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RESUMO 

 

A tendência do crescimento da demanda pela produção de software continuará 

sendo exponencial como conseqüência da incorporação de sistemas de informação 

em novas e inusitadas situações da vida moderna (SHAW, 2000). De forma a 

atender tal demanda novos modelos de produção de software em escala e com 

qualidade se fazem necessários. A produção de software em escala através de 

Fábrica de software tem sido estudada como alternativa em recentes trabalhos em 

diversos lugares do mundo. (LI, 2001) 

Este trabalho analisa o tema Fábrica de Software explorando seu domínio e 

aprofundando nos desafios envolvidos na definição de processos que compõem 

uma fábrica de software. Apresenta-se um modelo conceitual de definição de 

processos, o qual é denominado neste trabalho por ciclo de vida do desenvolvimento 

de processos para uma fábrica de software. A dissertação aplica modelos e normas, 

tais como o Open Distributing Processing (ODP), Business Process Modeling 

Notation (BPMN), Capacity Maturity Model Integration (CMMI) e ISO/IEC12207 para 

instanciar o modelo conceitual aqui proposto e assim criar um método que é 

verificado através de sua aplicação prática num estudo de caso. Este trabalho traz 

como contribuição uma alternativa real de um modelo de desenvolvimento de 

processos que compõem uma fábrica de software. 

Palavras-Chave: Fábrica de Software. Processos de Software. Modelagem de 

Processos. 



 

 

ABSTRACT 

 

As consequence of many new incorporation of information systems usage on such 

different and innovative areas of the modern life-style, the actual software production 

demand will still face exponential growth (SHAW, 2000). In order to fulfill such 

demand new software production models, that can scale and support quality, are 

needed. Scale software production through a Software Factory model has been 

researched as an alternative worldwide on recent works. (LI, 2001) 

This work evaluates the Software Factory theme, explores its domain and 

investigates the challenges faced by the software factory’s processes definition. It 

essays about a conceptual model for software factories’ processes definition which is 

denominated in this dissertation as Software Factory Processes’ Development Life 

Cycle. This work also instantiates this proposed conceptual model using industry 

models and standards, such as Open Distributing Processing (ODP), Business 

Process Modeling Notation (BPMN), Capacity Maturity Mode integration (CMMI), and 

ISO/IEC12207, and builds a method that is later verified by its application on a case 

study. This dissertation brings contributions for real model alternatives for Software 

Factory’s processes development. 

Keywords: Software Factory. Software’s Process. Processes’ Modeling. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A atual proliferação de sistemas de informação incorporados ao cotidiano da vida 

moderna tem constantemente aumentado. Conseqüentemente a produção de 

software também tem crescido (CATER-STEEL, 2001) (SHAW, 2000). Com o intuito 

de atender a esta crescente demanda tem-se buscado na especialização e 

profissionalização da produção de software, alternativas à produção ―artesanal‖ dos 

mesmos. Fábrica de software é uma dessas alternativas de produção de software 

em escala. O termo fábrica de software, entretanto, tem sido utilizado para 

representar diferentes cenários distintos, tais como: 

Em alguns casos, é utilizado para representar uma empresa que aloca mão de obra 

técnica especializada em desenvolvimento de software em seu cliente, 

É utilizado para representar a célula de produção de sistemas de informação dentro 

do departamento de Tecnologia da Informação (TI), 

É utilizado para qualificar toda uma empresa que tem a produção de software como 

sua razão primária. 

Entretanto, a aceitação mais imediata e intuitiva do termo se dá através da analogia 

com uma fábrica de manufatura, evitando-se assim uma mais precisa definição do 

termo fábrica de software.  

Neste trabalho são apresentados os desafios envolvidos na definição de processos 

que compõem uma fábrica de software. Um método de especificação e modelagem 

de processos resultante da adição de modelos e normas, tais como Open 

Distributing Processing (ODP), Business Process Modeling Notation (BPMN), 

Capacity Maturity Model Integration (CMMI), ISO/IEC 12207 é apresentado e 

aplicado num estudo de caso real.  

Nas próximas páginas o leitor poderá observar como o tema fábrica de software e os 

elementos acima descritos foram trabalhados e compilados nesta dissertação. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

O principal objetivo desta dissertação é a elaboração de um método de 

especificação e modelagem de processos para uma fábrica de software fazendo uso 

das normas e modelos ISO/IEC12207, RM-ODP, BPM e CMMI, para assim contribuir 

com alternativas para o planejamento e implantação dos processos que compõem 

uma fábrica de software para produção em escala e com qualidade.  

Também se objetiva dissertar sobre o mapeamento das visões RM-ODP para o 

contexto de objetos processos e com isso produzir visões arquiteturais de 

processos, as quais contribuem na composição de diferentes partes do diagrama 

BPMN.  

Objetiva-se ainda, aplicar o método proposto para um cenário real de produção de 

software, e assim, produzir através de um estudo de caso o conjunto de processos 

que compõem a correspondente fábrica de software. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA  

 

O continuo aumento da demanda por produção de software tem criado pressão para 

que os mesmos sejam feitos em maior escala (GREENFIELD; SHORT, 2003) 

(GRÜNBACHER, 1997) e dentro de padrões de qualidade previamente definidos e 

concensoadamente aceitos, tais como os definidos pelo Software Engineering 

Institute (SEI) através do modelo CMM ou CMMI (CANEGIE MELLON SOFTWARE 

ENGINEERING INSTITUTE, 2002), motivam pesquisas sobre a elaboração de 

fábricas de software. 

A necessidade de empresas que produzem software ―artesanalmente‖ tem por 

métodos que permitam a definição dos processos produtivos necessários à sua 
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definição como fábrica de software (CUSUMANO, 1992) cria a justificativa 

necessária para a realização desta dissertação.  

A proposição da utilização de um método científico de especificação e modelagem 

dos processos de produção de software, baseados em normas e modelos de 

qualidade contribui para a criação de fábricas de software que venham a atender 

demandas por produção em massa e com qualidade. 

Entre os recentes trabalhos correlatos publicados destacam se a proposta de 

produção de software em fábrica de software usando ferramenta de suporte a DSL 

(Domain Specific Language) para geração de produtos a partir de linguagem 

específica de domínio. As abordagens de criação de processos tanto para criação 

de linguagens específicas de domínio como processos para utilização dos mesmos 

(GREENFIELD et al 2004) e (FURTADO et al, 2006) estão sendo trabalhadas de 

forma a viabilizar tal técnica. 

Estudos sobre fábrica de software com proposta de fábrica de software conceitual 

baseada na definição de processos estão em estudos para permitir reutilização de 

código em diferentes níveis de abstração e granularidades. (GREENFIELD et al, 

2004).  

Trabalhos com ênfase no uso de ferramentas específicas de geração de código 

baseados em especificação como âncora para estabelecer a fábrica de software 

(FERNSTRÖM et al, 1992) ainda estão presentes em trabalhos (SPINOLA, 2004) 

onde as mesmas são exploradas com uma abordagem de integração com os 

processos de análise, implementação e testes do ambiente de desenvolvimento 

(SPINOLA, 2004).  

Alguns trabalhos correlatos propõem e exploram possibilidades de adaptação de 

modelos e normas de qualidade tais como o CMM, CMMI, e ISO15504 em fábricas 

de software de menor porte (GRÜNBACHER, 1997), (GUERRERO, 2004), (HOFER, 

2002), (CATER-STEEL, 2001) e (CARMEL, 2003). Tais propostas visam obter os 

respectivos indicadores de qualidade que os modelos e normas determinam através 

da aplicação de técnicas de controle e melhorias nos processos de produção de 

software (GRÜNBACHER, 1997), (CATER-STEEL, 2001) e (LI et al, 2001). Um 
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trabalho com proposta de método de implementação de SW-CMM (SERRANO, 

2003) com abordagem de ênfase em treinamento das equipes e dos indivíduos 

envolvidos na produção de software. 

A abordagem deste trabalho, entretanto traz um nível de abstração adicional ao 

generalizar e propor um modelo conceitual para o ciclo de vida de desenvolvimento 

de processos para fábrica de software.  

Ressalta-se que este trabalho visa concentrar-se na especificação e modelagem de 

processos de uma fábrica de software contribuindo com uma alternativa para a 

resolução das complexidades de seu planejamento. 

 

1.3 ABRANGÊNCIA 

 

Esta dissertação tem seu escopo definido dentro do domínio de pesquisa em 

melhoria dos processos de software e fábricas de software. Aprofunda-se em 

melhoria dos processos de software ao se estudar as definições do mesmo e tarefas 

existentes no padrão ISO/IEC12207 para a obtenção de consenso de vocabulário 

sobre processos de software e suas respectivas atividades e tarefas  

Também ao estuda-se os requisitos de processos de software definidos como 

necessários pelo modelo estagiado de classificação de capacidade e maturidade do 

CMMI para com isso obter uma referência sobre qualidade de processos de software 

ao agregar seus elementos de classificação (CATER-STEEL, 2001). 

A contribuição no domínio de fábricas de software se dá através das incursões e uso 

de conceitos de especificação e modelagem de processos, produzindo cinco 

diferentes visões arquitetônicas decorrentes da aplicação das cinco visões RM-ODP, 

as quais são devidamente aplicadas no contexto de processos.  

Utiliza-se abstração de objetos para a obtenção de objetos processo de fábricas de 

software e técnicas de modelagem para elaboração de diagramas de classes. 
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Ainda em se tratando da manipulação e representação de processos esta 

dissertação estuda e faz uso da representação em BPMN (Business Process 

Modeling Notation) para modelagem estática e conjugação de fluxo de trabalho de 

atividades que os compõem para considerar sua dimensão temporal. 

A implantação dos processos definidos neste trabalho é reduzida em escopo ao que 

se denomina por formalização de processos. 

  

1.4 METODOLOGIA 

 

Para atingir o objetivo do trabalho, a metodologia aplicada segue as seguintes fases:  

Pesquisa Bibliográfica: Nesta fase ocorre o estudo das referências de sustentação 

dos conceitos de definição de fábrica de software, linguagens e notações para 

representação de processos utilizados para a produção de software, modelos e 

normas de qualidade de software, assim como o padrão RM-ODP; 

Proposição do Método: Nesta fase serão organizados os conceitos estudados de 

forma a compor um método que permita a especificação e modelagem dos 

processos de uma Fábrica de Software. Nesta fase acontece a sustentação científica 

assim como a descrição do processo utilizado para a sua elaboração. 

Estudo de Caso: Nesta fase ocorre a aplicação do método proposto em um cenário 

real. O objetivo é fazer a análise de como acontece a utilização do método proposto 

e quais as suas conseqüências quando utilizado para especificar e modelar uma 

fábrica de software já existente. 

Avaliação e Conclusão: De posse dos resultados obtidos, nesta última fase ocorre 

a avaliação do método proposto baseado nas expectativas da proposição do método 

e do estudo de caso. As conclusões obtidas serão devidamente documentadas. 
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1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A apresentação desta dissertação segue a seguinte seqüência de capítulos: 

Capítulo 1: introdução ao trabalho, seus objetivos, as motivações e justificativas que 

levaram ao desenvolvimento desta dissertação, assim como a abrangência e a 

metodologia utilizada neste trabalho de pesquisa científica.  

Capítulo 2: apresenta fundamentos sobre fábrica de software assim como suas 

diferentes visões. Aborda e apresenta os conceitos, modelos e normas que serão 

utilizados para a criação do método de especificação e modelagem, tais como, o 

conceito de visões presente no RM-ODP, Notações para representação de 

processos, e Modelos de qualidade. Juntos estes fundamentos serão combinados 

no capítulo subseqüente para compor a proposta do método.  

Capítulo 3: apresenta o modelo conceitual do ciclo de vida de desenvolvimento de 

processos para fábrica de software, o qual suporta e justifica a criação do método de 

especificação e modelagem de processos da fábrica de software. Define o método 

com a apresentação de sua instanciação através de modelos e normas tais como 

RM-ODP, BPM e CMMI, e detalha as suas etapas com a descrição das atividades 

envolvidas em cada uma delas.  

Capítulo 4: discute a aplicação do método num cenário real através de um estudo 

de caso com dados de uma fábrica de software já existente.  

Capítulo 5: apresenta as considerações finais sobre o trabalho, as conclusões mais 

importantes encontradas por esta pesquisa e ainda possíveis trabalhos futuros que 

sejam motivados por este. 
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2 FUNDAMENTOS SOBRE FÁBRICA DE SOFTWARE 

 

Este capítulo da dissertação elenca os conceitos que serão os subsídios necessários 

para definir o contexto e elaborar a proposta da pesquisa intitulada por: ―Um método 

para especificação e modelagem de Fábrica de Software utilizando ODP e BPM‖. 

 

2.1 FÁBRICA DE SOFTWARE  

 

Produzir software de forma análoga ao que ocorre numa fábrica de bens de 

consumo tem se apresentado como a primeira e mais intuitiva noção que ocorre 

quando se fala em Fábrica de Software (CANTONE, s.d.).  

Entretanto outras utilizações do termo Fábrica de Software também são utilizadas 

para se referir à terceirização de serviços de software, subcontratação e ou alocação 

de outra empresa para prover mão de obra especializada e produtiva na criação ou 

manutenção de software.  

Há quem considere uma Fábrica software o advento de se produzir software através 

da montagem de partes previamente prontas num cenário de linha de montagem, 

através da automatização da geração de códigos, ou ainda para simplesmente 

representar os serviços de consultoria de alta especialização tecnológica recorridos 

em casos de emergência em projetos de alto risco. Todas essas possibilidades e 

idéias devem ser organizadas cientificamente antes de seguirmos a diante. 

Ao se realizar uma pesquisa científica encontram-se os primeiros registros sobre a 

idéia de Fábrica de Software já datando à década de 60 (LI et al, 2001).  

A primeira referência documentada foi feita por Bemer da empresa americana GE (LI 

et al, 2001). Segundo Berner, Fábrica de Software seria a combinação de 

ferramentas padronizadas, interface computacional e armazenamento de dados 
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históricos os quais seriam então utilizados como elementos de referência para 

controle de custos e gerenciamento das atividades.  

Para Brener, o principal objetivo da Fábrica de Software seria a redução de custos 

através da padronização ou menor variabilidade de produtividade apresentada pelos 

programadores. (LI et al, 2001) 

Menos apoiada no uso de ferramentas computacionais e controles de processos, 

Mellroy da AT&T identifica na mesma época que a mola propulsora de Fábrica de 

Software deveria ser a reutilização.   

Apoiados nesta nova visão o dicionário de Software do European Software Institute 

(ESI) define que Fábrica de Software refere-se a um processo de produção de 

software similar a um processo de produto de manufatura baseado em técnicas de 

linha de montagem. Ou seja, a possibilidade de manipulação inteligente de pedaços 

de software que são então combinados de forma a originar o produto final.   

A primeira Fábrica de Software documentada acontece então na Hitachi (Japão) em 

1969 onde se buscava a melhoria da produtividade e confiabilidade através da 

padronização de processos e controle dos mesmos. A conseqüência seria um 

processo para a transformação do artefato de software de um serviço desestruturado 

para um produto com a garantia de nível de qualidade. (LI et al, 2001) 

Nesta dissertação adotam-se as seguintes definições para fábrica de software e os 

elementos que a compõem: 

―Fábrica de Software é a organização Previsível e Controlada dos elementos que 

compõem a produção de software.‖ 

―Entre os elementos que compõem a produção de software temos:  

Processo: conjunto de atividades que quando executadas de forma a respeitar uma 

ordem seqüencial pré-determinada alcançam o objetivo almejado; 

Recursos: conjunto de insumos que são necessários para a execução dos 

processos. Os recursos podem ser categorizados em humanos, financeiros e 

estruturais. 
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―Conhecimento: conjunto de informações necessárias tanto para a execução do 

processo como para a devida utilização dos recursos.‖ 

Uma vez adotada a definição do termo fábrica de software para este trabalho, 

observa-se na pesquisa científica estudos sobre diferentes abordagens e 

classificações dos elementos que compõem uma fábrica de software.  

De forma a ilustrar como que tais elementos são freqüentemente citados e utilizados 

pelas diversas literaturas da pesquisa que estuda fábrica de software, apresenta-se 

tais elementos e sua breve descrição: 

 

FERRAMENTAS: trata-se de um elemento bastante citado e recorrido nas literaturas 

sobre fábrica de software (CUSUMANO, 1989); (GREENNFIELD, 2003); (SPINOLA, 

2004). Embora o termo tenha bastante correlação com o mesmo termo adotado na 

produção de bens de consumo, no contexto de fábrica de software sua semântica é 

mais ampla.  

Ele acaba incorporando, certamente, os dispositivos que são utilizados na produção 

do software, tais como os compiladores, editores de texto, más também se estende 

para dispositivos administrativos e de automação de processos (GREENNFIELD, 

2003).  

Exemplos: 

 Sistema de gestão integrado do ciclo de vida da produção de software 

 Sistema gerenciador do repositório de códigos fonte (administrativo); 

 CASE – (Computer Aided Software Engineering) ferramenta computacional 

usada para geração de código ou pseudocódigo automaticamente a partir da 

alimentação de parâmetros; 

 Sistema computacional para planejamento e acompanhamento do cronograma 

da produção; 
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 Sistema computacional para: apontamento de horas trabalhadas por atividade, 

geração de estatísticas, e estimativa de custos; 

 Sistema computacional para automatização de processos de teste; 

 Sistema computacional para automação dos processos de compilação, 

configuração e integração de sistema. 

 

BASE DE DADOS DE PROJETOS: uma técnica recorrente na história das fábricas 

de software e que merece certamente destaque como elemento conceitual confere-

se a prática de documentação estruturada das experiências obtidas nos projetos e 

produções já realizadas para que seja utilizada como referência (MICROSOFT 

CORPORTAION, 2002). 

Teoricamente, quanto mais informação contiver uma base de dados de projetos a 

respeito tanto de projetos bem sucedidos, como mal sucedidos, mais subsídio 

existirá para as tomadas de decisão necessárias no processo de produção de 

software, sejam estas de caráter administrativo ou técnico. 

Alguns desafios relacionados à técnica de utilização de uma base de dados de 

projetos tais como a criação de uma taxonomia adequada que contemple o maior 

leque possível de cenários e consiga ser simples o suficiente para ser consultada e 

de fato utilizada, ou ainda, o trabalho adicional demandado para a documentação 

com precisão de fatos, fazem deste elemento algo idealmente desejado tanto em 

termos de concepção como utilização. 

Atualmente, a utilização de ferramentas de gestão integrada de projetos de software 

abriu uma nova luz na utilização do conceito de Base de dados de Projetos, pois 

estas oferecem uma grande quantidade de meta dados os quais podem ser 

facilmente avaliados a luz de sistemas de “Data Mining”.  

A principal motivação da utilização da Base de Dados de Projetos quase sempre 

residiu no desejo de poder estimar custos de futuros projetos. Desta maneira, o 

histórico de experiências anteriores pode ser não só uma grande fonte de 
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informações de como que problemas semelhantes foram já resolvidos, mas, 

sobretudo quais os resultados administrativos financeiros decorrentes que podem 

ser esperados. 

 

REUTILIZAÇÃO: este termo também é conhecido como reaproveitamento é outro 

elemento básico bastante referenciado nas literaturas de fábrica de software.  

A reutilização ocorre numa fábrica de software em diversas dimensões e com 

diversas granularidades. Pode-se imaginar em reaproveitamento de código, funções, 

componentes, produto, ferramenta e até mesmo conhecimentos (BASILI; MUSA, 

1991). 

O que diferencia o reaproveitamento do elemento anteriormente abordado como 

Base de Dados de Projetos é o conjunto de processos adicionais que se faz uso 

tanto para criar as condições de reaproveitamento como exercer o reaproveitamento. 

Basicamente, o conceito adiciona as atividades de produção de software dois (2) 

cuidados extra: 

 Pesquisa na base de dados para utilização do que já existe; 

 O que não existe para ser reaproveitado é então planejado e criado de forma a 

poder ser reaproveitado. 

O reaproveitamento faz uso do conceito de componentes para representar qualquer 

unidade modular de software que possa ser utilizada dado o valor de sua 

funcionalidade através da interação padronizada por sua interface de comunicação. 

A não necessidade de se conhecer os detalhes que regem sua implementação 

interna agrega um nível mais elevado de abstração, que se traduz num valioso 

ganho em termos de etapas do processo criativo que deixam de ser necessários. 

 

LINHA DE MONTAGEM (PROCESSOS): a Linha de montagem é um termo bastante 

utilizado para se fazer uma analogia com o processo de fabricação de automóveis 
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onde um elemento básico segue um caminho pré-determinado formado por diversas 

etapas. (REGAN, 2004) 

Em cada etapa um elemento novo é então adicionado ao elemento básico de forma 

que ao se chegar ao final do caminho um produto novo e igual a todos os outros foi 

produzido.  

Este conceito quando aplicado a produção de software deve-se fazer adequações. 

Como o produto de software não é igual aos seus equivalentes bens de produção, 

então aparece a necessidade de abstração do produto final e a redefinição de 

elementos com a utilização de componentes de software.  

A proposta de linha de montagem para fábrica de software tem recorrentes citações 

na literatura científica. (CUSUMANO, 1992) Em geral ela é utilizada para ilustrar 

cenários idealizados de componentização com reutilização ou a viabilidade de 

processos com atividades e tarefas flexíveis (CUSUMANO, 1992) e (LI et al, 2001).  

Mais recentemente o termo linha de montagem aparece com força como sendo o 

ideal a ser atingido com a aplicação da combinação de algumas das escolas de 

pesquisa de fábrica de software (GREENNFIELD, 2003). 

 Um exemplo seria a utilização de linguagens específicas de domínio já criadas por 

especificadores da mesma. Neste caso, o desenvolvedor de software faria uso de 

um conjunto limitado e de maior granularidade para a criação de produtos finais com 

finalidades parecidas dentro de um domínio bastante específico (GREENNFIELD, 

2003). 

 

GENERALIZAÇÃO E FLEXIBILIDADE DE TAREFAS: como citado no tópico 

anterior, a produção de software levanta muitas vezes o aspecto criativo que o 

mesmo incorre. Discussões sobre os benefícios e limitações da imposição de uma 

padronização merecem várias dissertações para uma adequada cobertura.  

O importante na contextualização de fábrica de software desta dissertação reside no 

artifício, freqüentemente usado tanto para incorporar as muitas possibilidades que 
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existem na produção de um software de funcionalidades semelhantes, assim como 

criar espaço para o exercício da criatividade dentro de um processo que pelo 

princípio da produção em escala tenderia a ser reduzido, seja visando eliminar erros 

ou aumentar a produtividade. 

O nome do artifício é a abstração. Técnica que permite a observação de certo 

fenômeno com maior ou menor grau de detalhamento conforme a conveniência do 

objetivo a ser alcançado. Na observação de processos usados para a criação de 

software, tal artifício costuma receber nomes como generalização ou flexibilização 

de tarefas (NAVARRO, 1997) e assim compartilhar das mesmas terminologias usada 

na engenharia de produção. 

Assim sendo, aponta-se nesta dissertação que a generalização e flexibilização de 

atividades de processos como sendo mais um elemento de estudo no contexto de 

fábricas de software. 

 

LINGUAGENS ESPECÍFICAS DE DOMÍNIO: a utilização de linguagens específicas 

de domínio não é assunto novo na engenharia de software, mas, passou a receber 

atenção dentro da pesquisa de fábrica de software mais recentemente. 

Basicamente, uma linguagem de domínio é a criação de uma linguagem de 

descrição de modelos com um nível mais elevado de abstração (GOMMA et al, 

2000), a qual permite cobrir as principais possibilidades de configuração de uma 

aplicação num domínio específico da atividade industrial, comercial ou de serviços. 

(GREENNFIELD, 2003) 

A utilização de Linguagens Específicas de Domínio exige um especialista com 

profundo conhecimento de computação e do domínio a ser trabalhado. Os 

especialistas criam uma linguagem com reduzidos termos para o domínio em 

questão. E então se treinam desenvolvedores de menos conhecimento de 

computação para usar a nova linguagem para criar aplicações. 

A Linguagem específica de domínio oferece vantagens tais como:  

 Permitir reaproveitamento de código previamente testado,  
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 Redução do tempo de treinamento dos usuários da linguagem de programação, 

 Possibilidade de utilização de mão de obra de menor nível de educação em 

programação geral,  

 E maior atenção e foco no tratamento do negócio ao invés da tecnologia pelo 

bem da tecnologia. 

Por outro lado traz conseqüentes desvantagens também, tais como: 

 Necessidade de especialistas na criação de linguagens específicas de domínio, 

 Limitação para de sua aplicabilidade no domínio em questão considerado, 

 Propagação de erros no caso de uma linguagem pouco testada. 

Para a produção de software a utilização de uma linguagem específica de domínio 

traz a possibilidade de uso de diferentes níveis de granularidade para a definição de 

componentes, uma limitação que é imposta pelo domínio em questão, e 

flexibilização das atividades do processo. Elementos esses que permitem a 

consideração de que a utilização de uma Linguagem específica de domínio com o 

apoio de uma ferramenta de automatização conduza a possibilidade de uma linha de 

produção de softwares. (GREENNFIELD, 2003) 

A grande maioria das literaturas, em algum momento faz uso do termo processo seja 

para descrever os conceitos de uma fábrica de software ou para exercitar aspectos 

práticos e específicos da mesma. É interessante notar que todos os elementos 

anteriormente descritos, estão intimamente ligados no contexto de processos. Em 

alguns momentos são utilizados de forma a agilizar algum processo, outras vezes 

para melhorar, ampliar ou reduzir o processo de produção de software (BECERRA et 

al, 2005). 

É por esta razão que se adota para esta dissertação que uma fábrica de software e 

seus respectivos modelos abstratos são nada mais do que o resultado da 

necessidade de produzir software de uma maneira controlada e previsível tanto no 

aspecto qualitativo como quantitativo através do domínio de seu processo.  
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Produzir Software de maneira PREVISÍVEL e CONTROLADA acontece quando 

existem gerenciamento e padronização dos processos utilizados na sua elaboração. 

É evidente que controlar requer diversos pré-requisitos tais como definição, domínio 

da complexidade e ferramentas de manipulação dos processos. 

Como necessidade imediata então se deve optar por um vocabulário comum. 

 

2.2 NORMA PARA PROCESSOS DE SOFTWARE 

 

Criar normas tem sido o objetivo de diversas instituições regionais, tais como ABNT 

no Brasil, ECMA na Europa, e mundiais com destaque para a ISO e IEC. Tais 

organizações já investiram bastante tempo e energia no intuito de se definir um 

vocabulário que permitisse unificar em uma linguagem comum os processos 

envolvidos no ciclo de desenvolvimento de software.  

A norma ISO12207 criada pela ―International Standardization Organization‖ tem 

como principal objetivo prover a definição de um padrão internacional para os 

processos, atividades e tarefas envolvidas no ciclo de vida de software e por isso 

esta dissertação a adota como referência de nomenclatura para os processos de 

software que compõem uma fábrica de software. (INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION , 1995) e (INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 1999) 

A norma ISO12207 define a terminologia para os processos, atividades e tarefas 

envolvidas no ciclo de vida de software, seja ele parte de um sistema maior, produto 

independente ou serviço relacionado ao software. A norma aborda processos para 

aquisição, fornecimento, desenvolvimento, operação e manutenção de software, 

além de processos de apoio e organizacionais. (INTERNATIONAL ORGANIZATION 

FOR STANDARDIZATION, 1995) 

A norma caracteriza os processos que compõem o ciclo de vida de software através 

da descrição em alto nível dos mesmos e com eles caracteriza também os conceitos 
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de atividade e tarefa descrevendo-os também em alto nível de abstração. Para tanto 

a norma repete para cada processo em alto nível de abstração as seguintes 

características: 

 Descreve o objetivo do processo; 

 Defini as condições de início;  

 Defini as condições de fim; 

 Elenca a lista das atividades que o compõem. 

Para cada atividade a norma define: 

 Seu propósito; 

 Os resultados produzidos e esperados ao fim da mesma. 

A norma ao descrever com alto nível de abstração os processos e atividades que 

fazem parte do ciclo de vida de software acaba por contribuir com este trabalho tanto 

para definir o ponto de partida de referência de quais são os processos que 

caracterizarão a produção de software, como também padroniza os termos e 

conceitos básicos. 

Veja a seção ANEXOS A para uma lista completa dos processos e atividades que 

são descritos em alto nível de abstração pela norma ISO/IEC 12207. 

 

2.3 OBJETO PROCESSO 

 

Os termos Objetos e Classes são muitas vezes confundidos devido a nuances que 

os diferenciam no contexto da Programação Orientada a Objetos (POO). O mesmo 

acontece nas fases de Análise, Especificação e Projetos Orientados a Objetos. Não 

está no escopo desta dissertação explorar questões relacionadas à programação 

orientada a objetos ou mesmo da sua modelagem. O objetivo é fazer uso de alguns 

de seus fundamentos de orientação a objetos no domínio de processos. É por essa 
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razão associada à necessidade de evitar confusões como à estimulada no inicio 

deste Parágrafo que se apresenta definições que dão sustentabilidade para a 

utilização de objetos na representação de processos.  

Defini-se classe como sendo o nome que se dá a entidade que descreve um 

conjunto de objetos que apresentam o mesmo conjunto de propriedades e métodos. 

Ao passo que objeto é o nome conferido a um representante da classe. 

Neste trabalho teremos um processo sendo representado pela abstração de um 

objeto. E uma classe representando um metaprocesso, ou seja, a descrição dos 

elementos que compõem um determinado conjunto de processos que compartilham 

os mesmos elementos. 

Uma classe processo é composta de métodos e propriedades processo. Os métodos 

processo são as atividades e tarefas do processo representado na abstração de 

classe.  

Uma classe processo quando instanciada para representar um processo específico 

cria um objeto processo composto de operações, atributos e estado.  

As operações do objeto processo são os seus métodos, ou seja, as atividades e 

tarefas específicas para o processo em questão.  

Os atributos do objeto processo são os valores que assumem suas propriedades 

descritivas e que acabam por definir adjetivos do processo. O estado do objeto 

processo define e caracteriza em qual atividade se encontra a execução do 

processo. 

Analogias são sempre utilizadas para tentar ilustrar as diferenças entre classe e 

objeto. Entre as mais conhecidas está a que faz com o projeto de um carro como 

sendo o equivalente a classe e cada carro produzido conforme as especificações do 

projeto representam um objeto único que representa a classe carro.  

No contexto de processos, o exemplo equivalente seria termos uma classe 

―processo de compra‖ a qual descreve as atividades e tarefas de compra que a 

mesma compreende, descreve os possíveis estados e dimensões que a mesma 
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pode assumir e contemplar. Já o um objeto seria a instância do processo de 

compras, o qual tem um estado atual e dados específicos de sua execução. 

É comum se lançar mão da utilização da palavra objeto para referir a uma classe, 

mas nunca o inverso. 

Neste trabalho usar-se-á os termos classe e objetos exatamente como se utiliza em 

computação, porém com o intuito de representar outras entidades que não se 

transformarão em sistema de informação e sim numa fábrica de software. 

Os desafios de comunicação entre os membros da equipe de desenvolvimento de 

sistemas e também entre clientes e usuários que participam do desenvolvimento de 

software conduziu a necessidade de definição de uma linguagem comum. Esforços 

nesta direção levaram criação de linguagens padronizadas para a representação de 

classes e objetos.  

Nesta dissertação, lança-se mão da utilização da linguagem UML (Unified Modeling 

Language) a qual foi concebida para unificar as linguagens de modelagem de 

software que até então existiam. A UML permite tanto a representação de classes 

através da utilização de uma ferramenta gráfica chamada diagrama de classes, 

como a representação de objetos através de diagrama de objetos. 

Através da utilização de diagramas UML é possível representar classes de objetos 

descrevendo-os por propriedades e métodos, e também identificar relacionamento 

entre dois ou mais classes (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2005). 

No contexto desta dissertação, a utilização da UML será feita para a representação 

de processos, informações, regiões, papéis e responsabilidades através de classes, 

as quais compõem uma fábrica de software. A utilização de classes e objetos 

oferece os mesmos benefícios da abstração que existe para descrever objetos de 

sistema de informação para a descrição de processos. 

O uso da terminologia objeto de processo poderá também ser utilizado para se 

referir a uma classe que representa um processo da mesma maneira que ocorre 

com sistemas de informação. 
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2.4 VISÕES ARQUITETÔNICAS – RM-ODP  

 

RM-ODP (Reference Model - Open Distributed Processing) – é um padrão ISO que 

aborda os cuidados necessários que se devem ser tomados na modelagem de 

sistemas de informação para que os mesmos sejam fáceis de interoperar com outros 

sistemas. (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 1996) 

Tais cuidados são apresentados pelo padrão de forma a constituir um ―framework‖ 

composto de diversas ferramentas tais como cinco visões arquiteturais, funções, 

sintaxe de representação e linguagem de implementação. (EGYHAZY, 2004) e 

(PUTMAN, 2001). 

O padrão ODP foi assim concebido para suportar a criação de sistemas de 

informação distribuídos e abertos visando endereçar o problema de 

interoperabilidade entre sistemas, assim sendo o mesmo, agrega para a criação de 

arquiteturas vantagens tanto para as necessidades ligadas a um alto nível de 

abstração como necessidades de detalhes que influenciam na integração e 

interoperabilidade (EGYHAZY, 2004), (BECERRA, 1999) e (VERNER, 2003).  

Um sistema de informação quando é modelado observando-se o padrão RM-ODP 

este automaticamente conterá determinadas características que vão facilitar sua 

integração e interoperabilidade (EGYHAZY, 2004). Tais características são: 

 Aberto: utilizam padrões abertos convencionados que promovem portabilidade e 

interoperabilidade. 

 Integração: permite a fácil incorporação de outros sistemas 

 Flexibilidade: facilidade para a evolução do sistema seja através da incorporação 

de novas tecnologias, configurações dinâmicas ou configurações.  

 Modularidade: encapsulamento, autonomia do módulo e interfaces bem 

definidas. 
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 Gerenciamento: existência de elementos de controle, configuração, supervisão e 

coordenação dos recursos do sistema. 

 Federação: propriedade que permite a integração de diferentes domínios 

administrativos e tecnológicos dentro de um sistema distribuído; 

 Segurança: garantia da utilização de recurso e dados do sistema, com o nível de 

privacidades definidos. 

 Transparência: capacidade de mascarar os detalhes das implementações 

internas do sistema aos seus usuários. 

 Qualidade do serviço: define os requisitos e compromissos com a qualidade do 

comportamento do sistema (BECERRA, 1999). 

Obter todas as propriedades acima descritas não é tarefa fácil e envolve vários 

aspectos distintos de padronização e processos (BROY, 2004) tais como as 

atividades de modelagem, especificação, padronização de conceitos, arquitetura e 

níveis de conformidade.   

O RM-ODP faz uso de cinco pontos de vista arquiteturais para conseguir endereçar 

todas as preocupações existentes e assim oferecer as propriedades acima descritas 

(EGYHAZY, 2004) e (JOYNER, 2006). 

Tais aspectos são analogamente desejáveis ao se modelar os processos que 

compõem uma fábrica de software. E é por esta razão que o foco no RM-ODP é 

colocado na sua contribuição para a definição e modelagem de arquiteturas. As 

quais nesta dissertação são direcionadas para a construção de pontos de vista 

arquiteturais que representam processos da fábrica de software. 
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A arquitetura de especificação ODP, também chamada de modelo de referência 

ODP é constituída pelos seguintes cinco pontos de vista arquiteturais: 

1) Empresa; 

2) Informação; 

3) Engenharia; 

4) Computação; 

5) Tecnologia. 

(JOYNER, 1997) 

Os pontos de vista acima citados não são considerados diferentes camadas e sim 

diferentes abstrações do mesmo sistema. Isso permite a separação das diferentes 

áreas de preocupação permitindo que sejam focados os problemas em seus 

respectivos pontos de vista.  

Classes de Objetos agrupadas adequadamente em diagramas de classe representa 

uma entre várias possibilidades possíveis para a representação das cinco diferentes 

pontos de vista ODP (EGYHAZY, 2004) e (BLANC; GERVAIS; LE-DELLIOU, 1999). 

 

2.5 MODELAGEM DE PROCESSOS - BPMN  

 

O Business Process Modeling Notation é uma especificação criada para permitir a 

representação gráfica de processos de negócios (BUSINESS PROCESS 

MANAGEMENT INITIATIVE, 2004). Seu principal objetivo é suportar o 

gerenciamento de processos tanto para técnicos como administradores através de 

uma notação simples e intuitiva, porém bastante poderosa. 

A notação foi criada pela iniciativa Business Process Management Initiative, um 

consórcio que se dedica às áreas de gerenciamento de processos.  
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Sob a ótica de automação e controle de processos de negócio, muito tem sido 

estudado e proposto no intuito de se proporcionar melhores sistemas de 

gerenciamento de processos entre eles pode destacar a notação BPMN e a 

linguagem BPEL4WS (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT INITIATIVE, 2004).  

Enquanto a linguagem BPEL4WS oferece um mecanismo formal para a definição de 

processos de negócio visando à utilização de sistemas de gerenciamento e é 

direcionada para a operação dos mesmos a BPMN oferece através de uma 

representação gráfica facilidades para sua rápida assimilação, permitindo o 

planejamento, especificação e modelagem dos processos pelas pessoas que 

projetam e gerenciam os processos (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT 

INITIATIVE, 2004).  

O mesmo ainda se mostra como uma excelente ferramenta de documentação.   

A especificação BPMN padroniza a notação e a semântica dos Business Process 

Diagram (BPD) permitindo assim a utilização de um mecanismo de comunicação 

unificado dentro do universo de modelagem e gerenciamento de processos. 

Exemplos de outras notações que foram consideradas pelo grupo de trabalho do 

BPMI que criou o BPMN estão: Diagrama de Atividade UML, IDEF, ebXML BPSS, 

Activity-Decision Flow (ADF) Diagram, RoserraNet, LOVeM, Event-Process Chains 

(EPCs). (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT INITIATIVE, 2004) 

O BPMN define o conjunto de objetos que podem ser utilizados na composição de 

um BPD assim como as suas regras de utilização. 

Os objetos BPMN são classificados nos seguintes grupos: 

1) Objetos de Fluxo; 

2) Objetos de Conexão; 

3) Raia de Piscina; 

4) Artefatos. 
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Os objetos de fluxo são os principais elementos gráficos e eles definem o 

comportamento do Processo de Negócio. Entre os objetos de Fluxo temos: 

1) Evento – algo que acontece durante o curso de um processo. Eles afetam o 

fluxo do processo agindo como um gatilho que dispara um novo conjunto de 

atividades ou então determina o seu resultado. Existem três tipos: início, 

intermediário e fim. 

2) Atividade – As atividades definem os elementos que compõem as etapas do 

processo. Uma atividade pode ser do tipo tarefa, quando a atividade é 

atômica ou subprocesso (composição de duas ou mais tarefas). 

3) Portais – são utilizados para controlar a convergência ou a divergência de 

múltiplos fluxos. 

Já os objetos de Conexão são os responsáveis por orientar os objetos de fluxo 

indicado a ordem em que os mesmos acontecem. Entre as possibilidades de objetos 

de conexão temos: 

4) Fluxo Seqüencial – é utilizado para indicar a ordem em que as atividades 

acontecem no processo. 

5) Fluxo de Mensagem – é utilizado para indicar o fluxo de comunicação entre 

duas entidades que no caso do BPMN são representados por diferentes Pools 

(Piscinas). 

6) Associação – é utilizada para associar informação com objetos de fluxo. 

As raias de piscinas oferecem uma maneira de agrupar as responsabilidades 

inerentes aos objetos de fluxo. Elas oferecem duas opções de agrupamento: 

7) Piscina – representa participante do Processo 

8) Raia – representa uma subpartição dentro de uma piscina (Pool) ou 

participante. Seu objetivo é organizar e categorizar as atividades dentro de 

uma Piscina. 
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Os artefatos são utilizados para prover informação adicional ao processo. O BPMN 

define e padroniza apenas quatro artefatos, fica a critério dos projetistas e usuários 

de BPMN criarem quantos artefatos adicionais considerem necessários. Os artefatos 

padronizados na época da pesquisa desta dissertação são Objeto de Dados, Grupo, 

e Anotação. 

Para uma lista completa com os objetos BPMN e seus respectivos símbolos, veja na 

seção de anexos. 

 

2.6 REFERÊNCIA PARA QUALIDADE DE PROCESSOS – CMMI 

 

No intuito de se especificar e modelar uma fábrica de software através de processos 

inevitavelmente e imediatamente decorre-se na questão da qualidade.  

Modelar processos de alta eficiência e eficácia é resultado de um projeto de 

processos de qualidade (CAPUTO, 2003). E assim sendo, especificar e modelar 

processos de uma fábrica de software com qualidade se faz necessário para 

qualquer tentativa realista que vise à criação de uma fábrica de software. 

Qualidade é um tema bastante discutido nos dias atuais em que esta pesquisa foi 

realizada e uma farta bibliografia aborda a questão através de comparações. 

Comparações essas que se iniciam através da definição de normas de qualidade 

mais genéricos com a ISO9000. Evolui para os trabalhos realizados pela 

Universidade Carnegie Mellon com a criação do modelo de referência CMM.  

O trabalho realizado pelo grupo de estudos SPICE, o qual culmina com a publicação 

da norma ISO15504 (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION,1999). E o modelo de referência CMMI (―framework‖) 

produzido em paralelo por Carnegie Mellon. 

Como maneira de embutir cuidados com a qualidade dos processos a serem 

modelados, lança-se mão a um dos normas ou modelos de qualidade existentes. O 

atual estado da arte observa-se nas publicações de Carnegie Mellon através de seu 
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modelo CMMI. E devido o intuito de utilizar o estado da arte é que se lança mão de 

sua utilização nesta dissertação. 

O modelo CMMI oferece orientação que encoraja a melhoria de processos em 

organizações de qualquer estrutura. (CARNEGIE MELLON SOFTWARE 

ENGINEERING INSTITUTE, 2002) 

Inicialmente desenvolvidos como modelos independentes tais como os denominados 

CMM para engenharia de software, CMM para engenharia de sistemas, CMM para 

aquisição de software, CMM para gerenciamento e desenvolvimento da equipe de 

trabalho entre outros. O modelo CMMI é a sua natural evolução ao considerar todas 

as respectivas disciplinas de forma integrada. 

As motivações de uma abordagem integrada destacam-se, sobretudo pelos 

aspectos econômicos que tendem a diminuir quando se tem treinamentos, 

avaliações e melhorias aplicadas de forma holística na organização (CASS, 2002). 

Assim sendo, o modelo CMMI pode ser observado como um pacote de produtos 

(CMMI Product Suite) que fazem uso dos conceitos CMMI. Entre estes produtos 

destacam-se o ―framework‖ CMMI, modelos conceituais, métodos de avaliação, 

materiais de avaliação, e vários tipos de treinamentos decorrentes. 

Entretanto, é o Framework CMMI, a estrutura básica que organiza os componentes 

do CMMI, quem acomoda as múltiplas disciplinas que se fazem relevantes e 

necessárias na especificação e modelagem de fábrica de software abordadas por 

esta dissertação. De forma a suportar uma variada gama de possibilidades o mesmo 

é composto de diversos elementos que juntos configuram um ―framework‖. Os 

elementos que compõem tal framework ganham o nome de componentes. Os 

componentes que formam o Framework CMMI são: 

Níveis de Maturidade: é a classificação de potencial e maturidade conferida a um 

conjunto específico de processos presentes na produção de software com o intuito 

de prover uma forma unificada de previsão de seu comportamento futuro. 

(CARNEGIE MELLON SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE 2002). No modelo 

CMMI existem duas formas de representação dos níveis de maturidade: 
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Estagiada – oferece uma seqüência de melhorias progressivas e definidas. É a 

evolução do modelo e que guarda compatibilidade com o modelo anterior SW-CMM. 

Contínua – oferece flexibilidade quanto à ordem em que as melhorias melhor se 

adaptam para alcançar os objetivos de negócio da organização. Apresenta a 

evolução do modelo CMMI oferecendo compatibilidade com a norma ISO/IEC 15504.  

No modelo CMMI utilizando a representação estagiada temos cinco níveis de 

maturidade. A Saber: 

Nível Descrição 

1. Inicial Processos ad hoc e caóticos. Ausência de um ambiente 

estável.  

2. Gerenciado Processos planejados, desempenhados, medidos e 

controlados 

3. Definido Processos bem caracterizados e compreendidos, além de 

descritos em padrões, procedimentos, ferramentas e 

métodos. 

4. 

Quantitativamente 

Gerenciado 

Processos têm alguns de seus subprocessos controlados 

através de técnicas quantitativas e estatísticas com 

objetivos de aumento de qualidade e o desempenho do 

processo. 

5. Otimizado Os processos são continuamente melhorados com base 

em entendimentos quantitativos e estatísticos baseando-

se nas causas. Melhorias ocorrem de forma incremental e 

ou inovação tecnológica.  

 

Tabela 1 - Níveis de Maturidade CMMI na representação estagiada 
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Processos: é a unidade a ser ou melhorada ou avaliada.  No CMMI um processo 

pode ser tanto um conjunto de atividades como uma única atividade. A atividade 

então é mapeada para implementação de uma ou mais práticas (veja definição de 

práticas específicas e genéricas) definida pelo modelo CMMI e que então são 

utilizadas para caracterizar o nível de maturidade que se encontra o processo. Em 

CMMI o conceito de Processo gerenciado é definido para os processos que são 

planejados e executados conforme a sua descrição. 

Áreas de Processos: conjuntos de processos e tarefas relacionados e aplicados em 

conjunto para a obtenção de resultados em uma determinada prática. Na 

representação estagiada do CMMI as áreas de processos são agrupadas dentro dos 

níveis de maturidade. 

Objetivos Específicos: relaciona-se a uma Área de Processo. É uma entre as 

várias características que devem ser observadas de forma a satisfazer e comprovar 

a implementação da Área de Processo em questão. 

Práticas Específicas: é uma atividade que é considerada importante existir para se 

atingir um objetivo específico. 

Características Comuns: São os componentes que organizam as práticas 

genéricas de uma área de processo visando prover qualificação. As possibilidades 

de Características Comuns são: CO (Commitment to Perform); AB (Ability to 

Perform); DI (Directing Implementation); VE (Verifying Implementation).   

Objetivos Genéricos: tem a mesma função de um objetivo especifico, porém, 

recebem a designação de genérico, pois é uma característica que deverá ser 

observada em mais do que uma área de processo. 

Práticas Genéricas: é o nome que se utiliza para as práticas necessárias para a 

comprovação de um objetivo genérico e são compostos de características comuns. 

Tem a mesma função de uma prática específica, porém, aparecem para os Objetivos 

genéricos. 

Elaboração de Prática Genérica: componentes do framework CMMI com objetivo 

de prover informação e direcionamento adicional a uma prática genérica, tornando-a 
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individualizada para uma determinada área de processo. (CARNEGIE MELLON 

SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE, 2002) 

 

Figura 1 - Diagrama em blocos dos componentes do Framework CMMI 

 

A figura 1 mostra como que os conceitos de Objetivos Específicos e Genéricos são 

associados a uma específica área de processo que por sua vez é decorrente do 

nível de maturidade em observação e como que estas conduzem a identificação de 

Práticas Genéricas ou Práticas Específicas.  

Faz-se observar que os conceitos CMMI aqui apresentados adicionam-se como 

detalhamento dos conceitos definidos pela norma ISO/IEC12207. Dentro do contexto 

do modelo CMMI existe o componente básico chamado Processo, o qual é sempre 

avaliado sobre a ótica de seus subcomponentes podem ou não estar presentes no 

momento de sua avaliação. Tais subcomponentes sob o ponto de vista do modelo 
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CMMI recebem nomes específicos, porém a luz do ponto de vista da norma 

ISO/IEC12207 são atividades, tarefas ou ainda aspectos descritivos de tais 

atividades. 

No contexto desta dissertação, por questões práticas, usar-se-á apenas a taxonomia 

simplificada determinada pela norma ISO/IEC12207 a qual faz referência a 

processos, atividades e tarefas. 

No próximo capítulo aplicar-se-á de forma incremental todos os conceitos tratados 

neste capítulo de forma a compor um método alternativo que viabilize a 

especificação e modelagem de uma fábrica de software. 
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3 MÉTODO DE ESPECIFICAÇÃO E MODELAGEM DE 

PROCESSOS 

 

Este capítulo apresenta-se na mesma ordem seqüencial que se deu esta pesquisa: 

Começa com a definição de um modelo conceitual para o ciclo de vida de 

desenvolvimento de processos para fabrica de software o qual será também 

denominado de forma resumida como modelo conceitual do ciclo de vida de 

processo. 

Apresenta o método de especificação e modelagem de processos para a fábrica de 

software que é instanciado a partir do modelo conceitual apresentado com a 

utilização das normas ISO12207, RM-ODP e modelos CMMI e BPM. 

Também, descreve as fases e atividades que compõem o método de especificação e 

modelagem de processos e termina com indicações de utilização do método em 

diferentes contextos. 

A Figura 2 mostra graficamente a seqüência como que cada elemento pesquisado e 

construído nesta dissertação conduz ao próximo: Parte-se do modelo conceitual do 

ciclo de vida de processo, chega-se ao método de especificação e modelagem, e 

então, no capítulo seguinte, aplica-se o método em a sua primeira utilização 

experimental através da geração de um estudo de caso com dados reais. 
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Figura 2 – Produtos gerados pela pesquisa 

 

No intuito de se produzir software de maneira previsível e controlada adota-se 

gerenciamento e padronização de processos como premissa básica. Para tanto se 

faz necessário entender e dominar a complexidade inerente a tais processos de 

produção de software, uma vez que os mesmos estão sujeitos a diversas 

configurações e combinações possíveis das atividades e tarefas que os compõem. 

O método proposto neste capítulo permite lidar com as seguintes complexidades 

existentes na definição do processo de software: 

 Distribuição física das atividades: um processo pode ter suas atividades 

acontecendo em diferentes localidades físicas; 

 Composições de processos por subprocessos: situação em que um determinado 

processo tem atividades que são na verdade um conjunto de atividades que 

acabam compondo um processo menor que precisa ser inteiramente executado 

para a realização completa da tarefa que o contém. 
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 Dependências entre processos: dependências ocorrem por diversas razões. 

Pode ser devido a processos que compartilham informações com outros 

processos que paralelo. Devido ao fato de um processo necessitar de resultados 

produzidos por outros processos. Ou ainda devido a um processo ser auxiliar, 

compor ou suportar outro processo. 

 Fluxo de informações: Transporte de informações que são necessárias e 

trocadas entre os diversos participantes de um determinado processo.  

 

3.1 MODELO CONCEITUAL: CICLO DE VIDA DE PROCESSOS 

 

Intuitivamente é possível observar que uma fábrica de software existe a partir do 

momento que existem implantados e utilizados um conjunto mínimo de processos 

básicos os quais conduzem a produção de software. Até que isso aconteça, passos 

anteriores foram dados, tais como planejamento, alocação física, contratação de 

pessoal, regras de comunicação, conquista de cliente, venda de projeto, entre outros 

apenas para citar alguns. Tais passos compõem um conjunto de processos também.  

O conjunto de todos os processos com suas respectivas atividades e tarefas 

necessárias para conceber, projetar, implantar até operar uma fábrica de software é 

o que se define neste trabalho como o ciclo de vida de desenvolvimento de 

processos de uma fábrica de software. 

O ciclo de vida de processos de uma fábrica de software determina um processo que 

conduz a criação de um conjunto de outros processos que quando observados em 

conjunto definem uma Fábrica de Software. 

Observações feitas comparando atividades envolvidas nos processos utilizados para 

desenvolvimento de software e os equivalentes utilizados para definição de 

processos de software identificaram diversas semelhanças (OSTERWEIL, 1997).  

A partir do fato de existiram tais semelhanças, que até conduziram a proposição de 

que processos de software são também software (OSTERWEIL, 1997), introduz-se a 
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teoria de objeto processo a qual permite ter um processo sendo representado pela 

abstração de uma classe e instanciado em objeto. 

Com a equivalência entre processos de software e software elege-se entre as 

opções de formulação de hipótese científica (MÁTTAR NETO, 2002) que sustente a 

definição do ciclo de vida de processos para fábrica de software o principio 

indutivista.  

O método científico baseado no princípio indutivista define que um paradigma  

existente é aplicado de maneira equivalente ao se notar características semelhantes 

entre dois fenômenos observados (MÁTTAR NETO, 2002) e (SAHAKIAN, 2005). 

Desta maneira, um objeto que é utilizado para representar uma entidade de um 

sistema de informação terá seu equivalente objeto processo sendo utilizado para 

representar entidades do domínio de processos. 

Ampliando-se a observação dos objetos processos para uma visão onde se analisa 

sua natureza de coexistência e relacionamento com outros objetos processos 

identificam-se relações de dependência entre os mesmos.  

Convenciona-se que as regras de relacionamento entre os elementos de uma 

estrutura podem ser do tipo composição, generalização, ordenação, agregação, 

interfaces e interdependências (CARNEGIE MELLON SOFTWARE ENGINEERING 

INSTITUTE, 2002). 

Citam-se algumas dessas dependências no domínio dos processos dizendo que 

cada uma delas define uma visão diferente de sua análise. Exemplos: 

 Interdependência devido à hierarquia de autoridade para tomada de decisões: 

situação em que uma atividade de um determinado processo envolve autorização 

da continuidade de outro processo; 

 Ordenação ou ordem temporal de atividades: dado um determinado processo 

suas atividades seguem uma seqüência no tempo predeterminada para 

acontecer, as quais podem ser pré-condições de outras atividades de outros 

processos; 
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 Agregação devido à distribuição física: o processo acaba sendo dividido em 

processos menores que acontecem nas diferentes localidades e precisam ser 

posteriormente sincronizados; 

 Interfaces para definição de fluxo de informação: A informação de um processo 

alimenta outro processo sendo assim necessário haver concordância na troca de 

informações para sua execução; 

 Composição ou Agregação: onde um processo mais complexo se compõe de ou 

agrupam outros processos mais simples. 

De forma análoga a aquela que se induziu o objeto processo, induz-se também o 

conceito de visões arquiteturais () de processo como sendo uma representação do 

conjunto dos objetos processos juntamente com as regras de relacionamento e 

dependência existente entre eles quando analisadas sob uma determinada ótica.  

 

Ainda se observam semelhanças e equivalências conceituais entre processos de 

software e sistemas de informação (Software) nas seguintes atividades: 

 Elicitação de requisitos: identificar as necessidades que devem ser atendidas 

ao se construir o sistema de informação ou o processo de software; 

 Planejamento de Estruturas Estáticas: identificação dos principais elementos 

que farão parte do sistema de informação ou do processo; 

 Planejamento da dinâmica temporal: definição da ordem dos acontecimentos 

de um sistema de informação e a ordem de execução das tarefas de um 

processo avaliado a luz da dimensão do tempo; 

 Abstração: utilização de diferentes níveis de abstração para tratar de forma 

conveniente tanto de complexidades observando apenas os fenômenos mais 

relevantes como para ser específico em detalhes seja de sistemas de 

informação ou processos. 
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Uma adequada técnica para manipulação da complexidade de tais dependências é 

buscado para assim poder definir os processos que compõem uma fábrica de 

software.  

 

Com as acima citadas equivalências existiam elementos suficientes para induzir 

através de analogia o paradigma do ciclo de vida de desenvolvimento de software 

para um paradigma equivalente de um ciclo de vida de desenvolvimento de 

processos para fábrica de software. 

Assim sendo, aplicou-se o princípio Indutivista do método científico partindo das 

atividades e objetivos existentes dentro de cada etapa do já conhecido paradigma do 

ciclo de vida do desenvolvimento de software, então, poder definir quais seriam as 

respectivas etapas, objetivos e atividades equivalentes no desenvolvimento de 

processos.  

O resultado foi um modelo conceitual baseado (induzido) no paradigma do ciclo de 

vida de desenvolvimento de software, mas que tem por objetivo desenvolver 

processos de uma fábrica de software.  

 A Figura 3 mostra graficamente a substituição do objeto software dentro do 

paradigma do ciclo de vida de Software pelo objeto processo e assim dá origem a 

indução do paradigma do Ciclo de vida dos processos para fábrica de software. 
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Figura 3 - Indutivismo aplicado ao paradigma do Ciclo de Vida de Software. 

 

Define-se assim então que o Modelo Conceitual do Ciclo de Vida de Processos para 

uma fábrica de software é a indução do Paradigma definido pelo Modelo do Ciclo de 

Vida de Software (SCACCHI, 2001), também conhecido como modelo cascata de 

desenvolvimento de software, para o objeto processo.  

Devido à grande variedade de diferentes combinações de etapas que compõem o 

modelo do ciclo de vida de software propostas nas diversas literaturas de engenharia 

de software (PRESSMANN, 2001), (SOMMERVILLE, 2003), (JACOBSON et al, 

2001), (KRUCHTEN, 2001), (SCACCHI, 2001) e (ROYCE, 1987) adota-se para este 

trabalho uma seqüência de apenas cinco etapas. 

As cinco etapas do modelo do ciclo de vida de software adotado nesta pesquisa 

usam como referência um subconjunto do modelo inicialmente proposto por Royce 

(SUMMERVILLE, 2003) formado de por cinco etapas. A Saber: Requisitos, 

Especificação, Modelagem, Projeto e Implementação. 

Nos próximos dois tópicos estão detalhadas e explicadas as etapas que compõem o 

Modelo Conceitual do Ciclo de vida de processos para fábrica de software 

resultantes desta indução científica; e sua instanciação usada para a criação do 

método. 
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3.1.1 ETAPAS DO MODELO CONCEITUAL 

 

A execução do conjunto de todas as etapas do Modelo conceitual propõe-se a 

conduzir a criação dos processos necessários a uma fábrica de software.  Como 

decorrência da indução do paradigma do ciclo de vida de desenvolvimento de 

software adotado com cinco etapas conceituais tem-se no modelo conceitual do ciclo 

de vida do desenvolvimento de processos para fábrica de software, ilustrada na 

figura 4, equivalentes cinco etapas.  

 

 

Figura 4 - Etapas do Modelo Conceitual do Ciclo de Vida de Processos 
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A descrição e explicação das etapas do modelo conceitual do ciclo de vida de 

desenvolvimento de processos para fábrica de software podem ser observadas a 

seguir:  

PRIMEIRA ETAPA 

Elicitação dos Objetivos da Fábrica de Software: etapa inicial onde se busca 

identificar as estratégias de negócio perseguidas pela fábrica de software, as 

escolhas de ordem competitivas, o contexto de negócio e as preferências 

administrativas que vão dar o direcionamento do racional que então será utilizado 

nas decisões e escolhas que a empresa adotará ao produzir software. 

 Estes objetivos da fábrica de software também deverão ser os mesmos elementos 

que orientarão o desenvolvimento dos processos da fábrica. O resultado desejado 

com esta etapa é a identificação da lista completa de objetivos os quais serão 

chamados de simplesmente requisitos da fábrica ou também de requisitos dos 

processos da fábrica de software. 

SEGUNDA ETAPA 

Especificação de Processos: etapa onde se objetiva definir o escopo dos processos 

da fábrica de software de forma a atender todos os objetivos que foram elicitados na 

fase anterior. Nesta etapa ocorre a identificação de quais serão os processos de 

fábrica de software mínimos para suportar cada um dos requisitos de processo 

elicitado. 

Ocorre a identificação em alto nível de abstração de quais são os processos que 

permitem com que se atendam cada objetivo de negócio identificado na primeira 

etapa. E com isso possam ser contemplados pela futura fábrica de software que está 

sendo desenvolvida. Deseja-se ao fim desta etapa obter a lista completa dos 

processos que serão trabalhados em maior profundidade na modelagem e projeto 

dos processos. 
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TERCEIRA ETAPA 

Modelagem de Processos: nesta etapa é onde se estuda as complexidades, tais 

como relacionamentos, dependências e limitações dos processos que formarão a 

fábrica de software e os organiza na melhor configuração possível.  

A configuração de organização do conjunto dos processos da fábrica de software 

com suas respectivas regras de relacionamento, ou seja, as visões arquiteturais de 

processos da fábrica de software é o que se espera como resultado e produto final 

desta fase.  

Para se obter este produto final desejado deve-se fazer uso de técnicas de análise e 

modelagem tais como abstração em objetos, decomposição em estruturas mais 

simples, ou outras, que permitam o entendimento completo do domínio dos 

processos da fábrica de software e conduza até a sua adequada organização final. 

Ainda é considerado nesta etapa fazer diferentes configurações arquiteturais dos 

processos durante a busca pela melhor configuração de relacionamento entre os 

processos.  

Como resultado final desta etapa deve-se obter os documentos que representam as 

visões arquiteturais de processos, informação, local, responsabilidade e perfil para a 

fábrica de software. 

QUARTA ETAPA 

Projeto de Processos: nesta etapa é onde ocorre o detalhamento e 

dimensionamento dos processos em suas respectivas atividades e tarefas.  

Nesta etapa, as atividades e tarefas devem ser dimensionadas numericamente em 

quantidades, ordenadas temporalmente e sincronizadas pelo fluxo de informação 

dos processos. Devem-se definir os detalhes das características específicas dos 

processos, tais como seus nomes finais respeitando convenções de nomes e 

eventuais utilizações de prefixos, especificação de conteúdo e formato de artefatos, 

responsabilidades associados ao seu comportamento temporal, suas respectivas 

interações com outros processos, entre outros.  
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Faz-se ainda necessário que a descrição dos processos da fábrica seja feita em 

notação específica para representação de processos (exemplo: BPMN) os quais 

serão também utilizados como documentação dos processos da Fábrica de Software 

para a implementação. Como resultado desta fase espera-se a obtenção da 

especificação detalhada de como se implementar o conjunto de processos. 

QUINTA ETAPA 

Implementação de Processos: A última etapa do modelo conceitual envolve a 

transformação do conjunto de informações que estão no domínio da representação 

abstrata dos processos da fábrica de software para o domínio da utilização dos 

mesmos, o que se definirá como implantação da Fábrica de Software. É quando a 

documentação que descreve os processos passa a ser utilizada para a finalidade de 

produzir software.  

A implementação dos processos conduz a implantação da fábrica de Software. As 

atividades de implementação da fábrica de software envolverão não apenas 

adequação de infra-estrutura física e recursos, mas também treinamento e 

adequação comportamental dos recursos humanos envolvidos nos novos processos, 

tanto recursos internos como externos a fabrica de software.  

Será considerado para esta fase apenas as atividades de implementação de 

controle do fluxo de trabalho (workflow) dos processos projetados na quarta fase. 

Esta atividade implantação de workflow usar-se-á a denominação de formalização 

dos processos da fábrica de software. 

 

Uma vez que as etapas do modelo conceitual do ciclo de vida do desenvolvimento 

de processos para Fábrica de Software estão definidas, instanciar-se-á o mesmo 

usando modelos e normas para que se possa constituir o método de especificação e 

modelagem de fábrica de software. O próximo tópico é dedicado a instanciação do 

modelo conceitual e assim gerar o método 
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3.1.2 INSTÂNCIA DO MODELO CONCEITUAL: O MÉTODO 

 

A instanciação de cada etapa do modelo conceitual do ciclo de vida do 

desenvolvimento de processos para uma fábrica de software descrito no tópico 

anterior para uma situação específica origina as etapas do método de especificação 

e modelagem da fábrica de software.  

Embora todas as etapas do modelo conceitual devam ser trabalhadas, é nas etapas 

dois e três do mesmo, onde ocorre a maior parte da combinação de normas e 

modelos distintos tais como RM-ODP, CMMI e Norma ISO/IEC 12207. 

 

Figura 5 - Modelos e Normas usados na instanciação do Modelo Conceitual 
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E é então desta forma que se chega às etapas instanciadas do modelo e com isso a 

descrição do método de especificação e modelagem de Fábrica software nas 

seguintes seqüências de atividades:  

1) Definição de Requisitos da Fábrica através da elicitação dos objetivos de 

negócio à luz de um nível mínimo de qualidade recomendada pelo modelo 

CMMI. Esta atividade é resultado da instanciação da primeira etapa do 

modelo conceitual - Elicitação dos Objetivos da Fábrica de Software. 

2) Especificação dos processos mínimos que atendam aos requisitos da fábrica 

de software utilizando o vocabulário definido pela norma ISO/IEC 12207. Esta 

atividade é resultado da instanciação da segunda etapa do modelo conceitual 

– Especificação de Processos.  

3) Abstração dos processos em Objetos processos.  Esta atividade é resultado 

de parte da instanciação da terceira etapa do modelo conceitual - Modelagem 

de Processos. 

4) Identificação de cinco (5) visões arquiteturais baseadas em visões RM-ODP 

diagramados em classes. Esta atividade também é resultado da instanciação 

da terceira etapa do modelo conceitual - Modelagem de Processos. 

5) Detalhamento dos processos com respectivo mapeamento de sua 

representação de classes para BPMN. Esta atividade é resultado de uma 

pequena parte da instanciação da terceira etapa do modelo conceitual e da 

quarta etapa - Modelagem de Processos e Projeto de Processos 

respectivamente. 

6) Configuração de uma ferramenta de gerenciamento de fluxo de atividades 

(workflow) dos processos projetados. Esta atividade é instanciação da quinta 

etapa do modelo conceitual (Implantação de Processos) já com seu escopo 

reduzido para o que foi definido no modelo conceitual como formalização de 

processos.  

A figura 6 oferece uma representação gráfica de como que as fases do modelo 

conceitual do ciclo de vida de processos para fábrica de software que estão não 
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primeira linha, são instanciadas e assim produzem as atividades do método de 

especificação e modelagem de fábrica de software na terceira linha.  

Na segunda linha da figura 6 é possível observar os modelos e normas que são 

utilizados na instanciação de cada etapa do modelo conceitual.  

Com isso a primeira etapa o modelo CMMI é utilizado como referência na geração 

de um conjunto mínimo de requisitos de processos necessários para produção de 

software dentro de padrões estabelecidos de qualidade.  

A segunda etapa a norma ISO12207 entra em cena para auferir sua terminologia na 

especificação de processos de forma a garantir um universo finito de opções de 

processos.  

Na terceira etapa ocorre a modelagem de processos no modelo conceitual que faz 

uso da representação processos em objetos através de diagramas de classe UML 

(RUMBAUGH, 2003). As relações entre os processos são estudados sob as cinco 

diferentes visões RM-ODP conduzindo a produção das visões arquiteturais dos 

processos (KRUCHTEN; SELIC; KOZACZYNSKI, 2001). Ainda na terceira etapa 

acontece uma modelagem temporal que faz uso do BPM para sincronizar as 

atividades dos processos na linha do tempo. 

A quarta etapa usa a notação BPMN para então detalhar os processos e os 

representar em notação de processo de negócio. 

A quinta etapa limita sua instanciação através da configuração dos processos 

desenvolvidos em um sistema de gerenciamento de workflow. 
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Figura 6 – Etapas e Atividades do Método 
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3.2 ATIVIDADES DO MÉTODO 

 

Nos próximos tópicos são detalhados cada atividade do método resultante da 

instanciação do modelo conceitual e dissertado sobre cada uma das respectivas 

técnicas utilizadas.  

 

3.2.1 REQUISITOS COM QUALIDADE CMMI 

 

Identificar quais os requisitos indispensáveis que darão origem aos processos da 

fábrica de software é o grande objetivo desta atividade. 

Para tanto é necessário reunir a maior quantidade possível de informações 

relevantes. Sugere-se explorar os diferentes contextos de cenários onde cada 

fábrica de software é inserida, tais como: 

 Leis locais: legislações que possam forçar a inclusão de novas atividades no 

processo. 

 Dados sobre a maturidade econômica do mercado: quantidade e qualidade de 

possíveis clientes em potencial, concorrência que podem forçar ou não a adoção 

de atividades extras para os processos. 

 Domínio da atividade de aplicação, também conhecidos como setor industrial, 

que a empresa atua fazendo softwares: cada domínio de atividade de aplicação 

tem demandas específicas a que convém observar como são refletidas nos 

processos que serão definidos; 

 Tecnologias utilizadas: A imposição de determinadas tecnologias seja por opção 

ou não, podem adicionar ou eliminar atividades e tarefas dos processos; 

 Oferta de mão de obra: recursos humanos capacitados podem e devem ser 

considerados como insumos e ou ferramentas em atividades dos processos; 
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A elicitação dos objetivos de negócio conduzirá aos requisitos de processos para 

fabrica de software. E para tanto se deve fazer a identificação das limitações de 

ordem financeira, física, recursos humanos e assim por diante que são decorrentes 

das informações colhidas. 

Neste método propõe-se que esta atividade se faça através de entrevistas com os 

“stakeholders”, ou seja, as partes interessadas da empresa. A seguir sugerem-se 

algumas perguntas que podem ter seu escopo aumentado ou diminuído conforme o 

nível de conhecimento prévio do entrevistador. Porém, aconselha-se que se façam 

ao menos uma pergunta para cada um dos quatro grupos de assuntos: 

Pontos Fortes do Negócio. O entrevistador elaborar perguntas que visem entender 

quais são as razões que motivam os ―stakeholders” , ou seja, as partes interessadas 

a constituírem a fábrica de software. 

Pontos Fracos do Negócio. Neste grupo de assunto o entrevistador deve através de 

perguntas explorar quais são as dificuldades, condições e limitações que os 

―stakeholders” tem quanto a constituir a fábrica de software. 

Desvantagens ao Negócio. Neste grupo de perguntas o entrevistador deverá 

explorar desvantagens de forma comparativa com os concorrentes e com isso 

entender quais as ameaças que deverão ser minimizadas. 

Vantagens do Negócio. Neste grupo de perguntas o entrevistador deverá levantar 

quais a vantagens quando comparado aos concorrentes que existe na proposta de 

fábrica de software. Tais vantagens devem ser bem exploradas de forma a manter e 

pronunciar a vantagem competitiva. 

Somando-se as respostas formuladas sobre os assuntos sugeridos, deve-se ainda 

acordar com os “stakeholders” qual será o nível de qualidade CMMI que se deseja 

para os processos da fábrica de software. 

Baseado nas respostas dos entrevistados e mais o nível de qualidade definido 

deverá ser produzida uma lista de requisitos da fábrica de software que deverá ser 

ainda negociada e aprovada pelos ―stakeholders”. Para o nível de qualidade do 

processo de software determinado pelos ―stakeholders” deve-se ainda adicionar o 



60 

 

seu respectivo conjunto de requisitos de processos ao conjunto de requisitos 

identificados pelas entrevistas. 

É sabido no Ciclo de vida do desenvolvimento de software que nem sempre a 

elicitação de requisitos consegue obter cem por cento de sucesso quando não 

realizada de forma iterativa (KRUCHTEN, 2001). 

Mudanças na lista de requisitos impactam em trabalhos já realizados nas etapas 

subseqüentes. Por isso é muito importante gerenciar toda e qualquer adição, 

subtração ou alteração que se faça na lista de requisitos durante todo o projeto do 

ciclo de desenvolvimento de processos para fábrica de software. 

Em momentos de tomadas de decisão nas etapas de especificação e modelagem 

onde existir mais de uma solução, deve-se recorrer à lista de requisitos para garantir 

o alinhamento com os objetivos de negócio. 

A proposta para o documento final com a lista de requisitos deverá conter no mínimo 

as seguintes informações de Item, Nome, Descrição, Prioridade (que pode ser Alta, 

Média, ou Baixa), Relevância (que pode ser Alta, Média, ou Baixa), e Impacto (que 

pode ser Alta, Média, ou Baixa).  Estes três últimos elementos são dados que podem 

em caso de necessidade auxiliar na priorização ente os requisitos. 
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Requisitos da Fábrica de Software 

# Requisito Nome Descrição Prioridade Relevância Impacto 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

Tabela 2 – Diagrama para Organização de Requisitos 

 

Uma vez que a lista de requisitos está disponível, ou seja, aprovada pelos 

“stakeholders”, então, começam-se os trabalhos de especificação dos processos 

necessários, a assunto do próximo tópico. 
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3.2.2 ESPECIFICAÇÃO ADERENTE A ISO/IEC12207 

 

O Ponto de partida para a especificação dos processos que formarão os processos 

da fábrica de software está na lista de requisitos de negocio. É a partir dela que se 

inicia a procura na lista da descrição genérica dos processos do ciclo de vida de 

software definidos pela Norma ISO/IEC12207 que venham a permitir o imediato 

suporte ao requisito em questão. 

Com a utilização da norma, monta-se a lista de processos genéricos que acaba por 

se restringir em apenas dezessete (17) processos básicos, o que ajuda a diminuir a 

complexidade e imediatamente permitira conduzir ao modelo inicial de o que virá a 

se transformar nos processos da fábrica de software. 

Todos os participantes da equipe do projeto de desenvolvimento dos processos da 

fábrica de software poderão fazer uso do seguinte formulário para identificar se 

todos os requisitos estão sendo contempladas por pelo menos um (1) processo da 

norma ISO/IEC12207. 

O formulário contém uma linha para cada Requisito da fábrica de Software que 

então é resumido nos campos da primeira coluna. Todas as outras 17 colunas 

representam cada uma, um dos processos que a norma ISO12207 classifica em três 

grandes grupos de processos. 
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 Processos 

Primários 

Processos de Suporte Processos de 

Organização 

Requisitos A S D O M D CM QA VE VA JR AU PR MM IF IP T 

#1                  

#2                  

#3                  

#4                  

#5                  

#6                  

#7                  

#8                  

 

Tabela 3 - Formulário Relacionamento Requisitos-Processos 

 

 A adoção de acrônimo para representar os processos é apenas visando simplificar e 

não poluir o formulário. E assim temos as seguintes equivalências:  

A: Acquisition – Processo que conduz a Aquisição de software de terceiros 
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S: Supply – processo que conduz ao Fornecimento de software a terceiros 

D: Development – processo para o Desenvolvimento 

O: Operation – processo de operação de uma aplicação já existente e instalada 

M: Maintenance – processo para manutenção de software já existente 

DO: Documentation – processo de documentação 

CM: Configuration Management – processo para gerenciamento de configuração 

QA: Quality Assurance – processo de aferição de qualidade 

VE: Verification – processo de verificação de código 

VA: Validation – processo de validação de software 

JR: Joint Review – processo de revisão 

AU: Audit – processo de auditoria 

PR: Problem Resolution – processo para resolução de problemas 

MM: Management – processo de gerenciamento 

IF: Infrastructure – processo para infraestrutura  

IP: Improvement – processo de melhoria 

T: Training – processo de treinamento 

A equipe de projeto deverá fazer um X na intersecção linha coluna sempre que um 

requisito da fábrica (que está na linha) puder ser contemplado através de um 

processo ISO/IEC12207 (que está na coluna). 

Alguns requisitos poderão ter seu escopo coberto através da combinação de um ou 

mais processos. Entretanto, existirão alguns requisitos que poderão não ser 

contemplados pelos processos da norma.  
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Para este último caso, faz-se então necessário a descrição de um novo processo em 

alto nível de detalhes utilizando o mesmo padrão de nomenclatura da Norma 

ISO12207.  

O que se objetiva neste momento é fazer com que a equipe do projeto consiga se 

comunicar utilizando uma linguagem comum, onde os processos são formados por 

atividades e tarefas. 

 

O próximo passo, ainda nesta fase, é determinar como que os requerimentos de 

qualidade do processo de software CMMI também sejam contemplados.  

É interessante observar que se fez a escolha de fase anterior apenas identificar 

junto aos ―stakeholders” qual o nível de maturidade e capacidade CMMI é desejado. 

É nesta etapa, que o nível CMMI escolhido é então detalhado e especificado em 

requerimentos que os processos da fábrica deverão incorporar. 

Este detalhamento se dá através da adição, para o caso de não existir, de processos 

demandados pelo modelo CMMI.  

A identificação dos requisitos CMMI para o nível escolhidos na representação 

estagiada (em oposição ao modelo de representação contínuo) são apontados como 

subprocessos ou tarefas dentro de cada um dos processos em alto nível já 

identificados. 

Visando simplificar esta atividade também se propõem a utilização de formulários 

que contribuem para mapear cada um dos processos em alto nível com os seus 

respectivos requisitos de qualidade decorrentes para a adequação ao nível 

estagiado do modelo de software do CMMI escolhido. 

O nome deste formulário é ―Formulário de Qualidade CMMI‖. Objetiva-se com ele 

agregar objetivos genéricos e específicos para cada processo em alto nível de 

abstração. 

O formulário de Qualidade CMMI apresenta na sua primeira linha o nome do 

processo em alto Nível de Abstração definido pela norma ISO12207 que já foi 
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assinalado como presente e necessário na fase de requisitos. Para cada um dos 

processos de alto Nível de Abstração identificados deverá ser feito um formulário de 

qualidade como o exemplificado acima. 

Por isso o nome do Processo em questão deve ser preenchido na primeira linha. 

Na segunda linha é especificado o nível de maturidade que será buscado na 

modelagem da fábrica. 

A partir de então o formulário passa a ter três colunas. A primeira informa os 

objetivos específicos e genéricos, também determinados como áreas de negócio 

chave na versão CMM, que são determinadas pelo nível de maturidade determinado 

pelo formulário.  

A segunda coluna é reservada para que a equipe do projeto da fábrica de software 

marque com x quando da relevância do requisito. 

E a terceira coluna traz o processo/atividade que é requisito para aquele objetivo 

CMMI. 

A equipe de projeto da fábrica de software deve então assinalar com X sempre que 

houver um requisito na coluna três que se faz necessário e relevante para o 

processo de alto nível definido do formulário na primeira linha. 

Uma vez que a equipe de projeto da fábrica de software tenha apontado os 

requisitos de qualidade para cada processo de alto nível identificado como 

decorrente dos requisitos da fábrica de software estará pronto, então, o conjunto de 

documentos que permitirá a montagem das primeiras abstrações necessárias para a 

modelagem dos processos da Fábrica.  

As atividades de modelagem acontecem na próxima fase a qual está pronta para ser 

iniciada. 
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Processo: __________________ 

Objetivos Específicos e Genéricos da Área de Processos no Nível de Maturidade: (2- Gerenciado) 

  

(X)  

Requer   

SG 1  

Gerenciamento de 

Requisitos 

  SP 1.1 Obtém entendimento dos Requisitos  

  SP 1.2 Obtém comprometimento para os Requisitos 

  SP 1.3 Gerencia Mudança de Requisitos 

  SP 1.4 Mantém Rastreabilidade Bidirecional dos Requisitos. 

  

SP 1.5 Identifica inconsistências entre o trabalho do Projeto e os 

Requisitos 

GG 2  

Institucionaliza Processo 

gerenciado  

  GP 2.1 (CO 1) Estabelece Política de Organização. 

  GP 2.2 (AB 1) Planeja o Processo  

  GP 2.3 (AB 2) Provê recursos  

  GP 2.4 (AB 3) Atribui responsabilidades 

  GP 2.5 (AB 4) Treina pessoas 

  GP 2.6 (DI 1) Gerencia as Configurações 

  GP 2.7 (DI 2) Identifica e Envolve os Stakeholders relevantes 

  GP 2.8 (DI 3) Monitora e Controla o Processo 

  GP 2.9 (VE 1) Objetivamente Avalia a aderência 

  

GP 2.10 (VE 2) Revê a situação com a gerência de alto nível 

hierárquico. 

GG 3  

Institucionaliza Processo 

Definido  

  GP 3.1 Estabelece um Processo definido 

  GP 3.2 Coleta Informações para Melhoria 

 

Tabela 4 - Formulário de Qualidade CMMI 
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Resumindo, pode-se dizer que o resultado em termos de documentos desta etapa 

dois é o conjunto de formulários de qualidade CMMI, um para cada processo de alto 

nível, devidamente preenchidos. 

Uma observação importante é notar que o uso da norma ISO/IEC12207 agrega 

imediatamente ao método os benefícios de um vocabulário comum que será 

compartilhado pela equipe de criação da fábrica de software. 

Caso o nível de qualidade desejado seja superior ao nível dois, então, deverá ser 

repetido o preenchimento de formulários de qualidade para cada processo de alto 

nível até que se tenham todos os níveis CMMI desejados. Para o caso de se optar 

pelo nível CMMI estagiado 4 dever-se-á preencher formulário para o nível 2, 3 e 4 

para cada processo de alto nível identificado. 

 

3.2.3 OBJETOS PROCESSO E VISÕES RM-ODP 

 

A etapa de modelagem dos processos identificados como necessários para a 

criação da fábrica de software tem como objetivos promover a melhor compreensão 

das complexidades envolvidas e inerentes da definição de uma fábrica de software, 

através de uma adequada identificação e conseqüente organização dos elementos 

que compõem os seus processos.  

Para tanto, nesta etapa se propõem a utilização da abstração dos processos 

identificados na etapa anterior em objetos processos, seguindo para sua respectiva 

analise através das visões do padrão Open Distributing Processing.  

Basicamente a fase três pode ser observada através da descrição de suas 

atividades em alto nível em:  

(1) Mapeamento dos processos em Objetos Processos 

(2) Utilização das visões ODP com a seguinte semântica: 
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 Visão empresa representando os processos em alto nível de abstração e seus 

respectivos relacionamentos; 

 Visão Informação representando as informações envolvidas nos processos; 

 Visão Engenharia, Visão Computação e Visão Tecnologia representando os 

sistemas de informação da fábrica de Software. 

Ainda, utilizar-se-á mais três visões de complemento à visão processo. São elas: 

 VISÃO LOCAL para representar a distribuição física em que ocorrem os 

processos e assim endereçar possíveis requisitos ou limitações referentes à 

localização dos processos. 

 VISÃO RESPONSABLIDADE para representar a divisão lógica dos processos 

através de entidades, sejam estas humanas ou sistêmicas, que deverão de 

responsabilidade; 

 VISÃO PERFIL para representar a atribuição das entidades de 

responsabilidade agrupadas em grupos funcionais ou divididas em dois ou 

mais perfis. 

(3) Modelagem orientada a objetos para os pontos de vista ODP em diagrama de 

Classes. 

(4) Produção de um Diagrama de Classe para cada Visão ODP Processo derivado 

da visão Empresa e visão Informação. 
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Visão ODP Visão ODP Processo 

 (Semântica na Modelagem da Fábrica) 

Empresa Objetos Processo;  

Objetos Local;  

Objetos Responsabilidade; 

Objetos Perfil 

Informação Objetos Informação  

Engenharia Engenharia 

Computação Computação 

Tecnologia Tecnologia 

 

Tabela 5 - Semântica Visão ODP na Modelagem de Processos 

 

Ao final desta etapa a equipe de projeto terá realizado a análise das complexidades 

especificas inerente a fabrica de software que está sendo modelada através da 

identificação e organização das relações de seus elementos básicos estruturais.  

O conjunto de tais perspectivas que se fazem através dos diversos pontos de vista 

ODP aplicados a objetos processos pode-se de forma análoga dizer que 

representam um conjunto de visões arquiteturais da fábrica de software. 

Para tanto, inicia-se a criação de objetos processos que representarão a visão 

Processos, a partir, dos formulários gerados na etapa anterior através da seguinte 

regra: 

Cada processo identificado deverá ser considerado inicialmente um objeto processo. 

Com isso teremos um objeto processo definido para cada coluna do Formulário 

Relacionamento Lista de Requisitos e Processos Básicos que possua um X marcado 
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e também para cada processo de qualidade identificado nos Formulários de 

Qualidade respectivo a cada processo. 

Atividades capturadas durante o processo de elicitação dos requisitos e 

especificação devem ser incluídas como ―métodos‖ dos objetos processos. Tais 

atividades devem ser cuidadosamente atribuídas somente ao processo que 

pertencem de forma a manter a integridade do mesmo na sua representação em 

objetos. 

Informações referentes a tomadas de decisão, mudança de fluxo, fluxos alternativos 

e estado dos processos devem ser representados como atributos do objeto 

processo. O mesmo cuidado com a consistência das atividades que se transformam 

em métodos se faz necessária para com os atributos. 

Indica-se a utilização de diagrama UML de classes para representar tais objetos 

processos. 

 

+Atividade1() : bool

-Atributo1 : bool

Processo1

+Atividade1()

+Atividade2()

-atributoX

-atributoY

Processo2

  

 

Figura 7 - Objetos Processo 

 

De posse dos objetos passa-se a identificação dos relacionamentos que existem 

entre os objetos processos na visão ODP empresa.  

Seguindo ainda a analogia de modelagem de objetos de computação deve-se fazer 

a identificação dos relacionamentos entre os objetos processo.  
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Devem-se identificar relacionamentos entre objetos processos do tipo generalização 

e especialização, contenção, agregação e associações simples, identificando sua 

ordem e cardinalidade.  

Tais relacionamentos devem ser representados em UML e o diagrama final gerado 

será o primeiro esboço do ponto de vista empresa da arquitetura da empresa de 

software. 

Nesta primeira modelagem que acontece na abstração de objetos empresa 

estaremos focando em representar a essência funcional dos processos, assim como 

as políticas que os suportam.  

Neste momento o mapeamento entre processos, atividades e tarefas da ISO12207, 

assim como recomendações CMMI para o diagrama de classe pode ser observado 

através da tabela7: 

ISO12207 Diagrama de Classes 

Processo Classes  

Atividade Métodos + Relacionamentos 

Tarefa Método 

CMMI Diagrama de Classes 

Processo Específico Classes 

Processo Genérico Classes 

 

Tabela 6 - Mapeamento elementos ISO12207 e CMMI em Classes Processo. 

 

Ainda na modelagem da fábrica de software faz-se agora necessário dar 

continuidade na observação das outras visões RM-ODP e assim alcançar o melhor 

domínio das complexidades envolvidas. 
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O princípio da identificação do modelo de representação em classes e seus 

respectivos relacionamentos deve se repetir, porém com diferentes preocupações. 

Para a segunda visão ODP deve-se agora utilizar a notação de classes para 

representar os objetos informação que são decorrentes de cada objeto processo 

documentados no diagrama de classes da visão empresa.  

Nesta parte da modelagem visa-se conseguir documentar um segundo diagrama de 

classes com o foco da atenção para as informações que são então trocadas entre os 

processos.  

Deve-se então gerar as classes através da observação e definição de quais 

informações são produzidas como o resultado de um determinado processo seja no 

seu meio ou fim. Em geral tais informações serão ou estarão presentes em 

documentos consumidos ou produzidos pelo processo, artefatos gerados, ou ainda 

uma simples decisão ou ordem, que então, dispara um novo processo ou tarefa.  

Observa-se que o objetivo é identificar quais as informações que se fazem 

necessárias controlar para que seja possível a criação de uma Fábrica de software 

baseada em processos.  

É por isso que se adotou a criação de uma unidade para ser representada como 

classe informação. Para tal unidade adota-se o nome de artefato. De forma a 

compor a segunda visão ODP alinhada com a primeira Visão Empresa, partiremos 

da premissa que só poderá existir um classe informação (artefato) caso esta esteja 

associada à pelo menos uma classe empresa. 

A terceira visão ODP denominada de visão local se ocupará por organizar de forma 

estática em diagramas de classe a distribuição física dos processos. 

Deve-se fazer a definição da distribuição espacial de onde os processos da fábrica 

de software ocorrerão através representando tais locais em classes local. Estas 

classes deverão ser identificadas para cada classe processo e para cada classe 

informação.  
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Uma vez identificados estes deverão então ser analisadas para a determinação de 

seus relacionamentos. Nesta visão, da mesma forma como ocorre para o domínio de 

sistemas de informação, menores custos se alcança com a utilização de menos 

recursos de infra-estrutura.  

Entretanto, neste momento apenas visa-se dominar as complexidades envolvidas no 

conjunto de requisitos e entender como que os mesmos demandarão suporte e 

distribuição física para os processos que compõem a fábrica de software. Uma boa 

análise que identifique relacionamentos de generalização entre os locais já traz um 

excelente ganho em termos de otimizações. 

A quarta visão ODP também será modelada utilizando-se diagramas de classes e 

sua aplicação se faz para identificar as entidades de responsabilidade e seus 

relacionamentos. Uma entidade de responsabilidade pode ser um conjunto de 

atividades, uma atividade específica, uma tarefa, informação de controle, informação 

de decisão ou informação de contexto que são agrupadas por similaridade da 

natureza de sua execução.  

Realmente o grande objetivo é identificar o máximo de identificação na natureza das 

atividades para então encontrar grupos funcionais que conduzirão a divisão lógica 

da fábrica de software. 

Cada entidade responsabilidade deverá ser representada através de uma classe 

responsabilidade. Não se deve assumir que cada entidade responsabilidade se 

tornará um departamento ou sub-departamento funcional da fábrica de software, 

embora que em algumas ocasiões isso poderá acontecer. 

A escolha das entidades responsabilidade se faz a partir da observação dos 

diagramas de classe já criados até então. Para cada classe processo se faz a 

avaliação da possibilidade de ao menos uma entidade responsabilidade para cada 

um de seus métodos.  

Mais de uma entidade pode ser criada para cada método de classe processo 

quando o mesmo é observado à luz das classes informação e classes local. Da 
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mesma forma como acontece nas outras modelagens teremos cenários de 

generalização ou especialização para as classes responsabilidades. 

A última visão RM-ODP, denominada de visão perfil, visa de forma análoga ligar 

todas as visões anteriores com os recursos disponíveis. No caso da modelagem da 

fábrica de software os recursos se apresentam na forma de recursos humanos e 

recursos de automação que se unificará nesta dissertação como entidade perfil.  

Cada entidade perfil poderá ser automatizada por um ou mais sistemas de 

automação, ou então, ser designada para um ou mais recursos humanos. De forma 

inversa, ainda podemos ter um recurso humano ou sistema de informação 

acumulando mais de uma entidade perfil. 

A entidade perfil visa balancear as entidades responsabilidades que são 

independentes de tamanho da empresa ou disponibilidade de recursos tecnológicos 

na realidade da fábrica em questão.  

Para tanto se faz uso dos requisitos, limitações e escolhas definidos na fase de 

requisitos para a criação de um novo diagrama de classes chamado Diagrama de 

Classes perfil. 

Este diagrama deve representar os perfis necessários à fábrica de software sendo 

aderente em consistente com todas as quatro visões já elaboradas. 

A utilização de diagrama de seqüência não se considerou necessário na modelagem 

uma vez que a próxima etapa do método explora a dimensão temporal ao conjunto 

de modelos estáticos criados através da modelagem com diagrama de classes para 

cada um dos pontos de vista ODP.   

Eventualmente um diagrama de seqüência principal pode ser útil para reunir a 

seqüência de interações no tempo entre os diversos objetos empresa identificados 

no diagrama de classe da visão empresa.  

A geração de cinco diagramas de classes, um para cada visão ODP, determina o fim 

da modelagem da fábrica de software sob a ótica estática e permite o inicio do 
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projeto dos Processos da fábrica de software que acontece na fase quatro do 

método proposto. 

 

3.2.4  DETALHAMENTO EM BPMN - PROJETO DOS PROCESSOS DA FÁBRICA 

 

O Projeto dos Processos que compõem a Fabrica de software tem inicio na fase 

quatro. O principal objetivo do projeto é detalhar as atividades e tarefas existentes 

nos diversos processos identificados durante a modelagem e organizá-los na 

dimensão temporal. Utilizando-se das informações dos diagramas de classes criados 

na etapa anterior deve-se agora mapeá-las em notação que suporte fluxo de 

trabalho no tempo, neste caso a notação adotada é BPMN (Business Process 

Modeling Notation). 

Para cada classe do diagrama de classes criados na visão empresa devera ser 

criado um diagrama BPMN que descreverá o processo em questão. 

O mapeamento conecta os elementos modelados em cada visão ODP anterior 

diretamente de forma a compor o diagrama BPMN. Cada classe empresa modelada 

é então transformada em um processo em BPMN enquanto que as outras quatro 

visões ODP são então utilizadas para completar as informações do processo sejam 

eles os artefatos envolvidos ou a distribuição de responsabilidades.  

É importante observar que durante esta fase de projeto de processos ocorrem ainda 

atividades de modelagem dos processos. A modelagem em questão se dá através 

do BPM (Business Process Modeling) que agrega a dimensão temporal às visões 

estáticas RM-ODP criadas na etapa anterior. 

Basicamente as tarefas que devem ser realizadas nesta fase quatro podem ser 

divididas em dois grandes grupos: 

 Mapeamento RM-ODP em BPM. 

 Definição e Convenção de Nomes. 
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MAPEAMENTO RM-ODP EM BPM 

Cada Classe processo dará origem a um novo diagrama BPMN que inicialmente 

usará o nome da classe. Seu novo nome será determinado mais adiante pela 

definição e convenção de nomes. 

O Mapeamento dos diagramas de classe das cinco visões RM-ODP em elementos 

que comporão o projeto dos processos da fábrica de software em Business Process 

Modeling Notation se faz através da seguinte identificação de equivalência entre 

elementos. Para cada um dos processos, fazem-se seu projeto em BPMN utilizando 

as cinco visões RM-ODP como pontos de referência da seguinte maneira: 

1) Os métodos da classe processo em questão transformam-se em atividades que 

serão representadas pelo símbolo de atividade (retângulo simples) com o nome 

da tarefa quando esta for simples, ou pelo símbolo de subprocesso (retângulo 

com o sinal de mais) para indicar que aquela atividade é definida por outro 

processo que então será representado por outro diagrama BPMN. 

2) As regras de negócio que estão representadas de forma estática no diagrama de 

classes de processos da visão empresa RM-ODP através da cardinalidade, 

associações, descrição de métodos e atributos da classe processo deve agora 

receber contexto dinâmico temporal definindo sua ordem de encadeamento. O 

BPMN oferece para representar tais conclusões de modelagem os objetos de 

evento: START, END, e INTERMEDIATE; objetos tipo Gateway: GATEWAY, 

FORK/JOIN, e INCLUSIVE DECISION/MERGE; além dos objetos de conexão 

representados pelas linhas que ligam as tarefas e dão a ordem de execução das 

mesmas. 

3) Monta-se o fluxo do processo agregando à modelagem a dimensão temporal. 

4) A partir do diagrama de classes local (terceira visão RM-ODP de processos) 

encontram-se quantas Classes Local são decorrentes da classe Processo cujo 

processo está sendo modelado em BPM.  
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5) Para cada classe local decorrente deve-se criar um elemento de agrupamento, 

tal como uma linha tracejada ou equivalente de forma que se agrupem todas as 

atividades que deverão acontecer no local físico representado pela classe local 

em questão.  

Este agrupamento visa facilitar a identificação das atividades que acontecerão sob 

mesmas ou diferentes responsabilidades influenciadas pela questão de localidade 

física.  

Uma vez identificados os grupos de diferentes localizações físicas, deve-se então 

elaborar um novo diagrama, agora com a criação de Swimlanes do tipo Pool para 

cada um dos grupos Local identificados. Faz-se a distribuição das atividades e seus 

fluxos para o respectivo Pool criado.  

Deve-se manter, entretanto a ordem temporal já definida anteriormente. 

6) A partir do diagrama de classe Responsabilidade deve-se encontrar de maneira 

análoga ao que foi feito com as classes Local, quais são as classes 

responsabilidades que são decorrentes das classes processo da visão Processo.  

7) Para cada uma dessas classes responsabilidade deve-se criar no diagrama 

BPMN um novo Grupo este agora que identifique quais elementos estão sob a 

mesma ótica de responsabilidade por sua execução.  

Para o caso de responsabilidades que serão atribuídas a sistemas de automação 

estes devem ser tratados de forma idêntica as atribuídos a seres humanos. As 

atividades, assim como os objetos de fluxo, e objetos de conexão devem ser 

distribuídos no Grupo de acordo com a responsabilidade que melhor se encarregue 

dos mesmos.  

8) Continuando com a elaboração do diagrama BPMN para o processo em questão 

deve-se agora identificar quais são as classes Perfil que são decorrentes de cada 

uma das classes responsabilidade transformadas em Grupos. Para cada classe 

Perfil do diagrama de classe Perfil que seja decorrente com uma classe 

responsabilidade deve-se criar no diagrama um Swimlane do tipo Lane dentro do 

Pool onde se encontra o grupo responsabilidade.  
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Para o caso de um grupo responsabilidade agrupar elementos em mais de um Pool, 

então se deve criar um Lane de mesmo nome em cada Pool.  

Os elementos (atividades, fluxo e conexão) devem então ser adequados para 

estarem contidos dentro de cada Lane adequadamente.  

9) O último passo agora é a atribuição dos artefatos referentes a cada atividade no 

diagrama BPMN. Para tanto, basta observar no diagrama de classes Informação 

quais são as classes equivalentes à classe processo em questão. Para estas 

classes informação cria-se um objeto do tipo artefato (dados) que será alocado 

com um respectivo elemento de ―message flow‖ a partir da atividade geradora do 

mesmo apontando para a atividade que recebe tal informação.  

Nesta etapa mais uma a dimensão temporal deve ser inserida ao modelo, pois o 

mesmo não existe na modelagem RM-ODP. A tabela 8 resume como os elementos 

RM-ODP vão se transformando em elementos BPMN na modelagem BPM. 
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Elemento da Modelagem RM-ODP Elemento BPM 

Classe Processo Processo 

Método Processo Atividades (Tasks ou Subprocessos) 

(Inexistente) Fluxo Seqüencial das Tarefas 

Propriedade Processo Objetos Gateway; Fork/Join; Inclusive 

Decision/Merge 

Classe Informação Artefatos: Dados 

Classe Local Grupos representando agrupamentos 

que ocorrem em mesmo local físico e 

Swimlanes do tipo Pool 

Classe Responsabilidade Grupos dentro do Pool apenas durante a 

modelagem BPM 

Classe Perfil Swimlanes do tipo Lane 

 

Tabela 7 - Mapeamento Modelagem ODP em Modelagem BPM 

 

DEFINIÇÃO E CONVENÇÃO DE NOMES 

Visando permitir que o detalhamento dos processos aconteça com consistência, 

facilidade de leitura, e rastreabilidade para as fases anteriores é recomendado que 

se faça uso de uma convenção de nomes para que esta seja adotada no momento 

em que os nomes de processos, atividades, Pools, Lanes e artefatos são 

dimensionados durante o projeto de processos.  

Sugere-se, e não se obriga que a convenção de nomes dos elementos BPMN seja a 

seguinte: 
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Nome dos Processos – ou seja, o nome do diagrama BPMN que tem origem numa 

classe processo – Este deve manter o nome da classe processo em questão, 

eliminando os espaços em branco e fazer a inclusão de um prefixo formado pela 

letra ―p‖ minúscula e um número inteiro.  

O número inteiro adotado deve ser o primeiro número maior que zero ainda não 

adotado na representação de outro processo.  

Com isso teremos prefixos diferentes para cada Processo que se seguem um 

padrão simples, porém poderoso. 

Exemplo: 

Classe Processo: Gerenciamento de Configurações 

Nome do Processo BPMN: p1GeranciamentodeConfigurações 

Nome de Atividades – sempre que esta for derivada de um método existente na 

classe processo, então se deve utilizar o prefixo do processo sucedido pelo prefixo 

formado pela letra ―m‖ minúscula mais o número inteiro imediatamente maior que 

zero que ainda não foi utilizado para os métodos deste processo.  

Desta maneira para o método inspecionar do processo Gerenciamento de 

Configurações terá a atividade BPMN de nome p1m1Inspecionar. 

Exemplo: 

Método: Inspeção de Código 

Nome da Atividade BPMN: p1a1InspeçãodeCódigo 

Nome de Artefatos devem seguir processo semelhante que os processos, porém 

visando manter relacionamento com a classe informação que dá origem à regra de 

prefixo usa-se o mesmo nome da classe informação que lhe dá origem sem espaços 

em braço acrescentando o prefixo formado pela letra ―i‖ minúscula mais o número 

inteiro imediatamente maior que zero que ainda não foi utilizado para representar 

outros artefatos. 
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Exemplo: 

Classe Informação: Relatório Situação 

Nome do artefato BPMN: i1RelatórioSituação 

Para o nome de Pools deverá ser utilizado o mesmo nome da classe Local que lhe 

dá origem sem espaços em braço acrescentando o prefixo formado pela letra ―l‖ 

minúscula mais o número inteiro imediatamente maior que zero que ainda não foi 

utilizado para representar outros Pools.  

Exemplo: 

Classe Local: Escritório Produção Pinheiros; Escritório administrativo Financeiro; 

Show Room. 

Nome do Pool BPMN: l1EscritorioProduçãoPinheiros; 

l2EscritórioAdministrativoFinanceiro; l3ShowRoom. 

Para o nome de Lanes deverá ser utilizado o mesmo nome da classe Perfil que lhe 

dá origem sem espaços em braço acrescentando o prefixo formado pela letra ―f‖ 

minúscula mais o número inteiro imediatamente maior que zero que ainda não foi 

utilizado para representar outros Lanes. 

Exemplo: 

Classe Perfil: Gerente de Projeto; Desenvolvedor 

Nome da Lanes BPMN: f1GerentedeProjeto; f2Desenvolvedor 

 

A etapa quatro estará terminada assim que tivermos um diagrama BPMN completo 

para cada processo que compõem a fabrica de software. O próximo passo é agora 

utilizar os Diagramas BPMN tanto para treinar os funcionários da fábrica de software 

como para implementar em ferramenta de controle de workflow a formalização dos 

processos da Fábrica de Software.  
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A atividade de treinamento não faz parte deste trabalho de dissertação, mas a 

formalização dos processos em ferramenta de controle de fluxo de trabalho 

(workflow) é abordada na etapa cinco do método de modelagem de processos da 

fábrica de software. 

 

3.2.5 CONFIGURAÇÃO DE WORKFLOW 

 

A quinta etapa do método de modelagem de processos da fábrica de software é a 

formalização dos Processos através da configuração dos processos definidos em 

uma ferramenta de gerenciamento de workflow. A formalização dos processos é 

uma maneira de simplificar a atividade complexa de institucionalizar os novos 

processos modelados.  

As atividades envolvidas na formalização de processos deste método são apenas 

aquelas que permitem a equipe da modelagem da fábrica transferir os diagramas 

BPMN criados na etapa Projeto de Processos para uma ferramenta de controle e 

gerenciamento de workflow. O método não limita a utilização de uma ferramenta 

tecnológica específica, porém, recomenda-se que esta seja integrada às suas 

equivalentes ferramentas de produção e ou automatização de software. 

Algumas características mínimas devem ser observadas na ferramenta de workflow 

que será escolhida. O fato de estarem os processos já especificados em notação 

BPMN facilita muito a escolha da ferramenta de gerenciamento e controle do 

workflow. Entre as características que a ferramenta deve apresentar temos: 

Permitir a descrição e atribuição de tarefas para diferentes perfis.  

Permitir a rastrear quando e por quem cada tarefa foi executada 

Permitir rastrear qual e quando uma tarefa não tenha sido executada 

Permitir indicar na ferramenta a situação da atividade pela pessoa que recebeu a 

atribuição da mesma. 
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Gerar relatórios estatísticos sobre os processos. 

Embora a formalização de processos não garanta a implantação com a 

institucionalização dos mesmos, ela contribui através da documentação de 

referência e geração de evidências dos processos que então são utilizadas pela 

equipe da fábrica de software. 

Esta última fase determina o final do método de modelagem de processos de uma 

fábrica de software. Este método pode ser utilizado em diversas situações e no 

próximo tópico exploram-se algumas de suas utilizações. 

 

3.3 UTILIZAÇÃO DO MÉTODO 

 

O método descrito neste capítulo deve ser utilizado por empresas que desejam 

definir e estruturar o seu departamento ou área de produção de software. Entretanto 

o modelo conceitual do mesmo pode ser aplicado também em situações mais 

genéricas ou mais específicas. 

Um cenário de aplicação do método acontece quando não existe nenhuma 

formalização dos processos de produção de software, ou ainda, quando não existe 

produção alguma de software na empresa.  

Neste cenário a aplicação do método é feita de forma direta seguindo os passos do 

método detalhado neste capítulo.  

A empresa que segue o método tem como produto final um conjunto de documentos 

que descreve visões arquiteturais da fábrica de software através da exploração de 

processos em classes, assim como os fluxos dos mesmos detalhados em diagramas 

BPMN.  

A implantação pode ainda estar suportada e gerenciada por ferramenta de software. 
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Ainda podemos encontrar cenários de aplicação mais genéricos onde apenas o 

modelo conceitual é utilizado e não o método, ou cenários de aplicação especifica 

onde apenas uma parte do mesmo é aplicada. 

Como cenários mais genéricos da aplicação do mesmo, pode-se considerar 

situações onde uma fábrica de software não deseja priorizar qualidade de processo. 

Outro cenário genérico pode ser a alteração das normas e modelos de referência 

utilizados pelo método.  

Nestes casos deve-se retornar aos conceitos e princípios definidos pelo modelo 

conceitual e então seguir a mesma linha de raciocínio para conectar as novas 

ferramentas. 

Casos mais específicos da utilização do método acontecem quando apenas uma ou 

algumas etapas do processo são utilizadas. Isso acontece, por exemplo, em 

iniciativas de melhoria do processo de software, onde processos já existem e já 

estão documentados.  

Cabe então a aplicação de algumas etapas do método apenas visando identificar 

onde é necessário fazer modificações dos processos já presentes. 

A aplicação deste método envolve a utilização de muitos modelos e normas que 

exigem alguns cuidados e observações para que não se percam vários de seus 

benefícios isolados, por isso a existência do capítulo quatro desta dissertação onde 

tratar-se-ão de apresentar aspectos relevantes. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

Neste capítulo apresenta-se a aplicação do método proposto para a especificação e 

modelagem de uma fábrica de software em um experimento prático a luz de um 

estudo de caso.  

 

4.1 OBJETIVO E ESCOPO DO ESTUDO DE CASO 

 

Este estudo de caso tem como principal objetivo verificar qualitativamente a 

utilização dos conceitos e processos definidos pelo método de especificação e 

modelagem de fábrica de software com RM-ODP e BPM. Com isso pretende-se 

compreender e analisar seu sua aplicabilidade dentro de um ambiente conhecido e 

controlado através de uma análise qualitativa (YIN, 2004) do estudo de caso. 

O propósito é poder fazer uso da seqüência de atividades propostas no método 

apresentado no capítulo 3, aplicados numa fábrica de software real, cujos processos 

já existem.  

Embora o método de especificação e modelagem seja amplo e contemple a criação 

de uma fábrica de software partindo do zero, para este estudo de caso, em 

específico, sua aplicação se faz a partir de um cenário já conhecido e existente.  

Este estudo de caso não visa à criação de uma fábrica de software nova, embora a 

abrangência do método assim o permita. O cenário onde já existia atividade de 

produção de software com processos definidos e documentados, apresentou-se 

como uma interessante opção para este estudo de caso uma vez que o prévio 

conhecimento do domínio do problema poderia ajudar na condução da execução do 

método. 



87 

 

Como benefícios adicionais à verificação da aplicabilidade do método definido no 

capítulo três, ainda, pode-se esperar: a identificação de novos processos, 

confirmação dos processos já existentes, ou simplesmente contribuir para uma 

possível melhoria qualitativa da formalização dos já existentes. 

 

4.2 PLANEJAMENTO DO ESTUDO DE CASO 

 

Visando-se viabilizar a execução do estudo de caso de forma organizada, seu 

planejamento foi estruturado numa seqüência de atividades que permite entender a 

proposição da hipótese, montagem e execução do estudo de caso terminando com a 

observação dos resultados.  

Abaixo estão as etapas para a execução deste estudo de caso: 

1) Caracterização e descrição das Fontes de Informações: é onde se define o 

escopo de estudo de caso através da escolha dos elementos que o compõem. 

2) Declaração da Metodologia a ser utilizada na obtenção das informações: é onde 

se define o compromisso de se fazer a observação das informações que serão 

utilizadas no estudo de caso por uma ótica previamente definida.  

3) Definição das questões a serem perseguidas: é onde se declara os objetivos 

específicos que se pretende atingir com a execução do caso de estudo. As 

questões que não tem respostas são feitas antes da execução do caso de uso e 

após sua execução. 

4) Construção do caso de estudo: trata-se da aplicação do método de especificação 

e modelagem de processos de fábrica de software exposto no capítulo 3 com os 

dados do cenário definido nas etapas um e dois. 

5) Análise dos Resultados obtidos: Momento de avaliação dos dados obtidos com a 

construção do estudo de caso. 
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Figura 8 - Etapas do processo de estruturação do Estudo de Caso 

 

Na figura 8 temos a representação das cinco etapas que compõem a estrutura deste 

estudo de caso. As três primeiras etapas são predominantemente referentes à 

definição do que, como e porque o caso de estudo será feito. A etapa quatro executa 

o experimento que neste caso é a aplicação do método definido no capítulo três. A 

última etapa deste estudo de caso faz a comparação crítica dos resultados 

esperados com os obtidos após a execução do experimento. 
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4.3 EXECUÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

 

A seguir, cada uma das etapas do estudo de caso apresentam-se organizadas em 

um tópico a ela dedicado. 

 

4.3.1 CARACTERIZAÇÃO DA FÁBRICA UTILIZADA 

 

A primeira premissa foi escolher para este estudo de caso uma fábrica de software 

real. Assim sendo foi escolhida a fábrica de software de produção de objetos de 

aprendizagem da USP a qual está localizada no laboratório LTS do departamento 

PCS da Escola Politécnica da USP. 

Este estudo de caso exercita o cenário real da fábrica de software acima citada a 

qual foi criada inicialmente com objetivos de produção de objetos de aprendizagem. 

Porém, a evolução das oportunidades e demandas que chegaram até a fábrica em 

questão os fez generalizarem sua atuação passando a incluir em seu portfólio 

também o desenvolvimento de aplicações WEB e aplicativos móveis.  

Empiricamente a fábrica acabou por criar e formalizar alguns processos. Tais 

processos foram coletados como referências de contexto e tem seu resumo descrito 

no próximo tópico. 

Ao inicio deste estudo de caso a fábrica de software elegida como modelo 

apresentava 10 (dez) de seus principais processos formalizados e documentados 

em diagramas BPMN. Como mais uma das atividades do grupo de pesquisa na qual 

a fábrica estava inserida a mesma passava por um processo de avaliação de 

qualidade que se deu em paralelo a este estudo de caso.  

Contribuições mútuas entre ambos os trabalho de pesquisa não apenas 

influenciaram como foram relevantes para a formalização dos processos da fábrica 

mesmo antes da realização deste estudo de caso, uma vez que as iniciativas 
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interagiam durante a investigação do tema fábrica de software como partes do 

mesmo grupo de pesquisa.  

Ressalta-se, entretanto que os resultados obtidos por tal avaliação paralela não 

foram utilizados neste estudo de caso. 

A Fábrica de software escolhida se propõe a oferecer um arcabouço que sustente 

processos de produção flexíveis para diversos produtos provenientes de diferentes 

atividades da indústria empregando mão de obra formada por estudantes de 

engenharia de computação.  

Os alunos enxergam as atividades desenvolvidas na fábrica de software como uma 

oportunidade de exercitar conhecimentos básicos aprendidos em sala de aula 

enquanto os ampliam ao limite do estado da arte em engenharia de software e 

agregam experiência prática. 

A fábrica de software começou sua operação ao executar os primeiros projetos de 

criação de objetos de aprendizado contratados por cliente interessado em expandir a 

quantidade de artefatos de educação para uso no ensino fundamental. A fábrica 

inicialmente foi configurada para trabalhar já de forma distribuída com atividades de 

elicitação de requisitos em unidade departamental distinta. 

 A partir deste contrato inicial foi instituída a fábrica de software. A fábrica de 

software compõe-se de um conjunto de processos que envolvem alunos, 

pesquisadores e professores, além de ferramentas para o gerenciamento da 

geração de software. 

A escolha de ferramentas foi definida pelo cliente, enquanto que, a alocação de 

pessoas foi decorrência da necessidade de conhecimentos e habilidades específicas 

somadas às limitações de orçamento. Optou-se ainda em dividir as necessidades de 

recursos humanos em três níveis: operacional composto por estudantes de 

engenharia cuja função seria participar dos processos produtivos da fábrica; 

gerencial: composto por alunos de pós-graduação de engenharia de software cuja 

função é participar dos processos de coordenação e gerenciamento da fábrica de 

software; e executivo: composto por profissionais especialistas em engenharia de 
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software cujo objetivo é analisar e definir as mudanças evolutivas de processos, 

assim como as respectivas relacionadas à infra-estrutura da fábrica de software.  

Abaixo estão relacionados os dez processos que a fábrica de software em questão 

já tinha documentado no momento do inicio deste estudo de caso: 

Processo Geral de configuração e funcionamento da Fábrica: descrição dos 

principais elementos que compõem a fábrica de software numa visão de alto nível 

das atividades, por essa, executadas; 

Processo de produção de software: descreve as atividades envolvidas no processo 

fim da fábrica que é a produção de software; 

Processo de gerência de requisitos: descreve as atividades de elicitação, 

documentação e comunicação dos requisitos de um determinado projeto; 

Processo de planejamento: define as atividades e a necessidade de envolvimento de 

membros de hierarquia adequada;  

Processo de revisão: processo destinado a aumentar a precisão dos resultados 

finais desejados através da redução de erros; 

Processo de acompanhamento e supervisão: processo que define as atividades de 

gerenciamento institucionalizadas; 

Processo de verificações: processo de averiguação utilizado em diversas etapas do 

ciclo de vida de produção de software; 

Processo de garantia de qualidade: processo de estabelecimento dos critérios de 

definição de qualidade; 

Processo de Gerência de configuração: processo de organização logística da 

produção paralela de artefatos;  

Processo de Controle de mudança: processo que formaliza e cria critérios para que 

mudanças nos processos possam ser feitas quando necessário; 
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4.3.2 METODOLOGIA DE OBTENÇÃO DOS DADOS 

 

Como metodologia (YIN, 2004) utilizada para a obtenção cientifica das informações 

provenientes do cenário escolhido foi definida a combinação de: 

Observação Direta: tipo de coleta de informações que se dá através da 

contemplação do fenômeno durante sua realização por uma entidade que não 

participa do mesmo; 

Observação Participante: neste outro tipo de coleta de informações a entidade que 

contempla e registra tais dados o faz como elemento ativo na realização do 

fenômeno; 

Análise documental: coleta de dados que se dá através do embasamento em 

documentos previamente criados de forma a registrar fenômenos relevantes ao 

estudo de caso; e 

Entrevistas com ―Stakeholders‖ e ―Profissionais‖: tipo de coleta baseado na 

montagem de perguntas que são então realizadas com os participantes relevantes 

do fenômeno observado. 

 

4.3.3 METAS PERSEGUIDAS 

 

O estudo de caso ao ser executado terá sempre como elemento motivador suas 

metas, as quais buscam por responder questões que se alinham com o sentido 

primário de verificação do método de especificação e modelagem de processos para 

fábrica de software.  

Uma primeira questão que se busca responder é se ―o método quando aplicado 

consegue prover através da modelagem de processos alinhamento para as 

necessidades definidas como requisitos?‖  
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Considerar-se-á tanto mais adequado e eficiente o método quanto mais cenários em 

que o requisito ao final de sua execução encontrou um respectivo processo que o 

suporte.  

Entre outras questões de ordem menos conceitual estão as de ordem prática e que 

envolvem o adequado encadeamento das fases do método:  

―O método permite uma adequada passagem entre as suas etapas e com isso atinge 

seu objetivo proposto?‖ 

Ainda sob a ótica da utilização de RM-ODP, BPM e CMMI, questiona-se se as 

mesmas atingem seus objetivos. Com isso, temos a motivação para as seguintes 

perguntas: 

―A utilização do RM-ODP, com sua proposição de cinco pontos de vista, no contexto 

do domínio de processos de fábrica de software produz cinco visões arquiteturais 

equivalentes?‖ 

―O conjunto de processos definidos para um nível específico de maturidade 

estagiada no modelo de referência CMMI são incorporados ou adicionados à 

arquitetura de processos da fábrica de software?‖ 

Ainda visando definir as regras para a execução do Estudo de Caso faz-se 

necessário explicitar que será então aplicado o método proposto no capitulo três 

desta dissertação no cenário conformado pelas informações de Fábrica de software 

definidas neste capítulo 4. Ao se executar o método buscar-se-á responder as 

perguntas acima descritas. O critério então a ser utilizado para calibrar as respostas 

encontradas é baseado em análise qualitativa (YIN, 2004) em comparação com a 

unidade de referência que é a fábrica de software criada inicialmente para produzir 

objetos de aprendizagem na cidade de São Paulo.  
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Figura 9 - Elementos do Estudo de Caso 

 

A figura 9 demonstra graficamente a composição do Estudo de Caso através de 

blocos que representam respectivamente as informações provenientes da Fábrica de 

Software escolhida para fornecer dados reais, aos quais é então aplicado o Método 

de especificação e modelagem de processos para fábrica de software em. Os 

elementos são agrupados dentro do contexto deste estudo de caso. 
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4.3.4 APLICAÇÃO DO MÉTODO 

 

É neste contexto que se inicia a aplicação do método de especificação e modelagem 

da fábrica de software com a execução das atividades de suas etapas. 

 

IDENTIFICAÇÃO DE REQUISITOS 

A identificação dos requisitos se dá conforme o método descrito no capitulo três 

através da entrevista dos ―stakeholders‖ que são representados pelo gerente e o 

idealizador da mesma. Ao se fazer entrevista para as quatro categorias de perguntas 

tem-se as respectivas respostas que estão relacionadas a seguir: 

Identificação dos Pontos Fortes do Negócio. 

Respostas obtidas: 

1) Mão de obra motivada e de alto potencial; 

2) Custo da mão de obra de baixíssimo custo; 

3) Alto nível de conhecimento de engenharia de software por parte dos executivos 

da fábrica; 

4) Especificação dos produtos sendo feito por especialistas com o mais alto nível de 

conhecimento no assunto em questão: Educação; 

5) Baixo compromisso com clientes em termos de definição de qualidade e sim 

quantidade. 

Identificação dos Pontos Fracos do Negócio 

Respostas obtidas: 

1) Mão de obra com pouca ou sem experiência; 

2) Baixa fidelidade da mão de obra gerando alta rotatividade; 
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3) Pouca experiência em gerenciamento de projetos por parte dos gerentes; 

4) Pouca visibilidade da continuidade dos projetos. Isso leva a necessidade da 

fábrica provar um excelente retorno de investimento e assim poder motivar a 

venda de novos projetos; 

Identificação dos Obstáculos que se opõem ao Negócio 

Respostas obtidas: 

1) Infra-estrutura básica de comunicação não implantada e operacional; 

2) Envolvimento em tempo parcial dos executivos; 

3) Processos não formalizados através de uma ferramenta de ―workflow‖ 

4) Resistência a mudanças culturais pela equipe. 

Identificação das Vantagens do Negócio 

Respostas obtidas: 

1) Real possibilidade de gerar produtos de software de qualidade com baixíssimo 

custo devido ao uso de mão de obra barata; 

2) Possibilidade de inovação e testes de novas técnicas e métodos que venham a 

trazer maior produtividade. 

3) Disponibilidade de variadas tecnologias de software e hardware. 

Definiu-se ainda que o nível de maturidade CMMI desejado seria o nível dois (2) 

estagiado. 

Ainda foram colhidas diversas informações junto aos “stakeholders‖ além da análise 

das informações de contexto e histórico fornecidas pelos mesmos. Com base em 

tais informações foi preenchido o formulário da lista de Requisitos da Fábrica de 

Software. 
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Na tabela 9 temos a lista de requisitos com a indicação de prioridade, relevância e 

impacto graduada por B (Baixo), M (Médio) ou A (Alto) como forma de identificar e 

validar junto aos “stakeholders” possíveis prioridades em escolhas futuras. 

Requisitos da Fábrica de Software 

#  Nome Descrição Prioridade Relevância Impacto 

1 Distribuição Física Permitir que trabalhos possam ser feitos 

remotamente 

B M M 

2 Controle Gerenciamento tenha dados sempre 

atualizados 

A A A 

3 Baixo Custo Utilização de mão de obra com pouca 

experiência 

M A A 

4 Distribuição de 

Tarefas 

Os gerentes possam fazer a atribuição de 

tarefas para os funcionários 

A M A 

5 Montagem de 

Produto 

Precisão de Configuração de Produto M M M 

6 Inovação  Flexibilidade de inovação com novas 

tecnologias 

B B B 

7 Qualidade de 

Processo 

Fábrica deve estar CMMI nível estagiado 2 A M A 

8 Interação Definição de um plano de comunicação M A A 

9 Educação Plano de auto-treinamento para os 

funcionários da fábrica 

B B B 

10 Generalização Fábrica deve conseguir produzir vários tipos 

de SW 

A M A 

11 Requisitos Fábrica deve ter adequado gerenciamento 

de requisitos 

A A A 

12 Planejamento Processo para planejamento M M M 

13 Mudanças Processo para implementação de mudanças M M M 

 

Tabela 8 - Requisitos da Fábrica do Estudo de Caso 



98 

 

ESPECIFICAÇÃO 

A etapa de especificação tem inicio a partir das informações que foram coletadas na 

etapa anterior, identificação de requisitos, e que estão devidamente organizadas no 

formulário Lista de requisitos. 

Então se inicia o processo de especificação, cujo objetivo é fazer a declaração dos 

processos em alto nível de abstração com a unificação da taxonomia dos processos.  

Fazendo-se uso do artefato Formulário Lista de Requisitos deve-se obter o artefato 

Formulário Relacionamento Lista de Requisitos e Processos Básicos e o Formulário 

de Processo de alto Nível de Abstração para cada um dos processos Básicos. 

Na tabela 10, encontra-se o resultado final obtido da primeira atividade da 

especificação. Para cada requisito definido na etapa anterior faz-se a procura nos 

processos em alto nível de abstração da norma ISO/IEC 12207 que o contempla. 

Quando isso ocorre é marcado um X na intersecção do requisito (linha) com o 

processo ISO/IEC 12207 (coluna) em questão. 

Uma coluna onde não existe nenhum X significa que o processo não é obrigatório. 

Para cada Processo em Alto Nível de abstração identificado como necessário, ou 

seja, os processos que tiveram pelo menos um X em sua respectiva coluna no 

formulário de Relacionamento Requisitos e Processos Básicos, faz-se sua 

especificação através da comparação com os requisitos necessários para alcance 

de nível 2 CMMI estagiado. 

Para tanto, usa-se um Formulário de Aplicação dos Requisitos de Qualidade para 

cada processo selecionado na tabela 10. Dado um processo que é colocado no 

Formulário (tabela11) faz-se a avaliação de cada requisito de processo CMMI, 

colocados nas linhas da tabela 11, se este se aplica ou não ao processo. Sempre 

que o mesmo se aplicar, então, marca-se com X o campo Requer correspondente.  
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Tabela 9 -: Formulário Requisitos e Processos do Estudo de Caso 

 Processos 

Primários 

Processos de Suporte Processos de 

Organização 

Requisitos A S D O M DO CM QA VE VA JR AU PR MM IF IP T 

Distribuição 

Física 

              X   

Controle              X    

Baixo Custo                 X 

Distribuição 

de Tarefas 

  X   X    X        

Montagem de 

Produto 

      X           

Inovação                 X  

Qualidade de 

Processo 

       X X    X     

Interação/ 

Comunicação 

              X   

Educação                 X 

Generalização      X          X  

Requisitos      X            

Planejamento          X   X   X X 

Mudanças                X  
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Abaixo o Processo de Desenvolvimento (D: Development) tem sua especificação 

realizada. 

Processo em Alto Nível de Abstração: Processo de Desenvolvimento 

Objetivos Específicos e Genéricos da Área de Processos no Nível de Maturidade: (2- Gerenciado) 

  

(X)  

Requer   

SG 1 Gerenciamento de 

Requisitos 

X SP 1.1 Obtém entendimento dos Requisitos  

X SP 1.2 Obtém comprometimento para os Requisitos 

X SP 1.3 Gerencia Mudança de Requisitos 

 SP 1.4 Mantém Rastreabilidade Bidirecional dos Requisitos. 

 

SP 1.5 Identifica inconsistências entre o trabalho do Projeto e os 

Requisitos 

GG 2 Institucionaliza 

processos gerenciados 

 GP 2.1 (CO 1) Estabelece Política de Organização. 

 GP 2.2 (AB 1) Planeja o Processo  

 GP 2.3 (AB 2)  Provê recursos  

 GP 2.4 (AB 3) Atribui responsabilidades 

 GP 2.5 (AB 4) Treina pessoas 

  GP 2.6 (DI 1) Gerencia as Configurações 

  GP 2.7 (DI 2) Identifica e Envolve os Stakeholders relevantes 

 GP 2.8 (DI 3) Monitora e Controla o Processo 

 GP 2.9 (VE 1) Objetivamente Avalia a aderência 

  

GP 2.10 (VE 2) Revê a situação com a gerencia de alto nível 

hierárquico. 

GG 3 Institucionaliza 

processos definidos 

  GP 3.1 Estabelece um Processo definido 

X GP 3.2 Coleta Informações para Melhoria 

Tabela 10 - Formulário CMMI do Processo de Desenvolvimento 
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Uma vez especificados todos os processos identificados na Tabela 10 como 

obrigatórios parte-se para a próxima etapa, a Modelagem. Todos os formulários 

utilizados para a especificação de todos os processos identificados na tabela 10 

como obrigatórios (tem X na coluna) deste Estudo de Caso estão devidamente 

especificados e listados no Apêndice desta dissertação. 

 

MODELAGEM 

Com as informações de especificação devidamente identificadas, pode-se partir para 

os primeiros exercícios de modelagem com a utilização das cinco visões ODP para 

ampliar o entendimento e o encontro da melhor opção de configuração dos 

elementos constituintes da fábrica de software. A visão de processos em alto nível 

de abstração receberá detalhamento apenas quando se considerar necessários para 

explicitar um aspecto do requisito CMMI identificado na etapa anterior. Os processos 

são então modelados nas cinco visões RM-ODP conforme a figura 10. 

 

 

Figura 10 – Visões RM-ODP para processos 
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Visão Processos 

Ao se aplicar a primeira visão RM-ODP para a modelagem da fábrica a partir do 

ponto de vista Processos chega-se ao modelo de classes ilustrado pela Figura 11. 

Onde cada processo especificado na etapa anterior ganhou inicialmente uma classe 

de mesmo nome correspondente para sua representação.  

A partir das classes passa-se a observar dependências entre as mesmas, tais como 

especializações, agregações, ou simples relacionamentos associativos. 

+ValidaEntendimentoRequerimentos()

+SolicitaMudançaRequisitos()

+RegistraInformaçao()

+ElicitaRequisitos()

+AnalizaRequisitosSistema()

+DefinieArquitetura()

+AnalizaRequisitosSoftware()

+DefineProjetoSoftware()

+Construcao()

+IntegraSoftware()

+TestaSoftware()

+TestaSistemaIntegrado()

+AvaliaProduto()

Desenvolvimento

+DefineFormato()

+ColheDados()

+AtualizaDados()

+VerificaRastreabilidadeBidirecional()

+DescreveRegrasOrganizacionais()

+DescrevePlano()

+DescreveResponsabilidades()

+DescreveProcessos()

-DataAtualização

-RastreabilidadeBidirecionalMantida : bool

Documentação

+ConsultaStatus()

+DefinePrioridades()

+DefineOrdem()

+ExecutaConfiguraçao()

-TotaldePartes

-PartesProntas

-PartesInacabadas

-DataProximoBuild

GerenciamentoConfiguração

+ValidaRastreabilidadeBidirecional()

+ProcuraInconsistências()

+AvaliaAderencia()

+EnvolveResponsavel()

+ColetaDadosparaMelhoria()

-ExisteInconsistênciasRequisitoeProjeto

-ColecaoInconsistencias

-

GarantiaDeQualidade
+VerificaEntendimentodosRequisitos()

+VerificaEspecificaçãoXRequisitos()

+VerificaProjetoXEspecificação()

+VeirifcaConstruçãoxRequisitos()

Verificação

+ValidaRequisitosComCliente()

+ValidaTeste()

+ValidaAderênciaConstrucaoXRequisitos()

+ValidaProjetoXRequisitos()

Validaçào

+AvaliaAderêmcia()

+IdentificaeInvolveStakeHoldersRelevantes()

+AtribuiResponsabilidade()

+PlanejaNovoProcesso()

+IdentificaInconsistencias()

+MantemRateabilidadeBidirecionaldeRequisitos()

+GerenciaMudançasdeRequisitos()

ResoluçãoDeProblemas

+GerenciaOrganização()

+GerenciaProjeto()

+GerenciaQualidade()

+GerenciaRisco()

+AlinhaOrganização()

+Mede()

+GerenciaAtivosReutilizaveis()

+GerenciaReuso()

+EstruturaTaxonomiaDeDomínio()

+DistribuiResponsabilidades()

+AtribuiResponsabilidade()

+AvaliaStatusProjeto()

+MonitoraProcesso()

+CorrigeProcesso()

+AprovaRecursos()

+AprovaRequisitos()

Gerenciamento

+EstabelecePolitica()

+DefineInformaçõesAColetar()

+InfluenciaPlanejamento()

+EstabeleceCritériosDeDecisão()

MelhoriaDeProcesso

+TreinaPessoas()

-EquipePronta

Treinamento

+ProveRecursosFisicos()

+ConfiguraRecursosFisicos()

+AtualizaRecursosFisicos()

Infra

1

1

*

1

*

1

*

*
*

*

*

*

*
1

*

1

*

*

*

 

Figura 11 - Visão de Processos 
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Ao se representar no diagrama de classes tais relacionamento e regras de negócio 

passaram a ser estruturadas e documentadas.  A figura 11 ilustra o modelo de 

classes resultante. 

É interessante observar que a modelagem de processos através de objetos (neste 

caso classes) propicia uma visualização de tarefas envolvidas nos processos num 

nível de abstração também de alto nível com poucos detalhes.  

 

Visão Informação 

Ao se partir para a modelagem das informações demandadas pelos processos 

construi-se a visão Informação.  

A visão informação foi inicialmente feita com a reprodução dos mesmos objetos 

processos sendo cada um deles transformados em equivalentes e respectivos 

objetos informação (Figura 12) de mesmo nome. A transferência de contexto, 

entretanto leva a colocar a atenção nos documentos produzidos em tais processos.  

Neste caso em específico o nível de abstração adotado para a modelagem foi alto o 

suficiente para deixar os detalhes de cada documento para uma especificação. 

 Interessante observar que os documentos passam a representar tanto a 

comunicação que ocorre internamente na fábrica, como as formalizações dos 

processos e artefatos produzidos. 
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-ListadeRequisitos

-ValidaçãodeRequisitos

-PerguntasElicitaçãoRequisitos

-EspecificaçãoSolução

-ArquiteturaLógica

-ArtefatosDesign

-ArtefatosModelagem

-CódigoGerado

-PlanodeTeste

-RelatoriodeTeste

Desenvolvimento

-DataAtualização

-Versão

-Responsável

-AutorVersão

-Titulo

-Conteúdo

-AtividadeDemandadora

-MantidaRastreabilidadeBidirecional

-Comentário

Documento

-TotaldePartes

-PartesProntas

-PartesInacabadas

-DataProximoBuild

GerenciamentoConfiguração

-ExisteInconsistênciasRequisitoeProjeto

-ColecaoInconsistencias

-DadosColetados

-NecessarioAcão

GarantiaDeQualidade

-InstruçãodeVerificação

-ResultadoVerificação

-StatusVerificação

Verificação

-InstruçãodeValidação

-RelatorioDaObservação

-ValidaçãoFeita

-Motivo

Validação

+AvaliaAderêmcia()

+IdentificaeInvolveStakeHoldersRelevantes()

+AtribuiResponsabilidade()

+PlanejaNovoProcesso()

+IdentificaInconsistencias()
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Figura 12 - Primeira Visão Informação. 

Ao se continuar com a modelagem das classes informação, as mesmas foram 

reagrupadas sempre que se percebiam situações de especialização ou 

generalização.  

As classes geradas foram renomeadas, reavaliadas e em alguns casos 

reincorporadas até a obtenção do diagrama da Figura 13. Interessante destacar que 

todos os objetos derivam de um objeto raiz chamado documento. Mais interessante 

ainda é observar que para obtenção dos objetivos de qualidade todos os 
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documentos devem ser verificados e validados. Tal cuidado é então tomado na 

classe raiz que é herdada por todas as outras.  
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Figura 13 - Visão Informação Final 
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Visão Local 

A obtenção da visão ODP Local dá-se de forma a seguir compatível com as visões 

Processos e informação já definidas.  

Para tanto parte-se do diagrama de classes processos ilustrado pela Figura 11 e 

observam-se aqueles que ocorrem em diferentes locais. Com o auxilio de quadrados 

tracejados, ilustrados na Figura 14, aponta-se abaixo no diagrama de objetos na 

visão processos o agrupamento das classes processos cuja alocação física se dá 

em mesmo local. 
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Figura 14 – Indicação de agrupamentos Local na Visão Processos 
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Em função destes diferentes locais físicos criam-se os objetos locais para que se 

possa fazer a modelagem adequadamente. Devido à pequena complexidade 

inerente a proposta da fábrica de software do caso de estudo chega-se a poucos 

cenários físicos de trabalho. O fato de ser incluída a possibilidade de um funcionário 

trabalhar em sua casa agrega um ponto de modernidade decorrente do advento que 

a internet proporcionou. Embora este elemento não se fizesse presente como 

requisito, o mesmo foi considerado na modelagem. Em decisões futuras ficará por 

conta dos gestores da fábrica escolher manter esta alternativa de local ou então 

simplesmente fazer sua fusão com o local ―laboratório‖. 

 

SalaAula

HomeOfficeLaboratório

1

1

1 *

Cliente 1*

 

Figura 15 - Visão Local 

 

 Visão Responsabilidades 

Partindo-se para a visão responsabilidades temos aqui um cenário interessante ao 

se confrontar alguns os requisitos da fábrica definidos pelos ―stakeholders‖ e os 

requisitos de qualidade decorrentes da utilização do modelo CMMI. Os requisitos de 

qualidade e aderência ao padrão CMMI nível 2 estagiado conduzem a proliferação 

de novas responsabilidades que eventualmente poderiam ser eliminadas dentro do 

anseio de se modelar uma fabrica mais simples. 
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Ao se aplicar as técnicas de modelagem de objetos com o foco na identificação e 

distribuição de responsabilidades chegou-se a apenas três responsabilidades 

bastante distintas que de uma maneira ou de outra generaliza muitas outras. Ou 

seja, mesmo com a condição de existência de várias responsabilidades as mesmas 

acabam sendo decorrência de uma especialização de apenas outras três 

responsabilidades consideradas ―básicas‖ sobre a ótica do ponto de vista 

responsabilidades. 

Abaixo temos os três objetos responsabilidade: gerenciamento, execução e suporte 

ilustrados no diagrama de classe a partir dos quais acontecem todas as 

especificações de responsabilidades. É interessante notar que a solução 

apresentada é uma possibilidade que se deu como decorrência do trabalho de 

análise e modelagem. 

Gerenciamento

GerenciamentoProjeto

ColetaDados

Execução

Suporte

Especificação

Codificação

Teste

Validação

Configuração

InfraEstrutura

Treinamento

1..*

*

1..*

*

GarantiaQualidade

Arquiteto

Analista

 

Figura 16 - Visão Responsabilidades 
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Visão Perfil 

A modelagem da visão perfil também mantém coerência com as outras visões RM-

ODP. Usando como ponto de partida o modelo de classes da visão 

responsabilidades a visão perfil identifica grupos de responsabilidades que podem 

ser tratados por um perfil ou eventualmente uma responsabilidade que deva ser 

tratada por mais do que um perfil. 

De forma a ilustrar o trabalho de modelagem usou-se um artifício de agrupamento 

das classes responsabilidades com mesmo perfil com linhas tracejadas. A Figura 17 

ilustra o diagrama da visão responsabilidades com as indicações de agrupamentos 

das classes responsabilidades em possíveis mesmos perfis. 

 

Gerenciamento

GerenciamentoProjeto

ColetaDados

Execução

Suporte

Especificação

Codificação

Teste

Validação

Configuração

InfraEstrutura

Treinamento

1..*

*

1..*

*

GarantiaQualidade

 

Figura 17 - Agrupamentos na visão responsabilidades. 
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A partir das indicações das classes de mesmas responsabilidades ilustradas na 

figura 17 modelou-se um diagrama de classes perfil simplificado. O mesmo provê a 

indicação da necessidade de distribuição de recursos nos diferentes níveis 

hierárquicos da empresa. Tais informações podem ser observadas através das 

regras de negócio explicitadas nos relacionamentos das classes da Figura 18. 

 

Infra&ConfiguraçãoEspecificaçãoCodificação Testador Qualidade

GerenteProjeto

StaffExecutivo

P&DTreinamento

1
*

1

*

*

*

1* 1*
1

*
1 *

 

Figura 18 - Visão Perfil  

 

Ao final da modelagem das cinco visões adaptadas RM-ODP em processos é 

possível observar o aumento no conhecimento do domínio do problema, assim 

como, nas diversas influências que uma decisão a respeito de um elemento pode ter 

sobre outros elementos que compõem a fábrica de software. 

Deve-se agora partir para a parte de projeto com a modelagem em BPMN. 

 

PROJETO 

Uma vez feita a modelagem nos cinco pontos de vista RM-ODP adaptados ao 

domínio de processos então, passa-se a fase de projeto.  
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Nesta fase faz-se o detalhamento dos processos adicionando-se ao mesmo a 

dimensão temporal que o BPMN agrega e a padronização de nomenclatura.  

Uma modelagem temporal é então feita com a própria BPMN. A seguir apresentam-

se os passos incrementais envolvidos no projeto do processo Desenvolvimento. 

Todos os outros processos deste Estudo de caso têm apenas seu diagrama BPMN 

final. 

Os processos representados em BPMN já podem ser alimentados e formalizados em 

ferramenta de software para controle de fluxo de trabalho, documentação e eventual 

automação do processo ou sua parte.  

A seguir apresenta-se o Projeto do Processo de Desenvolvimento - 

p1Desenvolvimento: 

A primeira aproximação que se obtém ao seguir com os passos do método é o 

mapeamento dos elementos do diagrama de classes processos para o diagrama 

BPMN como mostrado na figura 19.  

Neste momento a componente temporal já passa a ser incorporada, porém apenas a 

primeira visão RM-ODP adaptada está presente. Repare que apenas a primeira 

atividade tem seu nome já com a aplicação do padrão de nomes. A proposta é 

demonstrar a seqüência em que são feitas as adições ao projeto apenas para este 

primeiro processo. 

P1a1 Elicita 

Requisitos

Valida 

Entendimento 

Requisitos

Solicita 

Mudança 

Requisito

Registra 

Mudança  
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Testa 
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Testa Sistema 

Integrado

Avalia  

Produto

 

Figura 19 – Classes Processo mapeadas em BPMN 
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Adiciona-se ao projeto agora a contribuição da visão Local, como mostra a figura 20. 

O projeto em BPMN evolui para um novo gráfico onde se pode observar mais do que 

um elemento gráfico do tipo Pool. 

<Process Name>

<
F

u
n

c
ti
o

n
>

L
a

b
o

ra
tó

ri
o

 R
e

m
o

to
L

a
b

o
ra

tó
ri
o

C
lie

n
te

Registra 

Informação

Analiza 

Requisitos 

De Sistema

Define 

Arquitetura

Analiza 

Requisito de 

Software

Define Projeto 

De Software

Construção

Integra 

Software

Testa 

Software

Testa Sistema 

Integrado

Avalia  

Produto

Valida 

Entendimento 

Requisitos

Registra 

Mudança  

Requisito

P1a1 Elicita 

Requisitos

Solicita 

Mudança 

Requisito

 

Figura 20 - Inclusão de Pools na modelagem BPM 

 

As atividades devem ser redistribuídas de forma a acontecerem em seus respectivos 

locais. 

Neste Estudo de Caso a palavra HomeOffice é adotada para indicar o local definido 

como residência ou local de escolha que não seja as dependências do laboratório. 

Agora, partindo-se para o os agrupamentos das atividades relativas aos objetos 

responsabilidades e conseqüentemente agrupando-as em perfis modelados na visão 

perfil chega-se ao novo modelo onde já se faz visível os elementos gráficos do tipo 

Lane, na figura 21, os quais já especificam a distribuição das atividades para os 

respectivos perfis da fábrica de software 
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Figura 21 - Inclusão de Raias (Lanes) na modelagem BPM 

 

O ultimo passo que deve ser feito é a observação do mapeamento da visão 

informação para o Diagrama BPMN. Como na modelagem da visão informação em 

diagrama de objetos foram observados apenas dez (10) documentos envolvidos no 

processo conforme o nível de abstração proposto, apenas os dez documentos serão 

utilizados. Mais documentos podem ser considerados ao se aumentar o nível de 

detalhamento do processo. Porém, não é este o caso. 

A figura 22 incorpora as classes informação ao montar o fluxo de informação do 

processo. A ilustração da figura 22 é a versão final e completa do projeto do 

processo de desenvolvimento feito através da aplicação do método proposto nesta 

dissertação. 
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Figura 22 - Modelagem Final do Processo de Desenvolvimento 

 

Todos os diagramas BPMN gerados pelo método aplicado neste estudo de caso 

apresentam-se no apêndice Diagramas de processos gerados no Estudo de Caso. 
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IMPLANTAÇÃO 

A implantação dos processos para a equipe da fábrica de software se dá a partir da 

formalização dos mesmos através da publicação dos documentos de processo em 

web site interno com o auxílio da ferramenta de colaboração ―Share Point Portal 

Server‖ e integração com a ferramenta de desenvolvimento de software Visual 

Studio através das funcionalidades de descrição de tarefas e associação ao 

processo de desenvolvimento e cronograma do projeto presentes na versão Visual 

Studio Team System. 

 

4.4 RESULTADOS E ANÁLISE 

 

AVALIAÇÃO DA PROPOSIÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

A execução do método de especificação e modelagem de fábrica de software 

proposto por esta dissertação com os elementos disponibilizados pelo Estudo de 

Caso verificou sua aplicabilidade num cenário real. 

A pergunta conceitual perseguida neste estudo de caso: ―o método quando aplicado 

consegue prover através da modelagem de processos alinhamento para as 

necessidades definidas como requisitos?‖ obteve sua confirmação. Os artefatos 

gerados durante a execução do método no estudo de caso documentam a evidência 

de sua aplicabilidade, onde cada requisito pode ser tratado por um processo.  

A proposição deste caso de estudo de prover através da modelagem de processos 

respostas para as necessidades definidas como requisitos da fábrica aconteceram 

ao se aplicar e discutir as etapas do método proposto. Proporcionou-se ainda 

organização aos distintos elementos que definem e configuram um fábrica de 

software.  

Destacam-se no estudo de caso a abstração e alinhamento obtidos com a aplicação 

dos pontos de vista RM-ODP adaptados a processos. O mesmo conseguiu unificar 

aspectos de processo e suas decorrentes necessidades de fluxo de dados, 
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distribuição da infra-estrutura física, responsabilidades e papéis num cenário de 

granularidade variável que pode ser mais ou menos detalhada conforme a 

complexidade e necessidade da modelagem.  

Ainda para a proposição de que para cada requisito deve-se obter a formalização de 

um processo que o suporte, observou-se que pode ocorrer situações em que mais 

de um requisito acabe por se tornar um único processo. Ou ainda, que um único 

processo formalizado suporte mais do que um requisito. Ainda assim o método 

mantém sua aplicabilidade favorecendo uma maior e mais detalhada reflexão, 

demandada por tais requisitos. 

Durante a execução do Estudo de Caso observou-se a necessidade de mais 

detalhamento a respeito dos critérios que regem a definição pela escolha de uma 

maior ou menor granularidade dos processos a serem modelados.  

Em vários momentos de sua execução, optou-se pela conveniência situacional em 

aumentar ou diminuir o nível de abstração uma vez que não existia direcionamento 

prescritivo sobre o assunto.  

Entretanto a flexibilidade vista durante as fazes de modelagem em objetos para os 

cinco pontos de vista RM-ODP adaptados contribuíram para a sua transposição em 

BPMN, ao evitar que dúvidas sobre detalhes atrapalhassem o andamento dos 

trabalhos. Pois com diferentes níveis de abstração adotados foi possível o avanço 

nos trabalhos num nível de abstração mais elevado e com o esclarecimento da 

dúvida em momento posterior sua adequada inserção no projeto. 

Os formulários propostos na fase de especificação mantêm rastreabilidade 

bidirecional, entretanto o segundo formulário que visa permitir a validação dos 

requisitos de qualidade definidos por um determinado nível do padrão CMMI 

estagiado demonstrou-se ser demasiadamente trabalhoso e difícil manuseio uma 

vez que existe um formulário para cada processo identificado. 

Uma nova proposta de formulário deve ser considerada em futuras revisões deste 

método. Um formulário que unifique a visão total dos processos já selecionados e 
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permita sua confrontação coletivamente contra os requisitos de CMMI podem evitar 

a necessidade de se repetir o mesmo formulário para cada processo. 

Ao se voltar para as questões consideradas de ordem prática e assim chamadas 

pela proposta da metodologia deste estudo de caso redigi-se abaixo como que as 

mesmas foram analisadas.  

Para a pergunta ―O método permite uma adequada passagem entre as suas etapas 

e com isso atinge seu objetivo proposto?‖ obteve-se: 

O método permite a passagem entre cada uma das etapas mantendo rastreabilidade 

bidirecional de cada tomada de decisão.  

Algumas fases apresentam tarefas com escopo bastante amplo, mas de baixa 

complexidade, isso não influencia na passagem entre as etapas. Desta forma, é 

possível se afirmar que pelo exercício do cenário e premissas propostos pelo caso 

de uso foi possível atingir o objetivo final seguindo os passos do método. 

A pergunta ―A utilização do RM-ODP, com sua proposição de cinco pontos de vista, 

no contexto do domínio de processos de fábrica de software produz cinco visões 

arquiteturais equivalentes?‖ obteve-se: 

A utilização do RM-ODP adaptado para a utilização em processos acrescenta uma 

importante etapa antes da tentativa de escrever o processo em BPMN, pois ela 

permite com que a complexidade envolvida na criação do processo seja 

desmembrado e isolado em cinco partes mais simples.  

A modelagem em cinco pontos de vista permite que cinco preocupações existentes 

para o projeto de um processo possam ser experimentadas com o nível de 

abstração necessário, seja ele com poucos detalhes visando concentração na parte 

mais conceitual e básica, ou com bastante detalhes que podem ser devidamente 

incorporados através de objetos, métodos e propriedades. 

As desvantagens que o mesmo traz se atribui à necessidade de treinamento em 

conhecimentos adicionais para que o método possa ser aplicado.  
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A pergunta ―O conjunto de processos definidos para um nível específico de 

maturidade estagiada no modelo de referência CMMI são incorporados ou 

adicionados à arquitetura de processos da fábrica de software?‖ obteve-se: 

Esta pergunta quando elaborada antes da execução do caso de uso visava 

conseguir responder em última análise se ao término da aplicação do método, tería-

se uma fábrica de software com processos coerentes com o nível de qualidade 

CMMI estagiado definido pela execução do mesmo. Como tal pergunta não seria 

possível de ser respondida devido à inviabilidade da contratação de uma avaliação 

certificadora CMMI, então se optou em apenas avaliar as vantagens e desvantagens 

da inclusão do cuidado com qualidade no método. Mesmo sem a avaliação 

certificadora CMMI para comprovar que os processos estão com o devido estágio de 

maturidade e capacidade é possível de se observar a presença de todos os 

requisitos demandados. Como desvantagem de sua utilização não foi possível fazer 

nenhuma afirmação além do fato de ter sido inserido um elemento adicional para 

aumentar ainda mais a complexidade da modelagem de uma fábrica de software. Tal 

desvantagem pode ser discutida e confrontada com as conseqüências resultantes 

de se tratar a preocupação com a qualidade dos processos como requisitos. 

A execução deste caso de uso trouxe luz sobre as idéias que até então estavam no 

âmbito puramente teórico. Passagens intermediárias se mostraram importantes em 

momentos de dúvida e definições feitas na parte teórica puderam ser testadas. O 

resultado final obtido mostrou-se bastante positivo e também generoso na motivação 

de novas idéias. 
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5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Motivado pela necessidade de empresas de produção de software poderem fazer 

uso de um método que permitisse a definição de seus processos produtivos, este 

trabalho de dissertação estruturou uma proposta que viabilizasse a especificação e 

modelagem de uma fábrica de software.  

A complexidade envolvida em tal tarefa conduziu a pesquisa por normas, padrões e 

ferramentas que permitissem a sua viabilidade tanto no domínio do conhecimento de 

processos como também em domínios correlatos e ligados ao processo de software. 

 O resultado final foi a proposta de um método baseado num modelo de processo 

conceitual induzido a partir do paradigma do processo do ciclo de vida de software 

com a utilização e adaptação ao domínio de processos do padrão Open Distributing 

Processing (ODP), o modelo Capacity Maturity Model Integration (CMMI) e o 

Business Process Modeling Notation (BPMN). 

A hipótese é então aplicada num estudo de caso para uma fábrica de software real 

existente para que a mesma possa ser avaliada em alguns de seus aspectos 

qualitativos. 

 

CONCLUSÕES PRINCIPAIS 

As principais conclusões produzidas por esse trabalho de pesquisa podem ser 

sumarizadas em: 

1. O método proposto reúne características e capacidades distintas para a 

criação de processos de fábrica de software. Essas que acabam tanto por 

ajudar na manipulação das complexidades dos processos como na adição de 

cuidados com vocabulário e qualidade de processos. A saber:  

 A utilização da norma ISO12207 agrega ao método uma terminologia 

unificada e padronizada para o tratamento dos processos;  
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 A utilização do padrão RM-ODP agregou a possibilidade de abordar toda a 

complexidade envolvida através da fatoração do problema em cinco 

pontos de vista mais simples quando observados de forma individual;  

 A inclusão de requisitos de qualidade aderentes ao modelo CMMI permite 

definir um nível de qualidade como referência, ao se adicionar os cuidados 

exigidos com os processos já na sua concepção;  

 A utilização do BPMN agrega os benefícios da representação unificada de 

processos na dinâmica da dimensão do tempo juntamente com detalhes 

específicos de documentos e artefatos produzidos pelo processo. 

2. A indução do paradigma observado no modelo do ciclo de vida de 

desenvolvimento de software para o domínio do ciclo de vida de processos 

estabeleceu a base para a instanciação do método específico para 

modelagem com RM-ODP e BPM. A equivalência conceitual entre os dois 

paradigmas sugere que técnicas utilizadas para melhoria do desempenho de 

sistemas de informação também possam ser aplicadas no domínio de 

processos e desta forma contribuir para fábricas de melhor desempenho. 

3. As habilidades de especificação e modelagem de profissionais de produção 

de software são possíveis de serem transferidas para se fazer a especificação 

e modelagem de processos. Fato este, que permite o aproveitamento do seu 

conhecimento tácito na atividade de especificação utilizando a sua própria 

linguagem.  

4. A aplicação do método num caso de estudo baseado em cenário real de 

fábrica de software demonstrou consistência entre as fases do método 

proposto, permitindo com que as mesmas pudessem ser executadas através 

da evolução da respectiva atividade anterior.  

5. A execução do método de especificação e modelagem de fábrica de software 

tem como decorrência imediata a ampliação do conhecimento dos elementos 

que compõem o domínio da fábrica de software frente aos requisitos 

inicialmente considerados. 
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TRABALHOS FUTUROS 

Estimulado pelas conclusões e aprendizados produzidos por esta dissertação 

sugere-se para futuros trabalhos, pesquisas que explorem diferentes possibilidades 

de aplicação do modelo conceitual do ciclo de vida de processos para fábrica de 

software. Tais trabalhos de pesquisa poderão fazer uso da contribuição acadêmica 

desta dissertação para a elaboração dos seguintes trabalhos: 

 Avaliação e identificação de pontos de melhoria de Processos de Fábrica de 

Software através da comparação de seus processos atuais e os idealmente 

modelados através do método de especificação e modelagem de processos; 

 Modelagem da integração de diferentes fábricas de software através da 

sincronização de seus processos para grandes projetos de sistema de 

informação; 

 Proposta de uma ferramenta para produção e implementação de processos 

baseado no ciclo de vida de processos para fábrica de software. 

 Dissertação comparativa da complexidade envolvida na especificação e 

modelagem de processos para fábrica de software entre os níveis de maturidade 

CMMI estagiado de dois a cinco. 

 Dissertação sobre os desafios e cuidados necessários para a implantação de 

processos de software gerados através do método de especificação e 

modelagem de processos para fábrica de software. 

 

Recomenda-se que os três primeiros assuntos propostos sejam tratados como tese 

de doutoramento, enquanto que os dois últimos como dissertação de mestrado.  
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APÊNDICE A - Formulários Produzidos no Estudo de Caso 

 

A seguir estão relacionados todos os formulários utilizados para a aplicação dos 

requisitos de qualidade definidos pela escolha do nível estagiado 2 do CMMI na 

fábrica de software do Estudo de caso apresentado no capítulo quatro. 
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Para o Processo de Documentação (DO: Documentation) faz-se a especificação: 

Processo em Alto Nível de Abstração: Processo de Documentação 

Objetivos Específicos e Genéricos da Área de Processos no Nível de Maturidade: (2- Gerenciado) 

  

(X)  

Requer   

SG 1 Gerenciamento de 

Requisitos   

  SP 1.1 Obtém entendimento dos Requisitos  

  SP 1.2 Obtém comprometimento para os Requisitos 

  SP 1.3 Gerencia Mudança de Requisitos 

X SP 1.4 Mantém Rastreabilidade Bidirecional dos Requisitos. 

  

SP 1.5 Identifica inconsistências entre o trabalho do Projeto e os 

Requisitos 

GG 2 Institucionaliza um 

Processo Gerenciado  

X GP 2.1 (CO 1) Estabelece Política de Organização. 

X GP 2.2 (AB 1) Planeja o Processo  

 GP 2.3 (AB 2) Provê recursos  

X  GP 2.4 (AB 3) Atribui responsabilidades 

  GP 2.5 (AB 4) Treina pessoas 

  GP 2.6 (DI 1) Gerencia as Configurações 

  GP 2.7 (DI 2) Identifica e Envolve os Stakeholders relevantes 

  GP 2.8 (DI 3) Monitora e Controla o Processo 

  GP 2.9 (VE 1) Objetivamente Avalia a aderência 

X  

GP 2.10 (VE 2) Revê a situação com a gerência de alto nível 

hierárquico. 

GG 3 Institucionaliza um 

Processo Definido  

X  GP 3.1 Estabelece um Processo definido 

X GP 3.2 Coleta Informações para Melhoria 

Figura 23 -  Formulário CMMI Processo de Documentação 
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Para o processo de Gerenciamento de Configuração (CM: Configuration 

Management) faz-se a especificação: 

Processo em Alto Nível de Abstração: Processo de Gerenciamento de Configuração 

Objetivos Específicos e Genéricos da Área de Processos no Nível de Maturidade: (2- Gerenciado) 

  

(X)  

Requer   

SG 1 Gerenciamento de 

Requisitos   

  SP 1.1 Obtém entendimento dos Requisitos  

  SP 1.2 Obtém comprometimento para os Requisitos 

  SP 1.3 Gerencia Mudança de Requisitos 

  SP 1.4 Mantém Rastreabilidade Bidirecional dos Requisitos. 

  

SP 1.5 Identifica inconsistências entre o trabalho do Projeto e os 

Requisitos 

GG 2 Institucionaliza um 

Processo Gerenciado  

  GP 2.1 (CO 1) Estabelece Política de Organização. 

  GP 2.2 (AB 1) Planeja o Processo  

  GP 2.3 (AB 2) Provê recursos  

  GP 2.4 (AB 3) Atribui responsabilidades 

  GP 2.5 (AB 4) Treina pessoas 

 X GP 2.6 (DI 1) Gerencia as Configurações 

  GP 2.7 (DI 2) Identifica e Envolve os Stakeholders relevantes 

 X GP 2.8 (DI 3) Monitora e Controla o Processo 

  GP 2.9 (VE 1) Objetivamente Avalia a aderência 

  

GP 2.10 (VE 2) Revê a situação com a gerência de alto nível 

hierárquico. 

GG 3 Institucionaliza um 

Processo Definido  

  GP 3.1 Estabelece um Processo definido 

  GP 3.2 Coleta Informações para Melhoria 

Figura 24 - Formulário CMMI para Processo Gerenciamento de Configuração 
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Para o Processo de Garantia de Qualidade (QA: Quality Assurance) faz-se a 

especificação: 

Processo em Alto Nível de Abstração: Processo de Garantia de Qualidade 

Objetivos Específicos e Genéricos da Área de Processos no Nível de Maturidade: (2- Gerenciado) 

  

(X)  

Requer   

SG 1 Gerenciamento de 

Requisitos   

  SP 1.1 Obtém entendimento dos Requisitos  

  SP 1.2 Obtém comprometimento para os Requisitos 

  SP 1.3 Gerencia Mudança de Requisitos 

 X SP 1.4 Mantém Rastreabilidade Bidirecional dos Requisitos. 

 X 

SP 1.5 Identifica inconsistências entre o trabalho do Projeto e os 

Requisitos 

GG 2 Institucionaliza um 

Processo Gerenciado  

  GP 2.1 (CO 1) Estabelece Política de Organização. 

  GP 2.2 (AB 1) Planeja o Processo  

  GP 2.3 (AB 2) Provê recursos  

  GP 2.4 (AB 3) Atribui responsabilidades 

  GP 2.5 (AB 4) Treina pessoas 

  GP 2.6 (DI 1) Gerencia as Configurações 

 X GP 2.7 (DI 2) Identifica e Envolve os Stakeholders relevantes 

  GP 2.8 (DI 3) Monitora e Controla o Processo 

 X GP 2.9 (VE 1) Objetivamente Avalia a aderência 

  

GP 2.10 (VE 2) Revê a situação com a gerência de alto nível 

hierárquico. 

GG 3 Institucionaliza um 

Processo Definido  

  GP 3.1 Estabelece um Processo definido 

 X GP 3.2 Coleta Informações para Melhoria 

Figura 25 - Formulário CMMI para Processo de Garantia de Qualidade 
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Para o Processo de Verificação (VE: Verification) faz-se a especificação: 

Processo em Alto Nível de Abstração: Processo de Verificação 

Objetivos Específicos e Genéricos da Área de Processos no Nível de Maturidade: (2- Gerenciado) 

  

(X)  

Requer   

SG 1 Gerenciamento de 

Requisitos   

 X SP 1.1 Obtém entendimento dos Requisitos  

  SP 1.2 Obtém comprometimento para os Requisitos 

  SP 1.3 Gerencia Mudança de Requisitos 

 X SP 1.4 Mantém Rastreabilidade Bidirecional dos Requisitos. 

  

SP 1.5 Identifica inconsistências entre o trabalho do Projeto e os 

Requisitos 

GG 2 Institucionaliza um 

Processo Gerenciado  

  GP 2.1 (CO 1) Estabelece Política de Organização. 

  GP 2.2 (AB 1) Planeja o Processo  

  GP 2.3 (AB 2) Provê recursos  

  GP 2.4 (AB 3) Atribui responsabilidades 

  GP 2.5 (AB 4) Treina pessoas 

  GP 2.6 (DI 1) Gerencia as Configurações 

  GP 2.7 (DI 2) Identifica e Envolve os Stakeholders relevantes 

  GP 2.8 (DI 3) Monitora e Controla o Processo 

  GP 2.9 (VE 1) Objetivamente Avalia a aderência 

  

GP 2.10 (VE 2) Revê a situação com a gerência de alto nível 

hierárquico. 

GG 3 Institucionaliza um 

Processo Definido  

  GP 3.1 Estabelece um Processo definido 

  GP 3.2 Coleta Informações para Melhoria 

Figura 26 - Formulário CMMI para Processo de Verificação 
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Para o Processo de Validação (VA: Validation) faz-se a especificação: 

Processo em Alto Nível de Abstração: Processo de Validação 

Objetivos Específicos e Genéricos da Área de Processos no Nível de Maturidade: (2- Gerenciado) 

  

(X)  

Requer   

SG 1 Gerenciamento de 

Requisitos   

  SP 1.1 Obtém entendimento dos Requisitos  

 X SP 1.2 Obtém comprometimento para os Requisitos 

  SP 1.3 Gerencia Mudança de Requisitos 

  SP 1.4 Mantém Rastreabilidade Bidirecional dos Requisitos. 

  

SP 1.5 Identifica inconsistências entre o trabalho do Projeto e os 

Requisitos 

GG 2 Institucionaliza um 

Processo Gerenciado  

  GP 2.1 (CO 1) Estabelece Política de Organização. 

  GP 2.2 (AB 1) Planeja o Processo  

  GP 2.3 (AB 2) Provê recursos  

  GP 2.4 (AB 3) Atribui responsabilidades 

  GP 2.5 (AB 4) Treina pessoas 

  GP 2.6 (DI 1) Gerencia as Configurações 

  GP 2.7 (DI 2) Identifica e Envolve os Stakeholders relevantes 

  GP 2.8 (DI 3) Monitora e Controla o Processo 

 X GP 2.9 (VE 1) Objetivamente Avalia a aderência 

  

GP 2.10 (VE 2) Revê a situação com a gerência de alto nível 

hierárquico. 

GG 3 Institucionaliza um 

Processo Definido  

  GP 3.1 Estabelece um Processo definido 

  GP 3.2 Coleta Informações para Melhoria 

Figura 27 - Formulário CMMI para Processo de Validação 
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Para o Processo de Resolução de Problemas (PR: Problem Resolution) faz-se a 

especificação: 

Processo em Alto Nível de Abstração: Processo de Resolução de Problemas 

Objetivos Específicos e Genéricos da Área de Processos no Nível de Maturidade: (2- Gerenciado) 

  

(X)  

Requer   

SG 1 Gerenciamento de 

Requisitos   

 X SP 1.1 Obtém entendimento dos Requisitos  

 X SP 1.2 Obtém comprometimento para os Requisitos 

 X SP 1.3 Gerencia Mudança de Requisitos 

 X SP 1.4 Mantém Rastreabilidade Bidirecional dos Requisitos. 

 X 

SP 1.5 Identifica inconsistências entre o trabalho do Projeto e os 

Requisitos 

GG 2 Institucionaliza um 

Processo Gerenciado  

  GP 2.1 (CO 1) Estabelece Política de Organização. 

 X GP 2.2 (AB 1) Planeja o Processo  

  GP 2.3 (AB 2) Provê recursos  

 X GP 2.4 (AB 3) Atribui responsabilidades 

  GP 2.5 (AB 4) Treina pessoas 

  GP 2.6 (DI 1) Gerencia as Configurações 

 X GP 2.7 (DI 2) Identifica e Envolve os Stakeholders relevantes 

  GP 2.8 (DI 3) Monitora e Controla o Processo 

 X GP 2.9 (VE 1) Objetivamente Avalia a aderência 

  

GP 2.10 (VE 2) Revê a situação com a gerência de alto nível 

hierárquico. 

GG 3 Institucionaliza um 

Processo Definido  

 X GP 3.1 Estabelece um Processo definido 

  GP 3.2 Coleta Informações para Melhoria 

Figura 28 - Formulário CMMI para Processo de Resolução de Problemas 
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Para o Processo de Gerenciamento (MM: Management) faz-se a especificação: 

Processo em Alto Nível de Abstração: Processo de Gerenciamento 

Objetivos Específicos e Genéricos da Área de Processos no Nível de Maturidade: (2- Gerenciado) 

  

(X)  

Requer   

SG 1 Gerenciamento de 

Requisitos   

  SP 1.1 Obtém entendimento dos Requisitos  

 X SP 1.2 Obtém comprometimento para os Requisitos 

 X SP 1.3 Gerencia Mudança de Requisitos 

  SP 1.4 Mantém Rastreabilidade Bidirecional dos Requisitos. 

 X 

SP 1.5 Identifica inconsistências entre o trabalho do Projeto e os 

Requisitos 

GG 2 Institucionaliza um 

Processo Gerenciado  

 X GP 2.1 (CO 1) Estabelece Política de Organização. 

 X GP 2.2 (AB 1) Planeja o Processo  

 X GP 2.3 (AB 2) Provê recursos  

 X GP 2.4 (AB 3) Atribui responsabilidades 

  GP 2.5 (AB 4) Treina pessoas 

 X GP 2.6 (DI 1) Gerencia as Configurações 

 X GP 2.7 (DI 2) Identifica e Envolve os Stakeholders relevantes 

 X GP 2.8 (DI 3) Monitora e Controla o Processo 

  GP 2.9 (VE 1) Objetivamente Avalia a aderência 

 X 

GP 2.10 (VE 2) Revê a situação com a gerência de alto nível 

hierárquico. 

GG 3 Institucionaliza um 

Processo Definido  

  GP 3.1 Estabelece um Processo definido 

  GP 3.2 Coleta Informações para Melhoria 

Figura 29 - Formulário CMMI para Processo de Gerenciamento 
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Para o Processo de Infra-estrutura (IF: Infrastructure) faz-se a especificação:  

Processo em Alto Nível de Abstração: Processo de Infra-estrutura 

Objetivos Específicos e Genéricos da Área de Processos no Nível de Maturidade: (2- Gerenciado) 

  

(X)  

Requer   

SG 1 Gerenciamento de 

Requisitos   

  SP 1.1 Obtém entendimento dos Requisitos  

  SP 1.2 Obtém comprometimento para os Requisitos 

  SP 1.3 Gerencia Mudança de Requisitos 

  SP 1.4 Mantém Rastreabilidade Bidirecional dos Requisitos. 

  

SP 1.5 Identifica inconsistências entre o trabalho do Projeto e os 

Requisitos 

GG 2 Institucionaliza um 

Processo Gerenciado  

  GP 2.1 (CO 1) Estabelece Política de Organização. 

  GP 2.2 (AB 1) Planeja o Processo  

 X GP 2.3 (AB 2) Provê recursos  

  GP 2.4 (AB 3) Atribui responsabilidades 

  GP 2.5 (AB 4) Treina pessoas 

 X GP 2.6 (DI 1) Gerencia as Configurações 

  GP 2.7 (DI 2) Identifica e Envolve os Stakeholders relevantes 

  GP 2.8 (DI 3) Monitora e Controla o Processo 

  GP 2.9 (VE 1) Objetivamente Avalia a aderência 

  

GP 2.10 (VE 2) Revê a situação com a gerência de alto nível 

hierárquico. 

GG 3 Institucionaliza um 

Processo Definido  

  GP 3.1 Estabelece um Processo definido 

  GP 3.2 Coleta Informações para Melhoria 

Figura 30 - Formulário CMMI para Processo de Infra-estrutura 
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Para o Processo de Melhoria (IP: Improvement) faz-se a especificação: 

Processo em Alto Nível de Abstração: Processo de Melhoria 

Objetivos Específicos e Genéricos da Área de Processos no Nível de Maturidade: (2- Gerenciado) 

  

(X)  

Requer   

SG 1 Gerenciamento de 

Requisitos   

  SP 1.1 Obtém entendimento dos Requisitos  

  SP 1.2 Obtém comprometimento para os Requisitos 

  SP 1.3 Gerencia Mudança de Requisitos 

  SP 1.4 Mantém Rastreabilidade Bidirecional dos Requisitos. 

  

SP 1.5 Identifica inconsistências entre o trabalho do Projeto e os 

Requisitos 

GG 2 Institucionaliza um 

Processo Gerenciado  

 X GP 2.1 (CO 1) Estabelece Política de Organização. 

 X GP 2.2 (AB 1) Planeja o Processo  

  GP 2.3 (AB 2) Provê recursos  

  GP 2.4 (AB 3) Atribui responsabilidades 

  GP 2.5 (AB 4) Treina pessoas 

  GP 2.6 (DI 1) Gerencia as Configurações 

  GP 2.7 (DI 2) Identifica e Envolve os Stakeholders relevantes 

  GP 2.8 (DI 3) Monitora e Controla o Processo 

  GP 2.9 (VE 1) Objetivamente Avalia a aderência 

  

GP 2.10 (VE 2) Revê a situação com a gerência de alto nível 

hierárquico. 

GG 3 Institucionaliza um 

Processo Definido  

  GP 3.1 Estabelece um Processo definido 

 X GP 3.2 Coleta Informações para Melhoria 

Figura 31 - Formulário CMMI para Processo de Melhoria 
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Para o Processo de Treinamento (T: Training) faz-se a especificação: 

Processo em Alto Nível de Abstração: Processo de Treinamento 

Objetivos Específicos e Genéricos da Área de Processos no Nível de Maturidade: (2- Gerenciado) 

  

(X)  

Requer   

SG 1 Gerenciamento de 

Requisitos   

  SP 1.1 Obtém entendimento dos Requisitos  

  SP 1.2 Obtém comprometimento para os Requisitos 

  SP 1.3 Gerencia Mudança de Requisitos 

  SP 1.4 Mantém Rastreabilidade Bidirecional dos Requisitos. 

  

SP 1.5 Identifica inconsistências entre o trabalho do Projeto e os 

Requisitos 

GG 2 Institucionaliza um 

Processo Gerenciado  

  GP 2.1 (CO 1) Estabelece Política de Organização. 

  GP 2.2 (AB 1) Planeja o Processo  

  GP 2.3 (AB 2) Provê recursos  

  GP 2.4 (AB 3) Atribui responsabilidades 

 X GP 2.5 (AB 4) Treina pessoas 

  GP 2.6 (DI 1) Gerencia as Configurações 

  GP 2.7 (DI 2) Identifica e Envolve os Stakeholders relevantes 

  GP 2.8 (DI 3) Monitora e Controla o Processo 

  GP 2.9 (VE 1) Objetivamente Avalia a aderência 

  

GP 2.10 (VE 2) Revê a situação com a gerência de alto nível 

hierárquico. 

GG 3 Institucionaliza um 

Processo Definido  

  GP 3.1 Estabelece um Processo definido 

  GP 3.2 Coleta Informações para Melhoria 

Figura 32 - Formulário CMMI para Processo de Treinamento 
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APÊNDICE B - DIAGRAMAS BPMN PRODUZIDOS NO ESTUDO DE 

CASO 
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Figura 33 - Modelagem Final Processo de Documentação 
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Processo p3Validação 

l1
 L

a
b

o
ra

to
ri
o

f7
 

Q
u

a
lid

a
d

e
f6

 

T
e

s
ta

d
o

r

f5
 

In
fr

a
 &

 

C
o

n
fi
g

u
.

f3
 

G
e

re
n

te
 

P
ro

je
to

f4
 

E
s
p

e
c
if
ic

, 

C
o

d
o

fi
c p3 a1 Valida 

Requisitos 

com Cliente

p3 a4 Valida 

Teste 

Construção

p3 a5 Valida 

Teste 

Funcional

p3 a3 Valida 

Aderência 

Construção X 

Requisitos

p3 a2 Valida 

Projeto x 

Requisitos

 

Figura 34 - Modelagem Final Processo de Validação 
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Figura 35 - Modelagem Final Processo de Gerenciamento de Configurações 
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Processo p5Gerenciamento 
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Figura 36 - Modelagem Final Processo de Gerenciamento 
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Processo p6Verificação 
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Figura 37 - Modelagem Final Processo de Verificação 

 

Processo p7GarantiaDeQualidade 
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Figura 38 - Modelagem Final Processo de Garantia de Qualidade 
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Processo p8Treinamento 
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Figura 39 - Modelagem Final Processo de Treinamento 
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Figura 40 - Modelagem Final Processo de Infra-estrutura 
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Processo p10MelhoriaDeProcesso 
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Figura 41- Modelagem Final Processo de Melhoria de Processos 
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Figura 42 - Modelagem Final Processo de Resolução de Problemas 
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ANEXO A - Lista De Processos e Atividades ISO/IEC12207 

 

Grupo de Processos Processos Atividades 

Processos primários do ciclo de 
vida 

Aquisição Preparação da aquisição 

Seleção do Fornecedor 

Monitoração do Fornecedor 

Aceitação do Cliente 

Avaliação do Produto 

Fornecimento  

Desenvolvimento Elicitação de requisitos 

Análise dos Requisitos de 
Sistema 

Projeto da arquitetura de 
Sistema 

Análise de requisitos de 
software 

Projeto de Software 

Construção de Software 

Integração de Software 

Teste de Software 

Integração e Teste de Sistema 

Avaliação de Produto 

Operação Uso operacional 

Suporte ao cliente 

Manutenção Manutenção de Software 

Processos de Suporte ao Ciclo de 
Vida 

Documentação Documentação 

Gerenciamento de 
configuração 

Gerenciamento de 
configuração 

Garantia de Qualidade Garantia de Qualidade 

Verificação Verificação 

Validação Validação 
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Grupo de Processos Processos Atividades 

Revisão Conjunta Revisão Conjunta 

Auditoria Auditoria 

Resolução de Problemas Resolução de Problemas 

Facilidade de uso Usabilidade 

Processos Organizacionais do 
ciclo de vida 

Gerenciamento Gerenciamento da 
Organização 

Gerenciamento de Projeto 

Gerenciamento de qualidade 

Gerenciamento de Risco 

Alinhamento Organizacional 

Medição 

Gerenciamento de ativos 
reutilizáveis 

Gerenciamento de reuso 

Engenharia de Domínio 

Melhoria de Processos Estabelecimento de Processo 

Avaliação de Processo 

Melhoria de Processo 

Gerenciamento de Recursos 
Humanos 

Treinamento 

Infra-estrutura Infra-estrutura 

 

Tabela 11 - Processos e Atividades ISO/IEC 12207:1995 

 


