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Resumo 

 

A evolução da indústria de software vem seguindo as tendências do mercado global, 

onde fatores como alta qualidade, baixo custo de produção e manutenção, uso efetivo 

de recursos e time-to-market ditam os objetivos dos negócios. Além destas 

demandas, um novo fator está sendo incorporado: a customização de produtos para 

atender às necessidades únicas de cada cliente. Apesar de novas estratégias terem 

surgido na indústria de software no sentido de sistematizar o desenvolvimento de 

produtos de software, ainda existem vários desafios em torno da necessidade de 

construir produtos modulares e que possuam um alto grau de flexibilidade, como, por 

exemplo, o amadurecimento de um processo para a construção sistemática de 

produtos customizáveis de software e a solução dos problemas em torno da 

instanciação destes produtos para atender às necessidades particulares de diversos 

clientes. Através de uma análise de processos de software existentes foi possível 

identificar as lacunas deixadas pelos processos RUP e XP, no âmbito da 

customização e implantação de produtos de software. As abordagens focam no 

desenvolvimento de produtos de software, seja ele um serviço para um cliente 

específico (software sob encomenda) ou um produto fechado. Como resultado deste 

estudo, foi definida uma abordagem de processo de software cujo objetivo é orientar 

e apoiar na condução de projetos cujo foco é a customização e implantação de 

produtos de software. As principais contribuições deste trabalho são a formalização 

de um processo eficaz para a customização e implantação de produtos de software e 

que, ao mesmo tempo, seja vantajoso em termos de tempo e custo em relação ao 

desenvolvimento tradicional de software. 

 

Palavras-chave: Customização de Software, Extreme Programming, RUP, 

Implantação. 



Abstract 

 

Software industry evolution has been following the trends of global market where 

factors such as high quality, low cost of production and maintenance, effective use of 

resources and time-to-market determine the business goals. In addition to these 

demands, a new factor has been introduced: customization of products in order to fill 

customer unique needs. Although new strategies have evolved in the software 

industry to speed up the development of software products, there are still some 

challenges in building modular products with high degree of flexibility, such as, 

maturing software product development processes to build customizable products 

systematically and solving issues related to the process of building new product 

instances in order to fill customer specific needs. An analysis of software process 

development approaches was performed. So, the gap between existing processes, 

such as RUP and XP, regarding software product customization and deployment 

could be identified. Such approaches usually focus on the software development 

itself whether it is a specific service for a specific customer or a product off the shelf. 

As a result of this study, it was defined a software process approach that aims to 

guide and support projects which scope is software product customization and 

deployment. The main contribution intended by this study is to formalize a process 

for software product customization and deployment that is not only efficient but also 

profitable in terms of time and cost comparing to traditional software development 

process. 

 
 
Keywords: Software Customization, Extreme Programming, RUP, Deployment.
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Capítulo 1 

 

 

Introdução 
 

 

Este capítulo descreve as principais motivações para 

realização deste trabalho, os objetivos e a abordagem 

utilizada. Será apresentada também sua estruturação em 

termos de capítulos e apêndices. 
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1.1 Motivação 

A evolução da tecnologia e a competitividade do mercado têm impulsionado a 

formalização de técnicas e métodos para aceleração da oferta de serviços 

disponibilizados através de produtos de software. A indústria de software vem 

seguindo as tendências do mercado global onde fatores como alta qualidade, baixo 

custo de produção e manutenção, uso efetivo de recursos e time-to-market ditam os 

objetivos dos negócios [CLE03].  

As demandas por produtos de baixo custo, alta qualidade e rápida entrega 

continuam, porém um novo fator está sendo incorporado a essas demandas: a 

customização desses produtos de forma a atender as necessidades únicas de cada 

cliente. É necessário construir produtos modulares e que possuam um alto grau de 

flexibilidade para facilitar o processo de customização. 

Um estudo relatado em [FOR98], mostrou que à medida que grandes 

empresas passaram a optar pela compra de soluções prontas, ao invés de construir 

suas próprias aplicações, foi constatada a necessidade de customizar estes produtos 

para que os processos de negócios da empresa fossem atendidos. A partir dos 

resultados deste estudo concluiu-se que: 

• Menos de 10 % dos programas de software adquiridos pelas empresas são 

utilizados sem customização;  

• A grande maioria dessas empresas (95%) não tinha intenção de customizar o 

software no momento da compra; 

• 20 % das empresas não conseguem implementar as customizações desejadas 

por conta de limitações do software. 

 Seguindo esta tendência, novas estratégias [CLE03, DOM04, PER00] têm 

surgido na indústria de software no sentido de sistematizar o desenvolvimento de 

produtos de software, como é o caso de reuso de componentes, engenharia de 

domínio e linha de produto de software. Processos para desenvolvimento de produtos 
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de software vêm sendo amplamente discutidos na literatura [LIU03]. Estes processos 

têm como principal objetivo construir produtos de qualidade que sejam lucrativos 

para o cliente.  

Apesar de novas estratégias estarem surgindo na indústria de software no 

sentido de sistematizar o desenvolvimento de produtos de software, ainda existem 

vários desafios em torno da necessidade de construir produtos modulares e que 

possuam um alto grau de flexibilidade, como, por exemplo, o amadurecimento de um 

processo para a construção sistemática de produtos customizáveis de software e a 

solução dos problemas em torno da instanciação destes produtos para atender às 

necessidades particulares de diversos clientes. 

Com essa demanda por serviços sofisticados e personalizados, o mercado de 

software vem ganhando cada vez mais espaço. Em alguns nichos, devido ao prazo de 

lançamento dos serviços ser exíguo, trabalha-se sobre sistemas customizáveis, muitas 

vezes produtos (plataformas de serviços) ou frameworks que já oferecem alguma 

API de integração. 

Produtos fechados de prateleira dificilmente atenderão por completo à 

necessidade dos clientes que almejam um produto flexível que poderá ser adaptado 

às suas necessidades particulares ou ainda incorporar algum diferencial ao seu 

serviço demandando assim customizações mais específicas. O desenvolvimento de 

um software sob encomenda é mais custoso e, além disso, requer tempo e grande 

envolvimento do cliente. Apesar de ser a alternativa que, de certa forma, atenderia a 

grande maioria dos requisitos do serviço desejado, os clientes perderiam o time to 

market para oferta dos serviços. Portanto, a solução para atender os requisitos do 

serviço em sincronia com o mercado está nos produtos customizáveis. 

Um serviço que é baseado na customização e integração de um produto exige 

algo entre a simples implantação de um produto stand alone e o desenvolvimento de 

software sob encomenda. Do lado do fornecedor do serviço, é necessário seguir um 

processo para controlar as customizações e integrações que compõem o serviço. A 

ausência de um processo pode levar ao caos. Porém, os processos existentes não se 

adequam de maneira apropriada a este cenário. As abordagens focam no 
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desenvolvimento de produtos de software, seja ele um serviço para um cliente 

específico (software sob encomenda) ou um produto fechado. 

1.2 Objetivos da Proposta 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um processo para orientar e 

apoiar no desenvolvimento de novas instâncias de um mesmo produto. 

Através da aplicação do processo proposto a um projeto real será possível 

identificar a viabilidade do uso do processo. As principais contribuições esperadas 

deste trabalho são: 

• formalizar um processo eficaz para a customização e implantação de produtos 

de software, que seja vantajoso em termos de tempo e custo em relação ao 

desenvolvimento tradicional de software. 

• prover um guia de processo que seja genérico o suficiente para atender 

diversos domínios e tipos de aplicações, e que contemple algumas 

necessidades observadas no contexto da customização de produtos, como: 

lidar com múltiplos clientes, podendo ser clientes remotos, atendendo 

demandas paralelas e compartilhando recursos, tratar demandas do cliente 

após implantação comercial do produto. 

1.3 Abordagem deste Trabalho 

 Em primeira instância, será realizada uma análise crítica de dois processos de 

desenvolvimento de software, o RUP [RAT02] e XP [EXP04], com o intuito de 

identificar aspectos positivos e negativos de cada um destes processos, que deverão 

ser considerados na definição do processo proposto neste trabalho. Também será 

apresentada uma breve descrição sobre o estado da arte em termos de customização 

de produtos, cujo objetivo é contextualizar a customização de software.  

Com base nesta análise será definida uma abordagem de processo para 

customização e implantação de produtos de software. Os conceitos base deste 

processo serão, em sua maioria, fundamentados em métodos, práticas e técnicas já 

conhecidas na literatura [RAT02, JEF01, LEE02, CLE03, WIL03]. Estas práticas e 
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métodos deverão ser adaptados, já que grande parte dos processos e frameworks se 

aplicam ao contexto de desenvolvimento de software desde a sua raiz. 

O processo de customização, foco deste trabalho, pode ser considerado o 

passo seguinte no ciclo de vida do desenvolvimento de produtos de software. 

Considerando este cenário onde há produtos de software com uma arquitetura base 

construída e as funcionalidades padrão já implementadas, o desafio é definir um 

processo que pode ser utilizado para criar novas instâncias desses produtos sem 

afetar o núcleo do produto e ao mesmo tempo ganhando em termos de tempo e custo 

em relação ao desenvolvimento tradicional de software.  

Este processo pode ser usado, por exemplo, em organizações que possuam 

um produto base com um framework de customização ou interface de integração, 

com o objetivo de agregar valor à estratégia de negócios de múltiplos clientes de 

forma personalizada. Assim, novas instâncias deste mesmo produto poderão ser 

criadas, contendo as mesmas funcionalidades padrão, porém podendo conter 

características próprias de acordo com as especificidades de cada cliente. 

Vale ressaltar que, o processo que será apresentado no Capítulo 3 não é uma 

ferramenta para transformar um produto de software qualquer em um produto base 

passível de customização. Para que este processo seja utilizado adequadamente e 

para que o mesmo possa vir a trazer benefícios à organização, é necessário que o 

produto base tenha sido construído com o objetivo de ser instanciado ou 

customizado, provendo assim a infra-estrutura apropriada. No contexto desta 

dissertação, a instanciação ou customização de um produto se caracterizam como um 

subconjunto do desenvolvimento de software, e não apenas como a configuração de 

um produto. 

No exemplo prático que será apresentado no Capítulo 4, o cenário de uso do 

processo de customização será representado através da demanda do mercado de 

telecomunicações. Pois, devido ao prazo exíguo para o lançamento dos serviços, a 

grande maioria das operadoras trabalha sobre sistemas customizáveis, muitas vezes 

produtos (plataformas de serviços) ou frameworks que já oferecem alguma interface 

de integração.   
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Por fim, o processo de customização proposto será avaliado através da sua 

aplicação em um projeto real. A partir deste experimento será possível validar sua 

aplicabilidade e identificar os pontos fracos que precisam ser melhorados e ajustar o 

processo. 

1.4 Estrutura do Trabalho 

Além deste capítulo de introdução, este trabalho possui mais quatro capítulos e um 

apêndice. 

O Capítulo 2 apresenta uma análise crítica de dois processos de 

desenvolvimento de software. Também, apresenta uma contextualização de 

Processos de Implantação de Software com base nas metodologias, padrões e 

processos oferecidos. Além de introduzir os conceitos e estratégias sobre 

Customização de Software que estão sendo discutidos e praticados na academia e no 

mercado. 

O Capítulo 3 detalha o Processo de Customização de Produtos de Software, 

descrevendo seus fluxos de trabalho em termos de fases e atividades. Serão 

apresentados os fluxos de trabalho que compõem o processo em questão assim como 

os processos e práticas que influenciaram a sua criação.  

O Capítulo 4 relata a experiência resultante da aplicação do Processo de 

Customização de Produtos de Software, proposto neste trabalho, na customização de 

um produto que provê serviços de download de conteúdo para telefones móveis. 

O Capítulo 5 apresenta a conclusão deste trabalho, onde são descritas as 

principais contribuições observadas, as dificuldades que puderam ser identificadas e 

os trabalhos relacionados, além das perspectivas de trabalhos futuros. 

Por fim, o Apêndice A apresenta uma visão geral sobre o meta-modelo 

SPEM. Neste trabalho o SPEM será utilizado na modelagem dinâmica do processo 

proposto. 
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2.1 Visão Geral 

Neste capítulo será apresentada uma breve análise sobre o surgimento dos 

processos de software. Serão abordados os principais processos, práticas e padrões 

de processo que surgiram nos últimos anos e que vêm sendo praticados pela indústria 

de software. No decorrer deste capítulo, serão analisados vários aspectos das 

diferentes abordagens de desenvolvimento e implantação de software que 

influenciaram na modelagem do Processo de Customização de Produtos de Software, 

que é objeto de estudo desta dissertação. Ainda neste capítulo, será apresentada uma 

visão geral sobre Customização de Software, conceitos e estratégias que estão sendo 

discutidas e praticadas na academia e no mercado. 

2.2 Introdução sobre o Desenvolvimento de Software 

A discussão em torno da engenharia de software como disciplina da Ciência da 

Computação foi iniciada pelo Grupo de Estudo de Ciência da Computação do 

Comitê de Ciência NATO, numa conferência internacional sobre o assunto em 1968 

[NAT68]. Sendo a engenharia de software fortemente influenciada anos depois pelas 

idéias do matemático Dijkstra, que também levaram ao surgimento da análise e 

projeto estruturado construindo assim as bases desta nova disciplina [DIJ01].  

Porém, no final dos anos 70, uma década após a conferência NATO, era fato 

que o software que estava sendo produzido não era confiável, além de ineficiente, 

difícil de manter, caro e a entrega acontecia fora do prazo. Ou seja, apesar do 

surgimento de regras de programação e dos conceitos de programação estruturada, 

junto com uma nova disciplina, questões relativas a custo, estimativas, projetos e 

pessoas ainda estavam por ser resolvidas. Durante esta época, aqueles que estavam à 

frente do desenvolvimento de software se concentraram na tarefa de tentar colocar o 

processo de desenvolvimento de software sob controle.  

A essa altura, algo tinha que ser feito para mudar este cenário. Surgiu então 

uma nova perspectiva onde a ênfase era dada ao gerenciamento do processo em torno 

das pessoas, e não apenas o processo de engenharia em si. Essa visão foi apresentada 

no livro de Frederick Brooks, ‘The Mythical Man-Month’ [BRO75], onde a essência 
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da sua mensagem é que o desenvolvimento de software deve ser um processo 

‘human-centric’, ou seja, centrado nas pessoas [TRA02]. 

Nos últimos anos, os processos de desenvolvimento de software vêm 

recebendo grande atenção principalmente no que diz respeito à sua definição, 

automação, medição e melhoria. Esta tendência foi motivada pela necessidade de 

formalização do processo de desenvolvimento de software na tentativa de resolver os 

problemas enfrentados em projetos de software desde um passado recente até os dias 

atuais. Apesar das diferentes abordagens propostas por diferentes escolas, diversos 

estudiosos, tanto agilistas quanto os defensores dos processos orientados a 

planejamento, concordam quando o tema é a necessidade em formalizar um processo 

para o desenvolvimento de software [BEC01, TRA02, RAT98].  

O principal objetivo que deve ser vislumbrado em um processo de 

desenvolvimento de um software é assegurar a produção de um software de 

qualidade que satisfaça às necessidades dos usuários finais dentro do prazo e 

orçamento estimados [RAT98]. Por outro lado, a formalização de um processo de 

software também deve ser vista como uma maneira de assegurar os direitos e deveres 

de cada uma das partes envolvidas no processo [BEC01]. 

De acordo com Pressman [PRE00], no contexto da engenharia de software, 

um processo é um framework para as tarefas necessárias à construção de software 

com alta qualidade, definindo a abordagem que será adotada enquanto o software 

estiver em desenvolvimento. Nas próximas seções serão apresentadas algumas destas 

abordagens que surgiram como solução para a formalização de um processo de 

software. 
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2.3 Paradigmas de Processos de Desenvolvimento de Software 

Existem duas principais escolas de processos OO (Orientados a Objetos). A primeira 

escola é formada pelos processos também conhecidos como processos ‘orientados a 

planejamento’. A segunda escola é formada pelos agilistas que de certa forma 

herdaram a essência das teorias fundamentada por Brooks [WIL04A] e acreditam 

que pessoas devem ser mais valorizadas do que processos e ferramentas [BOE02].  

 A seguir serão apresentados os dois processos que servirão como referência 

para este trabalho. Juntos estes processos serão utilizados para definir os princípios e 

valores do Processo de Customização de Produtos de Software que será proposto 

neste trabalho. 

2.3.1 Rational Unified Process (RUP) 

O RUP [RAT02] é um exemplo de framework de processo que foi baseado na larga 

experiência em projetos reais. Sua abordagem é baseada em disciplinas que 

permitem mapear atividades e responsabilidades dentro de uma organização de 

desenvolvimento de software.    

A Figura 2-1 ilustra as duas dimensões do RUP [RAT98]:  

• O eixo horizontal representa tempo e os aspectos do ciclo de vida do 

processo, ou seja, os aspectos dinâmicos do processo, à medida que o mesmo 

é executado, sendo expresso em termos de fases, iterações e marcos; 

• O eixo vertical representa os aspectos estáticos do processo, ou seja, como 

este é descrito em termos de componentes do processo, disciplinas, 

atividades, fluxos de trabalho, artefatos e papéis. 
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Figura 2-1: Framework do RUP 

O ciclo de desenvolvimento no RUP é composto por quatro fases consecutivas 

que podem ser executadas ao longo de várias iterações. Abaixo segue uma descrição 

dos principais objetivos de cada uma das quatro fases: 

1. Concepção: Nesta fase devem ser identificados os processos de negócios, 

incluindo critérios de sucesso, a análise de riscos e a estimativa dos 

recursos necessários. Também deve ser elaborado um planejamento de 

cada fase contendo as datas dos principais marcos; 

2. Elaboração: O objetivo desta fase é analisar o domínio do problema, 

elaborar o plano do projeto e eliminar elementos de alto risco do projeto. 

Nesta fase deve ser desenvolvido um protótipo executável da arquitetura 

do sistema para validar os casos de uso mais críticos identificados na fase 

de Concepção; 

3. Construção: Nesta fase são construídos os demais componentes e 

funcionalidades da aplicação que deverão ser integrados ao produto e 

amplamente testados. Esta fase trata basicamente de gerenciamento de 

recursos e controle de operações para tentar reduzir custos, atender 

cronogramas estabelecidos e garantir a qualidade do produto; 
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4. Transição: O objetivo desta fase é entregar o software produzido aos 

usuários finais. Esta fase normalmente possui várias iterações que 

incluem releases de testes beta assim como releases de correções de 

falhas e melhorias. Um tempo considerável deverá ser gasto na produção 

de documentos de suporte para os usuários finais. 

O RUP enfatiza que áreas de alto risco devem ser atacadas na fase inicial do 

projeto, através do desenvolvimento de uma versão inicial do sistema que defina sua 

arquitetura. O processo considera que um conjunto de requisitos críticos deve ser 

definido na fase de concepção do projeto. 

O RUP foi definido de maneira a valorizar seis melhores práticas comumente 

utilizadas na indústria por organizações de sucesso [RAT98]. Tais práticas são 

listadas a seguir: 

1. Desenvolver software iterativamente; 

2. Gerenciar requisitos; 

3. Usar arquiteturas baseadas em componentes; 

4. Modelar software visualmente; 

5. Realizar verificações no software continuamente; 

6. Controlar mudanças ao software. 

Estas práticas formam a base do processo e são praticadas ao longo dos 

fluxos de trabalho [WIL04B]. 

O objetivo principal do processo é assegurar a alta qualidade do produto de 

software, de modo que as metas dos usuários finais, em termos de prazos e 

orçamento, sejam alcançadas. Uma ressalva importante em relação ao RUP é que a 

construção de processos a partir do seu framework requer bastante atenção e foco na 

meta desejada, pois é fácil desviar a atenção para os artefatos intermediários e 

esquecer que a meta é a produção do software [BOO98].  
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O RUP encabeça o grupo dos processos ditos ‘pesados’ ou ainda ‘orientados 

a planejamento’. Isto se deve ao fato de possuir uma grande quantidade de artefatos 

intermediários e atividades secundárias, além de dar grande ênfase para que o 

planejamento do projeto seja realizado com antecedência.  

2.3.2 Processos Ágeis 

Em contrapartida aos processos pesados, foi lançado um manifesto [AGM04] que 

atentava para o desenvolvimento ágil de software, chamado de ‘Agile Manifesto’. Os 

processos ágeis foram fortemente influenciados por Brooks e sua lei que remete à 

simplicidade. Brooks pregava que ‘cronograma previsível e desenvolvimento de 

software na mesma sentença era um paradoxo, independente do método que 

estivesse sendo utilizado’ [TRA02]. Assim, os agilistas defendem que não se pode 

controlar eventualidades, mas é possível controlar as reações a tais eventualidades 

[BEC01]. 

A crítica mais freqüente aos processos pesados é que os mesmos são 

burocráticos. Ou seja, há tantas atividades a serem realizadas para se seguir o 

processo que o ritmo de desenvolvimento se torna lento. Para a maioria das pessoas, 

o grande apelo dos processos ágeis é a reação à burocracia dos processos pesados. 

Estes processos se comprometem a manter o equilíbrio entre a ausência de processo 

e o exagero de processos, propondo um processo que seja simples o suficiente para 

obter um retorno de investimento razoável. 

Os processos ágeis são menos orientados a documentos, procurando sempre 

ter o mínimo de documentação possível para uma determinada tarefa. Em muitos 

sentidos, eles são mais orientados a código seguindo a premissa de que a parte chave 

da documentação é o código fonte [WIL04A]. 

Métodos ágeis são adaptáveis ao invés de preditivos. Eles atestam que 

mudanças são bem vindas, mostrando que o processo deve se adaptar e reagir bem às 

mudanças, mesmo que isto signifique mudar o próprio processo. 
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Métodos ágeis são orientados a pessoas ao invés de serem orientados a 

processos. O objetivo dos métodos pesados é definir um processo que irá funcionar 

bem para quem quer que esteja usando-o. Métodos ágeis asseguram que nenhum 

processo jamais irá mascarar as habilidades de um time de desenvolvimento. Dessa 

forma o papel do processo é dar suporte ao time no seu trabalho.  

Na busca por melhores caminhos para o desenvolvimento de software, os 

métodos ágeis valorizam mais indivíduos e interação do que processos e ferramentas, 

software funcionando mais do que documentação extensiva, participação do cliente 

mais do que negociação de contrato, reação a mudanças mais do que seguir um plano 

[AGI04]. Isto significa que todos os itens devem são importantes, porém os itens que 

foram citados são mais valorizados que os demais [BOE02]. 

A principal contribuição dos agilistas é aprofundar o entendimento das 

questões humanas por trás do desenvolvimento de software em geral. Neste contexto, 

tem se usado a palavra ‘ecossistema’ ao invés de ‘método’ para enfatizar que 

desenvolvimento de software trata de pessoas e suas interações e adaptações num 

ambiente mais amplo [TRA02].  

• eXtreme Programming (XP) 

Dentre os processos ágeis, o que mais se destaca é XP (eXtreme Programming). Este 

processo é fundamentado em quatro valores [BEC00]: Comunicação, Simplicidade, 

Feedback e Coragem.  

Um aspecto importante de XP é a flexibilidade para reagir a mudanças. Para 

isso, o desenvolvedor tem o poder para lidar com as mudanças nos requisitos do 

cliente, durante qualquer fase no decorrer do processo. Com freqüência, o cliente 

verá uma oportunidade real de tornar o sistema ainda mais útil depois que o mesmo 

tenha sido entregue, porém, XP previne que isto aconteça obtendo bastante feedback 

do cliente desde o início do processo enquanto ainda há tempo para mudar uma 

funcionalidade ou melhorar a aceitação do cliente. XP também enfatiza o trabalho 

em equipe. Gerentes, clientes e desenvolvedores são, todos, parte de um time 

focados na entrega de um software de qualidade. Uma característica também 
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relevante de XP é o balanceamento das responsabilidades no projeto entre as pessoas 

que lidam com o negócio e as pessoas que realizam as atividades técnicas. As 

decisões de negócios como datas, escopo e prioridades, devem ser tomadas pela área 

de negócios. Já as decisões técnicas como estimativas são de responsabilidade da 

equipe técnica [BEC01]. 

Em conformidade com os valores que fundamentam o processo, XP possui um 

conjunto de doze práticas e regras de apoio [EXP04]. Estas práticas e regras foram 

definidas com o objetivo de mitigar os riscos e aumentar as chances de sucesso dos 

projetos. Aparentemente simples, as práticas de XP levam a mudanças significativas 

quando executadas.  

O uso de XP é indicado em projetos de risco com requisitos dinâmicos, por 

exemplo, quando o cliente ainda não tem uma idéia clara do que o sistema deve fazer 

[FOW03]. 

Além de XP, existem outros processos ágeis que podem ser citados: o 

SCRUM [SCR04] e a família Crystal de Alistair Cockburn [COC04], por exemplo. 

Cada um, à sua maneira, sugere uma abordagem de processo seguindo as 

características comuns aos processos ágeis. 

2.4 Análise Crítica: XP x RUP 

Cada escola defende suas idéias de maneira que seus princípios, conceitos e práticas 

parecem ideais para o universo dos projetos de desenvolvimento de software. Porém, 

nenhum processo irá funcionar perfeitamente em todas as situações.  

Nesta seção será feita uma análise crítica dos processos apresentados, 

mostrando os aspectos positivos e negativos de cada um deles e identificando os 

cenários onde as práticas e conceitos destes processos podem ser bastante úteis. 

A Tabela 2-1, extraída a partir de um estudo realizado por Barry Boehm 

[BOE02] mostra as características valorizadas por cada uma das abordagens de 

processos de desenvolvimento de software, aqui chamados de processos ágeis e 

processos orientados a planejamento, em algumas das principais áreas envolvidas em 

um processo de desenvolvimento de software: 
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Área Processos Ágeis Processos Orientados a 

Planejamento 

Desenvolvedores São ágeis, habilidosos, pró-

ativos e sabem se posicionar 

diante das situações. 

São dependentes de um plano, 

possuem as habilidades 

adequadas. 

Clientes São dedicados, colaborativos 

e possuem autonomia para 

tomar decisões. 

Tem acesso ao conhecimento 

necessário, são colaborativos, 

tomam as decisões 

necessárias. 

Requisitos Emergem deliberadamente. 

Mudam rapidamente. 

São identificados 

antecipadamente. Bastante 

estáveis. 

Arquitetura Projetada para os requisitos 

correntes. 

Projetada para os requisitos 

correntes e para os que podem 

ser previstos. 

Refatoramento Barato. Caro. 

Tamanho Equipe pequena. Equipes grandes. 

Objetivo primordial Retorno rápido de valores. Alta garantia. 

Tabela 2-1: Características dos Processos Ágeis x Processos Orientados a Planejamento[BOE02] 

As características apontadas na Tabela 2-1 nos mostram que cada um dos 

processos, apresentado neste capítulo, possui uma série de restrições quanto à sua 

aplicação na prática. As características do projeto e da organização é que vão ditar as 

práticas que servirão no contexto desejado, de acordo com os cenários vislumbrados. 

2.4.1 Aspectos Positivos e Negativos dos Processos 

O RUP como um framework de processo pode originar uma série de outros 

processos. O que parece ser uma vantagem pode ser tornar um problema, já que não 

há um processo a ser seguido, mas sim uma infinidade de opções. Por outro lado, 

como resultado dessa mentalidade de framework de processo, o RUP pode ser usado 

com o tradicional modelo em cascata ou de forma ágil. A utilização do RUP como 

um processo ágil ou como um processo pesado vai depender de como o processo seja 
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adaptado ao ambiente em questão. Ou seja, é possível construir processos mais leves 

a partir do RUP, mas isso demanda uma certa experiência para identificar que 

aspectos devem ser considerados de maneira a atender as necessidades da 

organização. 

Os processos ágeis têm o apelo por produtividade e simplicidade. Porém, 

tamanha flexibilidade pode dificultar o processo, como é o caso da família Crystal 

onde não há regras, deixando a cargo dos gerentes o nível de formalidade exigido 

pelo processo. No caso de XP, as regras e práticas são definidas mais claramente. 

Os processos pesados tendem a planejar em detalhes grande parte do 

desenvolvimento do software por um longo espaço de tempo, isto funciona bem até 

que algum requisito ou decisão de projeto mude no decorrer do processo. Ou seja, a 

natureza desses processos é de resistir a mudanças. 

O fato de XP considerar iterações mais curtas pode aumentar a produtividade 

do projeto, pois há evidências quantitativas de que entregas freqüentes reduzem a 

variância do processo de software [WIL04A]. 

2.5 Processo de Implantação de Software 

Durante os últimos anos, a implantação de software tem sido o foco de intensa 

atividade de pesquisa [CAR98, AMB99B, LES03]. A implantação de software se 

refere a todas as atividades que tornam sistemas de software operacionais, ou seja, 

disponíveis para serem utilizados. Este processo compreende um conjunto ordenado 

de atividades que serão executadas no decorrer do tempo para implantar um software 

[LES03]. Estas atividades estão relacionadas com entrega, instalação, ativação, 

desativação, atualização e remoção de componentes [CAR98]. 

O processo de implantação de um produto de software é um ponto crucial do 

ciclo de vida do software. O software não terá valor agregado se depois de construído 

não for implantado. Portanto é essencial que o planejamento da implantação seja 

realizado cedo para minimizar os riscos de lidar com as incertezas em relação ao 

ambiente em que o software irá operar.  
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2.5.1 Ciclo de Vida do Processo de Implantação 

O ciclo de vida de uma implantação é definido por um conjunto de atividades chaves 

que se relacionam entre si [CAR98]. As atividades apresentadas a seguir constituem 

um processo de implantação genérico e dependem fortemente da natureza do 

software em questão, e dos requisitos tanto de clientes quanto de fornecedores.   

Estas atividades estão retratadas na Figura 3-1 e devem ser interpretadas como parte 

de um processo base que precisa ser customizado e refinado de acordo com as 

necessidades das atividades de implantação de cada produto de software em 

particular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-2: Ciclo de Vida da Implantação de Software [CAR98] 

 

A atividade Liberar Release engloba todas as operações necessárias para 

preparar o empacotamento e a transferência do software para o ambiente de 

produção. Durante esta atividade devem ser definidos os recursos necessários para 

que o sistema opere corretamente no ambiente do cliente, assim como devem ser 

definidos os procedimentos para que as informações apropriadas, sobre as 
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características do sistema que está sendo entregue, sejam divulgadas para as partes 

interessadas. 

A Instalação é a atividade mais complexa da implantação, pois trata da 

interação do software com todos os recursos necessários para o uso do sistema no 

ambiente de produção. Esta atividade envolve outras sub-atividades: transferência do 

software para o ambiente de produção e configuração necessária para deixar o 

sistema pronto para ser ativado. 

Ativação é a atividade que trata da inicialização dos componentes 

executáveis do sistema. Dependendo da complexidade do sistema pode ser 

necessário inicializar servidores ou demos antes de ativar o próprio sistema. 

A atividade inversa à ativação é a Desativação que se refere ao desligamento 

dos componentes executáveis de um sistema instalado. Normalmente é necessário 

que a desativação aconteça antes que a atualização possa começar. 

O processo de Atualização de uma versão do sistema é considerado um caso 

especial da instalação, porém menos penoso já que a maioria dos recursos necessária 

ao funcionamento do sistema já foi obtida durante a instalação. Em alguns casos, não 

é necessária a desativação do sistema antes da atualização de um a nova versão, 

como, por exemplo, quando são realizadas configurações na aplicação que são 

incorporadas sem a necessidade de reiniciar o sistema. 

A atividade de Adaptação, assim como a atualização, envolve modificações 

no sistema de software que já está instalado. A diferença entre estas atividades é que 

a atualização é iniciada por eventos remotos, como por exemplo, uma atualização do 

software por parte do fornecedor. A adaptação é iniciada por eventos locais como 

mudanças no ambiente do cliente onde o sistema está operando. 

Quando um sistema como um todo não é mais necessário ao cliente então é 

preciso removê-lo. A Desinstalação de um sistema pode envolver alguma 

reconfiguração em outros sistemas além da remoção dos arquivos do sistema a ser 

desinstalado. 
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 Por fim, a atividade Retirar Release acontece quando o fornecedor encerra 

as atividades de suporte ao sistema que está instalado porque este se tornou obsoleto. 

É preciso advertir todos os usuários do sistema quando este fato ocorrer. Neste caso o 

sistema continua instalado, porém sem suporte do fornecedor. 

Esta visão do ciclo de vida da implantação de um produto de software ressalta 

os aspectos operacionais em termos de atividades que são fundamentais para tornar 

viável a utilização do software. No entanto estas atividades devem ser apoiadas por 

tarefas relacionadas à formalização e ao gerenciamento do processo de implantação 

entre as partes envolvidas.  

2.5.2 Padrões de Processo no Âmbito da Implantação de Software 

Nesta seção será mostrado como as atividades que compõem o ciclo de vida da 

implantação de um software podem ser alinhadas a um processo formal. No caso 

particular de um processo de customização de produtos de software, deve ser 

considerado que as atividades do ciclo de implantação poderão acontecer antes 

mesmo do desenvolvimento das customizações, considerando que o cliente pode 

optar por realizar uma demonstração do produto base em um ambiente de testes, por 

exemplo, diferentemente dos processos de desenvolvimento de software, onde a fase 

de transição ou entrega do produto acontece após um ciclo de desenvolvimento. 

Além do que, em um processo de customização, deve haver fluxos de trabalho que 

compreendam as atividades sugeridas no ciclo de implantação, descritas na seção 

anterior, que sejam necessárias à manutenção do produto de software. 

Padrões podem ser considerados abordagens comuns para a resolução de 

problemas recorrentes ou características genéricas que se repetem através do tempo 

ainda que, quando observadas em detalhes, estas características nunca sejam as 

mesmas. Seguindo este contexto, Ambler [AMB98B] define um padrão de processo 

como uma abordagem ou conjunto de ações de sucesso, comprovadamente 

fundamentados para o desenvolvimento de software. 

Padrões de processo podem ser definidos para todos os níveis de 

granularidade do desenvolvimento de software. O escopo de um padrão de processo 
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sozinho pode variar de uma visão mais alto nível sobre como uma determinada fase 

deve funcionar, até uma visão mais detalhada sobre uma tarefa ou atividade 

específica. Os padrões que serão descritos aqui serão úteis na definição do Processo 

de Customização de Software, proposto neste trabalho, dando embasamento para as 

atividades de entrega, manutenção e suporte que envolvem o ciclo de implantação. 

O OOSP (Object Oriented Software Process) [AMB98A] foi definido através 

de um conjunto de padrões de processo, ao longo dos três níveis do processo: 

Tarefas, Estágios e Fases.  

O padrão de processo ‘Estágio de Release’, definido na fase de Entrega do 

OOSP, apresenta uma perspectiva da implantação de um sistema através de um 

mapeamento do fluxo de trabalho de uma implantação em etapas. Cada uma das três 

etapas compreende tarefas distintas que representam as atividades que devem ser 

realizadas pelas partes envolvidas no estágio em questão.  

Este padrão de processo ressalta a importância do entendimento e distinção 

de três grupos que possuem papéis fundamentais durante o processo de implantação: 

os usuários, a equipe de suporte e a equipe de operações. 

A Figura 2-3 ilustra as etapas que devem ser consideradas em uma 

implantação de acordo com o padrão de processo ‘Estágio de Release’.                                                                                                      

Figura 2-3: Padrão de Processo ‘Estágio de Release’ [AMB98A] 
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A primeira etapa do Estágio de Release é Preparar para Release. Para que esta 

etapa seja realizada com sucesso, deve-se primeiro garantir que não há pendências 

para que a release aconteça tranqüilamente. Em segundo, a equipe de 

desenvolvimento deve receber autorização para liberar o produto para a equipe de 

operações. Esta etapa é formada por quatro tarefas básicas que acontecem 

paralelamente. São elas: 

1. Aceitar Planos de Release, através de uma revisão junto com a equipe de 

Operações e Suporte para verificar se todas as necessidades estão sendo 

atendidas; 

2. Aceitar Documentação de usuários, suporte e operações. Verificar se os 

documentos estão completos e contêm as informações necessárias; 

3. Empacotar Aplicação, ou seja, criar uma versão final do pacote com a 

baseline oficial do produto, que é a versão que será entregue aos usuários; 

4. Finalizar conversão de dados legados, quando necessário. 

Antes que a aplicação seja liberada para os usuários finais, idealmente, a 

mesma deve passar pela equipe de operações e suporte. A etapa Entregar para 

Operações e Suporte trata deste tramite entre a preparação para a release e a 

liberação para os usuários finais. Esta etapa permite à equipe de operações e suporte 

detectar e resolver algum problema remanescente antes que os usuários passem a 

usar a aplicação. As tarefas que devem ser executadas nesta etapa são: 

• Treinar equipe de operações em relação aos novos procedimentos de 

operação da aplicação e nas tecnologias pela aplicação; 

• Implantar processo de operações, que disponibilizará para equipe os 

procedimentos para operar a aplicação; 

• Treinar equipe de suporte, para que atualizações e mudanças sejam 

conhecidas antes que o sistema esteja em produção; 

• Implantar processo de suporte, permitindo à equipe de suporte entender e 

simular problemas que venham a ser reportados por usuários. 

Após a verificação da nova versão da aplicação por parte da equipe de 

Operações e Suporte, acontece a etapa na qual a aplicação é entregue à comunidade 

de usuários. Esta etapa engloba três tarefas: 
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1. Anunciar release atual, ou seja, informar às pessoas afetadas a data de release 

da próxima versão do produto assim como descrever procedimentos de 

acesso, caso necessário; 

2. Treinar os usuários nas novas funcionalidades; 

3. Implantar aplicação. Caso seja necessário instalar o software na máquina do 

cliente, deve-se se escolher a estratégia mais apropriada para realizar este 

procedimento, por exemplo, download a partir de um servidor remoto ou 

instalação pessoal na máquina de cada cliente. 

O padrão de processo descrito nesta seção nos mostra como alinhar as 

atividades do ciclo de implantação de um software a um processo. A Tabela 3-1 

apresenta o mapeamento entre as atividades do ciclo de implantação e as tarefas do 

Estágio de Release.  

Ciclo de Vida da Implantação de 

Software 

Padrão de Processo: Estágio de 

Release 

Liberar Release/Retirar Release Empacotar Aplicação, Anunciar 

Release Atual. 

Instalar/Desinstalar Implantar Aplicação. 

Atualizar Implantar Aplicação.  

Adaptar Implantar Aplicação. 

Ativar/Desativar Implantar Processo de Operações e 

Suporte. 

Tabela 2-2: Mapeamento entre o Ciclo de Vida da Implantação de Software e o Estágio de 

Release 

Este mapeamento nos mostra que as atividades do ciclo de implantação fazem 

parte, intrinsecamente, das tarefas do padrão de processo Estágio de Release. 

Com base neste mapeamento serão definidas, no Capítulo 3, as atividades do 

Processo de Customização de Produtos de Software que tratam da implantação e 

manutenção do produto. 
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2.5.3 O Processo de Implantação segundo os Processos de 

Desenvolvimento de Software 

Desde a explosão da crise de software nos anos 60, as atividades de pesquisa têm 

sido intensas em torno dos temas relacionados ao desenvolvimento de software, 

visando criar um entendimento comum e solucionar os gargalos da indústria de 

software, como citado em [MAH90]. 

Os processos de desenvolvimento de software visam definir um conjunto de 

práticas, técnicas, fases de projetos, padrões que devem ser utilizados para construir e 

manter um software. Cada processo segue paradigmas, valores e abordagens que 

apóiam na definição dos processos em cada fase, estágio ou etapa do 

desenvolvimento do software [TRA02]. A seguir será apresentada uma visão do 

processo de implantação de acordo com alguns destes processos. 

No contexto do Rational Unified Process, o RUP, [RAT02] o processo de 

implantação é definido por um fluxo de trabalho ou disciplina também chamado de 

Implantação, o qual compõe uma das nove disciplinas base do processo. Esta 

disciplina é composta pelas seguintes atividades: 

• Planejar Implantação; 

• Preparar Material de Suporte; 

• Gerenciar Testes de Aceitação; 

• Produzir Unidade de Implantação; 

• Empacotar Produto; 

• Realizar Beta Testes do Produto; 

• Prover acesso ao site de download do produto.  

O RUP recomenda que para a fase de Transição, que concentra a maioria das 

atividades do fluxo de implantação, seja alocado em média 10% do esforço e 10% do 

tempo de todo o projeto, considerando um projeto de médio porte [RAT02].  

Como aspectos positivos do RUP, vale ressaltar o fato de ser baseado em 

princípios chaves da engenharia, como iteratividade, e prover vários mecanismos de 
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apoio ao desenvolvimento de software, como prototipação, por exemplo. Em 

contrapartida, alguns pontos fracos devem ser apontados. O primeiro é que o RUP é 

um processo apenas de desenvolvimento, no qual conceitos de manutenção e suporte 

são escassos. Outro ponto, é que o RUP não suporta explicitamente infra-estrutura 

para multi-projetos [AMB99A].  

Outros processos que seguem os paradigmas da orientação a objetos como 

OPEN [OPE04] e OOSP [AMB98A] sugerem suporte mais explícito ao processo de 

implantação e à infra-estrutura para multi-projetos. O processo OPEN é voltado para 

organizações que utilizam tecnologia de objetos e componentes podendo ser usado 

também em outras tecnologias de desenvolvimento de software. No caso do OOSP, o 

seu ciclo de vida inclui explicitamente atividades de manutenção e suporte, além 

generalizar o trabalho para torná-lo reusável. 

Com base nos processos, OPEN e OOSP, foi criada uma proposta de 

extensão do RUP com o objetivo de suprir sua fraqueza em relação aos conceitos de 

manutenção e suporte e para oferecer um processo de implantação mais completo 

[AMB99B]. Segundo a proposta de Scott Ambler [AMB04], além do fluxo de 

implantação, já existente na definição original do RUP, um novo fluxo deve ser 

incorporado ao processo sendo chamado de Operações e Suporte.  

Neste fluxo devem ser realizadas as atividades de instalação e desinstalação 

do software, uma vez que o sistema esteja em produção. Uma nova fase também foi 

criada para contemplar as atividades de suporte e manutenção que ocorrem após a 

implantação e, portanto após a fase de transição. Esta nova fase é chamada de 

Produção. 

No universo dos processos ágeis o grande apelo é a reação à burocracia 

bastante presente em processos da engenharia tradicional como é o caso do RUP. A 

principal diferença é que estas são bem menos orientadas a documento e muitas 

vezes bem orientadas a código [FOW03]. Os agilistas [AGI04] pregam que os 

processos ágeis devem ser adaptativos ao invés de tentarem ser preditivos, de 
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maneira a definir processos que sejam flexíveis o bastante para tratar facilmente de 

mudanças. Porém, mais uma vez, o foco está no desenvolvimento de software. 

No caso de XP (eXtreme Programming), o mais difundido dos processos 

ágeis, um conjunto de práticas forma a base deste processo. Estas práticas dão um 

direcionamento à equipe ao longo do desenvolvimento do software em relação aos 

procedimentos que devem ser realizados em cada um das etapas do processo de 

construção do software. Segundo a abordagem utilizada em XP, não há um processo 

ou fluxo de atividades de implantação a ser seguido. Existe sim, uma prática que 

sugere que o software seja implantado aos poucos através de pequenas releases.  

2.6 Customização de Software 

O modelo de negócios dos complexos industriais do passado se baseavam na 

produção em massa de produtos idênticos. No início do século XX, Henry Ford 

citado por [NHA04] ficou famoso por aplicar um modelo de produtividade na 

produção de carros que revolucionou a produção em fábricas com seus métodos de 

linha de montagem. Ford representou a força criativa por trás da indústria automotiva 

disseminando o conceito de produção em massa. Por muito tempo, este modelo foi 

copiado, porém, nos últimos anos este modelo de produção em massa de produtos 

idênticos vem se tornando inviável para muitos setores de indústria [CHA00]. As 

demandas por produtos de baixo custo, alta qualidade e rápida entrega continuam, 

porém um novo fator foi incorporado a essas demandas [BOU99]: a customização 

desses produtos de forma a atender as necessidades únicas de cada cliente . 

Para atender às demandas desses mercados, as empresas estão adotando uma 

nova estratégia de negócios, conhecida como ‘Customização em Massa’ – que é o 

design, a produção, marketing, e entrega de produtos e serviços customizáveis em 

larga escala a preços competitivos em relação ao produto padrão [REI00]. Ou seja, o 

cliente pode selecionar, ordenar e receber o produto de acordo com a configuração 

desejada dentre uma série de opções.  

Customização em Massa é uma maneira de construir e vender produtos de 

forma que as funcionalidades do produto sejam particionadas e oferecidas ao cliente 
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para serem escolhidas, possibilitando ao cliente ‘montar’ o seu produto [CHA00]. 

Várias empresas em diversos nichos de mercado [COL99, KEP04] adotaram esta 

estratégia com o objetivo de alavancar os negócios, maximizando a venda dos 

produtos.  

Apesar dos diversos mercados possuírem suas peculiaridades, dependendo do 

setor da indústria em que atuam, os desafios são os mesmos. Quando se trata de 

produtos, os requisitos do cliente são voltados para alto nível de customização, alta 

qualidade, baixo custo e entrega rápida. Aliados a estes requisitos, os principais 

desafios são redução do ciclo de vida do produto para atender às demandas do 

mercado e a melhoria do processo que dá suporte para que estes requisitos de 

customização em massa sejam atendidos e o ciclo de vida do produto seja reduzido 

[BOU99]. 

A indústria de software também segue as tendências do mercado global, onde 

fatores como alta qualidade, baixo custo de produção e manutenção, uso efetivo de 

recursos, customização em massa e time-to-market ditam os objetivos dos negócios 

[CLE03]. Essas tendências indicam que não basta construir produtos de qualidade, a 

um custo baixo com garantia de entrega no prazo. É necessário construir produtos 

modulares e que possuam um alto grau de flexibilidade para facilitar o processo de 

customização com o objetivo de atender as demandas especificas de cada cliente.  

2.7 Estratégias para Desenvolvimento de Produtos de Software 

No sentido de se alinhar aos objetivos do mercado, novas estratégias têm 

surgido com o propósito de oferecer uma abordagem sistemática de desenvolvimento 

de software de alta qualidade. Dentre as principais estratégias, vale ressaltar Reuso 

de Componentes, Engenharia de Domínio e Linha de Produto de Software que serão 

mais bem descritas a seguir: 

 

• Reuso de Componentes  



Capítulo 2  -  Desenvolvimento, Implantação e Customização de Software 

 

Mestrado em Ciência da Computação                                                                                                              41/127 
Centro de Informática- UFPE 

 

É um paradigma da engenharia de software que pode ser definido a partir de duas 

abordagens [PER00]. A primeira abordagem considera que componentes são 

desenvolvidos de forma que possam ser reusados em diferentes contextos. A 

segunda abordagem se dá através da construção de um sistema de informação 

projetado através da junção e personalização de componentes. Ou seja, a 

componentização oferece um mecanismo que possibilita que elementos de 

software sejam combinados para criar uma nova aplicação de forma rápida e 

eficiente. 

• Engenharia de Domínio  

É o processo de análise, especificação e implementação das propriedades de um 

software em um domínio que será utilizado no desenvolvimento de vários 

produtos de software [DOM04]. Este ramo da engenharia de software trata da 

criação sistemática de modelos e arquiteturas de domínios com o objetivo de se 

construir componentes reusáveis. Os modelos de domínio formam o conjunto de 

requisitos comuns em sistemas de uma linha de produtos. 

• Linhas de Produto de Software 

É uma nova abordagem de reuso chamada também de Reuso Estratégico, onde 

um conjunto de sistemas de software compartilha características comuns em um 

determinado domínio de aplicação, que satisfaz um segmento específico de 

mercado. Em outras palavras, os produtos de uma linha de produto são 

construídos em cima de uma mesma arquitetura, a partir de componentes e 

atendem um segmento de mercado ou domínio de aplicação [CLE03]. Dessa 

forma, organizações que seguem o paradigma de Linhas de Produto de Software 

podem consolidar aspectos-chave do software como alta qualidade, arquitetura 

base reusável (software core), e concentrar seus recursos na adaptação do núcleo 

do software para atender as necessidades dos clientes, as quais estão sempre 

mudando. 
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• O Método Kobra 

É um método que sintetiza várias tecnologias avançadas de engenharia de 

software, incluindo desenvolvimento de linhas de produto, desenvolvimento 

baseado em componentes, modelagem da qualidade e modelagem de processo. 

Estes elementos foram sintetizados neste método com o objetivo oferecer uma 

abordagem sistemática para o desenvolvimento de frameworks de aplicações de 

alta qualidade, baseadas em componentes de forma concreta através das 

atividades [ATK04]:  

o Engenharia de Framework – cujo objetivo é criar e manter um 

framework genérico que abrange todas as variantes do produto que 

formam a família, incluindo informações sobre features comuns e 

distintas. 

o Engenharia de Aplicação – cujo objetivo é instanciar este framework 

para criar variantes particulares na família de produto, cada qual 

ajustada para atender necessidades específicas de cada cliente, e, 

posteriormente, manter estas variantes concretas. 

Ao integrar os conceitos de Linhas de Produto com os mecanismos do 

desenvolvimento baseado em componentes, o método Kobra visa oferecer uma 

abordagem de engenharia de software que seja mais robusta e poderosa do que cada 

um destes paradigmas individualmente. 

2.7 Contextualização sobre Customização de Software 

As pesquisas sobre customização de software são relativamente recentes. Algumas 

definições podem ser encontradas na literatura [ROB03, LUO03, CLE03, REI00]. 

Em [LUO03], a customização de software é caracterizada por atividades como: 

• Seleção de módulos: onde o cliente escolhe que módulos do sistema serão 

implementados utilizando a configuração padrão;  

• Configuração de tabela: onde o cliente escolhe as opções de configuração, a 

partir de um tabela; 
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• Customização de código: onde o código fonte do software é alterado para 

estender alguma funcionalidade ou criar uma interface nova, por exemplo. 

Segundo [ROB03] é importante distinguir atividades de customização e 

configuração. Customização é um subconjunto do desenvolvimento de software e, 

portanto envolve mudanças significativas ao produto de software; já a configuração 

pode ser classificada como pequenos ajustes no software para se adequar ao 

ambiente de operações ou processo de negócios. No contexto de Linhas de Produto 

de Software [CLE03], o produto final é considerado uma customização da família de 

produtos. Ou seja, o produto é construído em cima da arquitetura base da linha de 

produtos e customizado através do uso de componentes. 

No contexto deste trabalho, estaremos considerando um produto customizado 

como sendo uma instância de um produto base, seja ele um produto componentizado 

originado de uma família de produtos, como em uma linha de produção, ou 

simplesmente um produto minimamente customizável, como é o caso dos produtos 

que oferecem um framework de integração ou ainda interfaces customizáveis como 

uma alternativa para a implementação padrão de algumas funcionalidades. 

Diante desta nova perspectiva de desenvolvimento de software, onde o 

produto final está parcialmente construído, deve-se utilizar um processo mais ágil e 

que contemple atividades apropriadas à natureza do projeto visando atender às 

particularidades deste tipo de projeto e também agilizar a entrega do produto. 

Processos tradicionais de desenvolvimento de software [RAT98, BEC01, AMB98A] 

partem do princípio que o software será construído do zero. Além disso, em alguns 

casos o processo de implantação do produto é iniciado tardiamente no ciclo de 

desenvolvimento do produto. A maioria dos processos de desenvolvimento de 

software dá bastante ênfase ao processo de construção e poucas se referem à questão 

da operacionalização do produto.  



Capítulo 2  -  Desenvolvimento, Implantação e Customização de Software 

 

Mestrado em Ciência da Computação                                                                                                              44/127 
Centro de Informática- UFPE 

 

2.8 Considerações Finais 

Neste capítulo foi apresentada uma visão das diferentes correntes de processos de 

desenvolvimento de software. Cada abordagem tem suas vantagens e desvantagens 

dependendo das características valorizadas dentro das organizações. 

Pesquisas realizadas entre as organizações, a respeito do uso de processos de 

desenvolvimento de software, mostram que dificilmente um processo é utilizado na 

íntegra [WIL04A]. Normalmente é necessário adaptá-lo para que se torne adequado 

às necessidades da organização e às características dos projetos executados pela 

organização. 

Não existe o processo ideal. Há uma série de fatores que influenciam na 

escolha e definição de um processo a ser seguido no desenvolvimento de software. 

Alguns fatores como incerteza ou volatilidade de requisitos, envolvimento e 

entendimento do cliente, sugerem o uso de um processo ágil e adaptativo [FOW03]. 

Outros fatores sugerem um processo preditivo com ênfase em planejamento, como, 

por exemplo, equipe com mais de 100 pessoas, preço fixo, ou seja, escopo fixo.  

Um estudo realizado em 1998, mostra que é possível mesclar as duas 

abordagens. Neste estudo é definido o processo dX [BOO98] que é uma instância 

factível do RUP, e parece ser uma adaptação do XP. dX foi projetado por 

profissionais que tinham que usar o RUP mas queriam usar XP. Este é um bom 

exemplo de como utilizar o RUP de acordo com as premissas dos processos ágeis. 

A escolha de um processo deve ser guiada pelo bom senso, visando tirar 

proveito do melhor que cada abordagem pode oferecer. Apesar de, muitas vezes, 

serem consideradas correntes opostas, as práticas dos processos ágeis podem agregar 

valor aos processos orientados a planejamento, e vice-versa.  É importante ter um 

bom entendimento das duas abordagens para que seja possível utilizar um processo 

híbrido sempre que necessário fazendo uso do que cada abordagem tem de melhor.  

Os processos apresentados neste capítulo dão bastante ênfase ao processo de 

desenvolvimento e poucos apresentam atividades de suporte durante todo o ciclo da 
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implantação. No entanto, a implantação é tão importante quanto o desenvolvimento, 

uma vez que mesmo o software estando construído, se não for implantado não 

servirá de nada. Neste contexto deve ser dada uma atenção especial ao processo de 

implantação do software, realizando um planejamento onde as atividades sejam 

iniciadas mais cedo.  

Sobre a customização de software, as pesquisas realizadas indicam que há 

uma forte tendência em favor da disseminação deste conceito na indústria a fim de 

aumentar a produtividade e competitividade no mercado. Até um tempo 

relativamente recente, a infra-estrutura tecnológica e a implementação de processos 

eram insuficientes, tornando inviável a prática desta nova estratégia [REI00]. Nos 

últimos anos, várias frentes de pesquisa têm trabalhado no sentido de definir 

processos e frameworks que se alinhem às necessidades do mercado [CLE03].  

Com o surgimento desta nova abordagem de desenvolvimento de software, 

será necessário maior agilidade no processo ou até redução do ciclo de vida de 

desenvolvimento visto que algumas etapas já estarão concluídas em se tratando de 

um produto customizado.  

Porém, apesar das promessas, o desenvolvimento sistemático de linhas de 

produtos de software ainda é uma exceção, e o seu potencial continua sendo 

amplamente mal aproveitado. Isto se deve ao fato de que as tecnologias utilizadas na 

implementação de software tradicional não provêem mecanismos para dar suporte à 

adaptação, rápida e efetiva em termos de custos, do código implementado da forma 

necessária a uma abordagem pura de linha de produto [ATK04]. 

No próximo capítulo, será apresentada a modelagem do Processo de 

Customização de Produtos de Software que é objeto deste trabalho. Serão 

identificadas as características que fundamentam este processo com base na análise 

feita neste capítulo. 



 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

 

 

CPS-Pro: Um Processo para Customização de 

Produtos de Software 

 

 

Este capítulo descreve um processo para Customização de 

Produtos de Software. Serão apresentados os fluxos de 

trabalho que compõem o processo em questão assim como as 

metodologias e práticas que influenciaram a criação deste 

processo.  
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3.1 Visão Geral 

Neste capítulo será apresentada a modelagem do Processo de Customização de 

Produtos de Software, o CPS-Pro, através do SPEM, que é um meta modelo utilizado 

para descrever um processo de desenvolvimento de software de forma concreta 

[OMG02]. Um processo de desenvolvimento de software pode ser concebido pela 

própria equipe para um único projeto. Porém, mais comumente, este tipo de processo 

refere-se a uma metodologia padronizada e documentada que habitualmente é 

utilizada dentro da organização em projetos similares [WIK04]. 

Baseado neste contexto, o CPS-Pro pode ser visto como um processo, no 

âmbito da engenharia de software, no sentido em que define um conjunto organizado 

de práticas recomendadas para projetos de customização de produtos de software.  

O CPS-Pro é modelado em termos de fases e fluxos de trabalho que definem 

grupos de atividades através das quais é recomendado um conjunto de práticas que 

devem ser seguidas durante todo o ciclo de vida de um projeto de customização de 

software.  

Nas próximas seções, serão apresentadas algumas peculiaridades 

identificadas em projetos de customização de produtos de software que motivaram a 

criação do CPS-Pro. No decorrer deste capítulo, a modelagem do processo será 

detalhada passo a passo. 

3.2 Contextualização do Processo 

O CPS-Pro é uma abordagem de processo de software que tem como objetivo 

orientar e apoiar na condução de projetos cujo foco é a customização e implantação 

de produtos de software, assumindo que tais produtos possuem um framework que 

possibilite tal customização. Portanto, este processo não tem como propósito ser 

usado como uma ferramenta para transformar um produto de software qualquer em 

um produto de software customizável. O CPS-Pro é essencialmente ágil herdando 

valores de XP [BEC00], principalmente simplicidade e comunicação. E, ao mesmo 

tempo, é minimamente formal exigindo um esforço maior do que nos processos ágeis 
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em termos de documentação, além de ser mais completo, pois trata das questões 

desde a modelagem de negócios até o suporte.  

Os conceitos base do CPS-Pro estão, em sua maioria, fundamentados em 

métodos, práticas e técnicas já conhecidas na literatura [RAT02, EXP04, LEE02, 

CLE03, WIL03]. Porém, grande parte dos processos e frameworks se aplica ao 

contexto de desenvolvimento de software desde a sua raiz. Seguindo a linha mais 

tradicional, temos o desenvolvimento do software como instância única, ou seja, 

sempre a cada novo desenvolvimento os mesmos estágios ou fases do processo são 

seguidos desde a concepção do negócio, passando pela definição da arquitetura até a 

construção e entrega do produto [RAT02, EXP04]. Uma linha mais recente em 

termos de construção de software sugere o desenvolvimento de um conjunto base de 

características que serão compartilhadas por uma família de produtos [CLE03].  

O CPS-Pro pode ser considerado o passo seguinte no ciclo de vida do 

desenvolvimento de produtos de software. O objetivo do CPS-Pro é apoiar no 

desenvolvimento de novas instâncias de um mesmo produto, seja este produto parte 

de uma família de produtos ou simplesmente um produto customizável. 

Considerando este cenário onde há produtos de software com uma arquitetura base 

construída e as funcionalidades padrão já implementadas, que processo seguir para 

criar novas instâncias desses produtos sem afetar o núcleo do produto e, ao mesmo 

tempo, ganhando em termos de tempo e custo em relação ao desenvolvimento 

tradicional de software? 

O CPS-Pro tenta suprimir as lacunas deixadas pelos processos existentes no 

âmbito de customização de produtos de software, a saber: 

• Tratar, de forma sistemática, demandas do cliente após a implantação 

do produto no ambiente de produção; 

• Prover procedimentos adequados para identificar os desvios entre as 

expectativas do cliente e as funcionalidades padrão do produto, 

durante a definição dos requisitos, e tratá-los de forma apropriada e 

objetiva; 
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• Prover um processo ágil e flexível que possibilite tratar com múltiplos 

clientes, paralelamente, maximizando o tempo de resposta às 

demandas através do uso de soluções comuns. 

3.2.1 Definições 

Algumas definições são necessárias para se obter um bom entendimento sobre a 

modelagem que será descrita a seguir. Estas definições servem para contextualizar os 

diversos conceitos utilizados na modelagem do CPS-Pro. Nesta seção serão 

apresentados alguns conceitos importantes sem se preocupar em explicar em que 

etapas do processo os mesmos serão utilizados. Durante a modelagem do CPS-Pro 

ficará mais clara a aplicação de cada um destes conceitos. 

• Pápeis 

Os papéis são definições abstratas para um conjunto de atribuições em forma de 

atividades realizadas e artefatos produzidos, descrevendo como um membro deve 

atuar no contexto do negócio e que responsabilidades este membro possui [RAT02]. 

Um mesmo papel pode ser desempenhado por mais de um membro e um mesmo 

membro pode possuir atribuições que estão relacionadas a diferentes papéis. 

No caso do CPS-Pro, foram definidos papéis cujas atribuições são relevantes, 

principalmente em projetos de customização de software, mas também se aplicam 

em projetos de desenvolvimento de software. Em diferentes processos, um mesmo 

papel pode ser rotulado por diferentes nomes. No entanto, o nome pouco importa, o 

mais importante é entender o que se espera de cada um dos papéis sugeridos. 

A Tabela 3-1 apresenta a descrição dos papéis sugeridos pelo CPS-Pro. A 

idéia é ter poucos perfis, porém com características completas. Esta perspectiva visa 

envolver toda a equipe em várias fases do processo, dando uma visão mais global dos 

objetivos a serem alcançados, e dando mais autonomia aos perfis. Os papéis abaixo 

foram baseados em definições encontradas em [ORE03, FIR04, BLA04]. 

 



Capítulo 3 - CPS-Pro: Um Processo para Customização de Produtos de Software 

 

Mestrado em Ciência da Computação                                                                                                           50/127 
Centro de Informática- UFPE 

 

Papel Atribuições e Objetivos 

Cliente Foco em decisões de negócios e definição de 

prioridades. 

Gerente de Implantação Foco em requisitos e na comunicação com o cliente. 

Define prioridade das histórias junto com o cliente. 

Líder da Engenharia Foco em planejamento, gerenciamento de recursos e 

projeto, aplicação do processo. Atua como um tracker 

do projeto. 

Engenheiro de Software Foco em desenvolvimento. Ajuda a estimar histórias. 

Possuem autonomia para tomar decisões técnicas. 

Engenheiro de Testes Foco em qualidade e testes. Escreve e executa testes 

funcionais. 

Engenheiro de Operações 

e Suporte 

Foco em operações. Responsável por manter o ambiente 

de operações estável. Realiza instalação e atualização de 

hardware e software no ambiente de operações. Realiza 

manutenção preventiva de hardware.  

Tabela 3-1 – Definição de Papéis utilizados no CPS-Pro, segundo [ORE03, FIR04, BLA04] 

• Tipos de Clientes 

Dependendo das características do produto e da estratégia de negócios utilizada, o 

alcance do produto no mercado pode levar a diferentes tipos relações com clientes 

em diferentes localizações. 

A seguir serão descritos os tipos de clientes que poderão ser mais comumente 

encontrados nos projetos que se adequam ao CPS-Pro. Os tipos de clientes descritos 

na Tabela 3.2 a seguir foram baseados em [WAL02]. 
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Tipo de Cliente Descrição 

Quanto ao Relacionamento 

Único Cliente Abordagem típica de XP. Considerado como um caso 
clássico de consultoria de projeto de desenvolvimento. O 
cliente é responsável por decisões em relação às 
prioridades das diferentes features. 

Múltiplos Clientes Quando um único projeto trata com um pequeno número 
de clientes igualmente importantes. Projetos desse tipo 
possuem entre dois e cinco clientes trabalhando com um 
mesmo time de desenvolvimento. As prioridades são 
definidas de acordo com a importância de cada cliente e a 
estratégia de negócios. 

Vários Clientes Quando o número de clientes é muito grande a prioridade 
de cada um deles em particular se torna baixa. As decisões 
se tornam resultado da interpretação de estudos e pesquisas 
de marketing. 

Quanto à Localização 

Cliente On Site O cliente atua em conjunto com a engenharia localmente. 
Este é o cenário ideal, pois quanto mais tempo engenheiros 
e cliente passam juntos, melhor as coisas vão. Porém, este 
cenário nem sempre é possível. 

Cliente Offsite Cliente que está no mesmo local (cidade), mas não está no 
mesmo ambiente de trabalho. Nestes casos deve-se tentar 
fazer reuniões presenciais com o cliente para levantamento 
de requisitos. 

Cliente Remoto Clientes remotos podem estar geograficamente isolados, 
trabalhar em um fuso horário diferente ou ainda falar um 
outro idioma. Este tipo de cliente requer atenção e 
planejamento especial para funcionar. É preciso ser pró-
ativo quando lidando com clientes remotos. Nestes casos é 
indispensável à atuação do usuário proxy como 
representante do cliente. 

Tabela 3-2: Tipos de Clientes utilizados no CPS-Pro, baseados em [WAL02] 

  

Ao longo do processo, os vários fluxos de trabalho exigem diferentes tipos de 

interações com o cliente. O tipo de relacionamento com o cliente e sua localização 

são fatores determinantes na maneira como as interações acontecem, diferindo da 

abordagem típica de XP que considera um único cliente on site. 
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• Histórias 

As histórias são unidades de trabalho que podem ser entregues ao cliente. Uma 

história também pode ser vista como uma solicitação de mudança ou CR (change 

request), ou um caso de uso simplificado. Diferentemente de XP [ORE03], tais 

histórias não são escritas pelo cliente.  

Primeiro, porque o envolvimento do cliente acontece em uma escala diferente 

em relação aos projetos de desenvolvimento tradicionais, pois eventualmente os 

requisitos poderão ser adaptados para melhor se adequar às restrições do produto, ou 

seja, muitas vezes os requisitos poderão ser reformulados pela engenharia e 

negociados com o cliente.  

Segundo, porque o cliente na prática pode não atuar on-site, que é o caso dos 

clientes remotos ou offsite, por exemplo. O Gerente de Implantação então deve atuar 

como um usuário proxy [HOD02] entre o cliente e o time de engenharia. Ou seja, o 

Gerente de Implantação supre o papel do cliente como seu representante para o time 

de engenharia. As histórias devem focar nas necessidades do cliente. Para cada 

história o time de desenvolvimento deve agir de acordo com um dos seguintes 

cenários: 

1. Determinar Estimativas e Riscos: Diante das informações disponíveis, 

uma estimativa preliminar é determinada para a história e o nível de 

risco é definido em relação à estimativa atribuída; 

2. Dividir a História: Caso uma história seja muito grande a ponto de 

dificultar a sua estimativa, então é necessário quebrar a história em 

pequenas histórias. As estimativas e riscos não serão definidos até que 

as histórias sejam refinadas; 

3. Pesquisar a História: Caso o time de desenvolvimento não seja capaz 

de determinar estimativas e riscos para uma história porque 

desconhecem a solução para sua implementação, deve ser executada 

uma atividade de investigação para tal história. Esta atividade também 
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faz parte do desenvolvimento da iteração. Estimativas e riscos serão 

definidos após os resultados da investigação. 

Para cada história será atribuído um nível de prioridade, conforme descrito 

abaixo: 

• Essencial: Tem que estar na release; 

• Importante: Deve estar na release; 

• Desejável: Seria bom se estivesse na release. 

3.3 Modelagem do CPS-Pro 

Vários fatores relativos às particularidades dos projetos de customização de produtos 

de software foram considerados durante a modelagem do CPS-Pro. Tais projetos não 

tratam do desenvolvimento de um software ditado pelo cliente. Estes projetos tratam 

da adaptação das características de um produto de acordo com as necessidades do 

cliente. Ou seja, o escopo do processo é diferente. O ciclo de customização do 

produto se repete a cada novo cliente, e o ideal é que em cada novo ciclo a curva de 

aprendizagem seja minimizada. Isto quer dizer que, o conhecimento em relação ao 

negócio, ao qual o produto se propõe, e às soluções de integração e customização em 

torno do mesmo deve evoluir, possibilitando que experiências com clientes anteriores 

sejam reutilizadas em novos clientes.  

Assim como em XP, um dos principais valores em torno do CPS-Pro é 

comunicação. O canal de comunicação deve estar sempre ativo com o cliente e com 

os demais membros da equipe. No entanto, diferentemente de XP, onde a 

documentação formal é pouco valorizada [BEC01], o CPS-Pro sugere que um 

conjunto mínimo de documentos seja produzido como um meio de relatar (registrar) 

a experiência de cada um dos projetos de customização do produto. Neste caso, a 

comunicação também acontece através destes documentos cujas informações 

poderão servir de parâmetro para os projetos que seguem. Um dos principais 

objetivos da documentação é ajudar a identificar estratégias e soluções que possam 

ser reutilizadas por diferentes clientes. Em projetos de customização de produtos de 
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software, deve se adotar como estratégia, sempre que possível, oferecer soluções já 

conhecidas pela engenharia na tentativa de atender os requisitos do cliente visando 

diminuir o custo de implementação a cada novo projeto.  

No caso dos processos ágeis, como XP, por exemplo, a abordagem de 

planejamento é flexível, adaptável e incremental, ou seja, o planejamento pode ser 

continuamente ajustado, sempre que uma mudança necessária for identificada. Da 

mesma maneira, o processo de análise de requisitos também deve ser flexível e 

incremental de modo que mudanças sejam encaradas como um processo natural e 

possam ser tratadas mais facilmente. Para isto a abordagem utilizada na análise dos 

requisitos deve estar alinhada com a abordagem de planejamento utilizada no 

processo [LEE02]. 

A modelagem de processo proposta pelo CPS-Pro não trata de disciplinas de 

apoio como Gerenciamento de Projeto, Gerenciamento de Configuração e Mudanças, 

e Gerenciamento da Qualidade. No entanto, tais disciplinas devem ser consideradas 

durante a instanciação do CPS-Pro para cada novo projeto. Neste caso, o 

planejamento e execução das práticas, referentes a cada uma destas disciplinas, 

devem ser implementados de acordo com as diretrizes definidas pela própria 

organização. 

CPS-Pro RUP XP 

Prospecção do 
Negócio 

Modelagem de 
Negócios 

Exploração 

Pré-Engenharia Requisitos Exploração, Comprometimento  

Engenharia Análise e Projeto, 
Implementação, Testes 

Controle (Execução) 

Transição Implantação Controle (Execução) 

Suporte Não possui Não possui 

Tabela 3-3: Comparação entre os Fluxos de Processo: CPS-Pro x RUP x XP 

A seguir serão descritas as fases e atividades do CPS-Pro. Ao longo do 

detalhamento do processo pode se identificar vários dos valores e conceitos dos 

processos utilizados como base para modelagem do CPS-Pro. 
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3.3.1 Fases do Processo 

O ciclo de vida do CPS-Pro é composto por cinco fases seqüenciais. Cada uma destas 

fases representa um marco a ser alcançado no decorrer do processo. A primeira fase 

do processo é a Prospecção do Negócio, seguida pela fase de Pré-Engenharia, 

Engenharia, Transição e Suporte, nesta ordem. A Figura 3-1 ilustra as fases do 

CPSPro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-1: Fases do CPS-Pro 

  

O diagrama representado na Figura 3-2 mostra a modelagem dinâmica do CPS-Pro 

utilizando o SPEM. Em seguida, será descrito em detalhes cada um dos fluxos de 

trabalho do processo em questão. 

 O CPS-Pro é composto por cinco fases, e cada uma das fases possui fluxos de 

trabalho representados por um conjunto de atividades que são realizadas ao longo do 

processo.  
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Figura 3-2: Modelagem Dinâmica do CPS-Pro utilizando SPEM 
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• Prospecção do Negócio 

A fase de Prospecção do Negócio caracteriza o primeiro contato com o cliente, 

começando desde o momento em que o produto é apresentado ao cliente até 

quando a proposta do negócio é acordada por ambas as partes. Nesta fase são 

levantados os requisitos iniciais que servirão como base para as estimativas de 

custo e esforço do projeto. O marco desta fase é a aceitação, ainda que verbal, da 

proposta, estabelecendo assim um contrato entre ambas as partes. A aceitação da 

proposta é que determina o início do projeto do ponto de vista da engenharia, 

pois a partir daí será necessário manter um time engajado para alcançar os 

objetivos que foram traçados.  

• Pré-Engenharia 

Quando a fase de Prospecção do Negócio é concluída, inicia-se então a fase de 

Pré Engenharia. A fase de Pré-Engenharia trata de planejamento e estimativas. O 

marco desta fase é a definição de uma linha de base do planejamento do projeto 

que servirá como ponto de partida e poderá ser ajustada sempre que necessário. 

Em paralelo às atividades de detalhamento do planejamento e estimativas, 

acontece a preparação da infra-estrutura que deve seguir o planejamento 

realizado na fase de Prospecção do Negócio. A preparação da infra-estrutura deve 

levar em consideração todos os recursos necessários ao time de desenvolvimento 

e a equipe de operações e suporte que estará monitorando o sistema tanto no 

ambiente de testes quanto no ambiente de produção.  

• Engenharia 

Após a fase inicial de planejamento, estimativas de custo e preparação do 

ambiente, que caracteriza a fase de Pré-Engenharia, começa a fase de 

Engenharia. A fase de Engenharia é o que se pode chamar de hands on do 

processo, pois nesta fase é quando todo o planejamento antevisto é revisado para 

ser efetivamente colocado em prática. O marco desta fase é a liberação da release 

de um conjunto de histórias.  
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• Transição 

Ao final da produção de cada release acontece a fase de Transição. A Transição 

caracteriza a migração do ambiente de desenvolvimento para o ambiente 

operacional. O marco desta fase é a entrega das features para o usuário final.  

Esta fase requer atenção especial da equipe, principalmente quando o produto 

já estiver no ambiente de produção. As migrações para o ambiente de produção 

devem ser cuidadosamente planejadas para evitar problemas que venham a 

invalidar alguma funcionalidade do sistema.  

• Suporte 

Uma vez que o produto já esteja operacional, inicia-se a fase de Suporte. O marco 

da fase de Suporte é a definição da estratégia de resolução para as solicitações de 

mudança. 

Esta fase é de extrema importância no ciclo do projeto e requer atenção e 

competência para responder às solicitações de forma pontual, garantindo um 

atendimento eficiente e resoluções otimizadas. 

 Nas Seções 3.3.2 a 3.3.6, será apresentada uma descrição de cada um dos 

fluxos de trabalho e de suas atividades em cada fase. 

3.3.2 Descrição das Atividades da Fase de Prospecção do Negócio 

Um passo importante nesta fase é a definição da estratégia de negócio que servirá de 

base para a definição dos termos do contrato. A estratégia de negócio se refere à 

maneira como o produto é vendido para o cliente, ou seja, às condições de 

operacionalização do produto e o papel de cada uma das partes envolvidas neste 

processo. Por isso, tais definições também servem como ponto de partida para as 

definições da fase seguinte, principalmente em relação ao ambiente de operações e a 

condução do processo de implantação junto ao cliente.  
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Suponha que por questões estratégicas a empresa fornecedora resolva vender 

o produto como um serviço e dessa forma hospedar o sistema em um hosting remoto. 

Esta decisão tem impacto tanto nos custos quanto nas atividades de operações, já que 

toda a infra-estrutura de máquinas além da equipe de suporte será controlada pelo 

fornecedor. Este é apenas um exemplo dentre vários outros cenários que podem ser 

adotados no contexto de modelos de negócios e produtos de software. 

A Figura 3-3 ilustra a Fase de Prospecção do Negócio e seus fluxos de 

atividade. 

 

 

 

 

Figura 3-3: CPS-Pro – Fluxos de Atividades da Fase de Prospecção do Negócio 

• Fazer Apresentação do Produto 

Neste fluxo acontece o primeiro contato com o cliente. O Gerente de Implantação 

responsável pelo cliente alvo do negócio tem como objetivo entender quais as 

reais necessidades do cliente e identificar de que forma o produto que está sendo 

oferecido poderá atender tais demandas. Nesta etapa também acontece a 

exposição do produto e apresentação das principais funcionalidades identificadas 

através das necessidades do cliente. Como o produto de software que está sendo 

considerado neste processo é naturalmente passível de customizações, torna-se 

indispensável um contato presencial com o cliente a fim de levantar as 

necessidades de negócios que serão contempladas pelo produto que está sendo 

oferecido. A Figura 3-4 ilustra a interação entre os papéis e as atividades deste 

fluxo de trabalho. 
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Figura 3-4: CPS-Pro – Fazer Apresentação do Produto 

Atividades 

Entender necessidades do cliente 

Objetivo: Levantar as necessidades de negócios do cliente a fim de obter um 

entendimento comum do que o cliente realmente precisa.  

Passos: 

• Realizar reuniões com o cliente; 

• Coletar e registrar informações relevantes. 

Expor Produto ao Cliente 

Objetivo: Realizar apresentação funcional do produto procurando sempre identificar 

necessidades de negócios do cliente que serão contempladas pelo produto. Quando 

possível deve se realizar demonstrações do produto de maneira que o cliente tenha 

uma visão mais próxima da realidade do que o produto realmente oferece. 

Passos: 

• Preparar apresentação; 

• Realizar apresentação; 

• Receber feedback. 

Tabela 3-4: Fazer Apresentação do Produto – Atividades 

 



Capítulo 3 - CPS-Pro: Um Processo para Customização de Produtos de Software 

 

Mestrado em Ciência da Computação                                                                                                           61/127 
Centro de Informática- UFPE 

 

• Definir Estratégia de Negócios 

O objetivo deste fluxo de trabalho é definir a abordagem de negócios mais 

adequada ao cliente. Esta abordagem poderá ser mais bem identificada neste 

momento, uma vez que já foi consolidado um entendimento comum das 

necessidades que apontam o produto como solução do negócio.  

Nesta etapa deve ser avaliada qual a melhor estratégia para lidar com o 

cliente em termos de modelo de negócio. Deve ser levada em conta a 

possibilidade de oferta do produto como serviço, se esta parecer a alternativa 

mais razoável para fechar o negócio e atender os interesses de ambas as partes, 

tanto do cliente quanto do fornecedor.  

Atualmente o uso do modelo ASP – Application Service Provider - vem 

sendo amplamente utilizado no mercado de software como modelo de negócio, 

porque pode reduzir bastante o custo do software e seus serviços [BRA04]. De 

acordo com este modelo, serviços e soluções em software são gerenciados e 

distribuídos para o cliente por uma entidade terceirizada através de uma rede de 

comunicação destinada a conectar redes locais distanciadas [WEB04]. 

A Figura 3-5 detalha as atividades do fluxo supracitado. 

 

Figura 3-5: CPS-Pro – Definir Estratégia de Negócio 
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Uma vez que a estratégia de negócios foi estudada e definida é preciso 

planejar a infra-estrutura necessária para dar suporte ao negócio. O foco do 

planejamento da infra-estrutura é identificar as ações e recursos que serão utilizados 

para a implantação do produto.  

Atividades 

Priorizar e Definir Processos de Negócio 

Objetivo: Levantar os processos de negócios que serão tratados e definir as 

prioridades. 

Passos: 

• Detalhar processos de negócios que devem ser (contemplados) atendidos pelo 

produto. 

Planejar Infra-Estrutura 

Objetivo: Realizar o planejamento das ações necessárias à preparação do ambiente 

com base nas informações coletadas e na estratégia de negócio adotada. 

Passos: 

• Identificar infra-estrutura necessária para comportar implantação do serviço;  

• Definir ações para estabelecer infra-estrutura. 

Artefatos: Plano da Implantação. 

Detalhar Estratégia de Negócio 

Objetivo: Aliar necessidades do cliente, processos de negócio e prioridades ao 

produto. Elaborar proposta de negócio com base nas informações coletadas. 

Passos: 

• Detalhar Estratégia de Negócios; 

• Elaborar Proposta. 

Artefatos: Proposta de Negócio. 

Tabela 3-5: Definir Estratégia de Negócio - Atividades 

 
 



Capítulo 3 - CPS-Pro: Um Processo para Customização de Produtos de Software 

 

Mestrado em Ciência da Computação                                                                                                           63/127 
Centro de Informática- UFPE 

 

• Fazer Explorações Iniciais 

O objetivo deste fluxo de trabalho é realizar as primeiras explorações e 

investigações sobre as customizações a serem implementadas. Este fluxo é 

caracterizado pela análise inicial de requisitos, que é a primeira das três 

principais atividades propostas pela abordagem de análise de requisitos em 

[LEE02]. 

A exploração inicial é conduzida por um pequeno grupo de pessoas que 

geralmente está em contato direto com o cliente. Este pequeno grupo deve ser 

formado pelo Gerente de Implantação, que está conduzindo as negociações, pelo 

líder do grupo de Engenharia e, caso necessário, deve ser envolvido um 

representante da equipe de suporte e operações.  

Os requisitos devem ser elicitados e analisados junto ao cliente, que deve 

indicar suas prioridades em relação aos mesmos. Então é realizada uma 

estimativa inicial do esforço necessário para cumprir as metas desejadas e atender 

os requisitos definidos junto ao cliente. 

Caso seja necessário deve se realizar experimentos com a possível tecnologia 

e infra-estrutura a ser escolhida para verificar a viabilidade das soluções. Alguns 

requisitos iniciais devem ser descritos, mas o importante é levantar as 

informações necessárias para analisar o gap entre as expectativas do cliente e as 

funcionalidades padrão do produto. Esta análise é conhecida como GAP Análise 

e tem como objetivo mapear as diferenças existentes entre os requisitos do cliente 

e o produto existente [BHA04]. 

Um documento, com uma descrição em alto nível dos requisitos, deve ser 

produzido para ser revisado e aprovado pelo cliente. 

Na Figura 3-7, é apresentada a interação entre papéis e atividades neste fluxo 

de trabalho.  

 

 

 



Capítulo 3 - CPS-Pro: Um Processo para Customização de Produtos de Software 

 

Mestrado em Ciência da Computação                                                                                                           64/127 
Centro de Informática- UFPE 

 

 
Figura 3-6: CPS-Pro – Fazer Explorações Iniciais 

Atividades 

Definir Requisitos Iniciais 

Objetivo: O foco desta atividade é definir de modo geral o escopo do trabalho a ser 
realizado na fase de engenharia e identificar requisitos iniciais necessários para 
adaptar o produto de forma a atender as necessidades do cliente. 

Passos: 

• Realizar reunião com cliente com o objetivo de definir o escopo do trabalho      
a ser realizado; 

• Obter um melhor entendimento do domínio do problema e especificar um 
conjunto inicial de features;  

• Preparar documento de requisitos com descrição em alto nível dos requisitos 
em questão. 

Artefatos: GAP Análise, Documento de Requisitos 

Experimentar Infra-Estrutura (Opcional) 

Objetivo: Realizar experimentos com a possível tecnologia. Algumas features podem 
demandar a implementação de protótipos que devem ser elaborados quando 
aplicável. 

Passos: 

• Identificar soluções e features passíveis de experimento; 

• Realizar Experimentos. 

Artefatos: Protótipo. 

Tabela 3-6: CPS-Pro – Fazer Explorações Iniciais - Atividades 
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3.3.3 Descrição das Atividades da Fase de Pré-Engenharia 

A fase de Pré Engenharia dá início ao processo de análise dos requisitos. Este 

processo acontece em três estágios [LEE02].  

Primeiro, dá-se a análise inicial dos requisitos, no início da fase de Pré 

Engenharia, que basicamente define o escopo do trabalho a ser realizado, 

identificando as diferenças entre as expectativas do cliente e o comportamento 

padrão do produto [BHA04]. Ao final do estágio de análise inicial dos requisitos, o 

conjunto de requisitos identificado deve ser formalmente documentado em forma de 

lista com uma descrição em alto nível das histórias.  

No segundo estágio do processo, o objetivo é construir as histórias que 

servirão de entrada para o planejamento das iterações. As histórias produzidas neste 

estágio devem ter o nível de detalhe necessário para viabilizar o jogo do 

planejamento.  

O terceiro estágio do processo de refinamento de requisitos acontece na fase 

de Engenharia como parte do planejamento da iteração e é quando o time de 

desenvolvimento determina que ação deve ser implementada de acordo com o 

cenário de cada história. 

A Figura 3-6 ilustra a Fase de Pré-Engenharia e seus fluxos de trabalho. 

 

 

 

 

 

Figura 3-7: CPS-Pro -  – Fluxos de Atividades da Fase de Pré-Engenharia 
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• Definir e Revisar Requisitos 

O objetivo deste fluxo é definir e priorizar o conjunto de features que será 

utilizado como entrada para o planejamento das iterações. A lista das features 

produzida durante a análise inicial dos requisitos é revisada e priorizada 

permitindo aos stakeholders identificar os requisitos mais importantes do sistema 

e garantir que estes serão analisados e desenvolvidos em seguida. Esta análise do 

conjunto das features listadas anteriormente serve como base para construir as 

histórias com um nível de detalhamento suficiente para dar seguimento ao 

planejamento da iteração [LEE02].  

Diferentemente de XP, as histórias são escritas pelo Gerente de Implantação 

ou Líder da Engenharia que estarão sempre em contato com o cliente. O resultado 

das atividades deste fluxo é o documento de definição de mudanças com a 

descrição das histórias referentes a cada uma das mudanças. 

A Figura 3-8 ilustra as atividades deste fluxo. 

 

Figura 3-8: CPS-Pro – Definir e Revisar Requisitos 
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Atividades 

Priorizar Requisitos 

Objetivo: Definir prioridades dos requisitos que entrarão na próxima release, de 

acordo com a escala de prioridades pré-definida. 

Passos: 

• Realizar reunião com cliente para definir e priorizar requisitos.  

Documentar Requisitos 

Objetivo: Agrupar features de maior prioridade e escrever histórias referentes a estas 

features de maneira que possam ser analisadas e implementadas em um pequeno 

número de iterações. 

Passos: 

• Escrever histórias a partir da lista de features. 

Artefatos: Documento de Definição de Mudanças. 

Tabela 3-7: CPS-Pro – Definir e Revisar Requisitos – Atividades 

 

• Preparar Ambiente 

Neste fluxo acontece a preparação do ambiente para implantação do produto ou 

serviço com base no planejamento realizado anteriormente. A abordagem 

escolhida é revisada para em seguida se começar a estruturar a infra-estrutura de 

máquinas, redes e outros componentes necessários à viabilização do negócio. 

Também deve ser preparada toda a infra-estrutura necessária ao time de 

desenvolvimento para implementação das customizações e integrações.  

A Figura 3-9 ilustra as atividades deste fluxo de trabalho. 
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Figura 3-9: CPS-Pro – Preparar Ambiente 

Tabela 3-8: CPS-Pro – Preparar Ambiente - Atividades 

 

3.3.4 Descrição das Atividades da Fase de Engenharia 

Durante a fase de Engenharia, o Gerente de Implantação ajuda a decidir que histórias 

vão entrar na próxima release e iterações, levando sempre em consideração as 

prioridades atribuídas a cada uma delas.  

O plano de release deve ser revisado, idealmente, a cada iteração, ou, sempre 

que for necessário. Tal planejamento pode vir a ser alterado, caso seja preciso 

Atividades 

Preparar Ambiente 

Objetivo: Criar toda a infra-estrutura de apoio ao time de desenvolvimento e suporte. 

Adquirir recursos planejados anteriormente e realizar instalação de software e 

hardware necessários. 

Passos: 

• Revisar Plano de Implantação; 

• Executar ações definidas no plano de implantação. Este plano deve incluir     

ações como obtenção de máquinas, instalação, configuração de software. 
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adicionar ou remover histórias, mudar prioridades entre as histórias ou ainda 

prolongar ou abreviar a release.  

A cada nova iteração, num primeiro momento as histórias são analisadas e a 

depender do cenário vislumbrado a história pode ser dividida em histórias menores 

ou pode ser criada uma história de pesquisa antes da história de implementação para 

finalmente serem atribuídas as estimativas e os riscos. Em seguida cada história é 

detalhada em tarefas e especificada, para depois ser implementada e testada.  

A Figura a 3-10 ilustra a Fase de Engenharia e seus fluxos de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-10: CPS-Pro  –Fluxos de Atividades da Fase de Engenharia 
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• Planejar Release 

O objetivo deste fluxo de trabalho é fazer o planejamento das customizações que 

vão ser entregues na próxima release do produto. Esse planejamento também 

pode ser revisado e alterado, caso mudem as prioridades do cliente e de acordo 

com o andamento do projeto. O time de desenvolvimento utiliza as histórias 

escritas anteriormente para estimar o esforço de implementação. A prática “o 

jogo do planejamento” descreve que um release deve conter as histórias que 

agregam maior valor para o negócio do cliente, ou seja, as de maior prioridade 

para o cliente. O time de desenvolvimento então estima quantas histórias poderão 

ser implementadas nas diversas iterações da release com base na experiência 

anterior sobre a velocidade de trabalho dos desenvolvedores e com base nas 

estimativas de esforço para cada história.  

O planejamento da release deve levar em conta estimativas e fatores de risco. 

As histórias de alto risco devem ser escaladas primeiramente para amenizar o 

risco.  As histórias de investigação também são consideradas de alto risco, pois 

pouco se sabe sobre sua implementação, por isso devem ser escaladas nas 

primeiras iterações. 

Na Figura 3-11 a seguir é apresentado o detalhamento deste fluxo de trabalho. 

Figura 3-11: CPS-Pro – Planejar Release
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Atividades 

Fazer Estimativas 

Objetivo: Estimar esforço para realização das atividades da release. 

Passos:  

• Escolher histórias da release; 

• Estimar esforço necessário para implementação de cada uma das histórias. 

Priorizar e Escolher Requisitos 

Objetivo: Esta atividade tem como foco escolher e priorizar os requisitos que estarão 

na próxima release. 

Passos: 

• Rever e validar prioridades; 

• Escolher histórias com maior prioridade. 

Tabela 3-9: CPS-Pro – Planejar Release – Atividades 

 

• Escrever Testes Funcionais 

Neste fluxo de trabalho é onde são escritos os testes funcionais do sistema. Os 

testes funcionais são escritos com base nos requisitos que estão definidos no 

Documento de Definição de Mudanças. Este documento serve como entrada para 

a atividade-chave deste fluxo de trabalho.  

Nesta abordagem os testes são escritos pelo Engenheiro de Testes com o 

auxílio dos Engenheiros de Software. O cliente não participa diretamente da 

escrita dos testes, pois nestes projetos o tipo de relacionamento com o cliente e a 

sua localidade normalmente inviabilizam que ele trabalhe diretamente com a 

equipe de desenvolvimento. 

O produto final deste fluxo é a definição dos Cenários de Testes utilizados 

para validar as funcionalidades do sistema. Estes cenários podem ser na forma de 

testes automatizados ou não (esta decisão cabe ao time de engenharia). O 

objetivo dos testes funcionais é testar as funcionalidades mais complexas do 

sistema, enquanto os testes unitários visam testar métodos de classes. 
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A Figura 3-12 ilustra o detalhamento deste fluxo de trabalho. 

 

Figura 3-12: CPS-Pro – Escrever Testes Funcionais 

Atividades 

Escrever Testes Funcionais 

Objetivo: Analisar cada requisito descrito no CDD e escrever os Cenários de Testes 

que serão utilizados para testar as funcionalidades do sistema como um todo. 

Passos: 

• Analisar requisitos; 

• Decidir se os testes serão automatizados ou não 

• Escrever testes com base na decisão tomada. 

Artefatos: Cenários de Testes 

Tabela 3-10: CPS-Pro – Escrever Testes - Atividades 
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• Planejar Iteração 

Neste fluxo de trabalho é onde acontece o planejamento da iteração. Em um 

única release de um conjunto de features do produto podem ocorrer várias 

iterações em XP. O planejamento da iteração procura refinar as estimativas feitas 

no planejamento da release e verificar quantas e quais histórias serão 

implementadas na iteração. A análise de cada história é realizada como parte de 

cada iteração. O objetivo da análise de cada história é finalizar o detalhamento da 

mesma. Cada história é dividida em pequenas tarefas e durante esta análise o time 

pode julgar necessário dividir uma ou mais histórias alocadas para a iteração 

corrente ou ainda criar uma história de pesquisa quando não houver informações 

suficientes para estimar a história. 

O time de desenvolvimento tenta medir o esforço de uma forma mais precisa 

e melhorar cada estimativa feita anteriormente no planejamento da release. O 

Gerente de Implantação é quem tem a responsabilidade de escolher as histórias a 

serem implementadas. Todo este processo é orientado pela prática de XP jogo do 

planejamento. O engenheiro de software é o responsável pelas estimativas do 

esforço necessário na implementação de cada história, enquanto o cliente, junto 

com o Gerente de Implantação, é responsável pela atribuição de prioridades para 

cada história com base em seu valor de negócio. 

As prioridades de cada história são definidas com base nas prioridades do 

cliente e nas prioridades do projeto. Ou seja, os clientes definem suas prioridades 

e o Gerente decide que clientes têm mais prioridades. 

Na Figura 3-13 é ilustrada a interação entre papéis e atividades neste fluxo de 

trabalho. 
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Figura 3-13: CPS-Pro – Planejar Iteração 

 

Atividades 

Estimar Iteração 

Objetivo: Analisar cenário de cada história, Estimar esforço para realização das 

atividades da iteração. 

Passos:  

• Estimar esforço necessário para implementação de cada uma das histórias; 

• Verificar se é necessário quebrar histórias ou criar histórias de pesquisa. 

Escolher Requisitos 

Objetivo: Esta atividade tem como objetivo escolher os requisitos que farão parte da 

iteração corrente. 

Passos: 

• Escolher os requisitos que farão parte da iteração corrente com base nas 

prioridades que foram definidas. 

Tabela 3-11: CPS-Pro – Planejar Iteração – Atividades 
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• Desenvolver Feature 

O desenvolvimento de uma feature compreende as atividades de projeto, 

implementação e testes de uma unidade de trabalho. 

No contexto de Customização de Produtos de Software um dos principais 

objetivos do processo é evitar mudanças às funcionalidades de base do produto. 

Portanto, decisões de projeto que venham a impactar a arquitetura e a lógica de 

negócios base do sistema devem ser cuidadosamente analisadas e de preferência 

estar fora do contexto da customização. Quando alterações de base forem 

identificadas como sendo necessárias, deve haver um consenso entre a equipe de 

campo e a equipe do produto no sentido de minimizar os esforços individuais 

para cada cliente. Caso uma nova feature seja identificada como uma necessidade 

comum que poderá ser compartilhada por vários clientes, a mudança pode ser 

escalada para a equipe do produto. Cabe à equipe de campo a decisão de esperar 

por uma nova versão do produto ou realizar uma adaptação na versão corrente 

para atender às necessidades do cliente.  

Cada uma das features deve ser projetada de maneira a minimizar ao máximo 

grandes mudanças às funcionalidades padrão do sistema. Em seguida as features 

são especificadas, implementadas e testadas individualmente.  A especificação da 

feature é realizada através de testes unitários. Os esforços devem ser 

concentrados nas tarefas de maior importância para o cliente. A depender do 

nível de controle desejado pelo time, pode ser interessante incluir como parte do 

documento de projeto todas as alterações realizadas no código durante o 

desenvolvimento da feature (ex. classes e métodos alterados, mudanças na base 

de dados, triggers, procedures, tabelas, etc.).  

O desenvolvimento de uma feature deve levar em conta objetivos comuns de 

diferentes clientes, de forma que uma mesma customização possa ser utilizada 

por mais de um cliente. 
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Figura 3-14: CPS-Pro – Desenvolver Feature 

Atividades 

Projetar 

Objetivo: Modelar feature. Projetar módulos ou classes. 

Passos: 

• Obter entendimento da feature; 

• Fazer projeto. 

Artefatos: Documento de Projeto. 

Fazer Testes de Unidade 

Objetivo: Especificar feature e testar eficientemente a unidade de trabalho 

desenvolvida. 

Passos: 

• Escrever testes de unidade. 

• Executar Testes. 

Implementar 

Objetivo: Construir a feature de acordo com as decisões de projeto. 

Passos: 

• Realizar alterações necessárias de acordo com especificações do projeto.  

• Implementar novas classes ou módulos quando necessário. 

Artefatos: Código e Documento de Projeto (atualizado) 

Tabela 3-12: CPS-Pro – Desenvolver Feature - Atividades 
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• Integrar 

A integração no CPS-Pro se baseia nos conceitos da prática de integração 

contínua de XP a qual sugere que os engenheiros de software devem integrar o 

código gerado com o repositório de código a cada poucas horas, sempre que 

possível. Quando não, as mudanças nunca devem passar mais do que um dia para 

serem integradas ao repositório.  

Cada engenheiro de software é responsável por integrar o seu próprio código 

e, sempre que for possível, quebrar a feature em unidades lógicas. Isto deve 

acontecer quando 100% dos testes de unidade forem executados ou quando uma 

pequena parte da funcionalidade planejada for finalizada. 

A integração das funcionalidades compreende a realização dos testes 

funcionais. Isto significa que as funcionalidades que forem integradas devem 

estar 100% testadas pelos engenheiros de software, através dos testes unitários 

para evitar que uma nova funcionalidade venha a ocasionar falhas em alguma 

feature do sistema que já esteja testada funcionalmente. 

A Figura 3-15 ilustra o fluxo de trabalho descrito neste item. 

 

Figura 3-15: CPS-Pro – Integrar
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Atividades 

Integrar Funcionalidades 

Objetivo: Realizar integração das funcionalidades concluídas para que os testes 

funcionais possam ser realizados. 

Passos: 

• Realizar build do produto com as novas funcionalidades. 

Realizar Testes de Sistema 

Objetivo: Realizar testes funcionais das novas features. 

Passos: 

• Seguir plano de testes. 

Artefatos: Planilha de Resultados dos Testes 

Tabela 3-13: CPS-Pro – Integrar - Atividades 

 

• Realizar Testes de Aceitação 

A intenção dos testes de aceitação é garantir que os requisitos do cliente foram 

atendidos e que o sistema é aceitável, ou seja, o objetivo deste fluxo de trabalho é 

verificar se as funcionalidades estão de acordo com as necessidades e 

expectativas do cliente. Estes testes são críticos para o sucesso da aplicação 

porque durante este estágio é que será determinado se a aplicação pode ser 

liberada para os usuários finais.  

Os testes de aceitação são criados a partir das histórias que devem ser 

selecionadas a cada nova iteração e traduzidas em testes de aceitação. Uma 

história só é considerada finalizada quando os testes de aceitação são concluídos 

com sucesso. 

Os cenários de teste escritos servem para guiar a realização dos testes que 

podem ou não ser automatizados.  

O formato da reportagem dos resultados dos testes é decidido pela 

Engenharia. Estes resultados podem ser reportados através de uma ferramenta de 

controle de bugs, como o Bugzilla [BUG04], por exemplo, ou em forma de 
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planilha de resultados. O ideal, porém, é uma combinação das duas opções, a 

utilização da planilha seguida do registro de bugs na ferramenta adotada.  

Os testes de aceitação, considerados como testes caixa-preta, também são 

usados como testes de regressão que antecedem um release de produção 

[AMB98A].  

Figura 3-16: CPS-Pro – Realizar Testes de Aceitação 

  

Atividades 

Executar Testes 

Objetivo: Validar as funcionalidades implementadas. 

Passos: 

• Realizar testes e reportar os resultados. 

Tabela 3-14: CPS-Pro – Realizar Testes de Aceitação – Atividades
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3.3.5 Descrição das Atividades da Fase de Transição 

Na fase de Transição, o time de desenvolvimento disponibiliza as features que foram 

concluídas para a equipe de suporte e operações, que é responsável por colocar as 

novas features em produção para o usuário final. A Figura 3-17 ilustra a Fase de 

Transição através de seu único fluxo de trabalho. 

 

 

 

 

Figura 3-17: CPS-Pro – Fluxo de Atividade da Fase de Transição 

 

• Implantar 

O objetivo deste fluxo é entregar as funcionalidades finalizadas para que o grupo 

de operações possa conduzir o processo de configuração do ambiente 

operacional. Para isso é preciso garantir que o grupo de operações tem em mãos 

todos os recursos necessários para manter a aplicação rodando no ambiente de 

produção.  

Cada implantação é caracterizada por pequenas releases de um grupo de 

funcionalidades do produto. Após algumas iterações as funcionalidades que 

fazem parte da release corrente devem ser entregues ao time de operações para 

serem disponibilizadas para o usuário final. O planejamento de releases é que 

determina o grupo de funcionalidades que deve ser entregue em cada release. 
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Figura 3-18: CPS-Pro – Implantar 

 

Atividades 

Entregar para Operações e Suporte 

Objetivo: Disponibilizar features concluídas para o time de operações. 

Passos: 

• Definir que features serão entregues; 

• Entregar features para a equipe de operações. 

Configurar Ambiente Operacional 

Objetivo: Realizar as configurações necessárias ao ambiente de operações para que 

as novas features possam ser implantadas. 

Passos: 

• Configurar Ambiente. 

Tabela 3-15: CPS-Pro – Implantar - Atividades 
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3.3.6 Descrição das Atividades da Fase de Suporte 

Esta fase trata basicamente de solicitações de mudanças ao ambiente de produção. As 

mudanças são categorizadas e escaladas de acordo com o nível de urgência. As 

solicitações de mudanças menos urgentes são tratadas como novos requisitos e 

devem ser escaladas para um nova release. As solicitações urgentes que inviabilizam 

o uso do sistema em produção poderão ser implementadas on site. 

A Figura 3-19 ilustra a fase de Suporte e seus fluxos de trabalho. 

 

 

 

 

 

Figura 3-19: CPS-Pro – Fluxos de Atividade da Fase de Suporte 

 

• Realizar Suporte 

O fluxo de suporte tem como principal objetivo atender as solicitações através da 

comunicação entre a equipe de suporte e a pessoa que abriu a requisição. O 

suporte deve acumular informações suficientes sobre a requisição para que seja 

possível determinar uma resolução para o problema. Sempre que uma mudança 

potencial for identificada como necessária ao sistema em produção, a equipe de 

suporte deve ser comunicada para coletar as informações necessárias sobre o 

problema identificado. 

Depois que a solicitação é atendida e analisada deve ser determinada que 

resolução será tomada em relação à mesma. A resolução do problema é resultado 

de uma combinação das seguintes estratégias [AMB98A]: 
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o O solicitante precisa de informação; 

o O solicitante precisa de treinamento; 

o É necessário uma atualização de versão de hardware ou software; 

o Existe um problema ou melhoria potencial na aplicação que precisa 

ser reportado. 

A resolução da solicitação é conduzida de acordo com a estratégia 

determinada. No caso de serem identificados defeitos ou melhorias na aplicação, 

os mesmos devem ser reportados para serem analisados por um comitê formado 

por pessoas da equipe que tenham competência para realizar esta análise. 

Figura 3-20: CPS-Pro – Realizar Suporte 

Atividades 

Atender Solicitação 

Objetivo: Responder às solicitações requisitadas e Coletar informações a respeito do 

problema. 

Passos: 

• Atender solicitação; 

• Levantar dados sobre a requisição de mudança solicitada. 

Determinar Resolução 

Objetivo: Analisar solicitação de mudança com base nas informações coletadas, 

determinar resolução e informar ao usuário sobre a expectativa de resolução da 

solicitação. 
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Passos: 

• Entender solicitação; 

• Simular Problema; 

• Escalar solicitação caso necessário. 

Resolver Issue 

Objetivo: Resolver issue de acordo com a resolução determinada. O problema pode 

ser resolvido apenas fornecendo as informações necessárias ao solicitante. 

Passos: 

• Realizar ações necessárias para resolver issue; 

• Reportar solicitação no caso de problemas e melhorias identificados. 

Tabela 3-16: CPS-Pro – Realizar Suporte – Atividades 

 

• Identificar Defeitos e Melhorias 

O objetivo deste fluxo é identificar se o problema reportado pelo suporte é um 

defeito ou uma melhoria ao sistema. Com base nas informações coletadas pelo 

suporte, a mudança solicitada é categorizada. Mudanças corretivas ou preventivas 

são classificadas como defeitos, as mudanças que são adaptações ou 

aperfeiçoamentos ao sistema são classificadas como melhorias [AMB98A]. 

Em caso de defeitos, deve ser levada em conta a gravidade do problema que 

está sendo causado. Se o defeito for crítico a ponto fazer falhar uma feature que 

cause danos à operacionalização do sistema, e se for urgente de modo que não 

seja possível escalar para a próxima release, então o problema deve ser corrigido 

on-site. Caso contrário, a mudança deve ser escalada para a próxima release. 

As alterações emergenciais que forem realizadas on-site devem ser 

sincronizadas com o ambiente de desenvolvimento, para que nas releases 

seguintes as novas mudanças não se sobreponham às alterações que foram feitas 

para corrigir algum problema crítico. 
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Figura 3-21: CPS-Pro – Identificar Defeitos e Melhorias 

Atividades 

Analisar CR 

Objetivo: Analisar CR para determinar se o problema reportado é um defeito ou uma 

melhoria identificada na aplicação e tentar identificar a fonte do problema. 

Passos: 

• Analisar item de mudança; 

• Determinar tipo da mudança. 

Priorizar Mudanças 

Objetivo: Priorizar cada item de mudança para que sejam tratados no tempo certo. 

Defeitos críticos e urgentes que estão causando falhas graves ao sistema devem ser 

resolvidos on site. 

Passos: 

• Determinar escala de prioridade;  

• Priorizar mudanças.  

Alocar Mudanças 

Objetivo: Alocar a mudança em um release específico para que cheguem ao 

ambiente de produção. 

Passos: 

• Determinar itens de configuração que serão afetados pela mudança;  

• Determinar impactos da mudança e se a mesma é factível; 

• Escalar mudança; 

• Informar ao solicitante sobre alocação da mudança. 

Tabela 3-17: CPS-Pro – Identificar Defeitos e Melhorias - Atividades 
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3.4 Considerações Finais 

Neste capítulo foi apresentada a modelagem do CPS-Pro através do SPEM. O CPS-

Pro sugere diretrizes de processo para projetos de customização de produtos de 

software. Estes projetos possuem características peculiares que não são 

completamente previstas pelos processos ágeis ou tradicionais analisados.  

A abordagem de processo utilizada no CPS-Pro foi formatada com base nos 

fundamentos de alguns processos ágeis, em especial XP, conforme ilustrado na fase 

de Engenharia através dos fluxos de atividades: Escrever Testes Funcionais, Planejar 

Iteração e Desenvolver Feature. Tal abordagem também se baseou em processos 

orientados a objetos, como OOSP. Nesta abordagem foram considerados os diversos 

aspectos inerentes aos projetos de customização de software, como os tipos de 

relação com o cliente e sua localização, definindo o nível de interação entre o cliente 

e o time do projeto; a análise de requisitos com foco nas diferenças entre 

expectativas do cliente e funcionalidades padrão do produto; definição de prioridades 

de acordo com a estratégia interna do projeto e importância de cada cliente. Cada um 

destes aspectos e os demais aspectos dos projetos de customização de software foram 

detalhados ao longo das fases, fluxos de trabalho e atividades do CPS-Pro. 

No próximo capítulo, será apresentado um relato de experiência sobre a 

utilização do CPS-Pro em um projeto de customização de software. Será apresentada 

uma análise dos aspectos positivos e negativos encontrados no processo durante a 

sua utilização e por fim serão apontadas as melhorias e adaptações que já puderem 

ser identificadas a partir da experiência relatada. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

 

 

Relato de Experiência: Aplicação de um Processo de 

Customização de Produtos de Software 

 

 

Este capítulo apresenta o relato da experiência vivenciada 

com a aplicação do processo proposto em um projeto real. 

Através desta experiência puderam ser identificados os 

aspectos positivos e negativos do processo que serão 

detalhados a seguir.  
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4.1 Visão Geral 

Neste capítulo será descrita a experiência resultante da aplicação do processo, 

proposto neste trabalho, na customização de um produto que provê serviços de 

download de conteúdo para telefones móveis. Este produto tem como cliente alvo as 

operadoras de telefonia celular. 

O desenvolvimento e a evolução do produto, em si, são executados por uma 

empresa de desenvolvimento de software, que atua no mercado de telecomunicações, 

sediada nos Estados Unidos. Esta empresa subcontratou uma fábrica de software 

sediada em Recife, Brasil, para atuar como integradora do produto no mercado latino 

americano. Este contrato está em vigor desde setembro de 2002. 

Inicialmente, foi utilizado o processo de desenvolvimento de software 

adotado como padrão pela fábrica de software, que é uma instância do RUP. Porém, 

aos poucos, foi-se percebendo que tal processo de desenvolvimento de software não 

se adequava às características do projeto em questão, cujo objetivo é a customização 

de um produto de software. Portanto, durante as customizações do produto nos 

diversos clientes foi sendo identificada a necessidade de se produzir artefatos mais 

específicos e procedimentos mais adequados para obter melhores resultados no 

projeto. 

O produto de software utilizado durante esta experiência é de propriedade da 

empresa que desenvolve o produto, e que possui todos os direitos reservados sobre o 

código fonte do sistema e artefatos entregues no decorrer do projeto. Por esta razão, 

o conteúdo dos artefatos produzidos que estiver relacionado com regras de negócio 

do software desenvolvido não será publicado neste trabalho.  

A autora desta dissertação participou ativamente como engenheira de 

software responsável pela customização do produto nas operadoras. O processo 

definido neste estudo é fundamentado em uma revisão bibliográfica e na experiência 

prática da autora. A troca de experiência com outros integradores também foi 

bastante relevante para este trabalho. 
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A experiência relatada neste trabalho é resultado da aplicação do Processo de 

Customização de Produtos de Software, o CPS-Pro, para tentar resolver os problemas 

encontrados durante a execução de um projeto real cujo escopo era a customização 

de um produto de software para operadoras de telefonia celular. 

No início do projeto, tentou-se utilizar o processo de desenvolvimento padrão 

recomendado pela Fábrica de Software, contratada para atuar como integradora no 

projeto em questão. Porém, foram encontradas algumas dificuldades, pois o projeto 

em questão não trata do desenvolvimento de um produto de software ditado pelo 

cliente, ou seja, um caso típico de desenvolvimento de software sob encomenda. Em 

contrapartida, toda a infra-estrutura base do produto, em termos de componentes de 

software, está definida. Por outro lado, o produto só tem valor depois que suas 

características são adaptadas às necessidades dos clientes. Ou seja, não é apenas um 

produto de prateleira configurável. 

A definição de um processo de customização de produtos de software visa 

resolver alguns dos problemas que puderam ser identificados quando da aplicação do 

processo padrão de desenvolvimento de software, no projeto conduzido pela Fábrica 

de Software: 

• Lidar com múltiplos clientes, sendo a grande maioria clientes remotos, 

atendendo demandas paralelas e compartilhando recursos; 

• Tratar demandas do cliente após implantação comercial do produto; 

• Tratar o desvio entre as expectativas do cliente e as funcionalidades padrão 

do produto durante o processo de definição dos requisitos; 

• Aumentar a velocidade de resposta às demandas do cliente tratando da 

evolução do conhecimento do negócio, possibilitando que experiências com 

clientes anteriores sejam reutilizadas em novos clientes.  

Com o aprendizado obtido durante a customização do Sistema de Download 

de Conteúdo, para quatro operadoras de telefonia celular na América Latina, 

conduzimos este “Relato de Experiência”. Esta experiência se deu através da 

execução dos fluxos de trabalho das fases de Engenharia, Transição e Suporte, 

definidos no CPS-Pro, buscando sempre soluções para as dificuldades encontradas 
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no projeto real e mostrando os benefícios das atividades e artefatos propostos, de 

forma a garantir a integridade do processo e validar sua utilização. 

Este capítulo é estruturado de forma que, inicialmente é apresentado o 

Sistema de Download de Conteúdo e a organização do projeto, depois é detalhada a 

aplicação do CPS-Pro sobre este sistema e, finalmente, é apresentada a conclusão do 

relato de experiência.  

4.2 Descrição do Produto de Software 

O Sistema de Download de Conteúdo (SDC) foi desenvolvido com o objetivo 

de atender à demanda do mercado de telecomunicações pela oferta de serviços de 

valor agregado aos seus assinantes, de forma segura através de uma plataforma 

robusta e funcional. Este sistema, que é todo baseado em padrões, oferece uma 

solução altamente escalável que se integra com os subsistemas das operadoras. O 

SDC consiste de vários componentes integrados. Cada componente é independente e 

pode ser escalado independentemente dos outros dependendo da necessidade. O 

escopo da integração e das customizações vai depender das necessidades e 

preferências de cada operadora, podendo estender ainda mais as funcionalidades do 

SDC introduzindo a lógica de sistemas externos ao seu fluxo de trabalho. Quando o 

sistema está operacional, qualquer assinante da operadora que possua um celular 

compatível com o serviço poderá usufruir do mesmo. 

Existem quatro tipos de usuários que interagem com o sistema. Os 

administradores, que são responsáveis pela configuração do sistema e pelo 

gerenciamento de conteúdo. Os provedores de conteúdo que são responsáveis por 

carregar o conteúdo na plataforma. Os agentes de atendimento ao cliente que 

esclarecem as dúvidas dos usuários através de informações extraídas do sistema. E 

ainda, os assinantes que realizam download de conteúdo do sistema através de seus 

celulares. 

Este sistema foi construído utilizando uma arquitetura Java em três camadas. 

A camada superior, que é a camada de apresentação inclui servlets, Java Server 

Pages (JSPs) e Java beans para serviços e apresentação. A camada do meio, ou 

camada de negócios, inclui enterprise Java beans que contem a lógica do negócio. A 
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camada inferior é a camada de dados. Cada camada hospeda um ou mais subsistemas 

do SDC. Ao todo, o sistema possuía em torno de 3.000 (três mil) classes 

Em relação ao ambiente operacional, a solução proposta aos clientes considerou 

os seguintes requisitos: 

• o serviço deverá estar disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia, 

excetuando-se horários previamente negociados com o cliente para a 

manutenção preventiva, backups, upgrades, manutenção do software, 

equipamentos, servidor ou alterações que tornem imperativa a paralisação dos 

serviços oferecidos pelo menor tempo possível; 

• o produto será hospedado em um hosting remoto e sua manutenção e 

monitoração é de total responsabilidade do integrador. 

 Algumas customizações podem ser consideradas padrão, pois são necessárias 

para o funcionamento básico do serviço e foram aplicados a todos os clientes 

atendidos pela Fábrica de Software. As seguintes adaptações ilustram estas 

necessidades: 

• Autenticação automática dos assinantes da operadora através do acesso ao 

sistema via celular; 

• Integração com o sistema de tarifação da operadora para realizar cobrança 

quando os assinantes compram conteúdo; 

• Capacidade de fornecer as informações necessárias ao sistema utilizado pelos 

agentes do Atendimento ao Cliente;  

• Adequação da interface do usuário no celular. 

4.3 Organização do Projeto 

Conforme descrito anteriormente, este projeto é resultado de uma parceria entre a 

Fábrica de Software e a empresa que mantém os direitos do produto. As atividades 

do projeto foram conduzidas em conjunto, através de uma equipe formada por 

profissionais de ambas as empresas. 
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A Figura 4-1 ilustra a organização do projeto que conta com o fornecedor e 

os clientes interagindo entre si através da troca de informações em forma de 

reuniões, emails, documentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-1: Organização do Projeto 

 

4.3.1 Alocação de Papéis 

No projeto real, os papéis do Patrocinador do Projeto, os Gerentes de Implantação e a 

área de Operações e Suporte foram representados por funcionários da empresa de 

telecom. O time de engenharia era formado por funcionários da Fábrica de Software, 

sendo supervisionados por um Gerente de Projeto também da Fábrica.  

A seguir estes papéis são contextualizados em relação ao projeto real: 

• Patrocinador do Projeto: o patrocinador era a autoridade máxima, no caso 

deste projeto. Era ele quem determinava as prioridades em relação aos 

clientes e supervisionava o projeto como um todo;  
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• Gerente de Implantação: este projeto contou com dois gerentes de 

implantação. Um deles era responsável pelos contratos das operadoras 

localizadas na América Latina Sul e outro era responsável pelos contratos das 

operadoras localizadas na América Latina Norte. Cada um destes gerentes era 

responsável por definir as prioridades em relação aos seus clientes; 

• Operações e Suporte: havia no projeto um engenheiro de operações e suporte 

efetivo que era responsável pela operacionalização do produto. Ele também 

era responsável por toda a infra-estrutura de hardware e software tanto no 

ambiente de homologação quanto no ambiente de produção; 

• Gerente de Projeto: como a equipe de engenharia era subcontratada, havia a 

necessidade de um Gerente de Projeto, que respondia pelo projeto dentro da 

Fábrica de Software. Este gerente supervisionava a equipe de engenharia e 

tratava de questões gerenciais com o Patrocinador do Projeto; 

• Engenharia: a equipe de engenharia era formada por cinco engenheiros de 

software e um engenheiro de testes. Alguns dos membros deste time também 

atuavam como engenheiro de suporte, respondendo a solicitações dos clientes 

que poderiam ser tratadas posteriormente pelos engenheiros de software. 

Cada cliente possuia um engenheiro líder dentro da engenharia, que respondia 

tecnicamente pelo projeto. A engenharia trabalhava diretamente com os 

Gerentes de Implantação e com a área de Operações e Suporte; 

• Operadoras: as operadoras eram os clientes do projeto. Neste projeto, 

tivemos, até o momento, quatro clientes distintos paralelamente. O início do 

projeto, no entanto, aconteceu em momentos diferentes para cada um destes 

clientes. Todos os clientes eram remotos, sendo que três destes trabalham em 

um fuso horário diferente e falavam outro idioma. 

 

4.3.2 Ferramentas Utilizadas 

Algumas ferramentas de apoio foram de suma importância durante o 

desenvolvimento do projeto. Podemos citar três delas: 

• Bugzilla [BUG04]: utilizada praticamente durante todas as fases do projeto 

para controlar as solicitações de mudanças do cliente e erros do sistema; 
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• XPlanner: utilizada durante as iterações de desenvolvimento para registrar 

esforço gasto durante as atividades. As informações registradas no XPlanner 

serviam de parâmetro para a realização de novas estimativas; 

• Perforce: utilizada para o controle de versão do código do produto. 

 

4.4 O Processo para Customização do Produto de Software 

Nesta seção, será apresentada a aplicação e a execução das atividades de 

alguns dos fluxos de trabalho do CPS-Pro na customização do Sistema de Download 

de Conteúdo. O principal objetivo deste capítulo é validar o processo proposto no 

Capítulo 3. A Figura 4-2 ilustra a interação entre os fluxos de trabalho que foram 

aplicados ao projeto real. 

Na prática, durante a execução do projeto, a maioria dos fluxos de trabalho 

das áreas de Engenharia, Transição e Suporte pôde ser avaliada. Salvo algumas 

exceções que serão apontadas na descrição detalhada sobre a aplicação de cada fluxo. 

 A fase de Prospecção de Negócio não pôde ser avaliada, pois nenhum novo 

cliente surgiu desde a definição do CPS-Pro. Contudo, a experiência com os clientes 

atuais foi de grande valia para a fundamentação das práticas definidas para esta fase. 

Também não houve oportunidade para avaliar a fase de Pré-Engenharia. 

Nesta experiência, foram consideradas as demandas de duas das operadoras 

atendidas pelo projeto, aqui identificadas por Operadora A e Operadora B. Como 

podemos observar, o planejamento da release acontece independentemente para cada 

operadora. No caso da operadora A, o planejamento da release foi originado por uma 

demanda de mudança ao sistema em produção. No caso da operadora B, o 

planejamento da primeira release aconteceu após a fase de Pré-Engenharia quando 

foram definidos os requisitos iniciais de customização. Porém, durante a fase de Pré-

Engenharia da operadora B o CPS-Pro ainda não estava completamente definido. 
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 Figura 4-2: Aplicação no Projeto Real 
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A iteração de desenvolvimento foi planejada para o projeto como um todo, 

considerando as requisições de mudanças pendentes para todas as operadoras. Neste 

caso, de acordo com o planejamento da release realizado para as operadoras A e B, 

foram definidos os requisitos que deveriam ser implementados na iteração do 

projeto. Apesar de haver uma sincronização entre as iterações de desenvolvimento, 

para efeitos de acompanhamento do projeto, cada iteração foi identificada por um 

número em relação a cada operadora, ilustrando assim a evolução do projeto. À 

medida que as features foram desenvolvidas, os casos de testes foram sendo escritos 

em paralelo. 

Ao término da iteração, foram realizados os testes de aceitação para cada uma 

das operadoras que teve requisitos desenvolvidos na iteração em questão. Estes testes 

aconteceram de acordo com o ritmo do cliente. Por isso, ao final da iteração do 

projeto, os fluxos de trabalhos subseqüentes voltaram a acontecer independentemente 

para cada operadora. No caso da operadora A, os requisitos foram prontamente 

validados pelo cliente, e como era a última iteração da release da operadora A, as 

novas features foram implantadas. Já a operadora B, tinha algumas pendências 

internas que precisavam ser resolvidas para que os testes de aceitação pudessem ser 

concluídos. 

As subseções seguintes descrevem a utilização de cada fluxo de trabalho 

ilustrado na Figura 4-2. 

 

4.4.1 Realizar Suporte (Operadora A) 

 No caso da operadora A, a operacionalização do produto no ambiente 

comercial aconteceu em Fevereiro de 2004. Desde então, as solicitações do cliente 

foram entendidas como uma requisição de mudança ao sistema em produção. 

• Atividade: Atender Solicitação – A equipe de suporte foi contactada por 

meio do Gerente de Implantação para atender a uma nova solicitação de 

mudança do cliente. O engenheiro que atendeu a solicitação coletou todas as 

informações necessárias sobre a solicitação para que fosse possível 

determinar a sua resolução.  
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• Atividade: Determinar resolução – De posse das informações necessárias, o 

engenheiro de suporte analisou os dados e determinou junto ao Gerente de 

Implantação que a solicitação daria origem a novos requisitos de 

customização que deveriam ser analisados e validados pelo cliente. Em 

seguida, o cliente foi informado que os novos requisitos deveriam ser 

analisados e validados para que pudessem ser escalados em uma release 

futuro. 

• Atividade: Resolver Issue – O engenheiro de suporte junto ao engenheiro de 

software analisou e documentou os requisitos das novas customizações 

solicitadas, que puderam ser validados com o cliente através do Gerente de 

Implantação. Depois que os requisitos foram validados, duas CRs (Change 

Requests ou Solicitações de Mudança) foram reportadas como resultado desta 

solicitação. Estas CRs foram escaladas para em seguida serem detalhadas, 

priorizadas e só então alocadas em releases futuras. 

As Figuras 4-3 e 4-4 ilustram uma das CRs que foi cadastrada no Bugzilla. 

 

Figura 4-3: Registro de uma CR no Bugzilla – Parte 1
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Figura 4-4: Registro de uma CR no Bugzilla – Parte 2 

 

4.4.2 Identificar Defeitos e Melhorias (Operadora A) 

De acordo com o processo definido no Capítulo 3, o objetivo deste fluxo é identificar 

se o problema reportado pelo suporte é um defeito ou uma melhoria ao sistema. 

Neste caso, a solicitação reportada pela operadora A pôde ser facilmente identificada 

como melhoria ainda durante o fluxo Realizar Suporte. A seguir será descrito como 

as atividades deste fluxo foram conduzidas considerando este cenário. 

• Atividade: Analisar CR – As CRs registradas durante o fluxo de Suporte 

foram detalhadamente analisadas pelo engenheiro de suporte e identificadas 

como adaptações ao sistema.  

• Atividade: Priorizar Mudanças – O Gerente de Implantação determinou 

junto ao cliente a prioridade de cada uma das CRs.  

• Atividade: Alocar Mudanças – Com base nas prioridades determinadas 

duas das CRs foram alocadas para a próxima release e as outras duas 

entraram na release seguinte. Os itens de configuração afetados pela mudança 



Capítulo 4 - Relato de Experiência: Aplicação de um Processo de Customização de Produtos de Software 

 

Mestrado em Ciência da Computação                                                                                                            99/127 
Centro de Informática- UFPE 

 

foram identificados, e os impactos das CRs foram analisados. Por fim, 

verificou-se que era factível incorporar as mudanças solicitadas ao sistema. 

 

4.4.3 Planejar Release (Operadora A) 

Neste fluxo foi feito o planejamento das customizações que foram entregues na 

release subseqüente do produto. Quando este fluxo é originado a partir da fase de 

Pré-Engenharia, o time de desenvolvimento considera as histórias escritas 

anteriormente para estimar o seu esforço de implementação. Neste caso, como este 

fluxo foi originado a partir da fase de Suporte, o time de desenvolvimento utilizou as 

CRs registradas para realizar as estimativas de esforço e definir quantas CRs 

poderiam entrar na release. O planejamento da release considerou estimativas e 

fatores de risco. Como não havia nenhuma CR de alto risco, o fator determinante 

para escalar as CRs na release corrente foi a prioridade que havia sido definida 

anteriormente pelo cliente. 

• Atividade: Fazer Estimativas – A equipe de engenharia realizou uma 

reunião com o time de desenvolvimento para fazer as estimativas das 

solicitações de mudanças que entrariam na release. As atividades foram 

estimadas com base na experiência da equipe. 

• Atividade: Escolher e Priorizar Requisitos – Considerando as prioridades 

definidas para as novas CRs, o Gerente de Implantação determinou as CRs 

que deveriam entrar na release com base nas prioridades do cliente.  

 

4.4.4 Planejar Release (Operadora B) 

No caso da operadora B, este fluxo foi originado a partir da fase de Pré-Engenharia. 

Neste caso, o time de desenvolvimento utilizou as histórias escritas anteriormente 

para estimar o esforço de implementação. Estas histórias foram revisadas e depois 

reportadas como CRs (Change Requests). Esta release foi a primeira release da 

operadora B, por isso as histórias de mais valor para o cliente e  cujos riscos eram 

mais altos foram consideradas nesta primeira release. Um detalhe importante é que 
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esta release contemplava os requisitos mínimos para que o sistema fosse lançado 

comercialmente. 

 

• Atividade: Fazer Estimativas – A equipe de engenharia realizou uma 

reunião para realizar as estimativas dos requisitos que entraram na release. 

Neste caso, os mesmos requisitos já haviam sido implementados, pelo time, 

para outras operadoras. Assim as atividades foram estimadas com base na 

experiência com as outras operadoras, porém considerando alguns desvios, 

como por exemplo, o fato de que novos membros da equipe estavam 

envolvidos nesta atividade, sempre apoiados pelos membros mais 

experientes, para que o conhecimento fosse disseminado. 

• Atividade: Escolher e Priorizar Requisitos – Os requisitos da primeira 

release foram definidos pelo Gerente de Implantação com base na premissa 

de que o sistema deveria ser lançado comercialmente com os requisitos 

mínimos necessários para seu funcionamento adequado. Duas das CRs que já 

haviam sido reportadas, como resultado da estimativa das histórias, foram 

alocadas na primeira release. 

 

4.4.5 Planejar Iteração 

O planejamento da iteração foi realizado com base no planejamento das releases feito 

para cada uma das operadoras. Como o time de engenharia, neste projeto, era 

compartilhado, de forma que os engenheiros pudessem estar alocados em atividades 

referentes a quaisquer das operadoras atendidas pelo projeto, o planejamento da 

iteração aconteceu para o projeto como um todo. As CRs tratadas no planejamento 

da iteração foram escolhidas e priorizadas de acordo com o planejamento das 

releases e com a prioridade entre as operadoras. Neste caso, foi possível conciliar os 

interesses dos dois Gerentes de Implantação para que as CRs planejadas fossem 

entregues no tempo desejado. Quando há conflitos de prioridades entre os Gerentes 

de Implantação, o Patrocinador do Projeto intervem e determina a escala de 

prioridade entre os clientes naquele momento do projeto. 
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• Atividade: Estimar Iteração – O time de engenharia realizou uma reunião 

onde as CRs foram discutidas e algumas dúvidas foram esclarecidas em 

relação às mesmas. A iteração de desenvolvimento teve duração de duas 

semanas. Com base neste parâmetro, a equipe concordou que em uma única 

iteração seria possível desenvolver as quatro CRs planejadas. Sendo duas 

delas para a operadora A, e as outras duas para a operadora B. As estimativas 

foram então repassadas para os Gerentes de Implantação. 

• Atividade: Escolher Requisitos – Ainda durante a reunião do time de 

engenharia, chegou-se a um consenso sobre a alocação das CRs da iteração 

dentre os engenheiros. Dois engenheiros ficaram responsáveis pelas CRs da 

operadora A e outros dois ficaram responsáveis pelas CRs da operadora B. 

 

4.4.6 Escrever Testes 

Os testes foram escritos pelo Engenheiro de Testes com base nas informações 

registradas em relação aos requisitos da iteração. Os testes não foram automatizados. 

Durante a execução deste fluxo, o engenheiro de testes pôde contar com o apoio dos 

engenheiros de software para esclarecer dúvidas em relação aos requisitos. 

 

• Atividade: Escrever Testes – Antes de iniciar a escrita dos testes, o 

engenheiro de testes analisou cada um dos requisitos da iteração e esclareceu 

as dúvidas existentes. Por falta de experiência da equipe em relação à 

automação de testes, a abordagem utilizada foi a escrita de um documento 

com cenários de testes. O engenheiro de testes produziu dois documentos, 

sendo um para cada operadora agrupando as CRs alocadas para a iteração 

corrente. Esta atividade aconteceu em paralelo com o desenvolvimento das 

features. 
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4.4.7 Desenvolver Feature 

De acordo com o processo proposto neste trabalho, cada uma das features foi 

desenhada de maneira a minimizar ao máximo grandes mudanças às funcionalidades 

padrão do sistema. Inicialmente, isto pode parecer difícil, porém com a prática e à 

medida que a equipe vai aprofundando seu conhecimento em relação ao produto e 

sua arquitetura, as decisões de projeto neste sentido vão acontecendo mais 

naturalmente.  

Mesmo as CRs cujos requisitos fogem da linha das customizações padrões, 

como aconteceu no caso das CRs da operadora A,  foram projetadas de forma a 

aproveitar ao máxima a infra estrutura de negócios já existente no produto.  

 

• Atividade: Projetar – Antes de iniciar a implementação, o time de 

engenharia discutiu as abordagens que seriam utilizadas durante a 

implementação das CRs. No caso das CRs da operadora B, foi adotada a 

mesma abordagem de projeto utilizada anteriormente pelo time para uma 

terceira operadora, cujos requisitos eram bastante semelhantes aos da 

operadora B. No caso da operadora A, as novas CRs tratavam de 

customizações bem específicas que visavam atender o modelo de negócio 

adotado pela operadora A para oferta do serviço.  

• Atividade: Implementar – Os engenheiros envolvidos na implementação 

consideraram as decisões de projeto e os requisitos que foram validados para 

as CRs. Nesta iteração, foi utilizada a prática de programação em pares. Esta 

estratégia foi adotada como uma forma de disseminar o conhecimento entre a 

equipe, pois havia dois engenheiros recém-admitidos no projeto. Ao final da 

implementação, os engenheiros atualizaram os documentos de projeto com as 

alterações realizadas, apontando classes e métodos existentes que foram 

afetados, além de arquivos de configuração, e indicando novas classes 

criadas. 
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• Atividade: Fazer Testes de Unidade – No decorrer da implementação, os 

engenheiros foram realizando os testes de unidade para as CRs 

desenvolvidas.  

 

4.4.8 Integrar 

A integração do código aconteceu à medida que a implementação de unidades 

lógicas das CRs foram sendo concluídas. Após a conclusão da atividade de 

implementação, todo o código alterado estava integrado permitindo assim que o 

engenheiro de testes realizasse os testes de sistemas. 

 

• Atividade: Integrar Funcionalidades – A integração do código aconteceu 

de forma contínua, garantindo que a integridade do produto estava sendo 

mantida. Uma preocupação constante do time foi manter a disciplina para que 

o ambiente de trabalho local estivesse sempre atualizado com as últimas 

versões das customizações. 

• Atividade: Realizar Testes Funcionais – Quando a integração de cada uma 

das partes do sistema modificadas foi concluída, o engenheiro de testes 

integrou o código do repositório com o seu ambiente local e realizou os testes 

de acordo com o plano de testes definido para cada uma das operadoras. Estes 

testes foram realizados primeiramente no ambiente de desenvolvimento, onde 

cada engenheiro possuia uma réplica da instância do produto para cada 

operadora. Durante os testes de sistema, foi identificada uma falha na 

implementação de uma das CRs da operadora A. O engenheiro de testes, 

então, reabriu a CR para que a mesma pudesse ser corrigida pelo engenheiro 

de software. 

  

4.4.9 Realizar Testes de Aceitação (Operadora A) 

De acordo com o processo definido no Capítulo 3, o objetivo deste fluxo de trabalho 

é verificar se as funcionalidades estão de acordo com as necessidades e expectativas 

do cliente. Estes testes são críticos para o sucesso da aplicação porque durante este 
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estágio é que será determinado se a aplicação pode ser liberada para os usuários 

finais. 

 

• Atividade: Executar Testes – Os testes de aceitação foram realizados no 

ambiente de homologação, que possui a mesma configuração do ambiente de 

produção e deve estar sempre com a última versão do software que foi 

entregue até que novas CRs precisem ser homologadas. No caso da operadora 

A, as novas funcionalidades foram validadas pelo coordenador de marketing 

da operadora, o qual solicitou as mudanças. Após os testes, o coordenador 

enviou um email formalizando a aceitação das novas features e autorizando a 

migração das mesmas para o ambiente de produção. 

 

4.4.10 Realizar Testes de Aceitação (Operadora B) 

Para que os testes de aceitação pudessem ser realizados e as customizações 

validadas, as dependências em relação à infra-estrutura da operadora deveriam ter 

sido sanadas a tempo de iniciar estes testes logo após o termino da iteração. Porém, 

por questões de limitações internas, a operadora B não disponibilizou a infra-

estrutura necessária para realização dos testes. Desse modo, os testes ficaram 

suspensos até que este impasse fosse resolvido. 

 

• Atividade: Executar Testes – Os testes de aceitação foram parcialmente 

realizados, e não puderam ser concluídos até o final deste experimento por 

conta de pendências por parte da operadora, já que uma parte dos testes 

deveria validar a integração do produto com os subsistemas da operadora.  

 

4.4.11 Implantar (Operadora A) 

De acordo com o planejamento realizado, ao final da primeira iteração desta 

release deveriam ser entregues duas das solicitações de mudanças feitas por esta 

operadora. Após o fim da iteração, as alterações aceitas pelo cliente foram 

empacotadas e descriminadas em uma nota de release e, então, entregues ao 
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engenheiro de operações e suporte, responsável pela migração para o ambiente de 

produção. Todas as informações a respeito do novo patch do sistema foram 

detalhadas no release notes. Estas informações foram definidas juntamente com a 

área de operações e suporte, de forma que o engenheiro de operações fosse capaz 

de realizar as devidas verificações no sistema, garantindo assim a normalidade 

das operações do serviço diante da aplicação do novo patch. 

 

• Atividade: Entregar para Operações e Suporte – Após a aceitação do 

cliente, o engenheiro de software criou um pacote contendo o software 

atualizado com os arquivos novos e alterados e entregou ao engenheiro de 

operações, que procedeu com as devidas verificações.  Por fim, o engenheiro 

de operações considerou o patch como válido, comunicando que o mesmo 

seria migrado para produção. 

• Atividade: Configurar Ambiente Operacional – Antes de colocar o novo 

patch no ambiente de produção, o engenheiro de operações realizou as 

configurações necessárias, atualizando parâmetros e arquivos de 

propriedades. Em seguida, foi necessário reiniciar o servidor de aplicação 

para que as alterações fossem atualizadas. Vale ressaltar que estas 

atualizações foram realizadas nos momentos de baixo acesso ao serviço, que 

são detectados através dos relatórios estatísticos extraídos pelo sistema. 

 

4.5 Lições Aprendidas 

Algumas lições podem ser extraídas deste experimento, considerando aspectos 

positivos e negativos: 

• Utilizar o controle de versão de código facilitou bastante o andamento do 

projeto assim como aumentou a produtividade na geração de releases. O 

código do produto base era mantido em uma hierarquia principal e apenas o 

código customizado para cada operadora era mantido uma hierarquia à parte. 

Este controle possibilitou uma melhor organização do código otimizando 
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também o reuso do mesmo entre as diferentes operadoras, além de melhorar a 

própria comunicação interna; 

• O uso de ferramentas de instant messaging (Yahoo) facilitou a comunicação 

interna da equipe, tendo em vista localizações geográficas distintas entre 

Gerentes de Implantação, Engenheiro de Operações e Suporte e o time de 

engenharia; 

• A equipe sentiu necessidade de uma fase de análise de requisitos mais 

detalhada ao final da fase de Suporte para melhor especificar as novas 

solicitações de mudanças identificadas. Sendo mais coerente, assim, passar 

pela Fase de Pré-Engenharia. O processo apresentado no Capítulo 3 

recomenda uma transição direta da Fase de Suporte para a Fase de 

Engenharia. 

• A utilização de uma ferramenta como o Bugzilla para gerenciamento de bugs 

e controle de mudanças foi essencial para que toda a equipe pudesse 

acompanhar o status das solicitações de mudança dos clientes e ter uma visão 

da evolução do projeto em cada uma das operadoras e principalmente 

identificar demandas comuns que pudessem ser tratadas de forma otimizada 

minimizando o custo e maximizando a velocidade de resposta; 

• Uma dificuldade encontrada na validação da proposta foi manter a coerência 

nos planejamentos da release e da iteração, pois a ausência de um método de 

estimativas aumentou o risco do uso do processo o que implicou em um 

atraso, de 3 dias, na entrega da release para uma das operadoras.  

• A realização de reuniões semanais de nivelamento, através de tele-

conferência, permitiu o acompanhamento por toda a equipe sobre o 

andamento do projeto, o que foi essencial para manter a integridade das 

atividades e o comprometimento de cada um, assim como manter o 

alinhamento com relação às prioridades definidas.  

• O desenvolvimento deste trabalho com base em experiências anteriores 

contribuiu para a definição de um processo factível que pudesse ser utilizado 

em projetos reais sem implicar em overheads desnecessários; 

• Como o processo recomenda que a análise de requisitos dê enfâse no desvio 

entre as expectativas do cliente e as funcionalidades do produto base ajudou a 
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definir o escopo das customizações de forma simples e objetiva, assim como 

a constante preocupação da equipe em reaproveitar abordagens de soluções 

utilizadas com sucesso em projetos anteriores. Neste experimento, a maioria 

das customizações, realizadas para a primeira operadora atendida pelo 

projeto, foi utilizadas como base para as operadoras seguintes. 

• Uma dificuldade foi identificada em relação ao gerenciamento das 

prioridades dos diferentes clientes. Mesmo o processo prevendo suporte a 

múltiplos clientes, os procedimentos definidos não foram suficientes para 

tratar as constantes mudanças de prioridades de forma eficientes. 

 

4.6 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou um relato de experiência com a aplicação do processo CPS-

Pro na customização de um produto que oferece serviços de download de conteúdo 

para operadoras de telefonia celular. 

A realização deste experimento foi essencial para verificar a coerência e 

efetividade do processo proposto. Alguns pontos, como o gerenciamento de 

prioridades e planejamento de releases, foram revisados e precisam ser melhor 

definidos. Por exemplo, a interação entre a Fase de Suporte e a Fase de Engenharia, 

onde, na proposta, a transição é imediata, considera-se que as novas demandas são 

tratadas no planejamento da release seguinte.  

Um aspecto considerado positivo para esta proposta, é o fato da autora ter 

vivenciado a experiência prática de desenvolver o projeto real. Através da análise 

crítica dos pontos que precisavam de melhorias e do estudo do sobre os processo de 

desenvolvimento de software, foi derivado um processo de customização factível de 

ser utilizado na indústria de software. 

 O processo proposto foi pensado de forma que fosse genérico o suficiente, 

podendo ser instanciado de acordo com as características da organização, do produto 

e do mercado ao qual o produto se destina. No caso específico do mercado de 

telecomunicações , devido ao prazo de lançamento dos serviços ser exíguo, a grande 



Capítulo 4 - Relato de Experiência: Aplicação de um Processo de Customização de Produtos de Software 

 

Mestrado em Ciência da Computação                                                                                                            108/127 
Centro de Informática- UFPE 

 

maioria das operadoras trabalha sobre sistemas customizáveis, muitas vezes produtos 

(plataformas de serviços) ou frameworks que já oferecem alguma API de integração.  

Ou seja, se por um lado, a urgência das operadoras em viabilizar as customizações 

desejadas, muitas vezes, atropelou o processo proposto, por outro lado, a burocracia 

para aprovar e liberar os recursos de infra-estrutura necessários para a 

operacionalização do produto algumas vezes emperrou o andamento do processo. 

 Através deste experimento, verificou-se que para alcançar produtividade em 

um projeto dinâmico de pequeno porte, é preciso incorporar características 

encontradas em processos ágeis, como a definição dos artefatos que são 

minimamente necessários para manter a consistência do projeto e a simplificação das 

tarefas, além da comunicação entre a equipe e o cliente. Porém, algumas 

características de processos mais formais, como o RUP, foram importantes, 

principalmente em relação ao processo de definição e validação de requisitos junto 

ao cliente, já que o mesmo não interage tão fortemente como se propõe nos processos 

ágeis. Por fim, os padrões de processos definidos pelo OOSP foram essenciais para a 

definição da fase de suporte. 

 No próximo capítulo apresentamos as conclusões finais desta dissertação, 

bem como os trabalhos relacionados e futuros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

 

 

Conclusões 
 

 

Este capítulo apresenta as conclusões formadas a partir deste 

trabalho. Serão descritos as principais contribuições, as 

dificuldades encontradas e os trabalhos futuros que poderão 

ser realizados com base neste trabalho. 
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5.1 Principais Contribuições 

Neste trabalho foi descrito um processo para customização de produtos de software, 

o CPS-Pro, com o objetivo de orientar e apoiar na condução de projetos cujo foco é o 

desenvolvimento e a implantação de novas instâncias de um mesmo produto, sem 

afetar o núcleo do produto e ao mesmo tempo ganhando em termos de tempo e custo 

em relação ao desenvolvimento tradicional de software. 

O CPS-Pro foi desenvolvido com base no RUP, XP e no OOSP. O RUP, que 

é um framework de processo baseado na larga experiência em projetos e já é bastante 

consolidado na comunidade de desenvolvimento de software, provê a adoção de uma 

série de boas práticas e uma excelente maneira de se estruturar e descrever as 

atividades do processo de desenvolvimento. Entretanto, por ser considerado genérico 

demais, a construção de processos a partir do framework do RUP requer bastante 

atenção e foco na meta desejada, pois é fácil desviar a atenção para os artefatos 

intermediários e esquecer que a meta é a produção do software.  

A incorporação de práticas de eXtremme Programming para a simplificação 

da execução de uma série de atividades contribuiu para deixar o processo enxuto, 

facilitando seu aprendizado, sua instanciação e sua implantação. Estas práticas têm 

contribuído de maneira positiva para o desenvolvimento de software, e não foi 

diferente no caso da experiência relatada para customização de software.  

Um projeto de implantação de um produto customizável ou que provê um 

framework de implantação requer mais do que atividades típicas de implantação 

[AMB99A]. Os projetos aos quais o CPS-Pro se propõe são caracterizados também 

por serem projetos de implantação de Produtos de Software. Porém, nestes projetos, 

a implantação do Produto requer mais do que escrever uma nota de release ou 

empacotar e instalar o software, conforme prevê o RUP. Ou ainda, não se resume 

apenas a identificar as pequenas unidades de funcionalidades que compõem o 

negócio maior e que podem ser entregues ao cliente, conforme descrito nas práticas 

de XP. Por isso, com base em alguns dos padrões descritos no OOSP, foi possível 

tratar da operacionalização do produto de maneira mais completa. Ou seja, 

considerando o ciclo de vida do produto durante e após a sua implantação. 
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Desta forma, como resultado da união destes três elementos, obtemos um 

processo que possui a complexidade suficiente para não comprometer a qualidade do 

processo, e conseqüentemente do produto final, evitando a burocracia que implica na 

dificuldade de uso do processo. 

Com o desenvolvimento da proposta, procuramos criar um processo que fosse 

genérico o suficiente para atender diversos domínios e tipos de aplicações, mas que 

contemplasse necessidades observadas no contexto de customização de produtos, 

como: lidar com múltiplos clientes, podendo ser clientes remotos, atendendo 

demandas paralelas e compartilhando recursos, tratar demandas do cliente após 

implantação comercial do produto. 

Podemos citar como contribuições deste trabalho: 

• proposta de um processo para customização de produtos de software:  Este 

trabalho propôs o CPS-Pro, um processo genérico para apoiar na 

customização e implantação de produtos de software em diversos tipos de 

domínio, que utiliza uma abordagem sistemática desde a prospecção do 

negócio, quando o produto é apresentado ao cliente, até o suporte, quando o 

produto já está operacional. Este processo considera algumas características 

que são peculiares à customização de produtos de software. Quando se trata 

de produtos, os requisitos do cliente são voltados para alto nível de 

customização, alta qualidade, baixo custo e entrega rápida. Aliados a estes 

requisitos, os principais desafios são redução do ciclo de vida do produto para 

atender as demandas do mercado e a melhoria do processo que dá suporte 

para que estes requisitos de customização sejam atendidos e o ciclo de vida 

do produto seja reduzido. Os principais benefícios que este processo deve 

trazer é redução do esforço para “manutenção” do conhecimento e aumento 

da velocidade de resolução de problemas, minimizando o esforço a cada nova 

implantação; 

 

• relato de experiência da aplicação do CPS-Pro na customização e 

implantação de um produto de software: o relato de experiência apresentado 

compreendeu a aplicação do Processo de Customização de Produtos de 

Software, o CPS-Pro, proposto neste trabalho, na customização de um 
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produto que provê serviços de download de conteúdo para telefones móveis. 

A abordagem de processo ágil minimamente formal do CPS-Pro, com base 

em aprendizados adquiridos no decorrer da aplicação do processo, permitiu 

levantar informações úteis que poderão ser analisadas em trabalhos futuros 

para definição de métricas e técnicas que poderão ser usadas durante a 

aplicação do processo no futuro. Mesmo não sendo possível coletar métricas 

que tornasse o resultado da experiência mais objetivo e concreto, a aplicação 

do CPS-Pro em um projeto real foi fundamental para mostrar que este 

processo de customização era factível de ser utilizado na indústria de 

software. 

5.2 Dificuldades Encontradas 

Nas seções a seguir, serão apresentadas as principais dificuldades encontradas 

durante a realização deste trabalho e seus respectivos impactos no resultado final. 

5.2.1 Complexidade do Processo de Software 

A definição de um processo é uma tarefa extremamente complexa. Para que o 

processo seja realmente efetivo e traga benefícios para o projeto, ele deve ser 

adequado às necessidades do projeto. A escolha das atividades a serem executadas e 

a forma de apresentação dos artefatos resultantes destas atividades deve levar em 

conta as várias características do projeto em questão. Entre estas características, 

podemos citar o tamanho, a experiência e a distribuição geográfica da equipe, e a 

complexidade e criticidade do projeto. 

Inicialmente, o objetivo deste trabalho era definir um processo completo de 

customização e implantação, ou seja, todas as atividades das disciplinas originais de 

processos tradicionais de desenvolvimento de software como o RUP e XP seriam 

analisadas em relação ao cenário de instanciação de produtos de software. Entretanto, 

devido ao grande volume de atividades que deveriam ser adaptadas para o contexto 

dos projetos de customização e implantação, se tornou inviável contemplar todas as 

disciplinas que estão envolvidas em um processo de software. 

Em virtude disto, as disciplinas de apoio como Gerenciamento de Projetos, 

Gerenciamento de Configuração e Mudanças e Garantia da Qualidade não foram 
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adaptadas neste primeiro momento. Esta decisão se deve ao fato de que, com base 

em uma análise inicial das disciplinas como um todo, as distorções em relação ao 

processo de customização e implantação de produtos de software possivelmente 

seriam menores, no caso das disciplinas de apoio. Por isso, as disciplinas mais 

diretamente relacionadas à execução dos projetos foram consideradas prioritárias na 

definição do processo como é o caso de: definição do negócio, requisitos, análise e 

projeto, implementação, testes, implantação e suporte. Estas disciplinas foram 

definidas ao longo das cinco fases do processo. Desta forma, o CPS-Pro oferece todo 

o suporte para que possa ser adotado mais facilmente pelas equipes que desejarem 

utilizá-lo. 

Outro desafio encontrado durante a definição do processo foi a escolha de 

SPEM como mecanismo de abstração para auxiliar na modelagem do CPS-Pro. 

Apesar de ser considerado um meta modelo consistente e bem fundamentado, ainda 

há pouca literatura existente sobre SPEM. Este trabalho foi baseado basicamente na 

definição formal deste meta modelo descrita em [OMG02], e em uma dissertação de 

mestrado apresentada em [SAM04], onde um processo de desenvolvimento de 

software é totalmente modelado através do SPEM. 

 

5.2.2 Bibliografia Escassa Sobre Customização de Software 

Alguns estudos em torno da formalização de processos de desenvolvimento de 

produtos de software são relativamente recentes [CLE03], como é o caso do 

framework para desenvolvimento de linhas de produtos de software definido pelo 

SEI [SEI05]. Ou seja, a sistematização do desenvolvimento de produtos 

customizáveis que compartilham uma arquitetura base e características chaves ainda 

é uma prática incipiente nas organizações de desenvolvimento de software.  

No âmbito da customização de produtos de software, a bibliografia ainda é 

relativamente escassa. Conceitos como ‘Customização em Massa’ já são comuns em 

diversas indústrias e já começam a aparecer também na indústria de software. Porém, 

até a conclusão deste trabalho não foi identificado nenhum movimento no sentido da 

formalização de práticas para customização sistemática de produtos de software. Por 

isso, a proposta relatada neste trabalho é toda embasada em processos de 



Capítulo 5 – Conclusões                                                                                                                                               

 

Mestrado em Ciência da Computação                                                                                                            114/127 
Centro de Informática - UFPE 

desenvolvimento de software já amplamente conhecidos, como é o caso do RUP e 

XP. Além disso, foram incorporados padrões do OOSP com o intuito de dar apoio à 

fase de pós-implantação do produto que demanda atenção especial e comumente não 

é considerada nos processos de software tradicionais [RAT02, EXP04]. 

 A dificuldade enfrentada por conta da escassez de bibliografia que tratasse do 

problema da customização de produtos de software refletiu na definição do escopo 

do processo, ou seja, como delimitar o que seria efetivamente tratado pelo CPS-Pro e 

como este processo seria estruturado. No contexto deste trabalho, podemos dizer que 

a customização de software é uma extensão do desenvolvimento de software. 

 

5.2.3 Aplicação em um Projeto Real 

A contribuição obtida através da aplicação do CPS-Pro em um projeto real para 

validar nossa proposta foi de grande valia. Porém, vale ressaltar a dificuldade 

enfrentada para realizar tal experiência. Apesar de haver a necessidade em um dos 

projetos da organização por um processo mais adequado ao contexto do projeto, não 

é fácil introduzir novos processos e práticas, que afetam toda a equipe, para um 

projeto em andamento. Não há como garantir que a implantação de um novo 

processo não irá impactar nos resultados do projeto, pois, mesmo que as atividades 

descritas estejam corretas, existe a curva de aprendizado por parte da equipe, que irá 

mudar sua cultura de trabalho.  

Por outro lado, apesar dos riscos naturalmente associados a um processo de 

mudança, a inadequação do processo de desenvolvimento de software ao projeto, 

onde o CPS-Pro pôde ser aplicado, facilitou a receptividade e adaptação da equipe a 

um novo processo mais adequado. De acordo com relatos dos membros da equipe 

deste projeto em particular, algumas práticas já eram naturalmente utilizadas apesar 

de não estarem formalmente descritas. 

Um outro obstáculo encontrado foi a ausência de dados concretos para 

validação do processo, em decorrência da não execução de um estudo mais apurado 

para coleta de métricas.  Não foi possível realizar análises comparativas no projeto 

entre a execução do projeto utilizando o CPS-Pro e antes de incorporação deste 
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processo. O processo seguido pela equipe era, de certa forma, ad-hoc, por isso não há 

dados históricos relevantes que pudessem ser utilizados neste trabalho. 

5.3 Trabalhos Relacionados 

O processo de desenvolvimento de software tem sido foco de estudos recentes em 

suas mais diversas dimensões e perspectivas. O objetivo destes estudos de maneira 

geral é atingir um nível satisfatório de qualidade e produtividade [SAM04, OLI03]. 

No caso do desenvolvimento de um produto, o seu sucesso depende não só da 

adequação do produto final às necessidades do cliente, mas também do valor 

agregado que deve ser gerado para o cliente. Ou seja, as duas principais 

características observadas historicamente em projetos de desenvolvimento de 

produto, segundo estudo descrito em [LIU03], são qualidade e lucratividade, onde 

qualidade representa quão bem o produto satisfaz as necessidades do cliente, e 

lucratividade representa quão vantajoso o produto deve ser. 

Os estudos encontrados sobre customização de software e processos de 

implantação estão normalmente relacionados ao processo de desenvolvimento de 

software. De acordo com [ROB03], customização é um subconjunto do 

desenvolvimento de software e, portanto envolve mudanças significativas ao produto 

de software. Em [CLE03], o produto final de uma linha de produto de software é 

considerado uma customização da família de produtos. Ou seja, o produto é 

construído em cima da arquitetura base da linha de produtos e customizado através 

do uso de componentes. 

Em relação à implantação de software, em [AMB99B] é proposta uma 

extensão do RUP com o objetivo de dar um apoio mais efetivo à fase do 

desenvolvimento do software compreendida após a transição. Neste trabalho de Scott 

Ambler, são propostas as seguintes extensões ao RUP: 

• O fluxo de Implantação foi estendido para iniciar ainda na fase de 

Concepção, ao invés de iniciar na fase de Construção, conforme descrito na 

versão original do RUP [RAT02]. Desta forma, os riscos são minimizados 

através de um planejamento antecipado das atividades em torno da 

implantação. 
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• Foi criada uma nova fase chamada de Produção. Esta fase acontece após a 

fase de Transição e trata do ciclo de vida do produto após a sua implantação 

no ambiente de produção. 

• Inclusão do fluxo de trabalho Operações e Suporte, que inicia na fase de 

Construção. A área de Operações e Suporte deve ser envolvida no 

planejamento da implantação e são responsáveis por definir os critérios para 

release de um novo software. 

 

Este trabalho de Ambler é bastante interessante, pois trata do ciclo de vida do 

software de uma maneira mais completa. Porém, a extensão proposta é totalmente 

construída em cima do RUP, herdando assim todas os aspectos tanto positivos quanto 

negativos, já discutidos neste trabalho, inerentes a este processo. 

Outro trabalho que vale ressaltar está descrito em [SAM04], e trata da 

definição de um processo ágil para desenvolvimento de aplicações Web seguindo os 

princípios e valores de XP. Neste trabalho, a modelagem dinâmica do processo foi 

realizada através do meta modelo SPEM. 

5.4 Trabalhos Futuros 

A definição das diversas atividades e fluxos de trabalho em torno do processo de 

customização e implantação de produtos de software por si só se mostrou uma tarefa 

bastante complexa, pois foi necessário analisar criteriosamente cada atividade e cada 

artefato envolvidos e adequá-los ao contexto do cenário que estava sendo tratado. 

Isto impossibilitou a realização de outras atividades e fluxos de trabalho igualmente 

importantes, que vêm enriquecer nossa proposta. A adaptação das disciplinas de 

apoio ao CPS-Pro certamente é uma destas atividades. Apesar destas disciplinas 

possuírem uma dependência do ponto de vista organizacional, pois devem atender às 

necessidades da organização como um todo, é necessário alinhar estas disciplinas ao 

processo proposto neste trabalho, de forma que seja instanciado de acordo com as 

características de cada organização. Como conseqüência disto, deve ser estabelecido 

um conjunto de métricas que servirão para medir a eficiência do projeto. 
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Outro ponto importante é o alinhamento do CPS-Pro a um modelo de 

qualidade, como o CMM, por exemplo. Este alinhamento traz como vantagens a 

qualidade do produto final e um diferencial competitivo, caso a empresa decida obter 

um reconhecimento formal em relação ao SWCMM. De acordo com o CMM, em 

termos organizacionais, qualidade e produtividade dependem de três fatores: 

processo, pessoas e tecnologia. Ou seja, o sucesso de um projeto não depende 

unicamente do processo que está sendo utilizado, mas sim da união destes três 

fatores.  

Também é importante aplicar o CPS-Pro em outras organizações e domínios 

para que seja possível validar de maneira mais concreta a sua eficiência. Idealmente, 

esta experiência deve contar com uma equipe independente onde não seja 

considerada a presença do autor na equipe do projeto, como aconteceu na experiência 

relatada neste trabalho. Isto se deve ao fato de que o autor muitas vezes não consegue 

ter uma visão imparcial em relação ao processo definido, o que dificulta a 

identificação de falhas no decorrer do processo. Todavia, será dada continuidade à 

utilização do processo no projeto através do qual foi realizado o experimento descrito 

neste trabalho.  

Por fim, os pontos falhos identificados devem ser corrigidos e o website 

[CPS04] deve ser atualizado para dar apoio àqueles que têm interesse em utilizar este 

processo. 
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APÊNDICE A    -   O META MODELO SPEM 

DEFINIÇÃO 

O SPEM [OMG02], Software Process Engineering Metamodel, é definido como um 

meta modelo que serve para modelar um processo de desenvolvimento de software 

concreto ou uma família de processos de software relacionados.  

O SPEM utiliza a abordagem de orientação a objetos e usa a linguagem UML como 

padrão para a modelagem de processos de software.   

A Figura A-1 mostra a modelagem em quatro camadas da abordagem de arquitetura 

definida pelo Object Management Group (OMG) e seguida pelo SPEM. 

Figura A-1: Modelagem de arquitetura seguida pelo SPEM 

Um processo real de produção, ou seja, um processo executável, está no nível 

M0. A definição de um processo correspondente que foi instanciado em M0, 

encontra-se no nível M1, como, por exemplo, RUP, XP. No nível M2 estão os meta 

modelos que servem de templates para a definição dos processos no nível M1. A 

especificação do SPEM está no nível M2 e é estrturada como um perfil UML, e 

provê um meta-modelo completo baseado no MOF que se encontra no nível M3. 

Essa abordagem facilita a utilização e construção de ferramentas para UML e 

ferramentas baseadas em MOF. 
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Desde o princípio, a definição do SPEM teve o objetivo de contemplar uma larga 

variedade de processos de desenvolvimento de software, ao invés de se limitar a um 

subconjunto destes para evitar o excesso de elementos e restrições que poderiam 

existir na sua definição. 

O SPEM é definido como um meta-modelo, e como um perfil UML, o que permite 

que seus usuários usem a UML e os estereótipos definidos em SPEM como notação. 

O SPEM é construído pela extensão de um subconjunto do meta-modelo da UML 

1.4. Esse subconjunto da UML é chamado de “ SPEM_Foundation” . Além disso, o 

modelo SPEM possui o pacote “SPEM Extensions” que adiciona as construções e 

semânticas requeridas para a engenharia de processos de software e que depende de 

elementos de “ SPEM_Foundation” .  

MODELO CONCEITUAL DO SPEM 

A idéia central do SPEM é que um processo de desenvolvimento de software é 

formado a partir da colaboração entre entidades abstratas ativas, chamadas de papéis 

do processo, que realizam operações, chamadas de atividades, que produzem 

entidades concretas, chamadas de produtos de trabalho.  

A Figura A-2 ilustra a interação entre as entidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-2: Interação entre entidades abstratas do modelo 
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Estereótipo Comentários Notação 

WorkProduct Pode ser um documento, modelo, código ou algo 
mais, produzido ou modificado pelo processo. 

 

WorkDefinition Representa pedaços complementares de uma 
unidade de trabalho que serão decompostos. 

 

Guidance Provê informações detalhadas aos praticantes do 
processo. Pode ser em forma de templates, 
checklist, técnicas entre outros.   

Activity Subclasse de uma definição de trabalho. Descreve 
uma unidade de trabalho executada por um papel. É 
formada por vários passos.  

ProcessRole Define responsabilidades sobre Produtos de 
Trabalho específicos. Um papel executa atividades 
e é responsável por um conjunto de produtos de 
trabalho.  

ProcessPackage 
or Discipline 

Representa um conjunto de atividades executadas, 
sobre um mesmo tema, por papéis e que produzem 
ou utilizam produtos de trabalho, pelos quais os 
papéis são responsáveis. Pode ser considerado um 
fluxo de trabalho. 

 

Phase É uma especialização de uma definição de trabalho 
de modo que sua pré-condição define o critério de 
entrada da fase e sua meta (chamada de milestone) 
define o critério de saída. 

 

Document Qualquer documento produzido pelo processo. 
Subtipo de um produto de trabalho ou artefato. 

 

TABELA 1 – ESTEREÓTIPOS DO SPEM 
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A Tabela 2 mapeia a terminologia do SPEM e do RUP e OOSP. 

 

SPEM RUP OOSP 

Produto de 
Trabalho 

Artefato Entregável 

Guia Diretrizes, Templates, 
ToolMentor 

Padrão de Diretrizes 

Atividade/Passo Atividade/Passo Tarefa/Atividade 

Papel  Papel - 

Disciplina Disciplina - 

Fase Fase Fase 

TABELA 2 – TABELA DE TRADUÇÕES 

 


