meio ou estratégia para se atingir uma meta; 

• Diretriz - Meta e medida; 

• Meta anual - é a meta que inicia o gerenciamento pelas diretrizes, partir desta 
meta é que deve ser definida a diretriz anual;  

• Item de controle - indicador que mede se o objetivo gerencial está sendo 
alcançado; 

• Item de verificação - indicador que verifica as medidas e ações para identificar 
problemas e necessidades de adaptação.  

3.2 Atividades do GPD 

No gerenciamento pelas diretrizes existe uma divulgação metódica das orientações da 
alta direção através do desdobramento das diretrizes. O desdobramento das diretrizes 
permite a tradução dessas para atividades concretas que serão conduzidas em cada posto 
de trabalho [10]. A Figura 3-2 exibe os estágios básicos do gerenciamento pelas 
diretrizes. 

Planejamento 
Estratégico 

Estabelecimento das 
Diretrizes anuais 

Desdobramento das diretrizes 

Estabelecimento de itens de 
Controle 

Controle 

Revisão anual 

Análise da situação atual e 
resultados do ano anterior 

Gerenciamento 
das diretrizes 
do ano 

 

Figura 3-2 - Estágios do gerenciamento 
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No estágio de “estabelecimento das diretrizes anuais” as metas anuais são 
estabelecidas a partir do planejamento estratégico, das mudanças do meio e da análise 
dos resultados do ano anterior. As metas estabelecidas são valores possíveis de serem 
alcançados e devem ser baseadas em fatos e dados. Após o estabelecimento das metas é 
conduzida uma análise de processo para determinar as medidas necessárias para atingir 
as metas propostas. O conjunto de metas e suas medidas constituem as diretrizes anuais. 

No “desdobramento das diretrizes” uma diretriz é refinada de maneira a atingir 
todos os níveis de funcionários. Um exemplo de desdobramento pode ser observado na 
Figura 3-3. Inicialmente o chefe de departamento estabelece sua meta em função das 
diretrizes anuais, depois ele executa uma análise para determinar algumas medidas 
prioritárias que afetarão diretamente o resultado final obtido pelo seu trabalho. O 
gerente de projeto deve estabelecer suas metas baseando-se nas medidas do chefe de 
departamento e, após uma análise do processo, ele também determina as suas medidas e 
repassam para seus subordinados. 

À medida que estas orientações descem na hierarquia, tornam-se cada vez mais 
concretas até o ponto em que se transformam em projetos específicos conduzidos sob a 
responsabilidade de alguém. Uma diretriz é desdobrada até alcançar um nível onde 
poderá ser utilizada no gerenciamento funcional. 

 

Figura 3-3 - Desdobramento das diretrizes 

Durante o “estabelecimento dos itens de controle” são definidos indicadores que 
possibilitem executar o controle. Os itens de controle devem ser construídos para todos 
os níveis de hierarquia das diretrizes, podendo-se utilizar um mesmo item para avaliar 
várias diretrizes ao mesmo tempo. 
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No estágio de “controle” é utilizado o ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Action) de 
controle de processo, cujo ponto forte é atuar nas causas dos desvios. Como pode ser 
observado na Figura 3-4, o controle é um ciclo iterativo onde, em cada iteração, são 
estabelecidas e implementadas diretrizes. Em cada iteração também é feita uma 
avaliação com o intuito de verificar o desempenho das medidas planejadas e 
implementadas. Os desvios encontrados durante esta verificação devem ser tratados e os 
processos de rotina devem ser replanejados para evitar que os problemas continuem nas 
outras iterações. O objetivo final deste controle é que todas as ações devem ser 
necessariamente padronizadas e absorvidas pelo processo. 

P

DC

A

Estabeleça e
desdobre 

metas e medidas 

Implemente as
medidas e 

solucione os 
problemas 

Avalie o 
desempenho e 

verifique o 
progresso 

Padronize os
resultados para a 
rotina adicione 

nos novos planos 

 

Figura 3-4 - Ciclo PDCA 

 

Finalmente, existe a fase de “revisão anual”. Anualmente todo o esforço do 
gerenciamento pelas diretrizes deve ser relatado para realimentar o planejamento para o 
ano seguinte de tal forma a não deixar esquecida nenhuma meta ou medida do passado. 
A chave do sucesso para o gerenciamento pelas diretrizes é uma perfeita análise dos 
resultados do ano anterior. 

As atividades do GPD são distribuídas entre os gerenciamento inter-funcional e 
o gerenciamento funcional. O gerenciamento inter-funcional tem por objetivo alinhar as 
atividades dos vários departamentos de uma organização. Já o gerenciamento funcional 
está relacionado com as atividades rotineiras da organização. 

3.2.1 Gerenciamento inter-funcional 

As atividades de gerenciamento visando o alinhamento das responsabilidades dos 
funcionários com as diretrizes são praticadas dentro de cada departamento e através dos 
departamentos. As atividades de gerenciamento funcional dependem apenas de cada 
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chefe. Porém, as atividades de Gerenciamento inter-funcional requerem concordância 
entre as chefias, pois as metas são alcançadas pela colaboração de vários departamentos. 
Para fazer esta interligação é necessária a criação de um Comitê Inter-funcional. 

Os pontos importantes sobre o gerenciamento inter-funcional são: 

• O gerenciamento inter-funcional é uma maneira de integrar os objetivos da 
empresa representados pela qualidade e responsabilidades de cada departamento; 

• Após o conhecimento dos problemas críticos de qualidade, diretrizes para resolvê-
los são estabelecidas e desdobradas para todos os departamentos; 

• Os resultados do gerenciamento inter-funcional são analisados uma ou duas vezes 
por ano pelo comitê inter-funcional. 

3.2.2 Gerenciamento funcional 

O gerenciamento funcional refere-se às ações e verificações diárias conduzidas para que 
cada pessoa possa assumir as responsabilidades no cumprimento das obrigações 
conferidas a cada indivíduo e a cada organização. Essas atividades visam alcançar os 
objetivos atribuídos a cada equipe. As atividades a serem executadas são: definição das 
funções, definição do macro fluxograma, determinação dos itens de controle, montagem 
dos fluxogramas das tarefas para ajudar na criação de padronizações, que são utilizadas 
para manter um nível qualitativo das atividades independentes dos funcionários, e 
definição das medidas para se atingir as metas. Deve ser definida uma estratégia para 
detectar os problemas e determinar como resolvê-los com a participação de todas as 
pessoas. O gerenciamento funcional tem suas atividades baseadas na padronização. 
Portanto é essencial ter-se um bom sistema de padronização montado na organização e 
que sirva como referência para o seu gerenciamento. Se este gerenciamento estiver bem 
montado o produto ou serviço apresentará sempre o mesmo padrão de qualidade. 

Este gerenciamento utiliza-se de itens de controle para fazer o acompanhamento 
das ações definidas para os funcionários. Estes itens visam medir a qualidade total dos 
resultados do processo de cada um deles, permitindo que este processo seja gerenciado. 
O método para a determinação dos itens de controle pode ser observado na Figura 3-5. 
A primeira atividade executada é a reunião de toda a equipe envolvida com os itens de 
controle. Em seguida devem ser definidos quais são os produtos e serviços fornecidos 
por cada equipe. Com os produtos estabelecidos deve-se determinar quem são os 
clientes (internos e externos) de cada produto e quais suas necessidades. Com a 
finalidade de acompanhar a evolução dos produtos e serviços devem ser especificados 
itens de controle de qualidade, custo, entrega, moral e segurança. Finalmente, deve ser 
elaborada uma tabela de itens de controle. 
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Figura 3-5 - Definição dos itens de controle 

Além dos itens de controle devem ser estabelecidas metas comprometidas com 
as diretrizes da organização. As metas estabelecidas devem ser provenientes da 
necessidade do cliente, do planejamento estratégico da empresa e da visão estratégica 
do próprio gerente. Uma vez estipulada a meta, o gerente deve executar uma análise 
para delinear as medidas para atingir o objetivo. 

Todo o gerenciamento é baseado no controle conduzido pelo PDCA. A 
responsabilidade pela obtenção da meta deve ser distribuída por toda a equipe. Desta 
forma, o item de controle só deve ser estabelecido sobre aspectos em cujas causas o 
gerente possa atuar. 

Caso a meta estabelecida sobre seu item de controle esteja sendo alcançada, mas 
a de seus subordinados esteja abaixo do esperado, não é necessária nenhuma atuação 
direta. Os subordinados terão que tomar a iniciativa de atuar nas causas de seus próprios 
desvios. Se a meta não estiver sendo alcançada devido ao trabalho de algum dos 
subordinados, é necessária a atuação na causa dos desvios. 

3.3 Considerações finais 

Neste capítulo foram apresentadas as características gerais do gerenciamento pelas 
diretrizes que, atualmente, é aplicado para o alinhamento organizacional. Baseando-se 
nos objetivos e metas, ele auxilia a implementação de controles para todos os níveis 
funcionais. 
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O GPD é uma forma extremamente forte de fazer com que uma organização 
consiga atingir seus objetivos. Ele consegue garantir que as metas definidas pelos 
executivos da organização sejam compreendidas por todos os funcionários. A sua 
estratégia de desdobramento das diretrizes permite identificar quais são as 
responsabilidades de cada nível hierárquico da organização para atingir seus objetivos. 

A utilização de seus princípios pode facilitar a criação de controle e padrões 
mais eficientes para a organização. Além disso, devido à melhor compreensão das 
diretrizes da organização, os funcionários podem trabalhar com sinergia propondo 
melhoramento nos processos e padrões definidos. Isto é de extrema importância porque 
envolve todos os níveis funcionais na busca pelos objetivos da corporação. 

Apesar disto, como afeta o gerenciamento global da empresa, ele precisa ser 
refinado para que possa trabalhar melhor com um ponto específico, no caso, a 
arquitetura de software de uma organização. As descrições de seus princípios precisam 
ser estruturadas em atividades que possibilitem um aproveitamento específico das 
informações por ele gerado. Uma vez definido um escopo específico este gerenciamento 
pode ser permeado com atividades que facilitem a implantação e o controle dos 
principais padrões.  

No próximo capitulo será apresentado o processo de gerenciamento da 
arquitetura corporativa proposto por este trabalho. Serão apresentados as atividades e os 
artefatos do processo, além de descrever o seu relacionamento com o GPD e os métodos 
de avaliação SAAM e QAW. 
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4  GERENCIAMENTO DA 
ARQUITETURA DE 
SOFTWARE CORPORATIVA 

Este capítulo descreve o processo de gerenciamento de arquitetura 
proposto por este trabalho. A Seção 4.1 apresenta as principais 
definições do processo, descrevendo os participantes e os artefatos 
utilizados. A Seção 4.2 descreve as atividades e os seus 
relacionamentos no processo proposto.  A Seção 4.3 apresenta um 
comparativo entre o processo proposto e os métodos e princípios nos 
quais foi baseado. A Seção 4.4 apresenta as considerações finais do 
capítulo. 

4.1 Definições do Processo 

O gerenciamento da arquitetura dos projetos de uma corporação é um processo 
necessário para garantir o sucesso dos softwares ao final dos projetos. Este processo 
pode auxiliar a padronizar e nivelar a qualidade de vários projetos de software em 
desenvolvimento pela organização. 

O gerenciamento da arquitetura corporativa compreende um processo de 
padronização e acompanhamento, onde são feitas verificações sobre indicadores 
técnicos ligados à arquitetura de software, definidos para averiguar a evolução da 
arquitetura dos projetos da organização. Ele também fornece um suporte para a criação 
e execução de avaliações nas arquiteturas dos sistemas em desenvolvimento. Desta 
forma, o processo de gerenciamento da arquitetura contempla atividades estratégicas e 
operacionais, garantindo que as definições arquiteturais sejam alinhadas com os 
objetivos da organização, e propiciando que estas definições sejam operacionalizadas 
mais rapidamente. 
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O processo de gerenciamento proposto é baseado no Gerenciamento pelas 
diretrizes, onde devem ser definidas metas a serem atingidas pela arquitetura de 
software. As metas são segmentadas em objetivos menores e distribuídas às equipes de 
desenvolvimento, para que todos possam fazer parte do processo de gerenciamento da 
arquitetura. 

Outra preocupação do processo de gerenciamento é fornecer suporte para as 
equipes de projetos durante a fase de elaboração da arquitetura. Os arquitetos dos 
sistemas devem ser auxiliados durante a definição das principais características da 
arquitetura. Dessa forma, devem ser produzidas arquiteturas mais estáveis e com menos 
necessidade de mudanças nas fases finais do projeto. As atividades que têm esta função 
foram baseadas no QAW. Assim, elas utilizam cenários para definir as características da 
arquitetura. 

Com base nas características da arquitetura definida, podem ser feitas avaliações 
das arquiteturas dos sistemas em desenvolvimento. Também são avaliadas mudanças 
arquiteturais provenientes de mudança de requisitos. Para isto são executadas atividades 
baseadas no SAAM. 

4.1.1 Estrutura necessária para a execução do processo 

O primeiro passo para a definição do processo foi a criação de um organograma de 
trabalho. Foi necessário definir uma estrutura mínima que pode ser facilmente 
implementada dentro de uma organização que trabalhe com múltiplos projetos de 
desenvolvimento. Como pode ser observada na Figura 4-1, esta estrutura é composta 
por três níveis: nível executivo, setor de alinhamento tecnológico e projeto. 

O nível executivo agrupa os indivíduos responsáveis pela visão estratégica da 
organização. Este nível é composto pelos diretores, superintendentes, gestores e 
gerentes de uma organização. A principal atividade deste nível é fornecer o 
direcionamento para todos os funcionários. Eles são responsáveis por garantir a 
sobrevivência e o crescimento da organização, visualizando quais as mudanças e qual a 
situação desejada para que exista um crescimento contínuo em todas as áreas. 

O setor de alinhamento tecnológico é o segundo nível funcional presente na 
estrutura necessária para a execução do processo. Este nível é composto pelo 
coordenador e os consultores tecnológicos. A principal função deste nível é realizar a 
integração entre as diretrizes gerenciais e o nível operacional técnico. Ele é responsável 
por garantir que o alinhamento estratégico definido para a empresa direcione as 
atividades técnicas. Para isto, o setor deve executar controle e monitoramento em um 
portfólio de projetos, similar a um Project Management Office (PMO) [6]. Além disso, 
o setor de alinhamento tecnológico também deve ser capaz de exibir como as decisões e 
ações operacionais estão auxiliando a organização a atingir seus objetivos. 



 43

Finalmente o nível “Projeto” é composto por todos os responsáveis por 
implementar os projetos de desenvolvimento de software. Ele contempla os líderes de 
projeto, administradores de dados, os desenvolvedores, analistas de requisitos, entre 
outros. Os indivíduos deste nível são responsáveis pela construção do produto final.  

 

Executivo 

Projeto 

Setor de Alinhamento Tecnológico 

Figura 4-1 - Organograma para a execução do processo 

Um ponto importante a ser frisado é que, estruturalmente, a empresa não precisa 
apresentar exatamente este organograma. Isto é apenas uma classificação para facilitar a 
implantação do processo. É necessário apenas que os cargos reais presentes na 
organização sejam mapeados em um dos três grupos de acordo com o relacionamento 
entre as atividades exercidas pelo cargo e a definição de cada nível. 

4.1.2 Papéis e artefatos 

Após a definição do organograma, foi definido um conjunto de atividades e artefatos 
que visam facilitar o gerenciamento da arquitetura corporativa. Também foram 
definidos conjuntos de características de atuação e responsabilidades determinando os 
papéis envolvidos no processo. As seguintes classificações foram definidas para os 
papéis: 

• Analista de requisitos – Responsável por intermediar as necessidades do cliente. 
Ele é o membro da equipe que possui o maior domínio do negócio, conhecendo 
melhor as necessidades do cliente. Este analista pode mais facilmente verificar se 
o direcionamento da implementação está respeitando as características do 
negócio. 

• Arquiteto do projeto – Responsável por garantir a viabilidade técnica da solução 
para a implementação do projeto. O arquiteto do projeto deve definir 
características e padrões que devem ser utilizados no projeto. 
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• Consultor tecnológico – Responsável por consolidar e acompanhar todo o 
processo de desenvolvimento dos sistemas construídos pela organização. Ele deve 
definir o direcionamento tecnológico para garantir a qualidade e o nivelamento 
dos sistemas da organização. 

• Coordenador tecnológico – Responsável por gerenciar os trabalhos executados 
pelos consultores tecnológicos que compõem o setor de alinhamento tecnológico. 
Este coordenador deve se tornar um facilitador do trabalho dos consultores, 
captando recursos para que as atividades possam ser executadas. Ele também deve 
fazer a interface entre o nível gerencial e o setor de alinhamento. 

• Líder de projeto – Responsável por gerenciar o desenvolvimento de um projeto 
específico. O líder de projeto deve elaborar um cronograma de desenvolvimento 
possibilitando que as atividades de acompanhamento possam ser executadas. 

Os Artefatos utilizados neste processo são descritos na lista abaixo: 

• Cenários - Documentos contendo descrições das atividades do sistema que estão 
relacionadas com os pontos críticos da arquitetura (veja detalhe no Apêndice A). 

• Descrição do componente - Este documento possui as informações de um 
componente que pode facilitar as consultas para reutilizá-lo em mais de um 
projeto. Ele deve ser elaborado sempre que um componente de um projeto tiver 
possibilidade de ser reutilizado. Os campos que compõem o documento foram 
baseados em [32] (veja detalhe no Apêndice F). 

• Documento de arquitetura de software – Documento que possui as principais 
características da arquitetura do software. Este documento deve servir como base 
para o desenvolvimento do sistema (veja detalhe no Apêndice B). 

• Lista de padrões – Este artefato é uma lista de padronizações que serão definidas 
ou refinadas durante o processo. Deve ser definida qual a finalidade de cada 
padrão (veja detalhe no Apêndice H); 

• Nota auxiliar – Este artefato é utilizado para fazer observações de negócio ou de 
arquitetura durante a apresentação dessas informações. (veja detalhe no Apêndice 
I); 

• Plano de ação – Este plano define ações para que um objetivo seja alcançado. Ele 
é baseado na estrutura 5W1H (What, Who, When, Where, Why How). Assim ele 
define quais as ações devem ser executadas, quem é o responsável por cada ação, 
quando as ações devem ser implementadas, onde elas serão executadas, quais os 
motivos de suas execuções e como elas devem ser executadas [35] (veja detalhe 
no Apêndice C). 
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• Plano de diretrizes – Documento contendo as diretrizes e a visão desejada pelos 
indivíduos do nível executivo da organização. Também possui os objetivos dos 
projetos (veja detalhe no Apêndice D). 

• Relatório de acompanhamento – Relatório contendo o resultado do 
acompanhamento. Caso exista alguma não conformidade, este documento também 
deve conter um plano de ações para solucionar os problemas encontrados (veja 
detalhe no Apêndice E). 

4.2 Fluxo de atividades 

O processo de gerenciamento da arquitetura corporativa é composto por quatro sub-
processos: “Planejamento e direcionamento”, “Definições do projeto”, 
“Acompanhamento do projeto” e “Acompanhamento e atualização de direcionamento”. 
Como pode ser observado na Figura 4-2, estes sub-processos se apresentam em uma 
seqüência interligada através de artefatos produzidos no decorrer dos mesmos. Para que 
eles não sejam restritos a uma metodologia ou processo de desenvolvimento,específico, 
ele foi criado sem nenhuma dependência a atividades e artefatos produzidos em outro 
processo. O Apêndice G apresenta mais detalhes sobre a notação utilizada para 
descrever o processo. 

 

Figura 4-2 - Processo de gerenciamento de arquitetura 

O sub-processo de “Planejamento e direcionamento” está relacionado com o 
direcionamento de todas as atividades executadas no nível executivo. Este sub-processo 
deve coletar as informações necessárias para definir os artefatos que serão utilizados por 
todos os projetos da organização. As diretrizes serão desdobradas pela primeira vez no 
decorrer deste sub-processo, gerando os objetivos que devem formar os objetivos 
gerenciais de cada projeto. Ao final deste sub-processo devem ter sido elaboradas as 
definições da arquitetura corporativa. 

O sub-processo “Definições do projeto” é de extrema importância para garantir a 
eficiência do processo. Ele é composto por atividades que visam adaptar todas as 
definições planejadas e produzidas durante o “Planejamento e direcionamento” para que 
possam ser utilizados em cada projeto. Além disso, durante este sub-processo é 
elaborado um planejamento de acompanhamento para o projeto, definindo os marcos de 
acompanhamento e as ações que serão executadas pela equipe. O resultado final dessas 
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atividades é uma definição arquitetural para o projeto e as ações que devem ser 
executadas para garantir a qualidade e estabilidade da arquitetura. 

O “Acompanhamento do projeto” é o sub-processo de coleta e análise de 
informações de um projeto. As definições determinadas no sub-processo “Definições do 
projeto” devem ser verificadas, ações corretivas devem ser elaboradas, caso algum 
desvio seja detectado. Além disso, esta é a oportunidade de interação entre as equipes de 
projeto, pois neste momento são executadas atividades para evitar que a implementação 
de funcionalidades semelhantes ocorra em paralelo, em projetos distintos, aumentando o 
custo total dos projetos. 

Finalmente, o sub-processo “Acompanhamento e atualização do 
direcionamento” tem foco no reaproveitamento das informações geradas no decorrer de 
todo o processo. Durante este sub-processo, os itens de controle do setor de alinhamento 
tecnológico são avaliados para averiguar se as medidas definidas estão gerando o efeito 
esperado e a arquitetura está se encaminhado para a situação desejada. A sua finalidade 
é garantir que os dados e artefatos gerados sejam armazenados e possam ser consultados 
para direcionar as novas definições a serem utilizadas pela organização. 

4.2.1 Planejamento e direcionamento 

Como pode ser observado na Figura 4-3 este sub-processo possui seis atividades: 
“Definir situação atual”, “Capturar objetivos”, “Avaliar diferenças”, “Desdobrar 
diretrizes”, “Definir arquitetura e padrões” e “Planejar medidas”. Os resultados obtidos 
ao final dessas atividades devem servir como base para o acompanhamento e para a 
definição das arquiteturas dos novos sistemas. Os principais envolvidos neste sub-
processo são as pessoas do nível executivo e do setor de alinhamento tecnológico. 

Este é um dos sub-processos que tem maior influência do gerenciamento pelas 
diretrizes. Nele são executadas as atividades contempladas no GPD com o intuito de 
definir os objetivos da arquitetura e os itens de controle que visam direcionar a 
definição da arquitetura corporativa e verificar se essas definições estão obtendo o 
resultado esperado.  
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Capturar objetivos

Definir arquitetura e 
padrões

Definições do projeto

Definir situação atual

Avaliar diferenças Desdobrar diretrizes

Planejar medidas
 

Figura 4-3 – Sub-processo de planejamento e direcionamento 

Cada atividade deste processo será detalhada exibindo suas entradas saídas e 
passos. Além disso, será mostrado como deve ser executado cada passo para executá-
los. 

4.2.1.1 Definir situação atual 
Processo: Planejamento e direcionamento Atividade: Definir situação atual 
Objetivos: 
• Determinar a situação atual das arquiteturas desenvolvidas na organização 
Entradas: 
• Não se aplica 

Saídas: 
• Plano de diretrizes (seção Situação 
atual) 

Passos: 
• Analisar a situação atual dos sistemas em desenvolvimento 
• Realizar reunião com os integrantes do nível executivo 
• Elaborar Plano de diretrizes 
Responsável: Coordenador tecnológico 

Analisar a situação atual dos sistemas em desenvolvimento 

Com o auxilio dos consultores, o coordenador deve elaborar um estudo das 
arquiteturas e situações dos projetos em desenvolvimento. Isto deve ser feito através de 
análises dos documentos de arquitetura, amostragem de código e reuniões com as 
equipes de desenvolvimento de software. 
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Realizar reunião com os integrantes do nível executivo 

Neste passo, o Coordenador tecnológico deve se reunir com os gestores que 
possuem maior contato com as equipes de desenvolvimento de projeto. A reunião deve 
ser direcionada para capturar a visão que os gestores possuem da situação atual da 
arquitetura.  

Elaborar plano de diretrizes 

O plano de diretrizes (ver detalhes no Apêndice D), artefato concluído ao final 
de todo este sub-processo, é iniciado neste passo. A seção relativa à situação atual da 
arquitetura deve ser preenchida. Esta informação é importante para observar a evolução 
da arquitetura da corporação, pois com decorrer do tempo, ela servirá como parâmetro 
de comparação com as novas situações obtidas após a aplicação do processo, ilustrando 
os benefícios obtidos. 

4.2.1.2 Capturar objetivos 
Processo: Planejamento e direcionamento Atividade: Capturar objetivos 
Objetivos: 
• Determinar a situação arquitetural desejada 
• Definir os objetivos a serem alcançados pela organização 
Entradas: 
• Plano de diretrizes 

Saídas: 
• Plano de diretrizes (seções Visão e 
Objetivos anuais) 

Passos: 
• Definir a visão da organização 
• Definir objetivos anuais 
• Documentar objetivos 
Responsável: Coordenador tecnológico 

Definir a visão da organização 

 A partir de uma reunião com um grupo de pessoas do nível executivo o 
coordenador de arquitetura deve auxiliar na criação de uma visão, representando a 
situação desejada da arquitetura por todos os envolvidos. A visão deve ser uma situação 
factível e deve está inserida em um horizonte de 3 anos em média, pois o foco de uso 
definido no GPD tem sido de um planejamento anual baseado em um contexto médio de 
3 anos [35] apud [14]. Esta visão servirá como objetivo principal para direcionar todas 
as atividades da organização e deve ser escrita na seção “Visão” do Plano de diretrizes. 

Definir Objetivos anuais 

Com base na visão definida anteriormente, devem ser elaborados os objetivos da 
organização no tocante à arquitetura. O número de objetivos está relacionado com o 
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grau de maturidade da organização. Estes objetivos devem ser definidos de forma que 
possam ser alcançadas no tempo médio de um ano, pois eles representam o plano anual 
definido pelo GPD. 

Os objetivos devem ser criados e classificados. Foram definidos quatro tipos de 
classificação, baseados nas dimensões do GPD [10, 35]: 

• Custo – Objetivos que referenciam uma redução ou contenção de despesas 
envolvidas com o planejamento e elaboração da arquitetura. Nesta classificação, 
também devem constar os objetivos que ao serem implementados na arquitetura 
reduzem o custo da implementação; 

• Pessoa – Objetivos que envolvem atividades para melhorar o desempenho e as 
condições de trabalho da equipe na elaboração da arquitetura; 

• Prazo – Objetivos relacionados ao tempo utilizado para a execução de atividades 
envolvidas com a arquitetura; 

• Qualidade – Objetivos relacionados ao nível de qualidade desejada para as 
arquiteturas dos sistemas. 

Essa classificação foi criada para facilitar a compreensão do escopo dos 
objetivos, verificando se alguma dessas vertentes da arquitetura na organização não foi 
contemplada. 

Uma tabela com o detalhamento de todos os objetivos anuais deve ser criada 
(veja Tabela 4-1). Na tabela devem ser definidos código, tipo e a descrição. O código 
deve auxiliar a identificação do objetivo no decorrer do processo. O objetivo anual é o 
titulo propriamente dito. Por fim deve ser elaborada uma breve descrição do objetivo 
definido. 

Tabela 4-1 – Modelo de tabela de Objetivos anuais 

Código Tipo Objetivo Anual Descrição  
    

Documentar objetivos 

Os objetivos para direcionar todo o trabalho de gerenciamento da arquitetura 
devem ser documentados na seção “Objetivos anuais” do Plano de diretrizes. 
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4.2.1.3 Avaliar diferenças 
Processo: Planejamento e direcionamento Atividade: Avaliar diferenças 
Objetivos: 
• Definir as diferenças entre a situação atual e a situação desejada 
• Identificar os problemas da situação atual 
Entradas: 
• Plano de diretrizes 

Saídas: 
• Plano de diretrizes (seção Causas) 

Passos: 
• Definir as diferenças 
• Identificar as causas 
Responsável: Coordenador tecnológico 

Definir as diferenças 

Através de avaliações e estudos técnicos de outros sistemas desenvolvidos e em 
desenvolvimento pela organização, devem ser definidas as diferenças arquiteturais com 
relação à situação desejada. Estas diferenças têm que ser analisadas com relação a cada 
objetivo anual definido, para que nenhum ponto da situação desejada seja 
negligenciado. 

Identificar as causas 

A partir de reuniões com os gerentes e as equipes de projeto devem ser 
levantados quais são os problemas ou comportamentos que criam as diferenças entre a 
situação atual e a situação desejada. Com os problemas definidos, devem ser verificados 
os motivos e elaborada uma lista de causas. Cada causa deve ser analisada para verificar 
quais os objetivos anuais definidos sofrem a sua influência. Este é um passo de extrema 
importância, pois as medidas definidas na próxima atividade serão baseadas na lista de 
causas definida. 
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4.2.1.4 Desdobrar diretrizes 
Processo: Planejamento e direcionamento Atividade: Desdobrar diretrizes 
Objetivos: 
• Determinar o direcionamento para o setor de alinhamento tecnológico 
Entradas: 
• Plano de diretrizes 

Saídas: 
• Plano de diretrizes (seções 
Desdobramento para o setor de alinhamento 
tecnológico e Itens de controle) 

Passos: 
• Desdobrar objetivos para o setor de alinhamento tecnológico 
• Definir metas e itens de controle 
• Definir medidas do setor de alinhamento tecnológico 
Responsável: Coordenador tecnológico 

Desdobrar objetivos para o setor de alinhamento tecnológico 

Deve ser executado o desdobramento dos objetivos anuais, criando os objetivos 
gerenciais do setor de alinhamento tecnológico. Estes objetivos gerenciais têm o intuito 
de solucionar as causas elicitadas na atividade anterior e são o ponto de partida de todas 
as ações executadas pelo setor de alinhamento tecnológico. 

Definir metas e itens de controle 

É necessária a criação de indicadores para acompanhar a evolução técnica da 
arquitetura de software da organização. Para cada objetivo do setor de alinhamento 
tecnológico é preciso criar pelo menos um indicador de progresso. Estes indicadores são 
os itens de controle e funcionam como fonte de informação para facilitar as tomadas de 
decisões do setor de alinhamento tecnológico. Os indicadores mostram se as medidas 
que serão definidas pelo setor de alinhamento tecnológico estão atingindo os objetivos 
previstos. A Tabela 4-2 é um exemplo do resultado deste passo. Como pode ser 
observado devem ser determinados os objetivos relacionados com o indicador. Além 
disso, deve ser especificada a fórmula do mesmo, uma descrição explicativa e a 
freqüência que o indicador deve ser coletado. Uma vez definidos esses atributos do 
indicador, deve ser especificada a meta do mesmo, ou seja, o valor desejado a ser 
alcançado pelo indicador. 
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Tabela 4-2 – Modelo de definição do indicador 

Indicador <n> <Nome do indicador> 
Descrição 
 
Fórmula 
 
Objetivos 
relacionados 

 

Meta  
Freqüência  

Definir medidas do setor de alinhamento tecnológico 

Uma reunião deve ser realizada com toda a equipe do setor de alinhamento 
tecnológico. Uma lista de medidas para o setor de alinhamento deve ser criada. Estas 
medidas servem como base para a definição das ações a serem executadas pelo setor de 
alinhamento tecnológico visando atingir a situação desejada. Deve existir pelo menos 
uma medida para cada objetivo do setor de alinhamento tecnológico. 

Uma vez definidas, as medidas devem ser classificadas entre medidas de 
direcionamento ou medidas de arquitetura. As medidas de arquitetura são aquelas cuja 
execução tem o objetivo de aplicar adaptações na arquitetura corporativa ou criar e 
adaptar os outros padrões definidos pelo setor para serem seguidos pelas equipes de 
desenvolvimento. As medidas de direcionamento são aquelas que exigem planos de 
ação para a sua execução e visam complementar os padrões para garantir a qualidade do 
produto final. 
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4.2.1.5 Definir arquitetura e padrões 
Processo: Planejamento e direcionamento Atividade: Definir arquitetura e padrões 
Objetivos: 
• Determinar políticas e padrões para o desenvolvimento de software 
• Definir arquitetura básica para o desenvolvimento dos sistemas 
Entradas: 
• Plano de diretrizes 

Saídas: 
• Documento de arquitetura de software 
(arquitetura corporativa) 
• Lista de padrões 

Passos: 
• Definir arquitetura corporativa 
• Definir padrões 
• Validar definições 
• Comunicar resultados 
Responsável: Consultor tecnológico 

Definir arquitetura corporativa 

O principal objetivo é definir estilos arquiteturais que devem servir como 
princípio para a arquitetura dos sistemas a serem desenvolvidos. Para elaborar esta 
arquitetura devem ser avaliadas as medidas de arquitetura. Também deve ser analisado 
o panorama atual de desenvolvimento para averiguar quais são as possibilidades 
arquiteturais que existem. Uma importante fonte para a criação desta arquitetura são as 
definições arquiteturais dos projetos existentes, pois essas definições foram 
implementadas e validadas nos próprios projetos. Esta arquitetura, que deve servir como 
base para a definição arquitetural dos novos sistemas, é a arquitetura corporativa e deve 
ser descrita em um documento de arquitetura de software, contendo os padrões e 
definições gerais. 

Definir padrões 

Caso alguma medida arquitetural exija a definição ou refinamento de algum 
padrão auxiliar, ela deve ser planejada durante este passo, através da elaboração de um 
plano de ação com um cronograma, para deixar claro quando esses artefatos 
complementares podem ser utilizados no processo de desenvolvimento. Por exemplo, 
pode ser planejada a criação de um padrão de codificação ou uma política de segurança. 
Uma vez definidos, deve ser atualizada a lista de padrões para que a finalidade de cada 
padrão seja documentada. 

Validar definições 

Os artefatos gerados nesta atividade devem ser validados com o coordenador 
tecnológico e os principais especialistas da organização. 
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Comunicar resultados 

Todos os artefatos gerados nesta atividade devem ser disponibilizados para todas 
as equipes de desenvolvimento para que estas possam verificar as novas definições do 
setor de alinhamento tecnológico. 

4.2.1.6 Planejar medidas 
Processo: Planejamento e direcionamento Atividade: Planejar medidas 
Objetivos: 
• Definir os objetivos gerenciais das equipes de projeto 
• Definir as ações a serem executadas pelo setor de alinhamento tecnológico 
Entradas: 
• Plano de diretrizes 

Saídas: 
• Planos de diretrizes (seção Objetivos 
dos projetos) 
• Planos de ação 

Passos: 
• Elaborar planos de ações 
• Definir objetivos gerenciais para as equipes de projeto 
Responsável: Coordenador tecnológico 

Elaborar planos de ações 

As medidas de direcionamento devem gerar planos de ação para serem 
executados pela equipe do setor de alinhamento tecnológico. Para criar um plano de 
ação deve ser criada uma tabela baseada na Tabela 4-3 contendo as várias ações para 
que uma medida seja implementada. Esta atividade deve ser feita através de uma 
reunião com os integrantes do setor de alinhamento tecnológico para que todos se 
envolvam com a execução da mesma. 

Tabela 4-3 – Modelo de plano de ação 

Ação Responsável Quando Onde Como Por que 
      

Definir objetivos gerenciais para as equipes de projeto 

A partir dos planos de ação definidos para o setor de alinhamento e das diretrizes 
do setor, são definidos os objetivos gerenciais que devem direcionar as equipes de 
projeto. Elas irão gerar metas e planos de ação específicos para cada projeto e devem ser 
descritas na seção “Objetivos dos projetos” do plano de diretrizes. 
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4.2.2 Definições do projeto 

A Figura 4-4 apresenta o sub-processo de “Definições do projeto”. Este é um 
sub-processo baseado no QAW e é composto por oito atividades: “Apresentar negócio”, 
“Apresentar arquitetura proposta”, “Identificar pontos críticos”, “Criar cenários”, 
“Refinar cenários”, “Verificar possibilidade de reuso”, “Refinar arquitetura” e “Planejar 
ações”. 

As cinco primeiras atividades foram inspiradas no QAW. Elas possuem passos 
para a elaboração de cenários que devem compor as necessidades iniciais da arquitetura. 
Diferente do QAW, após a criação dos cenários, neste sub-processo foram definidas 
atividades que visam utilizar as informações geradas no início do sub-processo para, 
juntamente com os padrões da organização, definir a arquitetura do sistema.  

A atividade “Verificar possibilidade de reuso” tem o intuito de facilitar o reuso 
de componentes desde o início da definição arquitetural, pois utilizando a informação 
dos cenários refinados, pode-se fazer uma busca nos componentes definidos que 
possuam as funcionalidades similares às definidas pelos cenários. 

A atividade “Planejar ações” apresenta um desdobramento criado com base no 
GPD. Nela os objetivos gerenciais das equipes de projeto são desdobrados para planos 
de ação de um projeto específico. Isto é uma recomendação do próprio GPD que 
considera que o funcionário deve fazer parte do desdobramento das ações que ele é 
responsável. Esta atividade também deve ser feita por projeto, porque as ações podem 
variar de acordo com a equipe e as necessidades do projeto. Por exemplo, um objetivo 
que determina a execução de testes de funcionalidade pode gerar ações de testes ao final 
de cada iteração, em projetos maiores. Ao mesmo tempo, em projetos menores, esse 
objetivo pode ser desdobrado em ações de testes semanais. 

Ao final deste sub-processo devem existir artefatos que irão auxiliar na 
implementação da aplicação. Um planejamento de acompanhamento também deve ser 
executado neste sub-processo com o intuito de facilitar o sub-processo de 
“Acompanhamento do projeto”. 
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Figura 4-4 - Sub-processo de definições do projeto 

As quatro primeiras atividades deste sub-processo devem ser executadas através 
de uma reunião envolvendo pessoas do nível projeto e do setor de alinhamento 
tecnológico definidos por este processo. Devem estar presentes o líder de projeto, o 
analista de requisitos, o arquiteto do sistema e um consultor tecnológico. Nestas 
atividades, o consultor deve se comportar como um moderador, auxiliando na 
comunicação entre os participantes.  

As atividades deste sub-processo serão detalhadas a seguir exibindo suas 
entradas e saídas. Os passos para cada atividade serão definidos e detalhados, 
possibilitando a sua compreensão e permitindo o conhecimento dos procedimentos 
necessários para execução do sub-processo. 
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4.2.2.1 Apresentar negócio 
Processo: Definições do projeto Atividade: Apresentar negócio 
Objetivos: 
• Apresentar detalhes do negócio  
Entradas: 
• Não se aplica 

Saídas: 
• Nota auxiliar (observações sobre o 

negócio) 
Passos: 
• Fornecer informações sobre o negócio 
• Esclarecer questionamentos 
• Elaborar nota auxiliar 
Responsável: Analista de requisitos 

Fornecer informações sobre o negócio 

O analista de requisitos deve fazer uma apresentação sobre as características do 
negócio, detalhando os requisitos do projeto. Isto deve facilitar as decisões arquiteturais 
para este projeto. O analista deve fazer uma breve apresentação contendo os seguintes 
pontos: 

• Necessidades do cliente; 

• Principais funcionalidades; 

• Usuários do sistema; 

• Integrações com outros sistemas; 

• Requisitos não-funcionais; 

• Premissas de sucesso. 

Esclarecer questionamentos 

Os participantes devem relatar as dúvidas neste momento para que possam ser 
esclarecidas pelo analista de requisitos. 

Elaborar nota auxiliar 

O consultor tecnológico deve tomar nota de pontos importantes apresentados, 
que podem influenciar na arquitetura do sistema. Os demais participantes também 
podem elaborar notas auxiliares, caso considerem necessário. 
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4.2.2.2 Apresentar arquitetura proposta 
Processo: Definições do projeto Atividade: Apresentar arquitetura proposta 
Objetivos: 
• Apresentar definições técnicas do projeto 
Entradas: 
• Não se aplica 

Saídas: 
• Nota auxiliar (observações sobre a 

arquitetura do sistema) 
Passos: 
• Fornecer informações sobre a arquitetura proposta 
• Esclarecer questionamentos 
• Elaborar nota auxiliar 
Responsável: Arquiteto do projeto 

Fornecer informações sobre uma arquitetura proposta 

O arquiteto do projeto deve fazer uma apresentação sobre uma arquitetura 
proposta para o sistema. Esta arquitetura proposta deve ser criada por ele através de um 
entendimento prévio dos requisitos do negócio. É importante salientar que a definição 
dessa arquitetura é independente do processo proposto. O arquiteto deve informar as 
estratégias chave para atender os requisitos do negócio. Também devem ser 
apresentadas as tecnologias utilizadas na arquitetura e as premissas e restrições do 
sistema. Devem ser apresentados os modelos existentes definidos para a arquitetura. 

Esclarecer questionamentos 

Os participantes devem relatar as dúvidas neste momento para que possam ser 
esclarecidas pelo arquiteto do projeto. 

Elaborar nota auxiliar 

O consultor tecnológico deve definir uma nota auxiliar, contendo os pontos 
importantes apresentados pelo arquiteto. Os demais participantes também podem 
elaborar notas auxiliares, caso considerem necessário. 
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4.2.2.3 Identificar pontos críticos 
Processo: Definições do projeto Atividade: Identificar pontos críticos 
Objetivos: 
• Definir os pontos chave para a definição da arquitetura 
Entradas: 
• Nota auxiliar sobre o negócio 
• Nota auxiliar sobre a arquitetura do 

sistema 

Saídas: 
• Documento de Arquitetura de 

Software (seção Pontos críticos para a 
arquitetura) 

Passos: 
• Elicitar pontos críticos 
• Revisar pontos levantados 
Responsável: Consultor tecnológico 

Elicitar pontos críticos 

O consultor deve analisar as observações geradas sobre o negócio e a arquitetura 
do sistema para definir pontos críticos para a definição da arquitetura do sistema. Estes 
pontos são as características e necessidades do negócio que influenciam nas decisões 
arquiteturais. O consultor deve escrever os pontos críticos identificados em uma lista 
para que possam ser verificados pelos outros integrantes. Então deve ser dada a 
oportunidade para que os outros integrantes possam adicionar novos pontos críticos a 
esta lista. 

Revisar pontos levantados 

Uma vez elaborada a lista, o consultor tecnológico deve fazer uma revisão para 
averiguar se todos os pontos elicitados realmente impactam na arquitetura do sistema. 
Após a revisão, deve ser elaborada a primeira versão do documento de arquitetura de 
software, preenchendo-se a seção “Pontos críticos para a arquitetura”. 
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4.2.2.4 Criar cenários 
Processo: Definições do projeto Atividade: Criar cenários 
Objetivos: 
• Criar cenários para analisar a qualidade da arquitetura 
Entradas: 
• Documento de Arquitetura de 

Software 

Saídas: 
• Cenários 

Passos: 
• Definir estrutura dos cenários 
• Elaborar os cenários 
• Consolidar cenários 
• Priorizar cenários 
Responsável: Consultor tecnológico 

Definir estrutura dos cenários 

Para cada ponto crítico elicitado através da atividade anterior, deve ser criado 
pelo menos um cenário. O consultor tecnológico deve deixar claro quais as principais 
características de um bom cenário, solicitando que os cenários propostos apresentem um 
estímulo, o ambiente e uma resposta. O estímulo é o componente externo que deve 
iniciar o processo descrito no cenário. O ambiente está relacionado às condições na qual 
o sistema se encontra no momento do estímulo. Finalmente, a resposta representa o 
comportamento esperado para o sistema nessas circunstâncias. 

Baseando-se nas características não-funcionais definidas pela ISO 9126 [22] e 
nos tipos de cenário definidos em outros processos de avaliação da arquitetura [5, 27], 
foram definidos quatro tipos de cenário: 

• Funcional – Cenários que representam o funcionamento do sistema; 

• Manutenibilidade - Cenários que relatam possíveis modificações a serem 
incluídas no sistema; 

• Segurança – Cenários que relatam comportamentos que têm o intuito de aumentar 
o nível de segurança do sistema; 

• Desempenho – Cenários que descrevem o comportamento do sistema, levando em 
consideração o tempo para a execução das atividades. 

Por exemplo, um cenário definindo que um relatório deve ser emitido no 
máximo 5 segundos, é um cenário de desempenho. Já uma proposição de que o sistema 
deve enviar um alerta se houver mais de três tentativas erradas de autenticação de um 
mesmo usuário pode compor um cenário de segurança. Um cenário de manutenibilidade 
poderia ser uma simulação de mudança definindo que a exibição de um relatório, que 
antes era na tela, fosse substituída pela geração de um arquivo pdf. 
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Elaborar os cenários 

Cada integrante do encontro deve apresentar cenários do sistema. Assim, devem 
ser executadas rodadas de sugestões de cenários, onde cada participante deve sugerir um 
cenário por rodada. 

Consolidar cenários 

Após a elaboração dos cenários eles devem ser consolidados. O consultor, que 
também é o moderador do processo, deve direcionar os participantes para que eles 
possam identificar cenários com conteúdo similar. Ao final deste passo, deve ser criada 
uma tabela contendo as descrições finais dos cenários e os pontos críticos aos quais eles 
estão associados. Este relacionamento é importante, pois ajuda a priorizar os cenários. 

Priorizar cenários 

Os cenários devem ser priorizados levando em consideração os pontos críticos, 
definidos na atividade “Identificar pontos críticos”, associados a cada um deles e o 
impacto que os participantes consideram que o cenário tem sobre a arquitetura. Caso 
considere necessário, o consultor tecnológico pode utilizar estratégias de priorização 
como a distribuição de votos. Neste caso, deve ser distribuído, para cada participante, 
um número de votos equivalente a 30% do total de cenários definidos. Os participantes 
devem distribuir os seus votos para os cenários que considerem prioritários. 

Esta é a ultima atividade que deve ser executada com o grupo reunido. A partir 
da próxima atividade o consultor tecnológico deve refinar os cenários com o analista de 
requisitos e fornecer suporte ao arquiteto e ao líder de projeto para que a arquitetura seja 
refinada e os planos de ação sejam definidos. 

4.2.2.5 Refinar cenários 
Processo: Definições do projeto Atividade: Refinar cenários 
Objetivos: 
• Detalhar cenários definidos no cenário anterior 
Entradas: 
• Cenários 

Saídas: 
• Cenários Refinados 

Passos: 
• Detalhar cenários prioritários 
Responsável: Consultor tecnológico 

Detalhar cenários prioritários 

De acordo com o tempo restante para concluir o projeto da arquitetura e o 
número de cenários prioritários deve ser definido o número de cenários a serem 
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detalhados. Os detalhes do cenário devem ser descritos com o auxílio do analista de 
requisitos. 

Os tópicos dos cenários relacionados com as decisões de projeto e os 
componentes afetados não devem ser preenchidos neste momento, pois eles serão 
elaborados durante a atividade “Refinar arquitetura”. 

4.2.2.6 Verificar possibilidade de reuso 
Processo: Definições do projeto Atividade: verificar possibilidade de reuso 
Objetivos: 
• Identificar componentes para serem reutilizados 
Entradas: 
• Cenários Refinados 
• Base de soluções (Definição do 

componente) 

Saídas: 
• Documento de arquitetura de software 

(seção Componentes) 

Passos: 
• Identificar componentes 
• Planejar integração do componente 
Responsável: Consultor tecnológico 

Identificar componentes 

O consultor e o arquiteto do projeto devem verificar na base de componentes se 
existe algum componente que auxilie na elaboração da arquitetura. Para facilitar este 
trabalho é interessante verificar os cenários refinados, pois eles podem ajudar a definir 
se algum componente possui as funcionalidades necessárias. 

Planejar integração do componente 

Deve ser executada uma avaliação nos componentes existentes, determinando 
quais alterações serão necessárias para que o componente atenda as necessidades do 
projeto. Um plano de ação deve ser elaborado pelo consultor e o arquiteto do projeto,  
definindo as ações necessárias para adequar o componente ao sistema. 
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4.2.2.7 Refinar arquitetura 
Processo: Definições do projeto Atividade: Refinar arquitetura 
Objetivos: 
• Definir a arquitetura do projeto 
Entradas: 
• Documento de arquitetura de software 
• Cenários 
• Base histórica de decisões de projeto 

(Cenários genéricos) 

Saídas: 
• Documento de arquitetura de software 

do projeto 

Passos: 
• Revisar a arquitetura proposta 
• Definir decisões de projeto 
• Elaborar o documento de arquitetura de software do projeto 
Responsável: Arquiteto do projeto 

Revisar a arquitetura proposta 

O consultor deve verificar se a arquitetura proposta está de acordo com as 
definições da arquitetura básica e com os outros padrões de desenvolvimento. Caso 
exista alguma não conformidade, ela deve ser corrigida. Se for necessário fazer a 
adaptação de alguma definição da arquitetura corporativa para atender requisitos 
específicos do projeto, ela deve ser documentada juntamente com seu motivo. 

Definir decisões de projeto 

Para cada cenário definido devem ser descritos as decisões de projeto e os 
componentes afetados. O arquiteto do projeto deve executar este passo juntamente com 
o consultor tecnológico. Para auxiliar nesta tarefa, deve ser utilizada a base histórica de 
decisões de projeto. Esta base é gerada pela generalização dos cenários na atividade 
“Generalizar cenários” do sub-processo “Acompanhamento e atualização do 
direcionamento”.  

Elaborar o documento de arquitetura de software do projeto 

Uma vez definidas todas as decisões de projeto, é necessário documentar a 
arquitetura básica para o desenvolvimento do projeto. Assim, é finalizada a primeira 
versão do documento de arquitetura de software do projeto. 
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4.2.2.8 Planejar ações 
Processo: Definições do projeto Atividade: Planejar ações 
Objetivos: 
• Definir os planos de ações do projeto 
Entradas: 
• Planos de diretrizes 

Saídas: 
• Planos de ação 

Passos: 
• Elaborar planos de ações 
• Definir datas de acompanhamento 
Responsável: Líder de projeto 

Elaborar planos de ações 

Os objetivos gerenciais definidos para as equipes de projeto pelo setor de 
alinhamento tecnológico devem gerar metas e planos de ação para serem executados 
pela equipe do projeto. O consultor deve executar este passo em conjunto com o líder e 
o arquiteto do projeto. 

Definir datas de acompanhamento 

O consultor deve definir, juntamente com o líder de projeto, um cronograma de 
acompanhamento para verificar a evolução do projeto. 

4.2.3 Acompanhamento do projeto 

Como pode ser observado na Figura 4-5 este sub-processo possui quatro atividades: 
“Verificar definições”, “Validar novas características”, “Verificar componentes” e 
“Elaborar relatórios”. Os resultados destas atividades servem de insumo para a melhoria 
da qualidade do projeto. 

A atividade “Verificar definições” é utilizada para identificar as não 
conformidades presentes na versão atual da arquitetura implementada para o sistema em 
análise. Também são verificadas as execuções dos planos de ação definidos na atividade 
“Planejar ações” do sub-processo de “Definições do projeto”. 

A atividade “Validar novas características” é baseada no método SAAM. Os 
novos objetivos e restrições de negócio que surgiram após a definição da arquitetura 
inicial precisam ser incluídos na arquitetura pela equipe de desenvolvimento quando 
necessário. Utilizando os passos do método SAAM são criados cenários para esses 
novos objetivos. Assim é feita uma avaliação dos cenários para averiguar se a 
arquitetura precisa ser adaptada. Também é feita uma avaliação entre esses novos 
cenários e os criados no sub-processo de “Definições do projeto” para averiguar se 
existem interseção entre os componentes, possibilitando a avaliação do impacto e do 
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risco em acrescentar esta nova característica. Esta atividade é necessária para tratar a 
mudança dos requisitos que existem durante o desenvolvimento do projeto. Ela visa 
identificar o impacto de mudança ou criação de requisitos essenciais para a arquitetura, 
antes que eles sejam implementados. Assim pode ser definida uma mudança arquitetural 
com o menor impacto possível. 

A atividade “Verificar componentes” visa facilitar o reuso e a interação entre as 
equipes de desenvolvimento. Ela tem o objetivo de verificar se existem componentes 
desenvolvidos em outros projetos que possam atender as mudanças arquiteturais que 
precisam ser desenvolvidas para atender as mudanças nos requisitos do projeto. Além 
disso, é verificado se existem definições de componentes arquiteturais na arquitetura do 
sistema que podem se reutilizadas por outros projetos. 

A atividade “Elaborar relatório” deve condensar todas as informações 
verificadas durante o sub-processo de acompanhamento, para gerar um relatório com o 
resultado das verificações, definindo os planos de ação necessários para corrigir os 
desvios encontrados. 

Verificar definicões

Acompanhamento e 
atualização do 
direcionamento

Elaborar Relatório

Validar novas 
características

Verificar componentes

 

Figura 4-5 - Sub-processo de acompanhamento do projeto 
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4.2.3.1 Verificar definições 
Processo: Acompanhamento do projeto Atividade: Verificar definições 
Objetivos: 
• Garantir que a arquitetura irá possuir as características necessárias 
Entradas: 
• Planos de ações 
• Padrões 
• Documento de arquitetura de software 
• Cenários refinados 

Saídas: 
• Relatório de acompanhamento (seção 

Não conformidades) 

Passos: 
• Verificar cenários 
• Verificar padrões 
• Verificar planos de ação 
• Verificar arquitetura 
Responsável: Consultor tecnológico 

Verificar cenários 

Deve ser verificado se todos os cenários definidos foram implementados. Por se 
tratarem de pontos críticos da arquitetura eles têm que estar todos implementados para 
que o projeto possa ter sua fase de elaboração concluída. 

Verificar padrões 

O consultor deve, através de amostragens da implementação, verificar se os 
padrões definidos para o projeto estão sendo seguidos pela equipe de desenvolvimento. 

Verificar planos de ação 

Tendo como base os planos de ação, o consultor deve, através de reuniões com o 
líder e equipe de projeto, verificar se as ações definidas estão sendo executadas. Caso 
exista algum desvio as causas devem ser elicitadas. 

Verificar arquitetura 

O consultor deve, através de amostragens da implementação e reuniões com a 
equipe de projeto, verificar se a arquitetura e as decisões de projeto definidas no 
documento de arquitetura de software do projeto estão sendo implementadas 
corretamente. 
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4.2.3.2 Validar novas características 
Processo: Acompanhamento do projeto Atividade: Validar novas características 
Objetivos: 
• Validar novas características da arquitetura 
Entradas: 
• Documento de arquitetura 
• Cenários 

Saídas: 
• Documento de arquitetura de software 

(atualizado) 
• Cenários (atualizado) 

Passos: 
• Apresentar novas características de negócio 
• Definir novos cenários 
• Avaliar cenários 
• Avaliar interação entre os cenários 
• Refinar arquitetura 
Responsável: Consultor tecnológico 

Apresentar novas características de negócio 

O arquiteto do projeto deve apresentar ao consultor os novos requisitos que 
podem influenciar na arquitetura do software. Deve ser especificado o motivo da 
mudança, os pontos positivos e negativos da mudança. 

Definir novos cenários 

Neste passo, duas possibilidades podem ocorrer: caso o novo objetivo de 
negócio seja uma nova funcionalidade, deve ser criado um novo cenário associado a ela; 
se for constatado que o objetivo de negócio requer mudanças em funcionalidades 
existentes, os cenários associados a estas funcionalidades devem ser analisados e, caso 
necessário, adaptados. 

Avaliar cenários 

Neste passo deve ser verificado se a arquitetura atende as necessidades dos 
novos cenários. Caso seja necessária uma modificação na arquitetura, devem ser 
definidos os componentes e relacionamentos que precisam ser revistos. 

Avaliar interação entre cenários 

Neste passo deve ser feita uma avaliação nos cenários que irão gerar mudanças 
na arquitetura. Esta avaliação deve verificar quais são os cenários que também estão 
relacionados com os componentes que precisarão ser adaptados. 
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Refinar arquitetura 

Após a definição dos componentes que serão criados ou modificados e da 
avaliação do impacto sobre a implementação das outras necessidades representadas nos 
cenários, o coordenador tecnológico e o arquiteto do projeto devem especificar a 
arquitetura, incluindo as novas características. O documento de arquitetura do software 
deve ser alterado com as informações necessárias para guiar o desenvolvimento. 

4.2.3.3 Verificar componentes 
Processo: Acompanhamento do projeto Atividade: Verificar componentes 
Objetivos: 
• Possibilitar o reuso de componentes 
Entradas: 
• Não se aplica 

Saídas: 
• Planos de ação 
• Descrição do componente 

Passos: 
• Verificar existência de componentes 
• Identificar possíveis componentes reutilizáveis do projeto 
Responsável: Consultor tecnológico 

Verificar existência de componentes 

Deve ser verificado se não existe o desenvolvimento de nenhum componente em 
outro projeto que possa ser reaproveitado para que a equipe de projeto não precise 
refazer toda a implementação. Caso seja encontrado um componente nesta situação, 
deve ser elaborado um plano de ação que tenha como objetivo reutilizar o componente. 

Identificar possíveis componentes reutilizáveis do projeto 

Deve ser verificado se na implementação existe alguma parte que possa ser 
transformada em um componente para que possa ser reaproveitado. Caso exista, deve 
ser elaborado um plano de ação para transformar a implementação atual em um 
componente. Deve ser preenchido um artefato de descrição do componente 

4.2.3.4 Elaborar relatório 
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Processo: Acompanhamento do projeto Atividade: Elaborar relatório 
Objetivos: 
• Descrever as principais falhas e determinar o meio de correção 
Entradas: 
• Não se aplica 

Saídas: 
• Relatório de acompanhamento 

Passos: 
• Consolidar resultado 
• Determinar atividades de reparo 
• Definir a situação atual da arquitetura 
Responsável: Consultor tecnológico 

Consolidar resultados 

Os resultados devem ser consolidados e analisados para refletir a situação do 
software em desenvolvimento. Este relatório deve auxiliar o líder de projeto nas 
próximas decisões de projeto. 

Determinar atividades de reparo 

Devem ser definidas estratégias de correção para problemas encontrados durante 
a avaliação do sistema. 

Definir a situação atual da arquitetura 

A partir da análise dos problemas identificados deve ser definida a situação atual 
da arquitetura. Esta informação ajudará o setor de alinhamento tecnológico na definição 
da prioridade que deve ser dada para o acompanhamento do projeto. 

4.2.4 Acompanhamento e atualização do direcionamento 

A Figura 4.6 apresenta o sub-processo de “Acompanhamento e atualização do 
direcionamento”. Este sub-processo possui quatro atividades: “Generalizar cenários”, 
“Atualizar padrões”, “Verificar indicadores”, “Revisar medidas”. Essas atividades têm 
como objetivo garantir que toda a experiência vivenciada no decorrer do processo possa 
ser reaproveitada por outros projetos. Além disso, deve ser verificada se está ocorrendo 
a evolução da arquitetura. 

A atividade “Generalizar cenários” tem como objetivo reaproveitar as decisões 
de projetos definidas nos cenários desenvolvidos para os projetos. Dessa forma, as 
decisões de projeto podem ser armazenadas, gerando uma base histórica, e 
possibilitando que boas decisões utilizadas anteriormente possam ser utilizadas 
novamente. 
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As três últimas atividades estão relacionadas com o GPD. Elas são utilizadas 
para atualizar os padrões definidos no sub-processo “Planejamento e direcionamento”. 
Também são feitas verificações dos indicadores para averiguar se as características da 
arquitetura corporativa estão se aproximando da situação desejada. 

 

Figura 4-6 - Sub-processo de acompanhamento e atualização do direcionamento 

4.2.4.1 Generalizar cenários 
Processo: Acompanhamento e atualização 
do direcionamento 

Atividade: Generalizar cenários 

Objetivos: 
• Criar base de histórico de decisões 
Entradas: 
• Cenário dos projetos 

Saídas: 
• Cenário 

Passos: 
• Remover especificidades do projeto 
• Revisar decisão de projeto 
Responsável: Consultor tecnológico 

Remover especificidades do projeto 

O cenário deve ser reescrito removendo as particularidades do projeto. Ele deve 
ser detalhado de uma forma que sirva como base histórica para a criação de cenários em 
outros projetos. 

Revisar decisão de projeto 

Uma vez redefinido, deve ser feita uma revisão na decisão de projeto para 
garantir que, após a remoção das especificidades do projeto, ela ainda atende as 
características do cenário. 
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4.2.4.2 Atualizar padrões 
Processo: Acompanhamento e atualização 
do direcionamento 

Atividade: Atualizar padrões 

Objetivos: 
• Evoluir os padrões definidos 
Entradas: 
• Padrões 
• Documento de arquitetura de software 

(corporativa) 

Saídas: 
• Padrões (Atualizado) 
• Documento de arquitetura de software 

(Corporativa) 
Passos: 
• Atualizar padrões 
• Atualizar arquitetura corporativa 
Responsável: Coordenador tecnológico 

Atualizar padrões 

A partir do conhecimento adquirido pela execução dos projetos, os padrões 
podem ser atualizados para melhorar a qualidade dos próximos projetos. 

Atualizar arquitetura corporativa 

As definições arquiteturais também podem ser atualizadas de acordo com as 
lições aprendidas em outros projetos. 

4.2.4.3 Verificar indicadores 
Processo: Acompanhamento e atualização 
do direcionamento 

Atividade: Verificar indicadores 

Objetivos: 
• Verificar evolução técnica 
Entradas: 
• Plano de diretrizes 

Saídas: 
• Plano de diretrizes (anexo contendo 

informações do acompanhamento) 
Passos: 
• Coletar indicadores 
• Identificar problemas 
Responsável: Coordenador tecnológico 

Coletar indicadores 

Os indicadores definidos para o setor de alinhamento tecnológico devem ser 
coletados de acordo com as suas definições. Em seguida deve ser feita uma comparação 
entre a situação atual e a situação desejada para verificar a evolução da arquitetura 
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Identificar problemas 

Caso exista algum desvio entre o indicador coletado e a expectativa, deve ser 
pesquisado o motivo para não conformidade. 

4.2.4.4 Revisar medidas 
Processo: Acompanhamento e atualização 
do direcionamento 

Atividade: Revisar medidas 

Objetivos: 
• Alinhar direcionamento 
Entradas: 
• Plano de diretrizes 

Saídas: 
• Plano de ação 

Passos: 
• Redefinir medidas 
• Redefinir planos de ação 
Responsável: Coordenador tecnológico 

Redefinir medidas 

Caso sejam identificados desvios durante a verificação dos indicadores, as 
medidas do setor de alinhamento tecnológico precisam ser revisadas para solucionar a 
causa do desvio. 

Redefinir planos de ação 

Uma vez revisadas as medidas do setor de alinhamento tecnológico, é necessário 
executar uma revisão dos planos de ação do setor e dos objetivos gerenciais dos 
projetos. 

4.3 Considerações sobre o processo 

Como visto, este processo de gerenciamento da arquitetura é baseado no GPD e nos 
métodos QAW e SAAM. O seu principal objetivo é direcionar a arquitetura de software 
de toda uma organização pra um estado alinhado com os objetivos da organização. Ele 
também permite fazer o acompanhamento dos projetos em desenvolvimento para 
verificar se a arquitetura dos mesmos está alinhada com a arquitetura da organização. A 
seguir serão apresentados os relacionamentos do processo com o GPD, QAW e SAAM. 
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4.3.1 Relacionamento com GPD 

Uma vez apresentado todo o processo de gerenciamento de arquitetura é possível fazer 
um relacionamento do mesmo com as definições do Gerenciamento pelas diretrizes. 
Como foi exibido na Figura 3-2, o GPD possui cinco macro-atividades básicas: 

• Estabelecimento das diretrizes anuais; 

• Desdobramento das diretrizes; 

• Estabelecimento de itens de controle; 

• Controle; 

• Revisão anual. 

O estabelecimento das diretrizes está relacionado com atividade “Capturar 
objetivos” do sub-processo “Planejamento e direcionamento”. Como foi descrito 
anteriormente, esta atividade tem o objetivo de identificar os objetivos da empresa e 
desdobrá-las para o nível de desenvolvimento de software. Esses objetivos serão 
utilizados como base para a criação dos indicadores. Além disso, como a arquitetura 
corporativa é definida a partir do desdobramento dos objetivos na atividade “Desdobrar 
diretrizes” ela estará alinhada com os objetivos da organização. 

O desdobramento dos objetivos gerenciais ocorre em três momentos no processo 
de gerenciamento da arquitetura corporativa: “Desdobrar diretrizes”, “Planejar 
medidas” e “Planejar ações”. Na atividade “Desdobrar diretrizes” ocorre o primeiro 
desdobramento dos objetivos da organização, de forma a criar diretrizes para o setor de 
alinhamento tecnológico. Estas diretrizes devem direcionar todo o trabalho que será 
elaborado sobre as arquiteturas dos softwares em desenvolvimento. A atividade 
“Planejar medidas” deve desdobrar as diretrizes do setor de alinhamento tecnológico em 
ações que devem ser executadas por integrantes deste setor. Nesta atividade também 
devem ser desdobrados os objetivos gerenciais que irão alinhar as ações das equipes de 
projeto. Finalmente a atividade “Planejar ações”, do sub-processo “Definições do 
projeto”, desdobra os objetivos das equipes de desenvolvimento em ações específicas 
para cada projeto de software. Devido a esses desdobramentos, e a criação de objetivos 
para diferentes níveis funcionais, é possível disseminar os objetivos da organização, 
realizando um alinhamento das atividades executadas. 

Durante a atividade “Desdobrar diretrizes” também são definidos indicadores e 
metas a serem atingidos para garantir a evolução arquitetural. Esses indicadores têm o 
objetivo de auxiliar o gerenciamento inter-funcional, pois eles têm enfoque em 
informações que são condensadas de todos os projetos e equipes de desenvolvimento da 
organização. No escopo de cada projeto, existe a verificação das definições arquiteturais 
e dos planos de ação. Estas verificações podem ser consideradas itens de verificação do 
processo proposto. 
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O estágio de controle está contemplado nos sub-processos de ”Acompanhamento 
do projeto” e “Acompanhamento e atualização de direcionamento”. Assim como o ciclo 
PDCA, estes sub-processos executam avaliações para verificar os pontos de falhas e 
definir planos de ação para correção dos problemas. O controle no nível de 
gerenciamento funcional está presente nas atividades “Verificar definições” e “Elaborar 
relatório”, do sub-processo “Acompanhamento do projeto”.  São estas atividades que 
fazem as verificações e definem planos de ação quando necessário. As atividades 
“Verificar indicadores” e “Revisar medidas”, do sub-processo “Acompanhamento e 
atualização de direcionamento”, fazem o controle no nível inter-funcional com o intuito 
de verificar se as metas do setor de alinhamento tecnológico estão sendo alcançadas. 

Finalmente, no sub-processo “Acompanhamento e atualização de 
direcionamento”, é feita uma verificação das informações coletadas durante o processo 
de acompanhamento de cada projeto, possibilitando que uma base de lições aprendidas 
possa ser alimentada. Dessa forma as decisões que tiveram um resultado interessante, 
poderão ser utilizadas em outros projetos. Além disso, a atividade “Atualizar padrões” 
tem como objetivo executar uma revisão nas definições arquiteturais e nos padrões para 
aumentar a margem de sucesso do produto final. Apesar de ser executada mais de uma 
vez por ano, esta atividade possui influência do estágio “Revisão anual” do GPD, pois 
aproveita os insumos gerados pelos acompanhamentos para refinar os padrões e o 
direcionamento das equipes de desenvolvimento.  

4.3.2 Relacionamento com QAW e SAAM 

Após uma avaliação dos pontos positivos e negativos desses métodos foi observado que 
eles possuem características complementares. O QAW é executado antes das definições 
arquiteturais e gera um conjunto de informações que pode subsidiar a construção da 
arquitetura. O SAAM, por outro lado, utiliza na sua execução, a arquitetura do sistema, 
verficando se as suas definições atendem as necessidades do negócio. 

Como o QAW e o SAAM atuam na elaboração e na verificação da arquitetura, 
respectivamente, eles foram incorporados ao processo de gerenciamento. Para serem 
inseridos no processo, algumas adaptações foram feitas, de modo a permitir a integração 
entre os dois métodos. Assim, o resultado das atividades baseadas no QAW é utilizado 
pelas atividades baseadas no SAAM. 

Além dessas adaptações nos métodos, no processo de gerenciamento também 
foram inseridas atividades que viabilizam o direcionamento e a elaboração das 
arquiteturas e a integração entre as equipes de desenvolvimento. A Tabela 4-4 exibe 
uma comparação entre os métodos e o processo proposto. 
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Tabela 4-4 - Comparação entre o Processo de gerenciamento, QAW e SAAM. 

 Processo de 
gerenciamento 

QAW SAAM 

Alinhamento 
tecnológico 

Fornece subsídios para 
a definição arquitetural 
facilitando o reuso 

Não possui Não possui 

Acompanhamento 
da arquitetura 

Faz verificações para 
averiguar a evolução 
da arquitetura na 
organização 

Não possui Não possui 

Verificação da 
arquitetura 

É verificado se existem 
não conformidades 
com relação ao que foi 
projetado. A 
verificação executada 
pelo processo SAAM 
também é feita  

Não possui Os componentes e 
relacionamentos da 
arquitetura são 
verificados para 
averiguar a 
necessidade de 
adaptação ou criação 
de novos 
componentes 

Integração entre 
projetos 

Possui atividades que 
visam integrar as 
equipes de 
desenvolvimento para 
reutilização de 
componentes 

Não possui Não possui 

Estratégia 
utilizada com 
cenários 

São criados cenários 
para entender os 
pontos críticos da 
arquitetura e validar as 
definições arquiteturais 
do projeto 

Criam-se os 
cenários para 
entender os 
pontos críticos da 
arquitetura 

Utilizam-se os 
cenários para validar 
as definições 
arquiteturais 

Definição dos 
objetivos da 
arquitetura 

Utiliza as atividades do 
QAW para definir o 
que precisa estar 
presente na arquitetura 

Define e prioriza 
os fatores que são 
essenciais para a 
arquitetura 

Não possui 

 

Apesar de agregar os benefícios dos dois métodos é importante ressaltar que o 
processo de gerenciamento da arquitetura requer o envolvimento de muito mais pessoas 
que os métodos que ele utiliza como base. Assim, o seu uso é mais interessante para 
organizações com um número maior de funcionários e que possua várias equipes de 
desenvolvimento. Outro ponto importante é que, a princípio, a utilização do método 
SAAM para a avaliação da arquitetura de projetos que já se encontravam em 
desenvolvimento é mais simples, pois ele tem uma atuação mais focada na validação de 
uma arquitetura proposta. O processo de gerenciamento, por sua vez, terá um resultado 
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mais expressivo se for utilizado desde a concepção do projeto, pois possui atividades 
que devem ajudar na concepção da arquitetura do sistema. 

4.4 Considerações finais 

No decorrer deste capítulo foi apresentada uma proposta para um processo de 
gerenciamento da arquitetura corporativa de uma organização. Como foi visto, esse 
processo apóia-se no gerenciamento pelas diretrizes e nos métodos QAW e SAAM, 
sugerindo atividades que extraem características de cada um deles. 

Como foi relatado, o objetivo deste processo é integrar as equipes de 
desenvolvimento de software para que elas possam criar produtos com características 
similares. Assim, os produtos desenvolvidos não possuirão uma dependência forte das 
equipes. O processo também possui como princípio a evolução constante da arquitetura 
para que esta possa atender as necessidades da organização. 

Uma avaliação prática do processo proposto neste capítulo encontra-se descrita 
no capítulo seguinte, no qual também são relatadas as principais dificuldades que 
surgiram no decorrer da avaliação, bem como os resultados obtidos.  
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5  ANÁLISE CRÍTICA 
Nesta seção será apresentada a utilização do processo de 
gerenciamento de arquitetura corporativa. Este capítulo está 
dividido em quatro partes. A Seção 5.1 descreve as atividades 
definidas para implantar o processo na empresa. A Seção 5.2 
detalha a execução do processo exibindo o resultado de sua 
utilização. A Seção 5.3 relata as dificuldades e as considerações que 
surgiram na execução do processo. Na Seção 5.4 são feitas as 
considerações finais do capítulo. 

5.1 Processo de implantação 

A análise crítica do processo foi executada em uma empresa de tecnologia e 
desenvolvimento de sistemas. O principal objetivo desta execução foi exemplificar a 
utilização das definições do processo, Assim, ele foi executado de um modo informal e 
utilizando, inclusive, informações e reuniões do processo de desenvolvimento da 
empresa para não replicar o esforço dos envolvidos. Apesar disso, muito dos resultados 
obtidos foram utilizados ou serviram como base para para a elaboração e execução de 
atividades da empresa. A utilização do processo definido no capítulo anterior também 
visa auxiliar no seu refinamento, produzindo subsídios para verificar as dificuldades e 
as boas práticas durante sua execução. Ao final de sua execução, a sua utilização foi 
documentada e analisada para ser incorporada neste trabalho. 

Esta empresa é uma organização responsável por executar a manutenção de 
alguns softwares utilizados pelo governo federal, além de construir software para suprir 
novas necessidades. A empresa é dividida em áreas que têm o objetivo de atender 
classes distintas de clientes. Foi proposta para uma dessas áreas a implantação desse 
processo e a formação de um setor de alinhamento tecnológico para direcionar as 
técnicas utilizadas em cada projeto. No decorrer dessa análise esta área da empresa 
envolvida será tratada como “área de atendimento”. 

A “área de atendimento” é composta por cinco pólos. Estes pólos ficam em 
localidades diferentes, sendo dois pólos em Brasília, um em Curitiba, um no Recife e 
um no Rio de Janeiro. Quatro desses pólos são de desenvolvimento de software e 
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possuem sistemas sendo desenvolvidos. São os pólos de desenvolvimento que sentirão o 
impacto do uso do processo de gerenciamento. 

Todos os pólos de desenvolvimento possuem um gerente de pólo, uma equipe de 
manutenção das atividades de desenvolvimento definidas no processo de 
desenvolvimento da empresa e as equipes de desenvolvimento. Os pólos de 
desenvolvimento possuem um total de 139 funcionários. A distribuição deles, por pólo, 
pode ser observada na Tabela 5-1. 

Tabela 5-1 - Dados sobre a área da empresa envolvida na análise crítica 

Pólos Funcionários Número de projetos 
Brasília 29 3 
Curitiba 34 2 
Recife 51 3 
Rio de Janeiro 25 2 

 

Como pode ser observado na Tabela 5-1, foram considerados 10 projetos de 
software em desenvolvimento da “área de atendimento”. Oito projetos já haviam 
começado antes de iniciar as atividades de implantação do processo. Os outros dois 
projetos iniciaram em outubro de 2006 e março de 2007. 

Para a utilização do processo na ”área de atendimento”, foram definidas 
atividades que possibilitassem o acoplamento do processo de gerenciamento no escopo 
do processo de desenvolvimento de software utilizado. Estas atividades tiveram seu 
início em agosto de 2006 e perduraram até o final de outubro de 2006. Como pode ser 
observado na Tabela 5-2, foram definidas quatro atividades, juntamente com gestores da 
“área de atendimento“, com o intuito de estabilizar e internalizar o processo de 
gerenciamento da qualidade da arquitetura corporativa. 

Tabela 5-2 - Cronograma de implantação 

Atividades Agosto Setembro Outubro Novembro
Criação de um setor de alinhamento     
Adaptação do Processo     
Apresentação do processo     
Definição de pilotos     

 

A primeira atividade foi a criação informal de um setor com o intuito de garantir 
a qualidade da arquitetura dos sistemas desenvolvidos pela ”área de atendimento”. Este 
setor tornou-se responsável pelo direcionamento e garantia da qualidade dos softwares 
desenvolvidos em JAVA. Inicialmente, o escopo foi restringido a tecnologia JAVA 
porque o intuito era amadurecer e avaliar o processo de gerenciamento. 
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Após a criação do setor de alinhamento tecnológico, foi necessária a adaptação 
do processo para atender as necessidades da organização. Esta atividade foi interessante, 
pois auxiliou na detecção de inconsistências no processo proposto. Também foi 
necessário redefinir os artefatos para que estes seguissem os padrões da empresa. 

O processo foi apresentado inicialmente para o superintendente e o gerente do 
departamento de desenvolvimento da ”área de atendimento”. Posteriormente ele foi 
apresentado para os gerentes de pólo e para as equipes que controlam a qualidade dos 
processos de desenvolvimento dos pólos durante um dos encontros de alinhamento 
estratégico da ”área de atendimento”.. Em um segundo momento, ele também foi 
apresentando para alguns líderes e equipes que teriam uma interação durante a execução 
do processo. 

Finalmente, foi realizada a atividade de escolha dos projetos pilotos para o 
acompanhamento. Durante este período de definição dos pilotos, o sub-processo 
“Planejamento e direcionamento” iniciou sua execução, uma vez que ele tem o foco no 
direcionamento e na padronização da arquitetura corporativa e é independente de um 
projeto específico. 

5.2 Execução do processo 

Após as atividades para implantação do processo foi possível iniciar a execução do 
mesmo. A análise crítica foi iniciada em novembro de 2006 e foi executada até junho de 
2007. Apesar de ter sido definido apenas um projeto como piloto das atividades de 
acompanhamento, outros projetos foram inseridos no decorrer da utilização. O Sistema 
definido como piloto iniciou a fase de coleta de requisitos em outubro de 2006.  

5.2.1 Planejamento e direcionamento 

Durante a execução deste sub-processo houve uma interação maior com o 
superintendente, os gestores de departamento e os gerentes de pólo da “área de 
atendimento”.. Através da análise das responsabilidades e atribuições, esses cargos 
foram mapeados como sendo do nível executivo, definido pelo processo. 

Definir situação atual 
O primeiro passo do processo foi definir a situação atual das arquiteturas 

desenvolvidas pela “área de atendimento”.. Esta atividade foi desenvolvida através da 
análise de sistemas em desenvolvimento na “área de atendimento” e reuniões com os 
gestores de departamento e gerentes de pólo. 
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Através da avaliação de alguns sistemas desenvolvidos e em desenvolvimento 
foi possível observar uma grande variação das linguagens de desenvolvimento, sendo 
utilizada mais de 3 linguagens distintas. Desta forma, as equipes possuíam um 
conhecimento diversificado, porém não possuíam um conhecimento nivelado nas 
linguagens. Assim, a qualidade do produto final variava de acordo com a equipe que 
estava desenvolvendo. 

Outro ponto importante percebido durante a análise do desenvolvimento foi a 
identificação de mudanças arquiteturais nas fases finais do projeto. Devido a problemas 
de desempenho, segurança, solicitações de melhoria, entre outros, a arquitetura 
necessitava de adaptações com um alto custo de desenvolvimento. Isto causava um 
atraso na fase final do projeto. 

Através de reuniões com os gestores, os mesmos informaram que necessitavam 
de direcionamento técnico para facilitar o trabalho de suas equipes de desenvolvimento. 
Outra necessidade era ter um acompanhamento técnico constante de seus sistemas. Isto 
porque, mesmo tendo um acompanhamento através do cronograma de atividades, 
algumas vezes, apesar do cronograma apresentar uma situação estável, ocorria 
problemas arquiteturais que necessitavam que fosse executada alguma reestruturação 
arquitetural, comprometendo atividades concluídas. 

Uma vez definido a situação atual, foi possível definir qual era a situação 
desejada e quais diretrizes deveriam ser utilizadas para guiar a transformação da 
arquitetura. 

Capturar objetivos 
O setor de alinhamento tecnológico elaborou, com o auxilio de informações dos 

gestores da ”área de atendimento”., uma perspectiva para as arquiteturas dos sistemas 
que deveriam ser desenvolvidos. A seguinte visão pode ser observada na Figura 5-1.  

Elaborar arquiteturas de software que atendam as necessidades do cliente. Essas 
arquiteturas devem possibilitar um desenvolvimento rápido e ter um baixo custo de 
desenvolvimento. Além disso, devem possuir uma qualidade nivelada, independente da 
equipe de desenvolvimento, e um crescimento contínuo deste nível qualitativo. 

Figura 5-1 - Visão da organização 

Baseado nessa visão foi definido um conjunto de quatro objetivos anuais para 
direcionar as atividades de melhorias, os quais podem ser observados na Tabela 5-3. 
Para cada particularidade presente na visão definida foi elaborado um objetivo com o 
intuito de garantir que o trabalho não negligenciasse nenhum ponto da situação 
desejada.  

Tabela 5-3 - Objetivos gerenciais 

Código Tipo Objetivo anual Descrição  
D1 Qualidade O cliente deve mostrar- A qualidade dos softwares 
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se satisfeito com a 
qualidade do produto 
desenvolvido 

produzidos deve satisfazer a visão 
do cliente com relação à 
segurança, desempenho, 
usabilidade, entre outros. 

D2 Tempo Deve ser possível 
atender um número 
maior de clientes 
 

A definição e validação da 
arquitetura devem permitir um 
desenvolvimento de software mais 
dinâmico, com a finalidade de 
reduzir o tempo de produção de 
um software, disponibilizando 
mais recursos para novos projetos. 

D3 Custo Os sistemas devem ter 
o custo de seu 
desenvolvimento 
reduzido 
 

A equipe de desenvolvimento deve 
utilizar soluções de 
desenvolvimento que possibilitem 
a redução dos custos de 
implementação e manutenção de 
um projeto. 

D4 Pessoa Deve existir um 
nivelamento das 
equipes de 
desenvolvimento de 
sistemas 

As equipes de desenvolvimento 
devem possuir um direcionamento 
para que os softwares em 
construção possuam as mesmas 
características arquiteturais. 

Avaliar diferenças 
Após a definição dos objetivos a serem alcançados, foi possível iniciar uma 

avaliação das diferenças entre a situação atual e a desejada, bem como das causas para 
estas diferenças. Esta análise foi feita através de avaliações de sistemas em 
desenvolvimento pela “área de atendimento”. Esta análise foi executada para cada 
objetivo anual definido. 

Sob o ponto de vista do objetivo D1, foi observado que as aplicações possuíam 
um nível de qualidade irregular, dependendo da equipe envolvida com o sistema. Além 
disso, alguns problemas capturados na arquitetura possuíam um custo de correção alto e 
só eram identificados durante a homologação dos clientes. Outro fator importante 
constatado foi a instabilidade das arquiteturas projetadas.  

Relacionado ao objetivo D2, foi observado que o tempo de desenvolvimento dos 
sistemas estava mais alto que o esperado. Alguns atrasos estavam ocorrendo na 
finalização do sistema. Outro fato observado foi o crescimento no número de demandas. 
O número de demandas ficou maior que o suportado pelas equipes atuais, causando um 
atraso no início dos projetos. 

O custo de desenvolvimento, citado no objetivo anual D3, encontrava-se mais 
próximo do desejado. Foi observado que as linguagens de programação, e a maior parte 
das ferramentas utilizadas na superintendência eram não proprietárias, podendo ser 
adquiridas gratuitamente. Apesar disto, ainda foi identificado um alto nível de 
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replicação de componentes desenvolvidos nos vários projetos. Desta forma, o custo de 
desenvolvimento também estava sendo replicado. 

Finalmente, com, relação ao objetivo D4, houve a constatação de diferenças 
técnicas entre os vários pólos da superintendência. As arquiteturas e linguagens 
definidas por cada pólo possuíam características diferenciadas. Isto dificultava a 
integração técnica entre os pólos de desenvolvimento. 

Uma vez identificadas as diferenças entre a situação atual e a situação desejada, 
foi possível iniciar o processo de identificação das causa dessas diferenças. Estas causas 
foram identificadas através da observação de algumas equipes de desenvolvimento e de 
reuniões com gerentes de departamento, gerentes de pólo e desenvolvedores de 
aplicação. Como pode ser observado na Tabela 5-4, foi criada uma matriz definindo os 
problemas atuais e o impacto que eles possuíam sobre os objetivos anuais definidos. 

Tabela 5-4 - Causas das disparidades 

Código Causas D1 D2 D3 D4 
P1 Falta de acompanhamento técnico regular da 

arquitetura 
X    

P2 Demora na formulação de uma arquitetura estável X X   
P3 Falta de um conhecimento técnico distribuído e 

alinhado entre os pólos 
X X  X 

P4 Pouca utilização de testes automatizados para validar 
a arquitetura 

X X   

P5 Dificuldade para validação de mudanças na 
arquitetura 

X X   

P6 Inexistência de padrões arquiteturais definidos X X  X 
P7 Baixa integração técnica entre os pólos de 

desenvolvimento 
  X X 

P8 Pouco reaproveitamento de artefatos e componentes 
elaborados 

 X X  

Desdobrar diretrizes 
A partir da lista de causas, foi possível iniciar o desdobramento dos objetivos 

anuais. O primeiro nível de desdobramento pode ser observado na Tabela 5-5. Ele foi 
executado pelo setor de alinhamento tecnológico, com base nos problemas levantados. 

Tabela 5-5 - Objetivos do setor de alinhamento tecnológico 
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Diretriz Código Descrição 
D1 D1-1 Otimizar o acompanhamento da arquitetura dos projetos 
D1 D1-2 Implantar os padrões para desenvolvimento da arquitetura 
D2 D2-1 Agilizar o processo de estabilização da arquitetura 
D3 D3-1 Prospectar tecnologias que possam reduzir os custos sem a perda 

de qualidade 
D3 D3-2 Otimizar o processo de manutenibilidade da arquitetura 
D4 D4-1 Integrar equipes técnicas dos vários projetos 
D4 D4-2 Disseminar o conhecimento técnico em todos os pólos 

 

Para cada objetivo do setor de alinhamento tecnológico foi necessária a criação 
de itens de controle. Estes indicadores auxiliam na tomada de decisões, validando se a 
medidas que serão definidas estão atingindo os objetivos alcançados. Eles podem ser 
observados na Tabela 5-6. A perspectiva é que as metas definidas para os itens de 
controle sejam atingidas após um ano de execução do processo. 

Tabela 5-6 - Indicadores 
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Diretriz Indicador Descrição Fórmula Meta Freq. 
D1-1, 
D2-1 

Projetos em 
acompanha
mento pelo 
setor de 
alinhamento 
tecnológico 

Mede a 
quantidade de 
projetos avaliados 
em relação à 
quantidade de 
projetos em 
desenvolvimento. 
A estabilidade é 
auxiliada pelo 
acompanhamento.

A/B 
A = Número de 
projetos avaliados 
B = Número de 
projetos em 
desenvolvimento 

100 % 4 
meses 

D1-2 Projetos 
padroniza-
dos 

Avalia o número 
de projetos que 
estão alinhados 
com o setor de 
alinhamento 

A/B 
A = Número de 
projetos padronizados 
B = Número de 
projetos na 
superintendência 

50 % 4 
meses 

D3-1, 
D3-2 

Domínio de 
tecnologias 

Mede o número 
de componentes 
dominados pelas 
equipes de 
desenvolvimento, 
que possam ser 
utilizados na 
arquitetura dos 
projetos. O uso de 
componentes 
deve facilitar a 
manutenção  

Número de 
componentes 
dominados por 
desenvolvedores, 
passiveis de serem 
utilizados na 
arquitetura dos 
sistemas 

10 
componen
tes (no 
primeiro 
ano) 

4 
meses 

D4-1 
D4-2  

Pólos 
utilizando 
os padrões 

Determina os 
pólos que 
possuem 
conhecimento dos 
padrões definidos 

A/B 
A = Número de pólos 
que têm pelo menos 
um projeto utilizando 
os padrões definidos 
B = Número de pólos 
da superintendência 

100 % 4 
meses 

 

Partindo dos objetivos e das metas do setor de alinhamento tecnológico, foi 
possível definir as medidas a serem tomadas que deveriam guiar o restante do processo. 
Essas medidas podem ser observadas na Tabela 5-7. Cada uma dessas medidas de 
direcionamento deveria gerar um plano de ação para facilitar o acompanhamento das 
arquiteturas projetadas. 

Tabela 5-7 - medidas do setor de alinhamento tecnológico 
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Medidas Diretriz Tipo 
Aumentar o número de avaliações da 
arquitetura 

D1-1 Direcionamento 

Adicionar no documento de arquitetura de 
software corporativa, as características de 
nomenclatura que devem ser respeitadas 
por todos os projetos  

D1-2 Arquitetura 

Prospectar ferramentas de automação de 
testes 

D1-3, D3-1 Direcionamento 

Executar avaliação da arquitetura com os 
especialistas da empresa, para verificar os 
seus pontos críticos 

D2-1 Direcionamento 

Acrescentar no documento de arquitetura 
de software corporativa características que 
possibilitem a manutenibilidade 

D3-2 Arquitetura 

Definir técnicas para facilitar refactoring 
na arquitetura 

D3-2 Arquitetura 

Treinar equipes e um arquiteto em cada 
pólo 

D4-1, D4-2 Direcionamento 

Determinar componentes que podem ser 
utilizados por mais de um projeto 

D2-2 Direcionamento 

Prospectar componentes e frameworks 
para agilizar o desenvolvimento da 
arquitetura 

D3-1, D2-1 Arquitetura 

Executar seminários de tecnologia com as 
equipes de desenvolvimento 

D3-1 Direcionamento 

 

É importante observar que apenas as três medidas classificadas como 
“Arquitetura” envolvem diretamente a arquitetura definida para a ”área de 
atendimento”.. As outras medidas devem ser desdobradas em ações que devem ser 
seguidas pelas equipes de desenvolvimento. 

Definir arquitetura e padrões 
As medidas do tipo arquitetural são utilizadas como base para esta atividade. O 

principal objetivo é definir padrões arquiteturais que servem como princípio para a 
arquitetura dos sistemas a serem desenvolvidos. Durante a execução do processo foi 
despendido um grande esforço nesta atividade, pois foi a primeira vez que ela foi 
executada e vários padrões tiveram que ser definidos. 

Foi feito um levantamento do perfil dos sistemas que serão desenvolvidos e foi 
constatado que vários deles poderiam ser implementados em linguagens de plataforma 
baixa, como JAVA, C++, entre outras, e apresentavam características WEB. Desta 
forma, na primeira execução do ciclo do processo, a linguagem definida como base foi 
JAVA, e as padronizações foram baseadas nessa definição.  
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O principal resultado desta atividade, foi uma definição de uma arquitetura de 
software corporativa. Nesta definição estão presentes características e estruturas padrões 
que devem ser adotadas por todas as aplicações em desenvolvimento que serão 
implementadas em JAVA. A principal finalidade destas definições é descrever um estilo 
arquitetural e um modelo básico de pacotes. 

Como pode ser observado na Figura 5-2, foi criado um estilo arquitetural em 3 
camadas contendo as camadas de GUI, NEGÓCIO e DADOS. 

 

Figura 5-2 - Componentes da arquitetura 

A camada de GUI possui as entidades referentes às ações de apresentação e 
interação com o usuário. Foi definida a utilização do Struts [38] como framework para 
implementação da GUI. A utilização desse framework requer criação de actions e 
forms. Os forms são as classes que encapsulam os dados informados pelo usuário. Os 
actions definem o fluxo de telas da aplicação. Para fazer a transferência desta 
informação para os objetos de negócio foram criados os montadores, os quais fazem o 
mapeamento entre os forms e as entidades de negócio, restringindo a dependência do 
Struts apenas a primeira camada da arquitetura. 

A segunda camada, de NEGÓCIO, é responsável pelo funcionamento do 
sistema. Ela é formada por controladores que devem manipular as entidades de negócio 
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para validar as regras. Os controladores podem possuir interfaces utilizadas para 
instanciar as classes de controladores necessárias através do padrão de projeto Factory 
[17], onde é definido um componente para a criação de entidades correlatas que podem 
ser criadas sem a especificação de uma classe concreta. Isto facilita a criação de Proxys 
[17], onde é criado um objeto que controla o acesso a objetos de uma classe que possui 
a mesma interface que ele. Foram definidos proxys para remover códigos que ficavam 
distribuídos por vários pontos da aplicação. Esta estratégia possibilitou a implementação 
de funcionalidades como, log de transação, sem a intervenção dos desenvolvedores.  

A camada de DADOS possui a responsabilidade de fazer a comunicação com o 
repositório de dados. Nesta camada foi utilizado o framework Hibernate [28]. Este 
framework é responsável por fazer o mapeamento entre os objetos de negócio e o banco 
de dados relacional. Nesta camada, foi incluído um framework criado em um projeto da 
”área de atendimento”., que tem a finalidade de facilitar as consultas a serem realizadas. 

Uma vez definida uma arquitetura corporativa, foi possível criar um diagrama de 
pacotes básico para facilitar o reuso de pacotes. Como pode ser observado na Figura 5-
3, foram criados seis pacotes básicos. Desses pacotes, existem dois que devem ser 
pacotes reutilizados por vários sistemas (“empresa.util” e “empresa.entidade”) e quatro 
que são específicos de cada sistema. 

 

 

Figura 5-3 - Diagrama de pacotes 

O pacote “empresa.util” deve conter funcionalidades que podem ser utilizadas 
por vários sistemas da empresa. O pacote “empresa.entidade” deve conter uma estrutura 
de objetos comum à maior parte dos sistemas. Podem conter, por exemplo, objetos 
relacionados a endereço, usuário e pessoa. Estes dois pacotes foram definidos após uma 
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atualização do diagrama de pacotes, por isto, não estão presentes no sistema em 
desenvolvimento na ”área de atendimento”.. 

Os outros quatro pacotes são relativos ao sistema do qual ele faz parte. Estes 
pacotes podem utilizar estruturas e funcionalidades dos outros pacotes, mas devem ter 
classes específicas do sistema. O pacote “gui” possui as entidades relacionadas à 
interação com o usuário. Neste pacote deverão estar contidos os actions, forms e 
montadores. O pacote “core” possui as entidades relacionadas ao acesso a dados e às 
regras de negócio do sistema. “entidade” é o pacote que modela as entidades de negócio 
do sistema. Foi criado um pacote “util” do sistema, onde devem ficar presentes 
entidades que podem ser utilizadas por qualquer outra entidade, independente do pacote. 

Outro artefato gerado na atividade “Definir arquitetura e padrões” foi o padrão 
de codificação. Na execução do processo foi criado apenas um padrão de codificação 
para a linguagem de programação JAVA. Este documento foi baseado no Java Code 
Convension [39], documento definido pela SUN que define características do código 
fonte JAVA. O padrão foi definido juntamente com uma equipe de outra área de da 
empresa que é responsável pelo suporte a soluções, que será chamada de “área de 
soluções”. Durante a criação do documento, foi percebido que este documento poderia 
ser utilizado por outras equipes de desenvolvimento, não apenas as equipe da ”área de 
atendimento”.. Assim, foi importante a participação da “área de soluções” para validar 
os padrões que estavam sendo definidos. Estes padrões têm o objetivo de facilitar a 
manutenção e a integração entre os desenvolvedores de equipes diferentes. 

Planejar medidas 
Após a definição dos padrões arquiteturais, foi iniciada a atividade de 

planejamento de medidas de direcionamento. Foram elaborados planos de ação para a 
execução de algumas medidas propostas. O plano de ação para a medida “Treinar 
equipes e um arquiteto em cada pólo” foi definido para a equipe de um pólo que iria 
iniciar o desenvolvimento de um projeto em JAVA e não possuía domínio da 
linguagem. Ele pode ser observado na Tabela 5-8. 

Tabela 5-8 - Plano de ação da medida “Treinar um arquiteto em cada pólo” 
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Plano de ação 1 Treinar um arquiteto em cada pólo 
Ação Responsável Quando Onde Como Por que 
Definir 
ementa  

Setor de 
Alinhamento 

Abr/07 BSA Deve-se 
verificar as 
tecnologias 
definidas na 
arquitetura 
corporativa 

Para definir quais 
as características 
da nova 
arquitetura devem 
ser repassada 

Preparar 
material 

“’área de 
soluções” 

Abr/07 BSA Produzir slides 
e exercícios 
práticos 

Facilitar a 
aprendizagem 

Ministrar o 
curso 

“’área de 
soluções” 

Abr/07 RJ Executar uma 
semana de 
curso de 6 horas 
por dia 

Transmitir o 
conhecimento e 
acompanhar a 
aprendizagem da 
equipe 

Avaliar 
situação da 
equipe 

“’área de 
soluções” 

Abr/07 RJ Através de 
observação dos 
exercícios 
práticos deve 
ser elaborado 
um relatório 

Definir qual o 
nível atual da 
equipe e mapear 
os seus 
conhecimentos 

Auxiliar no 
desenvolvi-
mento do 
primeiro 
sistema 
JAVA 

Setor de 
Alinhamento 

Mai/07 RJ Através da 
integração de 
um membro do 
setor com a 
equipe de 
desenvolviment
o 

Transmitir o 
conhecimento 
prático e fornecer 
suporte a equipe 

 

Por se tratar de um piloto, estes planos de ação foram desenvolvidos apenas para 
algumas medidas elaboradas para o setor de alinhamento tecnológico. A partir dos 
planos de ação definidos para o setor de alinhamento e de suas metas, foram definidos 
objetivos gerenciais a serem atingidos pelas equipes de projeto. A lista de objetivos 
definidos para as equipes de projeto pode ser observada a seguir: 

• Executar avaliações arquiteturais; 

• Executar testes funcionais; 

• Executar testes com os analistas de requisitos; 

• Utilizar ferramentas automatizadas para testar a aplicação; 

• Utilizar teste unitário para validar a camada de dados; 
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• Executar no mínimo duas avaliações arquiteturais com especialistas da empresa; 

• Definir componentes que podem ser reutilizados por outros sistemas. 

5.2.2 Definições do projeto 

Este sub-processo está associados a projetos específicos. Assim foi definido um projeto 
para ser piloto destas atividades. O projeto definido tem como um dos seus produtos um 
sistema de emissão de documentos. O software é uma aplicação cliente-servidor, onde 
existe um servidor de aplicação na empresa. Em vários pontos existirá um cliente da 
aplicação que irá se comunicar com a aplicação servidora através da Intranet. Também 
deve existir um módulo Internet para que os cidadãos possam iniciar a solicitação de 
documentos. Durante este documento este projeto será chamado de projeto A. 

Por se tratar de um sistema com alta complexidade, várias reuniões foram 
executadas na empresa. Durante estas reuniões foi apresentado o negócio e os pontos 
básicos da arquitetura. A partir das informações coletadas nesses encontros, foram 
definidos alguns pontos críticos para a arquitetura e possíveis situações durante o uso do 
sistema, os cenários. Nessas reuniões participaram várias pessoas envolvidas no projeto. 
Estavam presentes os analistas de requisitos, os gestores de projeto, o líder de projeto, o 
arquiteto do projeto e os técnicos da empresa responsáveis pela produção dos sistemas 
na empresa. A maior parte dessas informações foi extraída de reunião de gestão de 
risco, criada pela empresa para definir os pontos críticos e as situações que podem 
comprometer o sistema. 

Apresentar negócio 
O analista de requisitos apresentou o sistema através do documento de visão, que 

é um artefato do processo de desenvolvimento da empresa que contextualiza o sistema e 
define os atores e as principais funcionalidades. 

Após a apresentação dessas informações foi apresentado o documento de 
requisitos não funcionais do sistema. Este documento continha detalhes qualitativos do 
sistema, principalmente os relacionados com segurança e performance. 

Apresentar arquitetura proposta 
Nesta atividade, o arquiteto do sistema descreveu uma versão inicial da 

arquitetura do sistema. Foram apresentadas a estrutura geral do software, as decisões 
técnicas, as premissas e restrições. Para facilitar a execução desta atividade foram 
apresentados um digrama de componentes e um diagrama de distribuição. 

No primeiro momento foi apresentado como a arquitetura deveria satisfazer os 
requisitos do sistema. Devido ao escopo dos requisitos do negócio foi definida uma 
arquitetura cliente-servidor utilizando como linguagem de programação JAVA. O 
servidor da aplicação também iria funcionar como servidor WEB. 
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Foi definido um cliente utilizando swing2, biblioteca de JAVA para trabalhar 
com interface gráfica,, pois era necessária a interação com softwares e hardwares de 
terceiros nas máquinas cliente. Isto deveria melhorar a usabilidade para o usuário, pois 
toda esta integração se tornaria transparente. Estes hardwares são responsáveis por 
capturar as digitais, fotografia e assinatura dos solicitantes, e foram especificados para 
serem utilizados no sistema operacional Windows. Para executar o acesso a estes 
softwares foi definido Java Native Interface3 (JNI). 

Outra definição foi a estratégia para validações de solicitação de documentos. 
Todas as validações deveriam ser implementadas no servidor. Este é o único que terá 
acesso ao banco da aplicação e integração com outros sistemas. Isto porque o servidor 
está em um ambiente controlado pela empresa, aumentando a segurança do sistema. O 
acesso ao banco de dados deve ser executado com o uso do Hibernate para facilitar as 
manutenções evolutivas. 

Como premissa, foi definido que o sistema deveria utilizar certificação digital. 
Esta tecnologia deveria ser utilizada para autenticar o usuário e para assinar algumas 
transações do sistema. 

Identificar pontos críticos 
A partir do conhecimento da arquitetura proposta, foi elaborada uma lista com os 

pontos críticos para a definição da arquitetura e o funcionamento do sistema. Foi feita 
uma avaliação desta lista com o intuito de detalhar e validar os pontos levantados. Uma 
parte desta lista pode ser observada na Tabela 5-9. 

Tabela 5-9 - Pontos críticos de arquitetura 

Código Pontos Críticos 
1 O sistema deve ser distribuído para várias localidades, ao redor do mundo. 
2 Deve ocorrer integração com software de terceiros para a captura dos dados 

biométricos. 
3 O sistema deve possuir um log de todas as ações executadas. 
4 Deve ser utilizado certificado digital para autenticação e assinatura de 

transações. 
5 A impressão dos dados do documento deve ser executada na própria 

localidade onde está sendo solicitada. 
6 Mesmo sendo uma aplicação interna do cliente, os cidadãos podem iniciar o 

processo de solicitação de documentos através da Internet. 
7 As validações de regra de negócio são executadas no servidor. 
8 O sistema deve fazer integração com o sistema de autenticação da empresa. 

                                                 
2 Swing é uma parte da JAVA Foundation Classes, utilizada para a elaboração de interfaces gráficas. Ele 

é utilizado para a elaboração de interface de aplicativos desktop. 
3 JNI é uma interface de programação padronizada para implementar métodos nativos em JAVA. Existem 

situações onde apen as JAVA não supre as necessidades da aplicação, sendo necessária à utilização de 
outras linguagens como C. Assim é utilizado JNI para gerenciar esta interação. 
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9 O sistema deve emitir documentos em todas as localidades autorizadas, após 
a confirmação dos dados do solicitante. 

10 O sistema deve ter uma aplicação cliente e um servidor de aplicação. 
 

Estes pontos serviram como orientação para a execução da próxima atividade. 

Criar cenários 
Com base nos pontos críticos levantados, foi iniciada a atividade de criação dos 

cenários. Estes cenários representam possíveis situações do sistema durante o seu uso. 
Após esta definição inicial, foi feita a consolidação dos cenários propostos, e alguns 
cenários resultantes podem ser observados na Tabela 5-10. 

Tabela 5-10 - Cenários definidos 

Código Pontos 
Críticos 

Cenário 

1 4, 8 Quando o usuário iniciar o sistema ele deve fornecer o 
certificado digital do tipo A1 ou A3 para que o sistema 
autentique o usuário. 
Uma vez validado o certificado, o servidor faz acesso ao sistema 
sistema de autenticação da empresa para verificar qual é o perfil 
do usuário. 

2 6 Caso o solicitante tente acessar, através da Internet, 
funcionalidades diferentes da solicitação de documento e da 
consulta da situação de sua solicitação, o sistema não deve 
permitir o acesso. Estas outras funcionalidades só podem ser 
acessadas dentro das localidades definidas pelo cliente. 

3 4,5 O usuário só poderá imprimir a página de dados de um 
documento caso um responsável autorize com um certificado 
digital. 

4 1 Sempre que houver uma nova versão do sistema, ela deve ser 
instalada automaticamente em todas as localidades definidas. 

5 2, 10 No momento da confirmação dos dados do cidadão, o sistema 
deve, localmente, iniciar os softwares de captura de dados 
biométricos. Os dados são capturados e repassados para o 
servidor da aplicação. 

6 3 O sistema deve permitir a consulta de todas as operações 
realizadas por um usuário em um período de tempo determinado.

7 7,9 Se o usuário inserir alguma informação que não atenda alguma 
regra do negócio o sistema deve fornecer uma mensagem para o 
usuário informando qual o problema. Esse processamento deve 
ser executado em um tempo máximo de 2 segundos.  

8 9 Caso o usuário se dirija a uma localidade autorizadas e solicite 
um documento, os seus dados devem ser validados, o documento 
deve ser impresso e sua entrega deve ser autorizada pelo 
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responsável. 
 

Foi criado pelo menos um cenário relacionando para cada ponto crítico da 
arquitetura listado na Tabela 5-9. Isto foi feito propositalmente para garantir que todos 
estes pontos sejam contemplados. 

Com a lista de cenários definidos foi possível executar a priorização dos 
mesmos. Como pode ser observada na lista de priorização, Tabela 5-11, quatro cenários 
foram classificados com alta prioridade para a arquitetura. 

Tabela 5-11 - Priorização dos casos de uso 

Cenário Prioridade 
1 alta 
2 alta 
3 média 
4 média 
5 alta 
6 baixa 
7 baixa 
8 alta 

Refinar cenários 
Com os cenários definidos, eles puderam ser refinados. O consultor tecnológico 

utilizou o documento de visão e o documento de requisitos não-funcionais para executar 
o refinamento de alguns cenários. Ambos são documentos gerados pelo processo de 
desenvolvimento da empresa e definem as funcionalidades e os requisitos não-
funcionais do sistema. O cenário relacionado com o acesso através da Internet pode ser 
observado na Tabela 5-12. 

Tabela 5-12 - Cenário refinado 

Refinamento do cenário 1 
Cenário Caso o solicitante tente acessar, através da Internet, funcionalidades 

diferentes da solicitação de documento e da consulta da situação de 
sua solicitação, o sistema não deve permitir o acesso. Estas outras 
funcionalidades só podem ser acessadas dentro das localidade 
autorizadas. 

Objetivo do 
negócio 

Garantir que só a solicitação e a consulta da situação da solicitação 
do documento estejam disponíveis na Internet 

Tipo Segurança 
Estímulo Um solicitante tenta acessar uma funcionalidade que está disponível 

apenas para as localidades autorizadas 
Origem do 
estímulo 

Usuário da Internet 

Ambiente O servidor da aplicação está executando e o usuário utiliza um 



 94

 

browser para acesso  
Componente  
Resultado 
esperado 

O software não deve permitir que esta funcionalidade seja executada. 

Comportamento 
relacionado ao 
atributo de 
qualidade 

Nenhuma funcionalidade do sistema, que não sejam as solicitações e 
consultas de situação da solicitação de documento, pode estar 
disponível na Internet, e só pode ser acessada se o usuário estiver 
logado no sistema. 

Observações - 
Decisão de 
projeto 

 

Verificar possibilidade de reuso 
Após o refinamento dos cenários, foi possível identificar se existia algum 

componente definido pelo setor de alinhamento que pudesse ser reutilizado pelo 
sistema. Como a base de soluções não existia, alguns componentes foram avaliados pelo 
setor de alinhamento tecnológico para que eles pudessem ser reutilizados.  

Para este projeto foi identificada a possibilidade de reutilizar o componente de 
comunicação construído para um sistema que está sendo desenvolvido pela empresa 
desde 2005. Com o intuito de reduzir o custo do desenvolvimento, também foi 
reutilizado o JasperReport [25] para a impressão de relatórios. 

O componente de comunicação facilita a transmissão das informações através da 
Internet para ser recebida por um servidor HTTP. Ele é composto por duas partes, uma 
delas é acoplada no software cliente enquanto a outra se apresenta no servidor de 
aplicação. 

O JasperReport é uma biblioteca utilizada para criar e imprimir informações no 
formato pdf. Ele foi recomendado, pois já é utilizado por outras aplicações da 
superintendência. Assim, existe uma mão de obra especializada e capaz de agilizar o 
desenvolvimento com este componente. 

Foram definidas ações para a integração dos componentes na arquitetura, 
determinando as ações da implementação das integrações e o suporte para facilitar a 
utilização do componente de comunicação. 

Com os cenários refinados, o arquiteto e o líder do projeto foram auxiliados na 
definição da arquitetura inicial do projeto e dos planos de ação. O analista de requisitos 
era consultado durante a definição arquitetural, sempre que era necessário esclarecer 
alguma dúvida de negócio. 

Refinar arquitetura 
Com o auxílio dos cenários criados e dos padrões arquiteturais definidos pelo 

setor de alinhamento tecnológico foi possível iniciar o refinamento da arquitetura 
proposta. O primeiro passo foi a adequação da arquitetura aos padrões definidos. A 
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maior parte dos padrões já havia sido seguida corretamente, porém ainda foi necessário 
adequar pontos da arquitetura para integrar os componentes reutilizados. 

Após esta revisão arquitetural foi iniciada a avaliação técnica dos cenários. Para 
os cenário refinados foram definidas as decisões de projeto e os componentes 
envolvidos, sendo avaliados os impactos na arquitetura. Essas informações adicionais 
podem ser observadas na Tabela 5-13, e visam aumentar as chances de sucesso da 
arquitetura. 

Tabela 5-13 - Cenário com decisão de projeto 

Refinamento do cenário 1 
Cenário Caso o solicitante tente acessar, através da Internet, funcionalidades 

diferentes da solicitação de documento e da consulta da situação de 
sua solicitação, o sistema não deve permitir o acesso. Estas outras 
funcionalidades só podem ser acessadas dentro das localidade 
autorizadas. 

Objetivo do 
negócio 

Garantir que só a solicitação e a consulta da situação da solicitação 
do documento estejam disponíveis na Internet 

Tipo Segurança 
Estímulo Um solicitante tenta acessar uma funcionalidade que está disponível 

apenas para as localidades autorizadas 
Origem do 
estímulo 

Usuário da Internet 

Ambiente O servidor da aplicação está executando e o usuário utiliza um 
browser para acesso  

Componente Componente de resposta para requisições Intranet, componente de 
integração entre a parte internet e Intranet, componente para resposta 
as requisições da internet. 

Resultado 
esperado 

O software não deve permitir que esta funcionalidade seja executada. 

Comportamento 
relacionado ao 
atributo de 
qualidade 

Nenhuma funcionalidade do sistema, que não sejam as solicitações e 
consultas de situação da solicitação de documento, pode estar 
disponível na Internet, e só pode ser acessada se o usuário estiver 
logado no sistema. 

Observações - 
Decisão de 
projeto 

O servidor de aplicação deve ser dividido em duas partes. Uma parte 
deve possuir todas as funcionalidades do sistema que podem ser 
utilizadas nas localidades autorizadas. Esta parte é a única que deve 
ter acesso ao banco de dados da aplicação. A outra parte deve possuir 
as funcionalidades da Internet. Para acessar ou cadastrar informações 
no banco de dados a parte internet deve requisitar o serviço para a 
parte Intranet. 
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Ao final desta atividade, a arquitetura de software encontrava-se revisada. A 
arquitetura proposta possuía as decisões de projeto provenientes dos cenários. Estes 
cenários possibilitaram a identificação de possíveis situações que o sistema poderia 
enfrentar e anteciparam as decisões arquiteturais. 

Planejar ações 
Foi iniciado o planejamento de ações relacionadas com as equipes de 

desenvolvimento de sistemas. Esta atividade desdobra os objetivos gerenciais dos 
projetos que foram definidos pelo setor de alinhamento tecnológico. Para este piloto 
detalhamos o objetivo “Executar testes com os analistas de requisitos”. 

Este objetivo solicita que a aplicação tenha suas funcionalidades validadas pelos 
analistas de requisitos. Isto é de grande importância para o sucesso do projeto porque 
este analista possui uma boa idéia da visão final do cliente. A meta para este objetivo, 
na sua primeira fase, foi a execução de testes semanais com o analista de requisitos, no 
final do mês de novembro, e a correção dos erros identificados antes da apresentação 
para o cliente. A apresentação estava marcada para dezembro de 2006. O plano de ação 
para atingir esta meta pode ser observado na Tabela 5-14. 

Tabela 5-14 - Plano de ação da equipe de projeto 

Plano de ação 1 Executar testes com os analistas de requisitos 
Cód. Ação Resp. Quando Onde Como Por que 
1 Definir 

escopo de 
funcionalida
des 

Líder de 
projeto 

Nov/06 BSA Utilizar cronograma 
para verificar qual 
escopo está 
disponível para 
testes em fevereiro 

Para 
especificar 
qual o nível 
de cobertura 
dos testes 

2 Preparar 
versão de 
teste 

Equipe Nov/06 BSA Criar um release 
intermediário e 
disponibilizá-lo em 
um ambiente 
isolado 

Possibilitar os 
testes dos 
analistas em 
um ambiente 
controlado 

3 Executar 
Testes 

Analista 
de 
requisitos 

Nov/06 BSA Verificar se as 
funcionalidades 
implementadas, 
atendem as 
necessidades do 
cliente 

Identificar 
erros e 
melhorias 

4 Classificar 
erros 

Analista 
de 
requisitos 

Nov/06 BSA Definir quais os 
erros mais críticos 
para o cliente 

Para facilitar 
as correções 
da equipe 

5 Corrigir 
erros graves 

Equipe Nov/06 BSA Executar alterações 
solicitadas 

Aumentar a 
qualidade do 
produto 

6 Preparar Equipe Dez/06 BSA Criar um release Possibilitar 
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versão 2 de 
teste 

intermediário e 
disponibilizá-lo em 
um ambiente 
isolado 

que as novas 
funcionalidad
es sejam 
avaliadas 

7 Executar 
Testes 

Analista 
de 
requisitos 

Dez/06 BSA Verificar se as 
funcionalidades 
implementadas, 
atendem as 
necessidades do 
cliente 

Identificar 
erros e 
melhorias 

8 Classificar 
erros 

Analista 
de 
requisitos 

Dez/06 BSA Definir quais os 
erros mais críticos 
para o cliente 

Para facilitar 
as correções 
da equipe 

9 Corrigir 
erros graves 

Equipe Dez/06 BSA Executar alterações 
solicitadas 

Aumentar a 
qualidade do 
produto 

 

Com o detalhamento dos planos de ação do projeto foi finalizada a execução do 
segundo sub-processo definido, gerando uma definição inicial da arquitetura que deve 
atender as necessidades do projeto. 

5.2.3 Acompanhamento do projeto 

Conforme definido com o líder de projeto foi iniciada a fase de acompanhamento do 
projeto A. Neste projeto foi feito um acompanhamento durante o mês de fevereiro de 
2007. Após estas atividades um relatório de acompanhamento foi elaborado. 

Verificar definições 
Esta atividade tem por objetivo identificar não conformidades com as definições 

das atividades anteriores para o projeto. Basicamente as verificações foram:  

• Implementação dos cenários; 

• Conformidade com a arquitetura definida para o projeto; 

• Conformidade com os padrões; 

• Execução dos planos de ação definidos. 

O primeiro passo foi a verificação do projeto e implementação dos cenários 
definidos na fase anterior. Apenas alguns cenários foram implementados até o momento 
da verificação. Ocorreram problemas na implementação dos cenários 3 e 5. O cenário 3, 
referente à impressão da página de dados e autorização do responsável através do uso de 
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certificação digital para a execução desta atividade, apresentou um problema na 
impressão. Havia sido definido que esta impressão deveria ser feita através de um 
template elaborado para ser utilizado no JasperReport. Porém a página de dados deveria 
ser montada no sentido inverso, pois ela deveria ser impressa em uma transparência 
adesiva. A equipe não conseguiu identificar nenhuma configuração no JasperReport que 
possibilitasse esta impressão inversa. 

Com relação ao cenário 5, foi identificado um problema de instabilidade dos 
softwares que estavam sendo integrados com o projeto A. Como estes softwares 
também estavam em desenvolvimento foram encontrados vários problemas de 
integração por instabilidade dos mesmos. Assim, as decisões definidas no cenário não 
puderam ser todas validadas e um grande atraso foi identificado devido a esta 
dificuldade. 

Após a verificação dos cenários, foram iniciadas as ações para a verificação das 
definições arquiteturais. O primeiro passo da avaliação foi definir uma lista de casos de 
uso considerados essenciais para o software em desenvolvimento. Os casos de uso 
definidos para esta avaliação podem ser observados na Tabela 5-15. 

Tabela 5-15 - Casos de uso a serem verificados 

Casos de uso  
UC 01 Capturar dados biométricos 
UC 02 Consultar requerente SINPI 
UC 03 Digitalizar documento 
UC 04 Imprimir documento  
UC 05 Manter requerimento documento WEB 
UC 06 Manter requerimento documento posto 

 

Após a seleção dos casos de uso, foram destacados, durante a avaliação, alguns 
pontos do documento de arquitetura a serem validados na implementação da aplicação. 
Esses pontos foram definidos de acordo com a importância qualitativa que possuem 
para o projeto da aplicação. Essas características podem ser observadas na Tabela 5-16. 
Uma vez definidas as características a serem avaliadas, elas foram associadas aos 
atributos de qualidade e relacionadas com os casos de uso que fazem parte da amostra. 

Tabela 5-16 - Características avaliadas 

Característica Atributo 
qualitativo 

Casos de uso 

Implementação em camadas Manutenibilidade TODOS 
A aplicação internet está separada da aplicação 
intranet 

Segurança UC 05 

Está sendo utilizada a estratégia de filtros de 
consulta 

Manutenibilidade TODOS 

Existe paginação na consulta dos dados Performance UC 02, UC 
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04, UC 05, 
UC 06 

Utilização de anti-robo na aplicação Segurança UC 05 
Diagramação dos pacotes Manutenibilidade TODOS 
Os diagramas de classe padrões foram seguidos Manutenibilidade TODOS 

 

Nessa verificação alguns problemas foram encontrados com relação às 
características avaliadas. Estes problemas podem ser verificados abaixo: 

• O documento de arquitetura prevê uma separação entre as funcionalidades 
Intranet e Internet. Essa separação visa aumentar a segurança do software. Não foi 
possível constatar a separação entre as funcionalidades; 

• Não existe paginação nas consultas. Isto é extremamente crítico, pois impacta 
diretamente no desempenho da aplicação. É necessário rever os métodos de 
consultas a dados; 

• Nas funcionalidades disponibilizadas na Internet foi solicitada a utilização de anti-
robô. Na funcionalidade de consulta foi encontrada a utilização desta tecnologia, 
porém, na funcionalidade de solicitação de documento de viagem, não foi 
encontrada a utilização de um anti-robô; 

• O pacote “util” possui dependência do “controlador.documento”, gerando 
referência cíclica. Este pacote não pode ter referência a nenhum outro pacote; 

• As classes relativas à comunicação não estão todas concentradas no pacote de 
comunicação; 

• Um componente de interface gráfica (RequestProcessor) encontra-se no pacote 
“util”. Ele deveria está no pacote “gui”. 

Com relação aos padrões definidos, foram feitas as verificações sobre as 
nomenclaturas utilizadas na base de dados. Ela não apresentou nenhum problema. 
Como o padrão de codificação não estava finalizado no início do projeto, não foi 
possível checar a aderência completa do projeto ao mesmo. 

O ultimo item de verificação foi a execução dos planos de ação. Esta verificação 
não identificou nenhum problema, pois todas as ações definidas estavam sendo 
executadas conforme planejado. 

Validar novas características 
Até o momento deste acompanhamento não foi identificada nenhuma nova 

característica, nem necessidade de mudanças da arquitetura inicialmente proposta. 
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Verificar componentes 
Foi identificado que outro sistema realiza autenticação através do uso de 

certificação digital. Este outro sistema da ”área de atendimento”, que será chamado de 
projeto B, utiliza a certificação para aumentar o nível de segurança. Este foi um dos 
cenários não implementados pela equipe do projeto A. Assim foi feita uma reunião com 
a equipe de desenvolvimento desse sistema, para averiguar a possibilidade de reutilizar 
a implementação no outro projeto. 

Esta implementação estava em fase final no projeto B, assim foi possível 
negociar a reutilização no projeto A. A atividade de adaptação deveria ser executada 
pela equipe do projeto A com o apoio da equipe do projeto B sempre que necessário. 

Elaborar relatório 
Um relatório foi gerado com as medidas corretivas necessárias. O planejamento 

das correções foi executado com o auxílio do líder de projeto e do arquiteto do projeto. 
Este relatório possui as medidas a serem executadas e sugestões de melhorias. 

5.2.4 Acompanhamento e atualização do direcionamento 

Basicamente, as atividades desse sub-processo são executadas pelo setor de alinhamento 
tecnológico. Elas têm a finalidade de verificar se as medidas definidas estão surtindo 
efeito e foram iniciadas em maio de 2007. 

Generalizar cenários 
Com os cenários gerados pelo projeto A, foi possível iniciar a atividade de 

generalização do cenário. A Tabela 5-17 exibe a generalização do cenário 1. Assim, a 
decisão de projeto que separa funcionalidades Internet e Intranet de um sistema, pode 
ser reutilizada quando for gerado algum cenário com características similares durante a 
execução da atividade “Refinamento da arquitetura” para outros projetos. 

Tabela 5-17 - Cenário generalizado 

Generalização do cenário 1 
Cenário O sistema possui um grupo de funcionalidades disponibilizadas na 

Internet e outro grupo na Intranet 
Objetivo do 
negócio 

Aumentar a segurança da aplicação disponibilizando apenas algumas 
funcionalidades para a Internet 

Tipo Segurança 
Estímulo Um solicitante tenta acessar uma funcionalidade que está disponível 

apenas na Intranet 
Origem do 
estímulo 

Usuário da Internet 

Ambiente O servidor da aplicação está executando e o usuário utiliza um 
browser para acesso  
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Componente Componente de integração entre a parte internet Intranet, 
componentes com as funcionalidade da internet e componentes com 
as funcionalidades Intranet 

Resultado 
esperado 

O software só deve disponibilizar na Internet apenas as 
funcionalidades que são públicas 

Comportamento 
relacionado ao 
atributo de 
qualidade 

Nenhuma funcionalidade do sistema, que não sejam públicas, pode 
estar disponível na internet e só pode ser acessada se o usuário estiver 
logado no sistema. 

Observações - 
Decisão de 
projeto 

O servidor de aplicação deve ser dividido em duas partes. Uma parte 
deve possuir todas as funcionalidades do sistema que podem ser 
utilizadas na Intranet. Esta parte é a única que deve ter acesso ao 
banco de dados da aplicação. A outra parte deve possuir as 
funcionalidades da internet. Para acessar ou cadastrar informações no 
banco de dados ele deve requisitar o serviço para a parte da Intranet. 

 

Nesta primeira execução do projeto apenas este cenário foi generalizado para ser 
reutilizado por outros sistemas. 

Atualizar padrões 
Na primeira execução do processo não foi definida nenhuma mudança nos 

padrões e na arquitetura. A tendência é que esta atividade ocorra naturalmente com o 
amadurecimento da própria arquitetura em outros projetos 

Verificar indicadores 
Para poder completar a análise do processo, alguns dos indicadores foram 

coletados. A Tabela 5-18 representa o panorama atual da ”área de atendimento” no 
início da execução dessa análise crítica.. 

Tabela 5-18 - Valores iniciais dos indicadores 

Indicador Descrição Valores 
Projetos em 
acompanhamento 
pelo setor de 
alinhamento 
tecnológico 

Mede a quantidade de projetos avaliados em 
relação à quantidade de projetos 

0 

Projetos 
padronizados 

Avalia o número de projetos que estão alinhados 
com o setor de alinhamento 

0 

Domínio de 
tecnologias 

Mede o número de componentes dominados pelas 
equipes de desenvolvimento, que possam ser 
utilizados na arquitetura dos projetos 

4 

Pólos utilizando os 
padrões 

Determina os pólos que possuem conhecimento dos 
padrões definidos 

25% 
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Em junho os indicadores foram coletados novamente para verificar se ocorreu 
algum avanço a partir das ações adotadas. O resultado pode ser observado na Tabela 5-
19. 

Tabela 5-19 - Resultado da segunda avaliação dos indicadores 

Indicador Descrição Valores 
Projetos em 
acompanhamento 
pelo setor de 
alinhamento 
tecnológico 

Mede a quantidade de projetos avaliados em 
relação à quantidade de projetos 

20 % 

Projetos 
padronizados 

Avalia o número de projetos que estão alinhados 
com o setor de alinhamento 

40 % 

Domínio de 
tecnologias 

Mede o número de componentes dominados pelas 
equipes de desenvolvimento, que possam ser 
utilizados na arquitetura dos projetos 

4 

Pólos utilizando os 
padrões 

Determina os pólos que possuem conhecimento dos 
padrões definidos 

50 % 

 

Como pôde ser observado, alguns indicadores tiveram progresso. O indicador de 
“Domínio de tecnologias” permaneceu na mesma situação. Porém isto foi considerado 
normal, pois nem todos os planos de ação foram executados neste piloto. 

Revisar medidas 
Como os indicadores estavam demonstrando uma situação de melhora, não foi 

necessário mudanças nas medidas e planos de ação do setor de alinhamento tecnológico. 

5.3 Resultados do processo 

Apesar de existirem algumas dificuldades para a execução do processo, ele obteve um 
resultado satisfatório, pois auxiliou na padronização das arquiteturas dos projetos 
desenvolvidos. Através dos próprios itens de controle coletados no decorrer do 
processo, pode ser observado que as definições arquiteturais começaram a se 
encaminhar para a situação desejada. Desta forma, o processo começou a atingir sua 
meta que é de estabelecer um desenvolvimento técnico nivelado, mantendo uma 
regularidade na qualidade dos sistemas desenvolvidos pela a organização. 
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5.3.1 Dificuldades encontradas 

Uma grande dificuldade encontrada foi a implantação do processo na organização. Este 
processo possui atividades que devem ser executadas em vários níveis hierárquicos da 
empresa. Isto dificulta a compreensão de todas as partes do processo, pois os 
funcionários entendem mais facilmente os objetivos das atividades ligadas ao seu nível 
hierárquico. Dessa forma, funcionários envolvidos no processo não tinham o 
conhecimento do fluxo completo. 

Outra dificuldade é que, também devido ao fato de necessitar de pessoas de 
vários níveis da empresa, o processo necessita de um comprometimento dos integrantes 
do nível mais alto da organização para obter um resultado satisfatório. Em algumas 
circunstâncias estas pessoas não conseguem disponibilizar tempo para atividades que 
tenham um objetivo mais ligado à parte técnica. 

Finalmente, a execução do processo em projetos onde as equipes de 
desenvolvimento se encontravam geograficamente em locais distintos, também criou 
empecilhos para a execução do processo. Por exemplo, em alguns projetos a equipe de 
desenvolvimento e o líder de projeto se encontravam em estados distintos. Isto 
dificultou as atividades de acompanhamento dos projetos por parte do setor de 
alinhamento tecnológico. 

O primeiro problema foi o menos crítico, pois na execução do piloto, os únicos 
que precisavam conhecer completamente o processo eram os integrantes do setor de 
alinhamento tecnológico. O setor gerenciou a execução do processo requisitando a 
participação de outras pessoas apenas quando necessário. Isto facilitou a execução do 
processo, pois impactou menos nas atividades rotineiras dos funcionários dos outros 
setores envolvidos. Além disso, foi feita uma apresentação para algumas equipes de 
desenvolvimento descrevendo a finalidade do processo. 

Para contornar a falta de tempo por parte das pessoas do nível executivo da 
empresa, foi necessário executar encontros separados com os principais executivos, pois 
não era possível conciliar os horários entre eles. Assim, as informações foram coletadas 
e condensadas para a formação dos objetivos do planejamento anual. 

As dificuldades enfrentadas devido à distância geográfica entre membros da 
equipe foram superadas através de áudios-conferência. Assim, algumas reuniões foram 
executadas por telefone. Algumas informações complementares para as atividades de 
acompanhamento também foram esclarecidas em áudio-conferência. Isto gerou um 
custo mais baixo para a empresa. 

Ocorreu também um esforço muito grande durante a execução das atividades de 
definição de padrões do projeto piloto. Como o processo estava sendo executado pela 
primeira vez, os padrões não existiam e foi gasto um tempo muito alto em suas 
definições, pois os documentos não foram apenas refinados pelas diretrizes. Eles 
tiveram que ser criados. As atividades que utilizavam as bases de histórico tiveram um 
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esforço maior para sua conclusão porque esta base ainda não existia. Assim as 
definições dessas atividades tiveram um esforço empregado maior,, uma vez que não 
existiam informações de projetos anteriores para serem reutilizadas. 

5.3.2 Considerações sobre o processo 

O processo obteve uma repercussão positiva na ”área de atendimento”. Os gerentes de 
pólo envolvidos relataram que o acompanhamento fortalece o resultado final do produto 
e aumenta as possibilidades de êxito ao final dos projetos. Os desenvolvedores 
consideraram que, com o acompanhamento do desenvolvimento da arquitetura desde 
sua concepção, obtem-se uma estabilidade maior do software, reduzindo o esforço de 
mudanças e alterações no sistema (veja detalhes no Apêndice J). 

Foi observada uma maior integração entre as equipes de desenvolvimento dos 
novos projetos.O processo de gerenciamento facilitou a participação de integrantes de 
outras equipes de desenvolvimento que foram alocados para este projeto em um 
momento mais crítico. Um desenvolvedor da equipe do Rio de Janeiro foi alocado para 
auxiliar a equipe de desenvolvimento do Recife. Segundo a própria equipe, a adaptação 
deste integrante no desenvolvimento foi rápida, pois ele estava familiarizado com as 
características básicas da arquitetura. O mesmo ocorreu no desenvolvimento de um 
novo sistema para acompanhamento de contratos de seguro. Neste sistema, foi 
reaproveitado um componente de relatório criado por outro sistema. A partir deste fato, 
um desenvolvedor do outro sistema, conseguiu auxiliar remotamente a equipe do 
sistema de acompanhamento de contratos de seguro na implementação dos relatórios do 
sistema.  

Outro fator positivo foi o interesse de outra parte da “área de atendimento” pelo 
processo. Este grupo é envolvido em procedimentos de aquisição de serviço pela 
empresa. Eles consideraram que, após algumas adaptações, o processo de 
gerenciamento da arquitetura poderia ser utilizado também para acompanhar a 
qualidade da arquitetura dos sistemas que estão sendo desenvolvidos por outras 
empresas contratadas. Desta forma algumas das atividades propostas estão sendo 
incorporadas no processo de acompanhamento de aquisição que está sendo 
desenvolvido por esta equipe. 

Mesmo tendo aspectos positivos, algumas mudanças foram propostas para 
melhorar o processo. Foi proposta a criação de alguns itens de verificação para serem 
incorporados na atividade “Verificar definições”. Um item proposto foi a revisão de 
projeto, onde deveria ser verificado se a implementação está de acordo com os 
diagramas de projeto. Outro item foi verificar a dependência dos pacotes através do uso 
do JDepend [26]. 

Outra crítica foi a necessidade de criar mais artefatos durante o desenvolvimento 
do software. Para solucionar este problema, foi sugerido que os artefatos que estão 
ligados diretamente a um projeto deveriam ter suas informações adicionadas a 
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documentos que já existem no processo de desenvolvimento. Isto evitaria informações 
replicadas em mais de um documento e possibilitaria que as informações relacionadas 
estivessem nos artefatos definido pelo processo de desenvolvimento.  

A sugestão mais interessante foi a criação de um portal de acompanhamento, 
onde poderiam ser registradas as avaliações das arquiteturas. Este portal conteria 
informações sobre as arquiteturas dos projetos, além de ter funcionalidades para 
armazenar e pesquisar componentes para reuso. Sua especificação foi definida e um 
protótipo começou a ser desenvolvido em março de 2007. 

5.4 Considerações finais 

A avaliação do processo proposto nesta dissertação, através de sua execução, auxiliou 
na localização de pontos críticos presentes em algumas de suas atividades. Além disso, 
no decorrer da execução, foram surgindo novas propostas e idéias, que foram incluídas 
no processo, para resolver as dificuldades encontradas e aumentar os benefícios do 
processo. 

Na próxima seção, serão apresentadas as principais contribuições desse trabalho 
para os estudos nesta área, as dificuldades encontradas para a criação desse processo de 
gerenciamento da arquitetura, bem como propostas de trabalhos futuros baseados neste 
trabalho. 
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6  CONCLUSÃO 
Este capítulo apresenta as considerações finais sobre este trabalho. 
A Seção 6.1 apresenta um resumo do processo definido. A Seção 6.2 
descreve as contribuições da pesquisa realizada. Na Seção 6.3 é 
apresentada uma proposta de possíveis trabalhos futuros. 

6.1 Retrospectiva do trabalho 

Apesar de existirem vários estudos sobre o relacionamento entre atributos de qualidade 
e a arquitetura de software, ainda existem espaços abertos nessa relação. Atualmente, 
não existem mapeamentos perfeitos entre as características de qualidade presentes na 
arquitetura e as necessidades do negócio. 

A pesquisa foi focada na elaboração de um processo de gerenciamento de 
arquiteturas de uma organização, visando o aumento do nível qualitativo dos sistemas 
desenvolvidos. Este processo permite direcionar o desenvolvimento das arquiteturas de 
software para que todas elas possam convergir para um mesmo patamar de qualidade, 
independente da equipe de desenvolvimento. 

O processo foi definido em quatro sub-processo, que agruparam as atividades 
possuindo objetivos em comum. O primeiro sub-processo tem o objetivo de definir o 
direcionamento da organização. O segundo, fornece suporte para que os novos projetos 
possam criar arquiteturas de software alinhadas com as diretrizes arquiteturais. O 
acompanhamento dos projetos é executado no terceiro sub-processo. Ele verifica se as 
definições da arquitetura do projeto estão sendo executadas. Finalmente, o quarto sub-
processo, verifica se as medidas propostas estão direcionando as características 
arquiteturais para a situação desejada. 

O processo de gerenciamento foi definido através do uso do Gerenciamento 
pelas diretrizes, e foi baseado nos métodos QAW e SAAM. A união de características 
desse tipo de gerenciamento com as atividades dos métodos QAW e SAAM possibilitou 
que fosse elaborado um processo para fornecer suporte à criação da arquitetura de 
vários sistemas da organização. 
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O gerenciamento pelas diretrizes forneceu ao processo características 
estratégicas e atividades para criar um direcionamento técnico da arquitetura. O QAW 
serviu como base para a criação da definição arquitetural do projeto. Finalmente, o 
SAAM auxiliou no acompanhamento do projeto em desenvolvimento. 

A avaliação do processo de gerenciamento foi efetuada através de sua utilização 
em uma empresa do governo. Esta avaliação utilizou um projeto como piloto, um 
sistema de controle e emissão de documento. Este experimento permitiu o refinamento 
de atividades e artefatos do processo, através da identificação das dificuldades 
encontradas. Também possibilitou comprovar os benefícios da utilização do mesmo na 
organização. 

6.2 Principais contribuições 

A análise descrita no decorrer desse documento possibilitou o enriquecimento nas 
discussões existentes sobre a interação entre arquitetura e a qualidade. Foi sugerido um 
processo capaz de direcionar as características de todos os softwares a serem 
desenvolvidos pela organização. Através da evolução arquitetural dos sistemas pode ser 
obtida uma melhoria qualitativa dos sistemas desenvolvidos. Isto agrega valor aos 
serviços fornecidos e mostra a importância do investimento em trabalhos que procurem 
sempre renovar e melhorar a arquitetura corporativa. 

A obtenção da qualidade de produtos de software está cada vez mais sendo 
focada pelas empresas, para que essas possam garantir a utilização de seus produtos. 
Neste contexto, o aumento da utilização de normas e processos de qualidade está 
exigindo um constante estudo e melhoramento da disciplina de qualidade no âmbito da 
engenharia de software. 

As empresas estão investindo cada vez mais na implantação de processos e 
procedimento que auxiliem nessa busca pela qualidade. Um dos motivos desta busca é 
atingir a satisfação do cliente e dos funcionários. Com isso a organização possuirá mais 
força para crescer e atingir seus objetivos. 

Para garantir um bom relacionamento com o cliente, tão importante quanto 
compreender o seu negócio, é que a empresa possua uma regularidade nos sistemas 
desenvolvidos. Assim será criado um vínculo de confiança por parte do cliente. Isto é de 
grande importância para a organização, pois uma vez adquirida a oportunidade de 
construir o produto, o sucesso e a qualidade do mesmo irão auxiliar em um processo 
que deve criar uma fidelidade do cliente, permitindo o crescimento da empresa. 

Com relação aos funcionários, os processos com qualidade devem facilitar a 
execução das atividades que eles desempenham. Dessa forma, eles poderão executar 
suas atividades mais facilmente, possibilitando que eles possam contribuir para o 
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crescimento da empresa. Criando um ambiente de trabalho mais propício, os próprios 
funcionários poderão se interar mais com as atividades de desenvolvimento, 
melhorando a qualidade dos produtos desenvolvidos. 

Como a arquitetura de software é um dos pontos básicos para o desenvolvimento 
do sistema e para a obtenção da qualidade do produto final, ela foi escolhida como 
objeto de estudo para auxiliar na busca da qualidade. Ela apresenta uma característica 
especial porque a melhora de sua qualidade é sentida, tanto pelos clientes, quanto pelos 
desenvolvedores da organização. 

A qualidade presente na arquitetura não está apenas nas funcionalidades. Ela 
também pode reduzir o esforço gasto para manter o software sempre atualizado com as 
mudanças requisitadas. Assim, é necessário fazer um acompanhamento da arquitetura 
dos softwares em desenvolvimento para que estes não sobrecarreguem as equipes após a 
conclusão do projeto. 

Outro ponto importante do trabalho foi o fato de sugerir uma forma de verificar 
se a arquitetura está atendendo os fatores de qualidade esperados. Como o processo 
define as características desejáveis, é possível tomar decisões corretivas, caso seja 
identificado uma disparidade entre essas características e o software que está sendo 
desenvolvido.  

6.3 Trabalhos Futuros 

As idéias obtidas durante a análise crítica, além de outras sugestões e melhoramentos, 
foram coletadas para serem adicionadas ao processo de gerenciamento da arquitetura 
corporativa. Essas sugestões são de extrema importância, uma vez que uma das metas 
desejadas é a implantação formal desse processo em uma empresa específica que possui 
desenvolvimento de software, e isto requer uma adaptação dos artefatos, e atividades 
para a realidade da organização. 

Nesta empresa existe um processo de desenvolvimento que é utilizado por todas 
as equipes de desenvolvimento. Para a utilização do processo de gerenciamento da 
arquitetura é extremamente importante que ele esteja sintonizado com o processo de 
desenvolvimento. A principal adaptação a ser executada está relacionada com os 
artefatos. Existem algumas informações utilizadas pelo processo de gerenciamento da 
arquitetura que estão presentes nos artefatos do processo de desenvolvimento. Quando 
isto ocorre, é necessária que seja feita a adaptação do processo de gerenciamento para 
que ele utilize os artefatos oficiais do desenvolvimento. Caso existam informações 
adicionais elas devem ser coletadas como anexo nos artefatos do processo de 
desenvolvimento. 
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Outro trabalho que poderá ser executado sobre o processo de gerenciamento é a 
customização dos sub-processos de “Definições do projeto” e “Acompanhamento do 
projeto” para serem utilizados na sub-contratação de desenvolvimento. Quando a 
organização trabalha com este tipo de atividade, a qualidade do produto desenvolvido 
pela sub-contratada é tão importante quanto a qualidade dos produtos desenvolvidos por 
ela.  A arquitetura do sistema desenvolvido por outra empresa é sentida pelo cliente 
final da organização e pelos os desenvolvedores da mesma. Isto porque, além do fato do 
produto ser entregue para o cliente, em muitos casos ele é mantido por uma equipe de 
desenvolvimento da própria organização. 

Considerando que esta manutenção será internalizada, é interessante que, no 
momento do repasse das informações para a sub-contratada, sejam executadas 
atividades similares às encontradas no sub-processo de “Definições do projeto”. Estas 
atividades podem ajudar a equipe sub-contratada a compreender o projeto, definindo 
também quais são os fatores qualitativos da arquitetura esperados pela organização. O 
produto gerado por estas atividades poderá ser utilizado como item de aceitação do 
produto entregue. 

O sub-processo de “Acompanhamento do projeto” também pode ser adaptado 
para reforçar o acompanhamento do projeto sub-contratado. É importante que este 
acompanhamento seja executado, pois ajuda a encontrar desvios antes do sistema ser 
entregue. Caso um desvio não seja identificado em tempo hábil, a sua correção pode 
comprometer a data do projeto. 

Após a adaptação desses dois sub-processos eles deverão estar aptos a serem 
coordenados por uma equipe responsável pela sub-contratação. Eles não serão de 
responsabilidade direta do setor de alinhamento tecnológico, pois este setor possui 
como missão o melhoramento da qualidade da arquitetura desenvolvida internamente. 

Além desses, um trabalho interessante a ser executado é a melhoria do processo 
para que este seja utilizado para garantir a qualidade técnica de todo o processo de 
desenvolvimento, não apenas da arquitetura. Assim ele poderá ser utilizado para 
aumentar a qualidade de outras disciplinas da engenharia de software, como requisitos e 
testes. A principal mudança deve ser no desdobramento das diretrizes. Elas precisariam 
ser desdobradas para todas as áreas de desenvolvimento. Os planos de ação devem 
abranger as outras equipes de desenvolvimento de software. Apesar dessa mudança ser 
um dos pontos essenciais para a garantia da qualidade de todo o processo de 
desenvolvimento, o custo para ser efetivada é baixo porque não necessitará da criação 
de novas atividades, basta apenas uma alteração de escopo das atividades existentes. 
Com relação aos sub-processos ligados diretamente a um projeto específico é necessário 
que ocorra um refinamento dos seus fluxos de atividades, pois é preciso criar atividades 
que gerem itens de verificação para outras áreas de desenvolvimento. Assim poderá ser 
definido um acompanhamento que tenha o foco nas outras disciplinas utilizadas durante 
o processo de desenvolvimento.  
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Futuramente, devem ser incorporados métricas e processos de avaliação de 
arquitetura com o intuito de otimizar as atividades de acompanhamento de projeto. As 
inclusões dessas avaliações podem criar novos itens de verificação baseados nas 
características apresentadas na ISO 9126 [22], fornecendo mais subsídios para a tomada 
de decisões que possam agilizar a evolução da arquitetura de software na organização. 
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APÊNDICE A – TEMPLATE 
PARA CENÁRIO 
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Refinamento do cenário 

Cenário [Título do cenário] 

Objetivo do 
negócio 

[Objetivos de negócio influenciados por este cenário] 

Tipo [Desempenho, Funcional, Manutenibilidade ou Segurança] 

Estímulo [Qual foi a ação que iniciou as atividades deste cenário] 

Origem do 
estímulo 

[Qual o ator responsável. Usuário ou sistema] 

Ambiente [Condições e estado do sistema no momento que sofre o estímulo] 

Componente [Quais são os componentes do sistema que serão afetados por este 
cenário. Este item deve ser respondido pelo arquiteto do sistema] 

Resultado 
esperado 

[Qual o resultado ao final do cenário] 

Comportamento 
relacionado ao 
atributo de 
qualidade 

[Descrever qual é comportamento desejado, relacionado com o tipo 
de cenário. Por exemplo: O sistema deve fornecer a resposta em 5 
segundos] 

Observações [Observações adicionais] 

Decisão de 
projeto 

[Quais as decisões arquiteturais definidas para atender ao 
comportamento esperado por este cenário. Este item deve ser 
respondido pelo arquiteto do sistema] 

 

 



 118

 

 

APÊNDICE B – TEMPLATE 
PARA DOCUMENTO DE 

ARQUITETURA DE 
SOFTWARE 
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Objetivo 

O Documento de Arquitetura de Software provê uma visão geral da arquitetura 
através de diferentes tipos de visões para descrever os diferentes aspectos do sistema. 

Premissas e restrições arquiteturais 

[Esta seção descreve as principais premissas e restrições impostas à arquitetura 
do sistema. É sempre conveniente ressaltar que a arquitetura em questão é norteada pela 
informação aqui apresentada]. 

 

Premissas-01 

Restrição  

Requisitos relacionados  

 

Restrição-01 

Restrição  

Requisitos relacionados  

 

Pontos críticos para a arquitetura 

[Esta seção deve relacionar todos os pontos críticos observados na arquitetura. 
Estes pontos críticos serão avaliados para verificar a estabilidade da mesma]. 

Componentes 

[Os componentes que serão utilizados pelo sistema, devem ser descritos nesta 
seção. Eles foram classificados como componentes externos e internos]. 

Componentes internos 

[São os componentes internamente desenvolvidos pela Organização] 

Componente interno-01 
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Nome  

Descrição  

Finalidade  

 

Componentes externos 

[São os componentes de terceiros utilizados para agilizar o desenvolvimento do 
sistema]. 

Componente externo-01 

Nome  

Descrição  

Finalidade  

 

Visão Lógica 

[Esta seção apresenta a visão lógica da arquitetura. Esta visão provê uma 
perspectiva estrutural do sistema, apresentando a sua formação, quais os principais 
elementos de projeto, suas interfaces e relacionamentos. Também são apresentadas as 
realizações dos casos de uso arquiteturalmente relevantes de forma a ilustrar o 
relacionamento entre os principais elementos de projetos. No mínimo deve ser 
construído um diagrama de componentes da arquitetura]. 

Pacotes e Subsistemas 

[Nesta seção devem ser descritos os pacotes e subsistemas da aplicação. Um 
diagrama de dependência de pacotes deve ser exibido]. 

Visão de Implantação 

[Esta seção descreve uma ou mais configurações de distribuição dos 
componentes de software: programas/códigos fonte, executáveis e arquivos binários que 
serão implantados. Deve ser exibido um diagrama de implantação do sistema]. 

Decisões de projeto 

[Devem ser descritas as decisões de projeto definidas para este sistema. Estas 
decisões são extremamente importantes para validar a arquitetura do sistema]. 
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Referências 

Referencia a documentos auxiliares 
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 APÊNDICE C – TEMPLATE 
PARA PLANO DE AÇÃO 
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Plano de ação <COD> Elaborar componente <Componente1> 

Código Ação Responsável Quando Onde Como Por que 

       

 

 



 

 

124

APÊNDICE D – TEMPLATE 
PARA PLANOS DE 

DIRETRIZES 
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Objetivo 

Este documento tem por objetivo direcionar todas as atividades que devem ser 
executadas no decorrer do sub-processo de “Planejamento e direcionamento”.  A 
finalidade é alinhar o processo de desenvolvimento com as decisões estratégicas da 
empresa. 

Visão 

[Nesta seção deve ser definida a visão da empresa. A visão deve ter objetivos 
factíveis para a organização. Ela retrata uma situação desejada da arquitetura em 
desenvolvimento]. 

Situação atual 

[Nesta seção deve ser descrita a situação atual das arquiteturas desenvolvidas 
pela organização. Os problemas identificados devem ser detalhados para facilitar sua 
correção no decorrer do processo]. 

Objetivos anuais 

[Esta seção deve descrever os objetivos extraídos da visão estabelecida. A tabela 
deve ser preenchida com a descrição e o tipo de objetivo]. 

Código Tipo Objetivo anual Descrição  

    

    

Diretrizes do setor de alinhamento tecnológico 

[Esta seção deve conter a lista das medidas definidas com base nas diretrizes. 
Elas devem especificar quais as diretrizes que elas se relacionam].  

Itens de controle 

[Devem ser especificados os indicadores que servirão para validar as medidas. 
Estes indicadores estão relacionados com os objetivos do setor de alinhamento 
tecnológico e possuem as metas desejadas pela organização]. 
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Indicador 
<001> 

<Nome do indicador> 

Descrição 

 

Fórmula 

 

Objetivos 
relacionados 

 

Meta  

Freqüência  

 

Objetivos gerenciais dos projetos 

[Deve ser listada as diretrizes desdobradas para os projetos de desenvolvimento] 
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APÊNDICE E – TEMPLATE 
PARA RELATÓRIO DE 
ACOMPANHAMENTO 
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Objetivo 

Este documento é elaborado para relatar as informações de acompanhamento do 
projeto. Ele define a situação atual da arquitetura do software e deve ser utilizado pela 
equipe de desenvolvimento para direcionar as correções referentes aos problemas 
listados. 

Problemas identificados 

[Nesta seção devem ser identificadas as não conformidades identificadas durante 
o acompanhamento do projeto]. 

Componentes 

[Os componentes identificados e definidos devem ser listados]. 

Reuso 

[Devem ser identificados os componentes que serão reutilizados de outros 
projetos. Deve ser definido um plano de ação especificando as ações para reutilizar o 
projeto]. 

Plano de ação 1 Executar reuso do componente <Componente1> 

Código Ação Responsável Quando Onde Como Por que 

       

 

Criação 

[Devem ser definidos os componentes que poderão utilizados em outros 
projetos. Deve ser definido um plano de ação especificando as ações para possibilitar o 
reuso do componente]. 

Plano de ação 2 Elaborar componente <Componente1> 

Código Ação Responsável Quando Onde Como Por que 

       

Situação da arquitetura 
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[Nesta seção deve ser descrita a situação da arquitetura observada durante o sub-
processo de acompanhamento. Deve ser definido se a arquitetura encontra-se em uma 
situação estável]. 

Ações Definidas 

[Devem ser definidas as ações que devem ser executadas para reparar os 
problemas encontrados]. 
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APÊNDICE F– TEMPLATE 
PARA DESCRIÇÃO DE 

COMPONENTE 
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Componente <1> 

Nome [Nome do componente] 

Descrição [Descrição dos objetivos do componente] 

Domínio [Define para qual o tipo de domínio o componente foi criado. Por 
exemplo, financeiro, recursos humanos, entre outros] 

Tipo [Define se o componente é de negócio, infra-estrutura, gui, entre 
outros.] 

Tecnologia [Define para qual tecnologia o componente foi desenvolvido] 

Funcionalidades [Funcionalidades disponíveis no componente] 

Dependências [Componentes do qual o componente descrito depende] 
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APÊNDICE G – LEGENDA DA 
NOTAÇÃO PARA DESCREVER 

OS PROCESSOS 
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Legenda 
Notação Nome Descrição 

 

Sub-processo Define uma divisão das atividades 
executadas em um processo, levando 
em consideração o escopo e o 
relacionamento entre essas. 

 

Interface de um 
sub-processo 

Representa um ponto de saída para 
acessar as atividades de outro sub-
processo que compõem o mesmo 
processo. 

 

Atividade Representa a unidade atômica do 
processo. A atividade é composta por: 
objetivos, passos, entradas, saídas e 
responsáveis. 

 

Ponto de 
entrada 

Especifica os possíveis pontos de 
entrada que o fluxo de atividades pode 
utilizar para iniciar um sub-processo. 

 

Final do fluxo Determina o fim do fluxo de atividades 
do processo. 
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APÊNDICE H – TEMPLATE 
PARA LISTA DE PADRÕES 
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Objetivo 

Este documento contém a lista de todos os padrões da organização. A finalidade 
de cada padrão também deve ser descrita. 

Lista de Padrões 

Padrão Finalidade 

  

. 



 

 

136

APÊNDICE I – TEMPLATE 
PARA NOTA AUXILIAR
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Nota Auxiliar 

Projeto  

Data  

Tipo  Negócio  Arquitetura 

Participante  

Observações  
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APÊNDICE J – 
DEPOIMENTOS SOBRE O 

PROCESSO
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Alguns depoimentos foram solicitados aos funcionários da empresa onde foi 
executada a análise crítica para averiguar a utilização do processo de gerenciamento da 
arquitetura corporativa proposto. Esses depoimentos foram solicitados aos integrantes 
dos vários níveis funcionais da organização. Os depoimentos foram enviados por e-mail 
e foram transcritos para esta seção. A única alteração efetuada nesses textos foi a 
remorção dos nomes dos projetos, departamentos e da empresa. Os pontos mais 
importantes dos depoimentos foram sublinhados para facilitar a leitura. 

Desenvolvedor que trabalhou em dois projetos que tiveram suas 
arquiteturas projetadas seguindo as definições corporativas: 

“Trabalhar em projetos com a mesma arquitetura me deu tempo para 
solucionar mais problemas do negócio do que problemas tecnológicos e de 
desenvolvimento propriamente dito. Outro ponto forte foi a facilidade de integração 
com outras equipes que adotaram a mesma arquitetura onde tive que atuar quando o 
projeto de software já estava em fase avançada de desenvolvimento. O tempo gasto de 
adaptação foi bem menor em comparação ao tempo gasto de outros integrantes que 
não conheciam as características básicas do sistema”. 

Arquiteto de um projeto que foi acompanhado: 

“O trabalho de acompanhamento foi bem interessante e muito valido. 

Auxiliou bastante na estabilização da arquitetura do projeto. 

Ter uma arquitetura estabilizada é de extrema importância pra um projeto do 
tamanho do nosso 

Ter uma arquitetura estabilizada, lapidá-la, adapta-la ao projeto, a medida que 
ele foi crescendo diminuiu a curva de aprendizado dos desenvolvedores. Como a 
familiarização com a arquitetura foi mais rápida a produção cresceu. Foi importante 
também para os novos membros da equipe que com uma apresentação de curta 
duração conseguiam visualizar com precisão o papel de cada camada, de cada 
componente de cada classe do sistema aumentando também a produtividade.  

Um projeto com a característica do nosso sistema no qual algum dos requisitos 
chave não foram elicitados no inicio, mas no meio do projeto precisa de um 
acompanhamento constante da arquitetura para evitar refactorings de grandes 
proporções, o que pode comprometer a qualidade do código gerado e o cumprimento 
do prazo acordado com o cliente. O refactoring foi inevitável e o acompanhamento da 
arquitetura fez com que o processo de refactoring fosse bem menos traumático.  

O acompanhamento da arquitetura também foi útil em tornar visível partes do 
sistema que poderiam ser componentizadas mas muitas vezes, com os prazos curtos, a 
implementação não visualizava estas partes. 
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O acompanhamento melhorou a qualidade da arquitetura a cada fase do projeto 
tornando-a mais estável, escalável e reusável em outros sistemas de mesmas 
características e tecnologia”. 

Líder de um dos projetos em acompanhamento: 

“As avaliações técnicas realizadas sobre os códigos do “Projeto A” foram de 
grande valia para o meu trabalho de gerenciamento pois, sobre os pontos fracos 
encontrados, traçamos planos de trabalho com escopo e prazos definidos. Sem este 
trabalho ficaria impossível planejar e empregar as mudanças necessárias dentro dos 
prazos esperados pelo cliente.” 

Gerente de pólo de uma regional que teve um projeto acompanhado: 

“A sistematização de processos apresentado no Modelo de Arquitetura 
idealizada e implantada pelo Diego Ribeiro, vem fortalecer os pólos de 
Desenvolvimento da “área de atendimento” no que tange a organização, 
padronizações e re-uso de classes e componentes”. 

Chefe do departamento de desenvolvimento da “área de atendimento”: 

“A “Empresa” é uma empresa de prestação de serviços de TI para a 
administração pública federal. Os principais serviços são o desenvolvimento  a 
produção de sistemas de informação, voltados para a operação e a gestão dos 
processos do governo federal. Nos últimos 15 anos o governo federal investiu na 
automação de seus principais processos, como única forma de prover aos cidadãos 
serviços de boa qualidade, com custos aceitáveis. Este fator, além da própria dinâmica 
da sociedade, exige que os os processos de governo tenham alcance em todo o 
território nacional e flexibilidade para atender demandas da sociedade, razão pela 
qual os sistemas de informação devem acompanhar estas características. Para fazer 
frente a esta demanda, os órgãos da administração pública federal tem buscado 
desenvolver novos sistemas, e evoluir os já existentes, tendo como premissas básicas o 
curto prazo de implementação, baixos custos de implantação, qualidade nos produtos 
entregues, facilidade de uso e desempenho adequado.  

A “Empresa” tem se adaptado a este cenário pela implementação de um 
processo de desenvolvimento de sistemas, baseado no CMMI/SEI.. Este processo tem 
como principais objetivos a melhoria de qualidade e redução dos prazos de 
desenvolvimento dos sistemas da “Empresa”, mas esta abordagem é insuficiente para 
atender a todas as demandas dos clientes da`“Empresa”. 

Aspectos relacionados a tecnologia, arquitetura de aplicações, segurança e 
desempenho das aplicações são fundamentais para garantir que todos os requisitos dos 
clientes sejam atendidos. 

A “Empresa” possui hoje cerca de 2.600 pessoas trabalhando em 
desenvolvimento de aplicações. A “área de atendimento” possui 140 pessoas em suas 
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equipes de desenvolvimento, distribuídas em quatro localidades. Boa parte dos projetos 
tem a participação de pessoas de mais de uma localidade, razão pela qual fez-se 
necessária, além da padronização dos processos, já atendida pelo processo de 
desenvolvimento, a busca de uma arquitetura básica de aplicações. 

O Setor de Alinhamento Estratégico foi criado com o objetivo de, com base nas 
orientações corporativas - como nas áreas de tecnologia e segurança - desenvolver 
orientações específicas para a “área de atendimento” e criar uma arquitetura de 
aplicações para a Unidade. O Setor também é responsável pela consultoria aos pólos 
de Desenvolvimento na implementação da arquitetura nos novos sistemas e 
monitoração dos resultados durante o processo de desenvolvimento. 

Este modelo foi elaborado com o desenvolvimento de sistemas para o 
Departamento de Polícia Federal, no pólo de Recife e, a partir de junho de 2006, 
passou a ser adotado no desenvolvimento dos novos sistemas da “área de 
atendimento”. Ele foi utilizado nos pólos de Curitiba e Rio de Janeiro para o 
desenvolvimento de vários sistemas. 

Nestes projetos o Setor de Alinhamento Estratégico foi responsável pelo 
treinamento das equipes dos Pólos, bem como pelo suporte em todas as fases do projeto 
- montagem de ambiente, desenvolvimento de programas e rotinas e implementação.  

A padronização, e o suporte da equipe central, permitiu que os projetos tivessem 
o prazo de desenvolvimento e implementação reduzidos, com a aceleração da curva de 
aprendizado das equipes, já que as equipes são compostas, em sua maioria, de 
funcionários novos na “Empresa”, muitos dos quais nunca haviam desenvolvido 
sistemas.  

A redução dos prazos também foi obtida com o aproveitamento de artefatos, 
sejam eles de requisitos ou código, o que garantiu a redução de erros nas rotinas 
básicas dos sistemas, bem como o atendimento a requisitos mínimos de segurança e 
performance, ponto muito relevante para a “Empresa”, já que os sistemas dela 
atendem a volumes grandes volumes de usuários - a “área de atendimento” tem 
sistemas com mais de 50.000 usuários cadastrados e demandas para atender até 100 
usuários simultaneamente e tem requisitos exigentes de segurança”. 
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