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RESUMO 

 

Práticas da manufatura industrial, como o uso de processos e de normas e modelos de 
qualidade, a integração de empresas e a atuação em rede, podem ser utilizadas para a solução 
de problemas que tem caracterizado a produção de software, como custo excessivo, falta de 
qualidade e não atendimento ao planejamento e ao cronograma. Considerando esse contexto, 
neste trabalho tem-se o objetivo de definir uma arquitetura de processo baseada na orientação 
a objetos para integrar fábricas de software. Um método para definir essa arquitetura é, 
também, proposto. Os procedimentos metodológicos para realizar a pesquisa se resumem nos 
métodos de pesquisa bibliográfica, indução por analogia e experimento em laboratório. A 
pesquisa bibliográfica permitiu definir o referencial teórico para fundamentar a proposta de 
pesquisa. A indução por analogia foi utilizada para definir a arquitetura de processo, as fases 
do método e o objeto processo, a partir da arquitetura de software, do processo de 
desenvolvimento de software e da orientação a objetos, respectivamente. O objeto processo e 
os conceitos estruturais e notacionais propostos compõem a base para definir a arquitetura de 
processo. Dois experimentos em laboratório didático de ensino foram realizados para avaliar a 
arquitetura de processo, obtida por meio do método proposto, e para verificar os objetivos da 
pesquisa. Como resultado deste trabalho obteve-se a definição de uma arquitetura de processo 
para integrar fábricas de software por meio de seus processos com o objetivo de desenvolver 
projetos cooperativos de software. 
 
Palavras-chave: fábrica de software, processo de software, arquitetura de processo. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Practices of the industrial manufacture – such as process, standards and models of quality, 
integration of enterprises, and enterprise networks and chains – can be used to solve problems 
that have characterized software production, such as excessive cost, lack of quality, and 
disregard for user’s requirements, planning and schedule. Thus, considering this context, this 
research aims to define a process architecture based on object orientation to integrate software 
factories. A method to define this architecture is also proposed in this research. The 
methodological procedures to carry out this research can be summarized in the following 
methods: bibliographical research, induction by analogy, and experiment in didactic 
laboratory. The bibliographical research made it possible to define the state of the art and the 
theoretical referential used as foundation of the proposals made in this research. The induction 
by analogy was used to define the process architecture, the method phases, and the object 
process, with software architecture, software development process, and object-orientation, 
respectively. The proposed object process and the structural and notational concepts compose 
the base to define the process architecture. Two experiments were carried out to evaluate the 
process architecture obtained through the instantiation of the proposed method and to verify 
the goals defined in this research. The result of this research is the definition of a process 
architecture that makes software factory integration possible, by means of standard process 
models to develop cooperative software projects. 
 
Keywords: software factory, software process, process architecture. 
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1 Introdução 

 

 Este capítulo contém as considerações iniciais, o objetivo, a justificativa, a 

metodologia, a abrangência e a organização do texto. As considerações apresentam o contexto 

e o problema de pesquisa. O objetivo inclui a contribuição teórica e a contribuição prática 

pretendidas e a hipótese de pesquisa. A justificativa visa justificar a pesquisa considerando 

publicações relacionadas ao assunto. A abrangência contém o escopo e os limites da pesquisa. 

A metodologia apresenta as principais etapas na realização do trabalho. Na organização do 

texto está uma apresentação sumária dos capítulos que compõem este texto. 

 

 

1.1 Considerações iniciais 

 

A produção de software tem sido caracterizada por custo excessivo, atraso, falta de 

qualidade e não atendimento aos requisitos do usuário (LYCETT et al., 2003, BRAGANÇA; 

MACHADO, 2007). A adoção de práticas utilizadas em outros segmentos industriais, como a 

manufatura, é vista como uma possibilidade para mudar essa atual caracterização da produção 

de software. Dentre essas práticas estão: a atuação em cadeia ou rede de empresas (AMATO 

NETO, 2005), o uso de processos, o atendimento a normas e modelos de qualidade e o reuso 

de componentes de código, de documentos e de conhecimento prático e teórico. 

Para este trabalho, uma fábrica de software é o ambiente definido a partir de processos 

para realizar as atividades relacionadas ao ciclo de vida de software. Publicações sobre fábrica 

de software, como Greenfield e Short (2003), Fernandes e Teixeira (2004), Cusumano (2005), 

Demir (2006), Frankel (2005), Li, Li e Li (2001) e Bragança e Machado (2007) abrangem 

práticas da manufatura industrial, incluindo processos, uso de normas e modelos de qualidade 

e reuso. Porém, uma perspectiva ainda permanece que é a de como integrar as fábricas de 

software para que possam cooperar no desenvolvimento de software. 

Dentre os problemas para a integração de fábricas de software há os relacionados à 

interação entre as pessoas, à compatibilidade entre sistemas de informação e à integração de 

processos. A interação entre pessoas tem sido tratada no âmbito do desenvolvimento 

distribuído de software. Herbsleb e Mockus (2003), por exemplo, tratam comunicação e 

coordenação para a melhoria do desenvolvimento distribuído de software. A integração de 

sistemas de informação tem sido provida por soluções tecnológicas, como, por exemplo, 



 

 

16 

middlewares, que são software que conectam sistemas de informação de maneira que eles 

possam trocar dados. Porém, a integração de processos ainda precisa de soluções. 

Atualmente, mesmo as fábricas de software que possuem processos baseados em 

normas e modelos de qualidade teriam dificuldades para integrar-se, seja porque as interfaces 

desses processos são informais com a troca de informação entre as pessoas, manuais com a 

troca de documentos, integração a partir de sistemas de informação ou porque os modelos de 

processos dessas fábricas são muito distintos. 

Considerando o exposto, é possível definir a integração de fábricas de software a partir 

dos seus processos como o problema de pesquisa para o qual este trabalho visa propor uma 

solução. Essa solução se refere a uma forma de padronização dos processos, gerando modelos 

que visam integrar fábricas de software e que possam ser especializados de acordo com as 

características de cada fábrica de software e com as particularidades dos seus projetos de 

software. Esses modelos compõem uma arquitetura de processo de software. 

A principal aplicação prática dessa solução é integrar fábricas de software de 

iniciativas promotoras de desenvolvimento regional, exemplificadas neste trabalho por pólos 

tecnológicos, para que elas possam desenvolver projetos cooperativos de software. As 

fábricas de software dessas iniciativas são, normalmente, de pequeno porte, correspondendo à 

categoria de micro e pequenas empresas industriais, com até 99 pessoas (SEBRAE, 2007). 

 Neste cenário de aplicação prática, as fábricas de software agregam competências, 

conhecimento e recursos para alcançar objetivos comuns. A proposta deste trabalho visa 

contribuir para que essas fábricas de software, quando integradas, possam corresponder a 

requisitos de demandas que individualmente elas não teriam condições de atender. Ressalta-

se, porém, que a aplicabilidade da proposta não está restrita às fábricas de software de 

iniciativas de desenvolvimento regional, mas às que possuem objetivo de integrar-se. 

 

 

1.2 Objetivo 

 

 O objetivo principal deste trabalho é definir uma arquitetura de processo baseada na 

orientação a objetos para integrar fábricas de software para que possam cooperar na realização 

de projetos de software. Essa arquitetura é estruturada em visões que são definidas por 

abstrações de processos de acordo com características e requisitos dos processos e objetivos e 

interesses dos participantes e são representadas por modelos. 
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A arquitetura de processo é obtida por meio de um método que contém três etapas 

seqüenciais denominadas pelos resultados que produzem: definição da arquitetura conceitual 

que é composta por meta-modelos, definição da arquitetura de referência que é composta por 

modelos de processos padrão e definição da arquitetura operacional que é composta por 

modelos de processos que são instanciados por projetos de software. Os resultados dessas 

etapas são representados de acordo com o objeto processo, os conceitos notacionais e 

estruturais e linguagens de modelagem. O método, o objeto processo e esses conceitos são 

propostos neste trabalho e, portanto, defini-los também é objetivo dessa pesquisa. 

A partir desses objetivos são estabelecidas as contribuições prática e teórica 

pretendidas. A prática é prover a integração de fábricas de software por meio de uma 

arquitetura de processo. A integração é facilitada porque essas fábricas se padronizam por 

possuírem processos obtidos com base nos mesmos modelos definidos como padrão. 

A contribuição teórica é a arquitetura de processo definida com base na orientação a 

objetos e nas visões do RM-ODP (ISO/IEC, 1996). Essa contribuição é representada pelo 

objeto processo, pelos conceitos notacionais e estruturais, pelo método e pelos modelos e 

meta-modelos de processos. O objeto processo se refere à representação do processo e dos 

seus componentes como objetos. A partir do objeto processo são definidos os conceitos 

notacionais, que juntamente com os conceitos estruturais, são utilizados para representar os 

meta-modelos e os modelos obtidos com o método proposto para definir a arquitetura de 

processo. 

Os objetivos e as contribuições pretendidas se agregam na seguinte hipótese de 

pesquisa: utilizando a orientação a objetos, as visões do RM-ODP (ISO/IEC, 1996) e analogia 

com a arquitetura de software orientado a objetos são obtidos o objeto processo e os conceitos 

notacionais e estruturais, por meio dos quais são definidas as visões, os modelos e os 

elementos da arquitetura de processo que visa prover a integração de fábricas de software. 

 

 

1.3 Justificativa 

 

A justificativa de aplicabilidade prática para a arquitetura de processo é a 

possibilidade de fábricas de software de menor porte integrar-se e, assim, ampliar suas 

capacidades individuais. A justificativa acadêmica se fundamenta no uso do RM-ODP 

(ISO/IEC, 1996) e da orientação a objetos para representar o processo como objeto. 
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A integração de fábricas de software a partir de processos não é tratada por referências 

de fábricas de software, como: Armour (2002), Demir (2006), Greenfield e Short (2003), 

Frankel (2005), Cusumano (2005), Basili, Caldiera e Cantone (1992), Fabri et al. (2004), Li, 

Li e Li (2001) e Fernandes e Teixeira (2004). Essas referências foram utilizadas para definir a 

base conceitual para este trabalho e o estado da arte em fábrica de software. 

O trabalho de Armour (2002) se refere aos aspectos humanos no desenvolvimento de 

software. Demir (2006) trata fábrica de software como modelagem para domínios específicos 

utilizando linguagens para domínio específico. Para Greenfield e Short (2003) e Frankel 

(2005) fábricas de software são configuradas por linguagens para domínio específico e por 

linhas de produtos. Cusumano (2005) centra-se no conceito e no entendimento de fábrica de 

software. Basili, Caldiera e Cantone (1992) especificam uma fábrica de software como 

desenvolvimento de projeto e de componentes visando reuso. 

Fabri et al. (2004) especificam processo de desenvolvimento de software baseados em 

processo fabril. Li, Li e Li (2001) apresentam um modelo de fábrica de software definido de 

acordo com elementos estáticos (especificações de gerenciamento e linha de produtos) e 

dinâmicos (processos, pessoas e técnicas). Contudo, eles não utilizam a orientação a objetos, 

não definem visões e modelos de processos e não tratam integração de processos. Fernandes e 

Teixeira (2004) propõem modelos prescritivos para uma fábrica de software baseados em 

modelos de qualidade. Porém, eles não tratam integração de fábricas de software e não 

utilizam orientação a objetos ou arquitetura na definição dos modelos de processos. 

A arquitetura de processo proposta neste trabalho proporciona uma maneira de 

organizar os modelos que representam os processos em visões, de prover abstrações distintas 

dos processos, de ser mecanismo de comunicação entre os participantes e para definir visões 

estáticas e dinâmicas dos processos e dos seus componentes. Essa arquitetura visa prover a 

integração de fábricas de software por meio dos seus processos que são definidos tendo como 

base a orientação a objetos e as visões do RM-ODP (ISO/IEC, 1996). 

A escolha da orientação a objetos para a representação da arquitetura de processo 

proposta é decorrente das possibilidades oferecidas pelos conceitos que fundamentam um 

objeto, como atributos, operações, comunicação e relacionamentos. Os autores Barnett et al. 

(1994), Taylor (2003), Kammer (2000), Caetano, Silva e Tribolet (2005), SPEM (OMG, 

2005a) e Holt (2006) utilizam a orientação a objetos para representar modelos e componentes 

de processo, embora não proponham arquitetura e não se refiram à integração de fábricas. 

Visões de processo, também denominadas perspectivas, são consideradas por autores 

como: List e Korherr (2006), Holt (2006), Chen et al. (1997) e Curtis, Kellner e Over (1992). 
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As justificativas desses autores para a necessidade de definir visões para processos se centram 

na complexidade dos processos e na diversidade de interessados. Essas publicações 

auxiliaram a especificar as visões da arquitetura de processo proposta e os seus modelos. 

O uso do RM-ODP (ISO/IEC, 1996) na definição da arquitetura de processo decorre 

de esse modelo de referência possibilitar que processos sejam tratados como objetos e da 

possibilidade de definir visões distintas para os processos. Outro aspecto de uso do RM-ODP 

é o uso de visões para modelagem de sistemas distribuídos e abertos, isto porque, os processos 

das fábricas de software integradas estão distribuídos e se comunicam por protocolos abertos. 

Uma especificação RM-ODP consiste de cinco especificações distintas, mas 

relacionadas, denominadas visões. Essas visões são: empresa, informação, computação, 

engenharia e tecnologia. Cada visão é uma abstração de um sistema completo focando um 

propósito específico ou área de interesse. 

A representação de processo na visão empresa do RM-ODP é utilizada por Dijkman et 

al. (2004). Para esse autor há duas abordagens complementares para especificar o 

comportamento de uma comunidade, que representa uma empresa, nessa visão: a) baseada em 

papéis, em que comportamentos são identificados e atribuídos aos papéis; b) baseada em 

processo, em que as atividades da empresa são agrupadas em objetos com operações. 

Assim, de acordo com o RM-ODP um processo é uma abstração do comportamento 

relacionado a um objeto. Os procedimentos para realizar objetivos da empresa são definidos 

como processos de negócio. Processos são obtidos a partir das funções pertinentes aos papéis 

ou das ações atribuídas aos papéis e realizadas por atores. Um conjunto de ações ou funções 

define um comportamento que é representado como um processo. 

Os processos de negócio fazem parte da visão empresa, sejam como ações realizadas 

pelos atores ou como comportamentos atribuídos aos abjetos empresa. Utilizando a orientação 

a objetos para representar essa visão obtém-se objetos processo. Justificando-se, assim, a 

identificação e definição do objeto processo pela visão empresa do RM-ODP. 

Além de processo estar vinculado à visão empresa do RM-ODP e ser representado 

como objeto, a integração de fábricas de software a partir de processos é sustentada por 

processo fundamentar paradigmas e modelos de desenvolvimento de software 

(SOMMERVILLE, 2007) e a própria estrutura organizacional onde o software é desenvolvido 

(FERNANDES; TEIXEIRA, 2004). Inclui-se, ainda, o fato de processos fornecerem ao 

desenvolvimento de software uma estrutura menos suscetível às mudanças tecnológicas. O 

controle e a qualidade reforçam ter base em processos, pela possibilidade de processos serem 

definidos, repetidos, controlados e melhorados (SEI, 2000). 
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1.4 Abrangência 

 

A proposta deste trabalho se aplica às micro e pequenas fábricas de software 

(SEBRAE, 2007) que visam integrar-se e cooperar no desenvolvimento de projetos de 

software. Esse porte foi escolhido em decorrência da quantidade de fábricas de software 

existentes no Brasil nessa categoria e por, em geral, ser dessa categoria as fábricas de software 

das iniciativas de desenvolvimento regional, como incubadoras de empresas, pólos e parques 

tecnológicos. Em 2002 (pesquisa mais recente disponível), 98% das empresas de informática 

do Brasil eram micro e pequenas (MCT, 2007). 

O requisito principal para que a integração de fábricas de software ocorra como 

proposta neste trabalho é que as mesmas possuam os seus modelos de processos definidos 

com base nos mesmos modelos de processos padrão, que compõem a arquitetura de 

referência. Ressalta-se que, ainda que as fábricas de software utilizem os mesmos modelos 

padrão, incompatibilidades, decorrentes da especialização desses modelos, podem ser geradas. 

Neste trabalho são propostos mediadores para tratar essas incompatibilidades. 

A arquitetura de processo proposta abrange os processos de ciclo de vida de software e 

compreende a definição e a forma de representação dos modelos que compõem essa 

arquitetura. Contudo, além da existência de modelos padrão, a integração de fábricas de 

software necessita de suporte adequado aos processos e aos seus participantes1. Esse suporte 

inclui ferramentas computacionais, habilidades técnicas e infra-estrutura. Na realização dos 

experimentos para avaliar a proposta deste trabalho esses aspectos são considerados. 

A avaliação da arquitetura de processo proposta é realizada por meio de experimentos 

em laboratório. Essa escolha é decorrente das características dessa arquitetura que geram 

dificuldades de disponibilidade de um cenário real para avaliá-la. Um cenário real se refere às 

fábricas de software atuando no mercado. Seria necessário ter um conjunto de fábricas de 

software que possivelmente teria que interromper as suas atividades durante determinado 

período de tempo para participar de uma pesquisa acadêmica. 

A interrupção das atividades é colocada pelo fato que, normalmente, nas fábricas de 

software de pequeno porte o número de integrantes é restrito, fazendo com que uma mesma 

pessoa desempenhe papéis distintos e que não haja multiplicidade de atores por papel. Esse 

aspecto pode levar à necessidade de participação de todos os integrantes de uma fábrica de 

software para o desenvolvimento de um único projeto de software, dificultando ou mesmo 

                                                 
1 Neste texto participante ou interessado corresponde ao termo em inglês stakeholder. 
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inviabilizando a participação em atividades não vinculadas aos seus objetivos de negócio. 

Em termos da organização que desenvolve software, esta pesquisa se restringe aos 

modelos de processos relacionados ao ciclo de vida de software. Não são incluídos, por 

exemplo, gestão do negócio e de pessoas e aspectos jurídicos, como os referentes à 

propriedade intelectual e aos direitos autorais do software desenvolvido cooperativamente. 

Em relação aos modelos da arquitetura de processo, eles são definidos e representados, não 

sendo abrangida a automação desses modelos. 

 

 

1.5 Metodologia da pesquisa 

 

A metodologia da pesquisa se refere aos métodos e procedimentos utilizados nas 

etapas de realização desse trabalho. Essas etapas são: elaborar o referencial teórico, definir a 

arquitetura de processo proposta, avaliar a arquitetura de processo e elaborar a conclusão. 

 a) Elaborar o referencial teórico - Para a elaboração do referencial teórico foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica e as principais fontes utilizadas estão citadas nas 

referências deste trabalho. O referencial teórico forneceu o estado da arte para a pesquisa, as 

definições utilizadas e a fundamentação para o que é proposto neste trabalho. 

 b) Definir a arquitetura de processo - A definição da arquitetura de processo inclui 

o método para obter essa arquitetura, o objeto processo e os conceitos notacionais e estruturais 

propostos. O método científico denominado indução por analogia (MÁTTAR NETO, 2002) 

foi utilizado como referência para definir a arquitetura de processo. Um método científico é 

um conjunto de procedimentos utilizados para atingir um conhecimento (GIL, 1999). 

A conclusão de um argumento indutivo possui informação que não estava, nem 

implicitamente, nas premissas. Assim, o método indutivo visa ampliar o alcance do 

conhecimento (MARCONI; LAKATOS, 2006). Neste trabalho, as fundamentações utilizadas, 

como os conceitos de orientação objetos, de processo e arquitetura de software, fazem parte 

das premissas da indução por analogia para obter a conclusão, que é a arquitetura de processo. 

Neste trabalho, o uso da indução por analogia consistiu em obter as fundamentações 

básicas de uma definição já estabelecida e em aplicar fundamentações semelhantes em uma 

nova definição. A indução por analogia foi utilizada, basicamente, para: propor a arquitetura 

de processo a partir de definições da arquitetura de software, para definir o objeto processo a 

partir da orientação a objetos e para definir as etapas do método a partir das fases do processo 

de desenvolvimento de software. 
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c) Avaliar a arquitetura de processo - para avaliar a arquitetura de processo proposta 

foram realizados dois experimentos em laboratório didático de ensino de engenharia de 

software. Para realizar os experimentos foi definida uma metodologia composta por etapas 

que descrevem a seqüência dos procedimentos para planejar, definir e executar os 

experimentos, analisar os dados obtidos com os experimentos e elaborar resultados e 

conclusões. A descrição dessa metodologia e dos experimentos está no Capítulo 5. 

d) Elaborar a conclusão - A conclusão do trabalho é baseada na avaliação da 

arquitetura de processo proposta, considerando os resultados dos experimentos e as 

referências bibliográficas utilizadas para fundamentar essa arquitetura. A conclusão inclui 

trabalhos futuros indicados como seqüência ou complementares a este trabalho de pesquisa. 

 

 

1.6 Organização do texto 

   

 Este trabalho está dividido em seis capítulos. O Capítulo 1 contém as considerações 

iniciais, o objetivo, a justificativa, a abrangência e a metodologia para realizar o trabalho. 

O Capítulo 2 apresenta o estado da arte em fábrica de software e inclui: o conceito de 

fábrica de software e de processo, a definição de processo para modelagem e para execução 

de processos; integração de fábricas de software, enfatizando integração de processos; e a 

necessidade de uma arquitetura de processo. 

No Capítulo 3, a proposta da pesquisa é desenvolvida. Esse capítulo contém a 

fundamentação conceitual para a arquitetura de processo proposta, o que inclui: o método 

para definir a arquitetura de processo, o objeto processo, os construtores elementares, os 

conceitos estruturais e notacionais e o protocolo e os mediadores de integração de processos. 

No Capítulo 4, o método e os conceitos estruturais e notacionais proposto são 

utilizados para definir os meta-modelos que geram os modelos de processos de acordo com 

um contexto de aplicabilidade prática. Esse contexto é o utilizado para realizar os 

experimentos. Nesse capítulo estão os meta-modelos da arquitetura conceitual e alguns dos 

modelos da arquitetura de referência e da arquitetura operacional definidos. 

No Capítulo 5 está a metodologia elaborada para realizar os experimentos e a 

definição, realização, resultados e conclusões desses experimentos. 

O Capítulo 6 contém o resumo das contribuições do trabalho, as considerações finais e 

os trabalhos indicados como complementares ou decorrentes deste. 
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2 Fábrica de software e processo de software 

  

Este capítulo apresenta o referencial teórico do trabalho. Na seção 2.1 estão conceitos 

de fábrica de software provenientes da literatura e discussões sobre esses conceitos. Na seção 

2.2 está o conceito de fábrica de software proposto. A seção 2.3 contém conceito, modelagem 

e execução de processos de software. Integração de fábricas de software, enfatizando 

integração de processos está na Seção 2.4. Por fim, a Seção 2.5 apresenta a necessidade de 

uma arquitetura de processo para integrar fábricas de software. 

  

 

2.1 Estado da arte em fábrica de software 

 

 O desenvolvimento de software tem sido relacionado desde uma estreita associação às 

linhas de montagem da manufatura industrial até o vínculo somente com as metas deste estilo 

de produção. Há, ainda, referências à impossibilidade de existir fábricas de software, devido 

ao uso intensivo de conhecimento humano e da necessidade de incremento na quantidade de 

pessoas para uma produção de software em escala (ARMOUR, 2002). 

 O desenvolvimento de software possui diferenças fundamentais em relação à produção 

da manufatura industrial, como, a não produção em série e o vínculo da realização das 

atividades de desenvolvimento de software à criatividade e ao conhecimento prático e teórico 

das pessoas. Porém, é possível encontrar similaridades entre ambos, como: uso de processos e 

de modelos de qualidade, reuso de artefatos, linha de produtos e o objetivo de desenvolver 

produtos com qualidade, cumprir o cronograma e corresponder ao orçamento. 

 Os conceitos e as propostas de fábricas de software encontrados na literatura estão, 

basicamente, relacionados às linhas de produtos de software, às linguagens para domínios 

específicos, ao uso de ferramentas computacionais específicas e ao uso de processos. 

Linha de produtos de software é considerada por vários autores, como Demir (2006), 

Greenfield e Short (2003), Frankel (2005), Fernandes e Teixeira (2004) e Li, Li e Li (2001). 

De acordo com Li, Li e Li (2001), Fernandes e Teixeira (2004) e SEI (2006), uma linha de 

produtos se refere a um grupo de sistemas de software que compartilha um conjunto 

gerenciado de características comuns e que satisfaz necessidades de mercados específicos. 

Para Albin (2003), esses sistemas são classificados por funções e, desta forma, resolvem 

problemas relacionados em um determinado domínio ou segmento de mercado. 
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Na prática, uma linha de produtos de software corresponde a um conjunto de sistemas 

de software similares que são desenvolvidos utilizando meios comuns. Esses meios estão 

relacionados ao ciclo de vida de software, incluindo técnicas de engenharia de software e 

linguagens de modelagem e programação. As linhas de produtos possuem ênfase no reuso de 

componentes de software. Desta forma, no desenvolvimento de um novo sistema de software 

são desenvolvidos somente os componentes não existentes internamente à fábrica de software 

ou no mercado e o código para integrar os componentes em um sistema de software. 

No desenvolvimento de software, o reuso tem sido considerado, basicamente, sob duas 

perspectivas: produzir componentes visando reuso e produzir software reusando 

componentes, próprios ou de terceiros. Para Cusumano (2005) uma fábrica de software deve 

ter foco intensivo no gerenciamento de projetos, na promoção do reuso e em atividades de 

garantia da qualidade. 

 Em relação à produção de software com reuso, as propostas são bem distintas, desde 

as mais conceituais, como a de Basili, Caldiera e Cantone (1992), na qual o reuso inclui o 

conhecimento decorrente da realização das atividades nas diversas fases do processo; às mais 

práticas, como a de Desnoix e Barthès (2003) para os quais melhores possibilidades de reuso, 

juntamente com melhores práticas e documentação, são fatores que permitem a redução de 

custos na produção de código. 

Tendo linha de produtos de software como base, Greenfield e Short (2003) conceituam 

fábrica de software como uma linha de produtos que permite configurar ferramentas, 

processos e conteúdo, por meio de um modelo baseado em um esquema. O esquema é 

utilizado para automatizar o desenvolvimento e a manutenção das variações de um produto, 

pela adaptação, montagem e configuração de um framework baseado em componentes. Para 

Demir (2006), esse esquema é composto basicamente por ferramentas para desenvolver o 

sistema e um conjunto de componentes que essas ferramentas utilizam. 

 Uma linguagem para domínio específico visa resolver problemas em um domínio 

particular, como, por exemplo, automação bancária, cálculo de salários, seguro, faturamento, 

formatação de metadados e transformação de documentos XML. 

Referindo-se a linguagens para domínio específico e linha de produtos, Demir (2006) 

conceitua fábrica de software como um paradigma completo de desenvolvimento de software, 

que faz uso de linguagens de modelagem para domínio específico para desenvolver um 

conjunto de produtos similares, porém distintos. Esse autor se refere a uma fábrica de 

software como uma das abordagens da MDD, a outra é a MDA. 

Para Demir (2006), fábrica de software fundamenta-se amplamente em modelos e 
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automação, que são conceitos básicos da MDD, e é uma metodologia de desenvolvimento de 

software focada em linha de produtos. Bragança e Machado (2007) complementam que a 

MDA, desde que com adequado suporte de ferramentas, pode automatizar tarefas de métodos 

de engenharia de software, como a realização da análise de sistemas. 

Com ênfase em processo e considerando linha de produtos de software, Li, Li e Li 

(2001) propuseram um modelo de fábrica de software composto por uma visão estática e uma 

visão dinâmica. A visão estática abrange as especificações de gerenciamento e de linha de 

produtos. A visão dinâmica é composta por processos, pessoas e técnicas, com o suporte de 

ferramentas computacionais. 

 Fernandes e Teixeira (2004) também se referem às linhas de produtos, mas definem 

fábrica de software como um processo estruturado, controlado e melhorado continuamente. 

Esse processo considera a engenharia industrial, é orientado para o atendimento a múltiplas 

demandas de natureza e escopo distintos e visa gerar produtos de software conforme os 

requisitos documentados, da forma mais produtiva e econômica possível. 

Sistemas e ferramentas computacionais que permitem definir um ambiente 

computacional para desenvolvimento de software também têm sido vistos como fábrica de 

software. Para Regio e Greenfield (2005), uma fábrica de software é definida por meio da 

configuração de um ambiente de desenvolvimento, como o Eclipse, o JBuilder, o Microsoft 

Visual Studio Team System. Essa configuração é realizada com ajuda de um modelo ou guia. 

Greenfield e Short (2004) propõem esse modelo, que é composto, basicamente, por 

orientações para configurar um ambiente de desenvolvimento de acordo com as características 

do software a ser desenvolvido. Quando configurado, esse ambiente se torna especializado 

para desenvolver determinado tipo específico de solução de software. 

Agregando ambiente de desenvolvimento, ferramentas computacionais e linguagens 

para domínio específico, Woodward (2005) conceitua fábrica de software como um conjunto 

de ferramentas e um ambiente otimizados para construir soluções em um domínio de negócio 

particular por meio do uso de linguagens para domínio específico. 

 Um conceito mais amplo para fábrica de software, considerando-a como o ambiente 

onde os processos são realizados, é proveniente de Fabri et al. (2004). Esses autores 

conceituam fábrica de software como uma organização estruturada, voltada para a produção 

de software alicerçada em engenharia e com forte caracterização pela organização do trabalho 

e na capacidade de modularização de componentes e de escalabilidade produtiva. A 

engenharia fornece suporte à produção e ao reuso de componentes. Há, ainda, a existência de 

um processo ágil e flexível. 
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 A seguir são discutidos alguns aspectos dos conceitos de fábricas de software baseadas 

em linhas de produtos de software e linguagens para domínios específicos, visando 

argumentar o conceito de fábrica de software baseado em processo e proposto na Subseção 

2.2.1. O contexto de referência para as discussões a seguir expostas é o de aplicabilidade deste 

trabalho que são fábricas de software de pequeno porte. Essas fábricas estão suscetíveis às 

mudanças tecnológicas e nos negócios, inclusive por atenderem demandas distintas. 

As publicações sobre fábrica de software que se referem às linhas de produtos 

conduzem à compreensão que o princípio central dessa prática é acumular artefatos, como 

documentos, componentes de código e arquiteturas de software, permitindo um alto grau de 

reuso pelo desenvolvimento de artefatos semelhantes. A produção de um novo produto de 

uma linha de produtos de software compreende desenvolver variantes de um produto 

específico já existente, utilizando modelagem e linguagens para domínios específicos. 

 O desenvolvimento de software baseado em linhas de produtos e linguagens para 

domínios específicos pode levar à dependência de linguagens, tecnologias e tipo de produto. 

Essa dependência pode dificultar a flexibilidade necessária para adaptação às mudanças 

rápidas que têm ocorrido em termos de tecnologias e de negócios. Outra dificuldade está na 

escolha das linguagens e da linha de produtos. Mesmo que sejam utilizados critérios amplos e 

rigorosos para selecioná-las é possível que a escolha não atenda a diversidade das demandas a 

que as fábricas de software, especialmente as de pequeno porte, estão sujeitas. 

Autores como Fernandes e Teixeira (2004), Greenfield e Short (2003), Woodward 

(2005), Demir (2006) e Frankel (2005) se referem às linhas de produtos como um dos 

elementos primordiais de uma fábrica de software. Para Frankel (2005) os conceitos de 

linguagem de modelagem para domínio específico e de linha de produtos são duas das 

contribuições mais importantes das fábricas de software. No entanto, não está explícito o 

quanto semelhantes devem ser os produtos para pertencerem a uma mesma linha, não há 

parâmetros definidos para as variações de negócio ou de tecnologias possíveis aos produtos. 

Bragança e Machado (2007) explicitam que todas as linhas de produtos de software 

bem conhecidas do mercado têm sido implementadas em organizações de grande porte ou tem 

requerido conhecimento significativo de consultoria. Essa consideração auxilia a justificar que 

fábricas de software de pequeno porte têm dificuldades para implementar linhas de produtos. 

 Ressalta-se, porém, que há aspectos relevantes relacionados às linhas de produtos de 

software e às linguagens para domínios específicos, como o desenvolvimento de artefatos 

reusáveis e de produtos reusando esses artefatos (MCGREGOR, 2002) e a possibilidade de 

uma fábrica especializar-se em segmentos de mercado. Essa prática pode possibilitar, pelo 
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reuso mais efetivo de artefatos e pelo uso das mesmas tecnologias, a maximização do 

desenvolvimento, a redução do tempo para colocação de produtos no mercado, a otimização 

no uso de recursos e de conhecimento e a redução de custos. Contudo, a dependência de 

tecnologias e de segmento específico de mercado pode gerar dificuldades se a fábrica de 

software precisar mudar de linha de produtos ou de linguagem para domínio específico. 

 Outro aspecto relevante das linhas de produtos se refere à qualidade. A existência de 

uma linha de produtos auxilia a definir métricas, a identificar pontos de contenção nos 

processos e a orientar soluções, incrementado a qualidade. Observa-se, contudo, que isso pode 

ser feito a partir dos processos e não obrigatoriamente da linha de produtos em si. 

Essas discussões auxiliam a perceber que há oportunidade para outras propostas para 

alcançar os objetivos de uma fábrica de software. Por exemplo, como ocorre neste trabalho de 

ter o processo como base. Nesse caso, as linhas de produtos não são desconsideradas, mas 

vista sob uma perspectiva diferente, baseada em processos. Mesmo porque, em uma fábrica 

de software normalmente há delimitação de sua atuação. Essa delimitação pode ocorrer, por 

exemplo, por tipo de sistema de software, metodologia de desenvolvimento, tecnologias 

utilizadas, competência estabelecida ou planejada ou por segmentos de mercado. 

Os conceitos de fábrica de software expostos nesta seção permitem estabelecer 

vínculos entre o desenvolvimento de software e a manufatura industrial. A associação não 

está na produção mecanizada e em massa, mas na possibilidade de usar práticas da 

manufatura - como ter processos definidos de maneira que possam flexibilizar-se e ajustar-se 

a projetos, usar modelos de qualidade em processos e produtos e reusar - no desenvolvimento 

de software. O objetivo é adequar princípios da manufatura industrial à produção de bens 

intensivos em conhecimento e dependentes de customização, como ocorre com o software. 

 Apesar da associação com a manufatura industrial, ressalta-se que a essência de uma 

fábrica de software deve estar no foco técnico e de gerenciamento, com ênfase em qualidade e 

reuso e ter como base a padronização fornecida por processos. O foco técnico se refere a uma 

infra-estrutura de suporte e comunicação, possibilitando interação entre pessoas e a integração 

de ferramentas computacionais. O gerenciamento visa extrapolar modelos fixos de projetos de 

software por meio da especialização de modelos de processos, do reuso de conhecimento e de 

artefatos e da aplicação de qualidade e controle aos processos e aos produtos. 

 Pelo exposto nesta subseção, definir uma fábrica de software a partir de processos 

pode torná-la menos suscetível às mudanças tecnológicas e do mercado, além de estabelecer a 

cultura de processo. Desta forma, as ações dos atores são previstas, facilitando a definição de 

orçamento, planejamento e cronograma e o reuso de artefatos. 
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2.2 Fábrica de software baseada em processos 

 

 Nesta seção são propostos o conceito de fábrica de software e um modelo conceitual 

de fábrica de software com base no RM-ODP (ISO/IEC, 1996) e em processos. Esse modelo 

representa o uso de visões e de processos na definição de fábricas de software. 

 

 

2.2.1 Conceito de fábrica de software 

 

Neste trabalho uma fábrica de software é definida a partir de um conjunto de 

processos. Desta forma, o conceito de fábrica de software proposto tem processo - 

considerado, em síntese, como um conjunto de atividades - como o elemento central e ao 

mesmo estão agregados: a qualidade do processo e do produto; a estrutura organizacional, 

incluindo as pessoas; os recursos, como ferramentas computacionais, tecnologias e 

procedimentos; e os produtos de software resultantes dos processos. Esses elementos auxiliam 

a definir e a organizar os processos que em conjunto compõem a fábrica de software. 

 Considerando o exposto, conceitua-se fábrica de software como um ambiente de 

desenvolvimento de software constituído por processos que abrangem o ciclo de vida de 

software e são categorizados em estratégicos, gerenciais e operacionais. Os processos 

interagem entre si e são definidos de acordo com normas e modelos de qualidade. 

Essa categorização dos processos tem como base o escopo de decisão e a necessidade 

de informação dos integrantes da fábrica de software. De maneira simplificada, os processos 

operacionais se referem às atividades relacionadas à produção do software, os processos 

gerenciais abrangem as funções e os controles táticos e os processos estratégicos incluem as 

ações estratégicas de negócio. Esses agrupamentos evidenciam que a fábrica de software é 

parte de uma organização de negócios e que os processos da fábrica de software interagem os 

demais processos da organização e com processos de outras fábricas de software. 

 Na concepção de fábrica de software para este trabalho, além do reuso de artefatos 

resultantes das atividades dos processos de software, há o reuso do aprendizado proveniente 

da realização de atividades como modelagem e implementação de sistema de software e do 

uso de ferramentas computacionais. Neste trabalho, tanto informação quanto componentes de 

código, documentos de requisitos, análise, projeto, arquitetura e teste e padrões de 

documentos são indistintamente tratados como artefatos. 

Para ser reusada uma informação precisa estar armazenada em algum meio físico ou 
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eletrônico e é importante que a sua semântica e contexto estejam compreendidos e definidos. 

Para isso, sugere-se o uso de uma ontologia semântica que possibilita definir o conteúdo 

semântico da informação, e, assim armazená-la, recuperá-la e usá-la com mais eficiência. 

De acordo com o conceito de fábrica de software proposto, um ambiente de 

desenvolvimento de software é composto por tudo o que é necessário para desenvolver 

projetos de software, como processos, pessoas, recursos, artefatos de software. Essa estrutura 

faz parte de uma organização de negócios. Assim, ambiente de desenvolvimento de software 

passa a ter um significado mais abrangente do que o encontrado na literatura, que está 

relacionado a ferramentas computacionais para automatizar o desenvolvimento de software. 

Harrison, Ossher e Tarr (2000) definem um ADS como uma coleção de ferramentas 

integradas que auxiliam na realização das atividades que compõem um processo de 

desenvolvimento de software. Um ADS visa prover um ambiente capaz de apoiar a realização 

de um projeto de software. Assim, eles podem abrangem todo o ciclo de desenvolvimento de 

software, incluindo linguagens de modelagem e programação, gerenciadores de banco de 

dados, ferramentas para gerenciamento de componentes de código e artefatos de software. 

Dos ADSs surgiram derivações como os ambientes de desenvolvimento de software 

centrados em processo (FUGGETTA, 2000), os orientados a domínio (VILLELA et al., 

2004b) e os orientados a organização (VILLELA et al., 2001, VILLELA; TRAVASSOS; 

ROCHA, 2001, VILLELA et al., 2004a). Porém, todos estão relacionados ao uso de 

ferramentas computacionais para realizar atividades de software. 

 Um ADS centrado em processo permite definir e executar procedimentos realizados 

por grupos de desenvolvedores trabalhando em um projeto comum (BARTHELMESS, 2003). 

Para tanto, inclui mecanismos para controlar a seqüência definida das atividades, gerenciar os 

artefatos, executar as ferramentas para realizar as atividades, facilitar a comunicação entre os 

atores, coletar dados automaticamente e prover o controle do projeto. 

Para os interesses deste trabalho, um ADS é visto como um meio, uma estrutura, 

composto por processos integrados que abrangem o ciclo de vida de software, incluindo os 

atores, os artefatos produzidos e os recursos utilizados. Ferramentas computacionais e 

procedimentos são recursos utilizados pelos atores, seja para a realização de atividades, para 

controle e gerenciamento dos processos ou para prover a interação entre os atores. Os 

procedimentos auxiliam os atores na realização das atividades e no uso de recursos. 

Em síntese, um ambiente de desenvolvimento de software, como apresentado nas 

referências citadas nesta subseção, é parte integrante do ambiente de desenvolvimento de 

software como definido neste trabalho. Isto porque ferramentas computacionais, que 
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caracterizam um ADS de acordo com a literatura, se referem aos recursos utilizados na 

realização das atividades que compõem os processos da fábrica de software. 

 

 

2.2.2 Modelo de fábrica de software baseado em RM-ODP e processos 

 

Nesta subseção, um modelo conceitual de fábrica de software é proposto. Esse modelo 

enfatiza processos, que é o elemento central do conceito de fábrica de software proposto, e é 

definido com base nas visões do RM-ODP (ISO/IEC, 1996). Esse modelo possibilita 

visualizar a fábrica de software a partir de perspectivas ou visões distintas, dentre as quais 

está a visão processo que contém a arquitetura de processo proposta neste trabalho. 

O RM-ODP (ISO/IEC, 1996) é um modelo de referência para sistemas distribuídos 

definidos com base nas visões: empresa, informação, computação, engenharia e tecnologia. 

Esse modelo é composto de quatro partes e a parte três, que se refere mais especificamente às 

visões, é a mais diretamente utilizada neste trabalho. 

Toda empresa (empresa referindo-se a qualquer organização de negócio) possui, pelo 

menos, uma visão informação e uma visão processos. De maneira bastante genérica e 

sintetizada, a informação está relacionada ao que é manipulado e produzido pela empresa, 

incluindo o conhecimento dos seus integrantes e a comunicação entre eles; e o processo 

representa as atividades realizadas e a maneira de manipular a informação. 

Becerra (1998) propõe, tendo como base sistemas abertos de automação denominados 

SAA, uma metodologia para desenvolvimento de projeto de sistemas abertos de automação 

baseados no RM-ODP (ISO/IEC, 1996). O trabalho de Becerra (1998) define a automação de 

uma empresa por meio de um sistema aberto de automação e de acordo com as cinco visões 

do RM-ODP, possibilitando visualizar uma empresa como um sistema de informação definido 

a partir dessas visões. 

O modelo de referência SAA é um modelo de classes de objetos para definir 

arquiteturas abertas de sistemas de software. Esse modelo é uma estrutura abstrata e 

hierárquica de um sistema aberto e distribuído. Abstrata por prover representação somente das 

características relevantes à definição do sistema. Hierárquica por permitir a distribuição e a 

localização de funções do sistema, capacidade de processamento, controle, comunicação, 

interface humano-computador, gerenciamento de dados, dentre outras. Aberto porque os seus 

elementos e interfaces são definidos por padrões de conhecimento público. Distribuído porque 

o processamento e o armazenamento dos elementos que constituem o sistema de software 
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estão distribuídos computacional ou geograficamente. 

O modelo de referência SAA é composto por classes de objetos denominados objetos 

automação e por níveis hierárquicos compostos de camadas funcionais. As classes de objetos 

são entidades conceituais que realizam atividades nos diferentes níveis do modelo, que são: 

processo, instrumentação, controle, coordenação e corporativo. O nível de processo abrange 

os objetos processo que representam os processos da empresa. 

Com o uso do SAA para definir a automação de uma empresa, um modelo inicial para 

o projeto de automação é definido. O SAA fornece uma representação conceitual de uma 

empresa como um sistema de informação composto por objetos distribuídos que interagem. 

Becerra (1998) define a automação da empresa por meio da agregação das visões RM-ODP 

ao SAA. Incluindo processos na proposta de Becerra (1998), uma empresa é representada 

como um conjunto de visões e de processos, ou mais especificamente, os processos fazem 

parte das visões.  

De acordo com o conceito de fábrica de software proposto na subseção anterior, uma 

fábrica de software faz parte de uma organização de negócios e, portanto, ela própria pode ser 

analisada como uma empresa. Assim, essa forma de analisar a automação de uma empresa a 

partir de processos e visões é utilizada para uma fábrica de software. A Figura 1 apresenta um 

modelo conceitual da fábrica de software vista como um conjunto de processos observados de 

acordo com as cinco visões do RM-ODP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 - Modelo conceitual da fábrica de software 
 

A Figura 1 contém um modelo conceitual para automação de uma fábrica de software 
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em que as visões representam abstrações da fábrica de software, incluindo os seus processos. 

A definição desse modelo tem como base o SAA que define objetos sistemas de informação. 

Utilizando o RM-ODP para definir abstrações de um SAA são obtidas visões distintas para a 

automação da fábrica de software. Agregando processo a essas visões obtém-se um modelo 

organizacional da fábrica de software como um conjunto de objetos processo distribuídos. 

No contexto deste trabalho, em uma fábrica de software a visão sistemas de 

informação que é o SAA é representada pelas ferramentas computacionais que automatizam 

os processos e as que são utilizadas pelos autores para realizar atividades. Além da visão 

sistemas de informação, outras visões são definidas para representar uma fábrica de software, 

como processos, informação, qualidade e negócio. A definição de várias visões possibilita 

abstrair aspectos distintos de um todo considerando objetivos e interesses distintos. 

O Quadro 1 apresenta características do RM-ODP que fundamentam o seu uso na 

definição do modelo conceitual e das visões de fábrica de software. A primeira coluna do 

Quadro 1 apresenta características do RM-ODP; e a segunda coluna expõe como elas são 

observadas em relação à definição e à integração de fábricas de software. 

 

Características do RM-ODP  Características da fábrica de software  
 

Aberto - uso de regras, conceitos e interfaces 
abertas. 

Fábrica de software com processos que possuem 
interfaces abertas. 

Interoperabilidade - permite a troca de 
informação entre entidades de software. 

A integração entre fábricas de software por meio de 
seus processos, com a troca de mensagens. 

Flexibilidade - suporte à evolução em relação 
à tecnologia, às configurações dinâmicas e de 
mobilidade de elementos de um sistema. 

A possibilidade de cada fábrica de software definir 
os seus modelos de processos por especialização de 
modelos de processos definidos como padrão. 

Modularidade - obtenção de módulos com 
interfaces definidas e serviços encapsulados. 

Fábricas de software e processos encapsulados 
como objetos. Comunicação por meio de interfaces. 

Gerenciamento - controle, supervisão e 
coordenação dos elementos e dos recursos do 
sistema, suportando mudanças de regras de 
negócio, configuração e qualidade. 

Gerenciamento e controle dos processos internos de 
cada fábrica de software e entre fábricas de 
software, de acordo com regras de negócio 
estabelecidas e modelos de qualidade utilizados. 

Federação - integração de diferentes domínios 
administrativos e tecnológicos em um sistema 
distribuído. 

Integração de fábricas de software para desenvolver 
projetos de software. Fábricas de software de um 
pólo tecnológico exemplificam uma federação. 

Segurança - utilização de recursos com 
esquemas e mecanismos de segurança. 

Existência de mecanismos de controle para acesso 
aos artefatos e atividades exclusivas de cada fábrica 
de software e os com acesso compartilhado. 

Transparência - ocultar dos usuários e das 
aplicações detalhes e diferenças de aspectos 
relacionados à distribuição. 

Os repositórios de atividades, dados e componentes 
de software compartilhados e distribuídos são 
transparentes para atores e fábricas de software. 

Qualidade - requisitos de qualidade no 
sistema distribuído. 

Modelos de qualidade aplicados aos processos e 
aos artefatos de software. 

 
Quadro 1 - Características e propriedades do RM-ODP e da fábrica de software 
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Além do uso de visões, o conteúdo do Quadro 1 fundamenta a aplicabilidade do RM-

ODP na definição e na integração de fábricas de software por meio dos seus processos vistos 

como objetos. O RM-ODP auxilia na definição das visões da fábrica de software e da 

arquitetura de processo e na integração de processos como objetos que se comunicam por 

meio de troca de mensagens por ser possível identificar relacionamentos entre suas 

características e a definição e integração de fábricas de software a partir de processos. 

Neste trabalho, para representar a fábrica de software são propostas as visões 

processo, qualidade, negócio, informação e infra-estrutura. O Quadro 2 apresenta o 

relacionamento entre essas visões propostas e as visões do RM-ODP (ISO/IEC, 1996). 

No Quadro 2, a coluna “Descrição da visão RM-ODP” contém uma apresentação 

sucinta da visão no contexto de fábrica de software e de processos. A coluna “Visão da 

fábrica de software” apresenta as visões definidas para a fábrica de software em 

correspondência à visão RM-ODP que está na primeira coluna desse quadro. A coluna 

“Descrição da visão da fábrica de software” apresenta a abrangência de cada visão da fábrica 

de software com o objetivo de atender a respectiva visão RM-ODP. 

 

Visão 
RM-ODP 

Descrição da visão 
RM-ODP 

Visão da fábrica 
de software 

Descrição da visão da fábrica de 
software 

 
Empresa Escopo, funções, 

políticas, papéis, 
procedimentos, 
processos 

Processo 
Qualidade 
Negócio 
 

Os processos, incluindo: atividades, 
papéis, recursos, artefatos de software, 
procedimentos e políticas. 
A qualidade aplicada aos processos e aos 
artefatos de software. 
A fábrica de software como parte de um 
contexto organizacional de negócio. 

Informação Modelos, 
estruturas, fluxos 
e manipulação da 
informação 

Informação A estrutura dos artefatos produzidos. 
A informação processada pela fábrica de 
software e as informações trocadas entre 
as fábricas de software. 

Computação Estrutura de 
processadores de 
informação 
distribuídos 

Infra-estrutura 

Engenharia Distribuição dos 
repositórios de 
processos 

Infra-estrutura 

Tecnologia Estrutura 
computacional de 
suporte 

Infra-estrutura 

Infra-estrutura e recursos de suporte à 
realização dos processos, incluindo: 
a) os sistemas para automação dos 
processos e ferramentas utilizadas na 
realização das atividades;  
b) a estrutura e a distribuição dos 
processos e dos repositórios de artefatos 
e de atividades; 
d) o controle de acesso aos repositórios e 
aos sistemas de suporte aos processos. 

 
Quadro 2 - As visões do RM-ODP e da fábrica de software 

 

A Figura 2 apresenta as visões propostas para a fábrica de software de acordo com o 
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exposto nesta seção, destacando-se o conteúdo do Quadro 2. A organização está colocada 

nesta figura para indicar que a fábrica de software faz parte de uma organização de negócio 

composta por setores, divisões, quer o desenvolvimento de software seja sua atividade 

exclusiva ou não. Neste texto, para todas as figuras a leitura dos relacionamentos é realizada a 

partir do elemento que o texto que denomina o relacionamento está mais próximo. Utilizando 

essa forma de leitura, na Figura 2, fábrica de software é representada por visão processos. 

 

 

 
Figura 2 - As visões da fábrica de software 

 

A visão informação representa a informação gerada e manipulada na fábrica de 

software, a definição conceitual dos objetos de informação para os sistemas que automatizam 

a fábrica de software e dos artefatos produzidos pelos processos. Essa visão também inclui a 

semântica e os padrões para representar a informação. 

A visão infra-estrutura está relacionada à estrutura de suporte para a realização das 

atividades. Essa visão inclui os sistemas e as ferramentas computacionais para automatizar as 

outras visões. A infra-estrutura de suporte à realização dos processos de software possui 

relacionamentos com outras divisões da organização e com outras organizações. Por exemplo, 

repositórios de dados e servidores podem não ser exclusivos à fábrica de software e o setor de 

vendas da organização e sim receber e enviar informação de e para a fábrica de software. 

A visão processo representa os processos da fábrica de software, destacando-se os 

processos de ciclo de vida de software, e os relacionamentos com os demais processos da 

fábrica, da organização e das demais fábricas com as quais está integrada. Na arquitetura de 

processo, proposta no Capítulo 3, essa visão é decomposta em outras visões. 

A visão qualidade inclui a representação de modelos e padrões de qualidade aplicados 
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aos processos, aos artefatos de software produzidos, à fábrica de software e à organização de 

negócios a que a fábrica pertence. Assim, a qualidade do processo e dos artefatos de software é 

representada como um aspecto sistêmico e organizacional. 

A visão negócio representa a fábrica de software em termos de negócio, incluindo o 

seu escopo de atuação, as suas políticas e estratégias de negócio, o relacionamento com 

clientes e fornecedores. Essa visão vincula a fábrica de software com a organização de 

negócios que a mesma pertence. 

 Essas visões com modelos para representá-las podem definir uma arquitetura para a 

fábrica de software. Três referências são citadas para exemplificar a organização dessas visões 

e dos seus modelos: Taylor (2003), Shah e Kourdi (2007) e Zacarias et al. (2007). 

 Taylor (2003) propõe o uso de tecnologia de objetos para representar uma 

organização. Esse autor denomina organização, processo e recurso como os elementos de 

negócio básicos. A partir desses elementos, a organização é estruturada como um conjunto de 

classes com responsabilidades. Em Shah e Kourdi (2007) há um modelo de arquitetura de 

empresa como uma estrutura hierárquica composta por três níveis: a) de aplicação, incluindo 

dados, infra-estrutura e sistemas, b) de negócios e tecnologias de informação, e c) estratégico. 

Zacarias et al. (2007) propõem uma arquitetura de empresa composta pelas visões 

organização, negócio, informação, aplicação e tecnologia. 

 As explanações feitas nesta subseção permitem sugerir que aos processos é possível 

agregar outros elementos, como informação, atores, produtos, recursos, negócio e qualidade, 

que em conjunto possibilitam definir e estruturar uma fábrica de software. Neste sentido, uma 

fábrica de software pode ser vista como um ambiente que contém processos que propiciam o 

desenvolvimento de software com qualidade, de maneira previsível e controlada. 

O uso de visões e processos para definir uma fábrica de software, de certa forma, a 

aproxima das concepções da manufatura flexível, no sentido de ser composta por processos 

que podem ser adaptados para o desenvolvimento de projetos de software distintos. Assim, ao 

invés de associar fábrica de software com a produção industrial em massa, o conceito e o 

modelo conceitual de fábrica de software propostos sugerem uma maneira de organizar o 

trabalho realizado em uma fábrica de software por meio de processos que se flexibilizam e se 

adaptam à fábrica e aos seus projetos de software. 

Esta seção apresentou a fábrica de software como um ambiente de desenvolvimento de 

software baseado em processos. Foram definidas visões para representar esse ambiente. A 

visão processo é definida neste trabalho por meio de uma arquitetura de processo proposta no 

Capítulo 3. 
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2.3 Processo de software 

  

Esta seção apresenta o conceito de processo e o ciclo de vida de processos propostos 

para uma fábrica de software. Juntamente com o conceito de processo é apresentada a 

composição de um processo e uma maneira para estruturar e organizar a sua representação. O 

ciclo de vida abrange a definição, a representação e a execução de processos. 

 

 

2.3.1 Conceito de processo 

 

No desenvolvimento de software estão envolvidos aspectos técnicos e de negócio, por 

exemplo, a manutenção de software envolve a manutenção em si e contrato com o cliente. 

Assim, o conceito de processo definido e utilizado neste trabalho é baseado nas referências: 

Lazovik, Aiello e Papazoglou (2004) e Lindsay, Downs e Lunn (2003) referindo-se aos 

processos de maneira geral; NBR ISO/IEC 12207 (ABNT, 1998), Wangenheim et al. (2006), 

Pressman (2002), Lepasaar e Mäkinen (2002), o RM-ODP (ISO/IEC, 1996) e Bertollo e Falbo 

(2003) relacionados a processos de software; e Taylor (2003) direcionado para processos de 

negócio. Os conceitos de processo que constam nessas referências podem ser sumarizados em 

processo como um conjunto de atividades ordenadas, que transformam entradas em saídas. 

 Tendo como base essas referências, esse conceito de processo e de que o 

desenvolvimento de software está centrado na realização de processos, neste trabalho, 

processo de software é conceituado como um conjunto de atividades organizadas de maneira a 

alcançar objetivos relacionados ao ciclo de vida de software. As atividades são realizadas por 

atores que com o auxílio de recursos produzem e transformam artefatos de software. 

 Neste trabalho, os processos de software são representados por meio de modelos. 

Esses modelos são organizados em visões, que são abstrações definidas de acordo com 

objetivos dos interessados nessas abstrações e com os requisitos dos processos. A seguir estão 

definições provenientes da literatura e as propostas para visão e componentes do processo. 

Para auxiliar na definição das visões foram utilizadas as seguintes referências: Curtis, 

Kellner e Over (1992), List e Korherr (2006), Holt (2006), Chen et al. (1997) e Barnett et al. 

(1994). Essas referências foram complementadas com as seguintes referências de arquitetura 

de software: IEEE 1471 (2000), Albin (2003), Bass, Clements e Kazman (2003), Shaw e 

Clements (2006) e Kruchten, Obbink e Stafford (2006). 
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Curtis, Kellner e Over (1992) referem-se às visões como perspectivas e as categorizam 

em: funcional, organizacional, comportamental e informacional. A funcional contém os 

elementos do processo que estão sendo realizados e os fluxos de produtos que são relevantes 

para esses elementos. A organizacional representa onde e por quem na organização os 

elementos do processo são realizados. A comportamental representa o tempo em que os 

elementos do processo são realizados. A informacional contém informações para a 

representação dos produtos produzidos ou manipulados pelos elementos do processo. 

 Tendo em vista a inserção da tecnologia nos negócios, as perspectivas indicadas por 

Curtis, Kellner e Over (1992) podem ser complementadas ou agregadas, abrangendo aspectos 

como: recursos, tecnologias e negócio. List e Korherr (2006) e Holt (2006) são exemplos de 

trabalhos que sugerem agregações a essas perspectivas. 

 List e Korherr (2006) indicam que as perspectivas de Curtis, Kellner e Over (1992) 

não capturam informações importantes do contexto do processo de negócio, como os 

objetivos do processo e os tipos de processos. Assim, eles criaram uma perspectiva de 

contexto que serve de base para as outras perspectivas. 

 O trabalho de Holt (2006) tem as perspectivas de Curtis, Kellner e Over (1992) como 

base e propõe um meta-modelo de processo composto por sete visões inter-relacionadas: a) 

requisitos, com os objetivos gerais do processo; b) estrutura, com a estrutura dos conceitos e a 

terminologia utilizada; c) conteúdo, contendo as atividades e os artefatos; d) interessados, 

identificando-os dentro da organização e apresentando-os em classificação hierárquica; e) 

comportamento, com a ordem das atividades, o fluxo da informação e as responsabilidades; f) 

informação que inclui os artefatos e os seus relacionamentos; g) de instância do processo. 

Os autores Chen et al. (1997) estabelecem as visões de um processo em função dos 

seus componentes. Essas visões são: atividades que representam o progresso do processo, 

produtos com estados e recursos humanos que apresenta as atividades atribuídas aos atores do 

projeto. As visões de atividades e de produtos representam aspectos dinâmicos do processo e 

a visão de recursos humanos refere-se aos aspectos estáticos. 

Neste trabalho, visões de processo representam abstrações dos processos relacionadas 

ao domínio e ao contexto dos processos, à distribuição dos processos na estrutura 

organizacional, à estrutura e ao comportamento dos processos e dos seus componentes. 

 Para auxiliar na definição dos componentes do processo foram utilizadas as seguintes 

referências: Lepasaar e Makinen (2002), Caetano et al. (2005), Aversano e Cânfora (2002), 

Bhuta, Boehm e Meyers (2005), Barnett et al. (1994), Taylor (2003), de Cesare e Serrano 

(2006) e Bertollo e Falbo (2003). 
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Considerando os componentes do processo como conceitos, Lepasaar e Makinen 

(2002) estabelecem a atividade, o artefato e o recurso como os conceitos básicos dos modelos 

de processos. A atividade e o artefato possuem um auto-relacionamento denominado 

“contém,” indicando que podem ser compostos. O artefato é uma especialização do recurso. 

Há um relacionamento “usa” entre a atividade e o recurso e um relacionamento “produz” 

entre a atividade e o artefato. 

 Os autores Caetano et al. (2005), Aversano e Cânfora (2002), Bhuta, Boehm e Meyers 

(2005), Barnett et al. (1994), Taylor (2003) e de Cesare e Serrano (2006) definem os 

componentes de um processo tendo processo de negócio como referência. Dentre os 

componentes indicados por esses autores são comuns: atividade, recurso e produto. 

 Aversano e Cânfora (2002) fazem um complemento incluindo os serviços e a lógica de 

negócio como componentes do processo. A lógica de negócio se refere às regras que 

coordenam as atividades, ordenam os serviços e definem o fluxo de controle durante a 

execução do processo. De maneira mais abstrata, Bhuta, Boehm e Meyers (2005) se referem a 

um componente de processo como um grupo de atividades e/ou outros componentes 

relacionados por dependências lógicas, que quando executados provêm valor ao projeto. 

 Referindo-se especificamente a processos de software, Bertollo e Falbo (2003) citam 

atividades, artefatos, procedimentos e recursos como partes do processo. As atividades 

possuem estrutura e organização, ou seja, relacionamentos. Os artefatos representam insumos 

e produtos. Os procedimentos representam os métodos, as técnicas, as normas, os roteiros e os 

padrões. Os recursos são do tipo humano, hardware ou software. 

 A atividade também é encontrada na notação BPMN (WHITE, 2004a), na NBR 

ISO/IEC 12207 (ABNT, 1998), em diagrama de atividades da UML (BOOCH; 

RUMBAUGH; JACOBSON, 2000) e na proposta do SPEM (OMG, 2005a). Na notação 

BPMN, uma atividade é o trabalho a ser realizado. Na NBR ISO/IEC 12207, uma atividade é 

composta por tarefas. Na UML, uma atividade é uma execução não-atômica em andamento 

em uma máquina de estados. Para o SPEM, uma atividade representa o trabalho realizado por 

um papel, correspondendo a tarefas, operações e ações realizadas ou coordenadas. 

Em síntese, pelo apresentado nesta seção, a definição dos componentes de processo é 

dependente das características do processo, do seu domínio e contexto e das normas e 

modelos de qualidade utilizados. Neste trabalho, os componentes de processo estão 

relacionados à conceitualização, definição e composição, e são agrupados em essenciais e 

complementares. Os componentes essenciais são os considerados primordiais para que um 

processo exista e possa ser executado, como as atividades, os recursos, os artefatos e os 
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atores. Os componentes complementares são denominados desta maneira por possuírem 

definição e atuação vinculadas aos componentes essenciais, como as políticas e os controles.  

 

 

2.3.2 Ciclo de vida de processos 

 

Neste trabalho, as atividades abrangidas pelo ciclo de vida de todo processo de 

software incluem a definição de objetivos, requisitos, estrutura e comportamento do processo 

e dos seus componentes, a definição e representação de modelos de processos e a execução 

manual e/ou automatizada desses modelos. 

Essas atividades são agrupadas em modelagem conceitual e execução de processos. 

Na fase de modelagem, os processos são definidos e representados. Na fase de execução, as 

atividades que compõem os processos são utilizadas para realizar um projeto de software. A 

definição do ciclo de vida de processos teve como base modelos de processos de software, 

destacando-se o seqüencial (PRESSMAN, 2002) e o método de especificação e modelagem 

de processos para uma fábrica de software (PANIGASSI, 2007). 

Em uma analogia com o modelo seqüencial de desenvolvimento de software, a fase de 

modelagem corresponde à fase de requisitos, análise, projeto, arquitetura, implementação e 

testes. A fase de execução corresponde à fase de implantação, execução e manutenção. 

O método proposto por Panigassi (2007) tem como base o modelo seqüencial de 

desenvolvimento de software e define atividades análogas para o desenvolvimento de 

processos para uma fábrica de software, utilizando modelos de qualidade. 

O modelo de processo de software seqüencial e o método proposto por Panigassi 

(2007) auxiliaram no entendimento que os processos de uma fábrica de software possuem um 

ciclo de vida semelhante ao desenvolvimento de software. Possibilitando, assim, definir um 

ciclo de vida de processo, com etapas compostas por atividades. 

As etapas de modelagem e de execução de processo detalham a análise racional 

utilizada para definir representações dos processos e para executar processos a partir dessas 

representações. No Capítulo 4, a etapa de modelagem é utilizada para definir os modelos da 

arquitetura de processo. A etapa de execução de processo é utilizada na realização dos 

experimentos realizados neste trabalho e reportados no Capítulo 5. 

As subseções 2.3.2.1 e 2.3.2.2 apresentam as atividades da etapa de modelagem e de 

execução de processo, respectivamente. Vários processos podem ser definidos e executados 

simultaneamente com a realização das atividades dessas etapas. 
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2.3.2.1 Modelagem de processos 

 

A modelagem conceitual de processos ou simplesmente modelagem de processos 

abrange a abstração do que será representado e a representação dessa abstração em um 

modelo conceitual. Esse modelo é uma representação usada para criar e gerenciar as 

instâncias de processo, que representam um processo em uso. A Figura 3, representada 

utilizando BPMN, apresenta as atividades propostas para a fase de modelagem de processos. 

Neste trabalho, a qualidade é considerada sistêmica à fábrica de software e está 

vinculada aos processos de software e a orientação a objetos é utilizada para definir os 

modelos desses processos. Assim, normas e modelos de qualidade e conceitos da orientação a 

objetos são utilizados na realização de todas as atividades da fase de modelagem de processos. 

 

 
 

Figura 3 - Atividades da fase de modelagem de processos 
 

Na atividade elicitar os requisitos do processo, inicialmente, o domínio e o contexto 

para o processo são definidos. Por meio de abstrações, de acordo com objetivos e interesses, 

desse domínio são identificados os atributos, o comportamento e os relacionamentos do 

processo, os seus componentes, as ações das atividades, os papéis e os recursos necessários 

para realizá-las, as políticas aplicadas ao processo, aos seus componentes e relacionamentos. 

Os requisitos estão relacionados aos objetivos de negócio e, portanto, a elicitação dos mesmos 

inclui a qualidade dos processos e dos produtos, as restrições tecnológicas, financeiras e de 

pessoal, processos já existentes na fábrica de software e a cultura organizacional. 

Na atividade realizar análise dos requisitos do processo, a partir dos requisitos obtidos 

na fase anterior, os objetos que representam o processo e os seus componentes, os estados do 

processo e dos seus componentes são definidos e organizados de acordo com classificação, 

generalização, agregação e associação da orientação a objetos. Utilizando a orientação a 

objetos, os requisitos do processo definem atributos; e comportamento e operações são 

deduzidos a partir das ações realizadas pelas atividades que compõem os processos, pelo 

seqüenciamento dessas atividades em processos e pelos estados a que o processo e os seus 
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componentes estão sujeitos. 

Na atividade definir modelo de processo, o modelo de processo é especificado ou 

construído de acordo com o resultado da análise e de maneira a atender aos requisitos da visão 

que o modelo representa. Linguagens de modelagem, elementos e conceitos são utilizados 

para representar modelos de processos. 

Na atividade definir a arquitetura de processo, os modelos de processos são 

organizados de maneira a compor uma estrutura denominada arquitetura de processo. 

As atividades definir modelo de processo e definir a arquitetura de processo são 

realizadas em conjunto porque os modelos são utilizados para definir a arquitetura e as visões 

dessa arquitetura indicam quais os modelos devem ser definidos e o conteúdo dos mesmos. 

Modelos de processos podem ser representados por meio de representação formal, 

modelos gráficos ou descrição textual. Representações formais possibilitam automatizar o 

processo. Modelos gráficos como diagramas da UML e da BPMN facilitam a visualização dos 

processos e podem estar associados a descrições textuais e especificações formais. 

 Independentemente da forma de representação, a representação de processos está 

vinculada a linguagens. Uma linguagem pressupõe a existência de um vocabulário, que são os 

seus blocos básicos de construção, e de regras de formação que atendem à sintaxe e à 

semântica definidas pela linguagem. A seguir estão considerações a partir de referências 

bibliográficas sobre linguagens para modelagem de processos de software. 

Existem diversas linguagens específicas para representar processos, abrangendo da sua 

definição à sua automação. Em Reis (2004) e Fiorini (2001) há exemplos dessas linguagens e 

em relação ao paradigma classificam-se em: procedimentais, orientadas a rede, orientadas a 

objeto, baseadas em regras, formais e híbridas. List e Korherr (2006) analisam linguagens 

para modelagem de processos consideradas bem estabelecidas na pesquisa ou no mercado e 

são: diagrama de atividades da UML, BPDM, BPMN, EPC, IDEF3, Petri Net e RAD. 

 Neste trabalho, a BPMN (WHITE, 2004b) é utilizada para a representação dos 

modelos de processos que incluem o seqüenciamento das atividades e a UML (OMG, 2005b) 

para as representações que incluem estados e classes. A seguir estão explicações da 

justificativa de escolha dessas linguagens e da aplicabilidade de cada uma. 

A justificativa está relacionada ao uso de diagramas BPMN para representar aspectos 

dinâmicos do processo, mais especificamente o fluxo entre atividades, ao invés de diagramas 

de atividades da UML. Refere-se, ainda, ao uso de diagramas de estados da UML para 

representar os estados do processo e dos seus componentes, que são aspectos dinâmicos, e de 

diagramas de classes da UML para representar aspectos estáticos do processo. 
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A BPMN (WHITE, 2004a) é um padrão de notação para modelar processos de 

negócio. A sua especificação define a notação e a semântica de um BPD. Em BPMN um 

processo é representado basicamente como um gráfico composto por um conjunto de 

atividades e de controles para ordená-las. O conceito de processo é intrinsecamente 

hierárquico, permitindo que processos possam ser compostos e especializados. 

A UML (OMG, 2005b) é uma linguagem padrão para elaborar a estrutura de projetos 

de software e pode ser utilizada para visualizar, especificar, construir e documentar artefatos 

de software (BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 2000) e para representar processos. Os 

diagramas de atividades, de estados e de classes são exemplos de diagramas da UML que 

podem ser utilizados na representação de processos. 

Para Booch, Rumbaugh e Jacobson (2000) um diagrama de atividades é 

essencialmente um gráfico de fluxo e é um dos diagramas da UML para a modelagem de 

aspectos dinâmicos de um sistema. Esse gráfico representa o fluxo de controle e de dados 

entre as atividades de acordo com a mudança de estados em pontos distintos desse fluxo. Um 

diagrama de atividades combina mensagens entre classes, representadas pelo diagrama de 

seqüência, com mensagens internas às classes, representadas pelo diagrama de estados. 

 White (2004b) representa vinte e quatro padrões que descrevem o comportamento de 

processos de negócio com diagramas de atividades da UML e com diagramas em notação 

BPMN. Porém, para White (2004a) a UML não possui construções específicas para 

representar os conceitos do domínio de negócio, o que é mais adequado para uma linguagem 

voltada para a modelagem de processos de negócio, como a BPMN. Owen e Raj (2004) 

reforçam essa colocação, para eles a BPMN possui vantagens sobre a UML em ralação à 

modelagem de processos porque oferece uma técnica de modelagem de fluxo de processo 

mais condizente com a maneira como os analistas de negócio modelam. 

Outro aspecto favorável à BPMN para a representação de processos é o seu modelo 

interno fundamentado matematicamente que possibilita o mapeamento dos elementos gráficos 

BPMN para construtores baseados em XML, como os construtores da BPEL4WS (EMIG; 

WEISSER; ABECK, 2006). O formalismo da BPMN permite que as atividades de um 

processo sejam mapeadas para linguagens de execução de processo como a BPEL4WS 

(OWEN; RAJ, 2004) ou para execução como serviços web, por exemplo. 

 Em síntese, a UML utiliza orientação a objetos para modelar sistemas. A BPMN 

utiliza uma metodologia para modelar fluxos de seqüência e de mensagens, mas permite que 

seja implicitamente definido um modelo de objeto para o processo, provendo uma espécie de 

interface para sistemas projetados com a UML. 
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2.3.2.2 Execução de processos 

  

 Na execução de um processo de software, os modelos de processos são utilizados para 

realizar projetos de software. Neste trabalho, executar2 um processo consiste em usar esse 

processo instanciado por meio de um projeto de software e realizar esse projeto. Projeto de 

software pode abranger todo o ciclo de vida de software ou suas fases individualmente, como 

requisitos, implementação e testes. A Figura 4, em BPMN, contém as atividades dessa fase. 

 

 
 

Figura 4 - Atividades da fase de execução de processos 
 

Na atividade preparar a instância do processo para execução, o processo é instanciado 

por meio de um projeto de software. Para isso são determinados os requisitos necessários para 

executar o processo, incluindo definir os recursos, o orçamento, os prazos, os papéis, os 

procedimentos, os padrões de documentos e a especificação das ferramentas computacionais a 

serem utilizadas. Esta atividade inclui alocar recursos e pessoas, definir o planejamento e o 

cronograma do projeto e atribuir as atividades aos atores. 

Na atividade preparar as ferramentas computacionais, as ferramentas para automatizar 

as atividades são instaladas e configuradas, incluindo a definição de mediadores para prover 

compatibilidade entre as ferramentas. 

As duas últimas atividades representadas na Figura 4 estão relacionadas, isto é 

representado pelas setas que as interligam. Na atividade executar o processo, o projeto de 

software que instanciou o processo é realizado. Na atividade gerenciar, monitorar, coletar 

dados e avaliar o processo, é realizado o acompanhamento do processo. Durante a execução 

do processo atuam os controles para os processos e os seus componentes que foram definidos 

de acordo com as políticas. Os controles são avaliados de acordo com as métricas 

estabelecidas, que também são definidas de acordo com as políticas. 

                                                 
2 O termo utilizado na literatura é enactment, que indica que o processo é realizado por uma combinação de 
ferramentas e pessoas. Neste trabalho utiliza-se execução ou realização como tradução de enactment. 



 

 

44 

 Um modelo de processo instanciado ou processo executável é um modelo de processo 

com características específicas de um projeto de software no contexto da fábrica de software 

considerada. Esse modelo orienta a realização das atividades do projeto. A instanciação de um 

projeto deve considerar: a criticidade em termos de segurança e de desempenho, o grau de 

distribuição dos processos, os modelos e as normas de qualidade utilizadas, o orçamento, as 

limitações de recursos, as habilidades dos participantes e o nível de automação dos processos. 

 Na execução do processo, as atividades são realizadas por atores humanos ou sistemas 

automatizados. A automação pode ocorrer no controle e na realização das atividades. No 

controle, ferramentas controlam o fluxo entre as atividades para definir as atividades ativas e 

o mecanismo de execução interpreta o modelo de processo e orienta os atores de acordo com 

esse modelo. Na automação das atividades, ferramentas computacionais realizam atividades 

automaticamente. Considerando o uso da orientação a objetos na definição dos processos, as 

operações dos objetos atividade são executadas pelas ferramentas computacionais. 

 A execução do processo está relacionada ao planejamento, ao controle, ao 

monitoramento, à garantida de conformidade com o modelo de processo, à segurança e a 

recuperação do processo e dos seus componentes. Nessa fase ocorre o controle das restrições 

de simultaneidade e a gerência das dependências entre processos e atividades. 

Os dados da execução do processo são utilizados para auxiliar a manter consistência 

entre o planejado e o realizado, tomar decisões, planejar futuras instanciações e realizar 

simulações de processos. Controlar a forma que o software é produzido garante software 

melhor (WHITTAKER; VOAS, 2002). Porém, além do controle, o desenvolvimento de 

software envolve atividades técnicas que requerem habilidades, conhecimento e qualificação 

dos atores (WHITTAKER; VOAS, 2002; GLASS, 2003). 

 Os dados de execução podem ser obtidos de várias maneiras, como: informados pelos 

atores; o próprio mecanismo de execução ou sistema de controle questiona sobre a realização 

das atividades; pela geração automática de eventos; e por consulta a bancos de dados. 

 A execução de um processo pode abranger diversas fábricas de software quando um 

processo está distribuído e suas atividades são realizadas por meio de cooperação, 

coordenação e interação entre as fábricas. Um sistema de gerenciamento de workflow inter-

organizacional pode ser utilizado para gerenciar a execução de atividades entre organizações. 

A cooperação inter-organizacional e a interoperabilidade entre workflows centram-se na 

noção de acordos e contratos que definem relacionamentos de negócio entre organizações. 

A WFRM (HOLLINGSWORTH, 1995) e a WFMC TC-1013 (1997) se referem ao 

workflow como o termo utilizado para descrever a automação de procedimentos em que 
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documentos, informações e tarefas são passadas entre os participantes, de acordo com um 

conjunto definido de regras para obter ou contribuir para o objetivo geral de um negócio. 

 Um WFMS suporta o gerenciamento de processos de negócio, por meio de fluxo de 

dados e de controle. O fluxo de dados representa o curso da informação e dos documentos 

entre os participantes. O fluxo de controle se refere às regras e às restrições que determinam o 

seqüenciamento para a realização das atividades (HOLLINGSWORTH, 1995). 

 O WFRM (HOLLINGSWORTH, 1995) propõe a interoperabilidade entre workflows 

como cenários complexos, os quais podem operar em níveis diferenciados, desde somente o 

controle das tarefas sendo executadas até a completa troca de dados e de definições de 

processos. Esses cenários são: conexão discreta em cadeia, hierarquia com sub-processos 

aninhados, conexão discreta ponto a ponto e sincronização paralela. 

 Van der Aalst (2000a) com base nesses cenários propõe categorias para workflows 

inter-organizacionais: capacidade de compartilhamento, execução em cadeia, sub-contratação 

e acoplamento fraco. Nessas categorias somente o protocolo usado para comunicação é 

tornado público aos participantes do negócio (VAN DER AALST et al., 2003). 

Van der Aalst (2000b) adicionou a categoria transferência de caso estendida, na qual 

as definições de tarefas para cada organização podem ser estendidas a partir de uma definição 

padrão. Chebbi, Dustdar e Tata (2006) acrescentaram uma categoria de interoperabilidade 

denominada público e privada. Público inclui os processos de negócio que transpõem as 

fronteiras da organização e privado, os de domínio exclusivo da organização. 

 Além das formas, existem níveis de interoperabilidade entre os modelos de workflow 

(SALAH; MAHMOUD; NACER, 2005) que são: relacionados aos conceitos (meta-modelo 

baseado em ontologia), à modelagem (modelo das partes comuns dos workflows) e às 

plataformas de execução (modelo comum de dados). Esses autores distinguem três técnicas de 

interoperabilidade que são: semântica, que se refere à diversidade dos conceitos; sintática, 

relacionada à diversidade do formalismo para descrever o workflow; e controle, relacionada à 

execução do workflow, que pode estar distribuído em ambientes distintos e autônomos. 

 A interoperabilidade entre workflows de organizações distintas pode envolver 

processos heterogêneos. Para que interação ocorra pode ser necessário definir protocolos, que 

são especificações de interações entre processos, e mediadores para processos e protocolos. 

Neste trabalho, os cenários e os níveis de interoperabilidade entre workflows 

auxiliaram a definir a distribuição dos processos nas fábricas de software integradas e o nível 

de interoperabilidade entre os processos. A tecnologia de workflow pode ser utilizada para 

controlar a execução de processos que é realizada por pessoas e sistemas computacionais. 
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2.4 Integração de fábricas de software 

 

 Esta seção apresenta conceitos e tipos de integração de fábricas de software 

provenientes da literatura e os propostos neste trabalho. 

Para que fábricas de software possam integrar-se para cooperar no desenvolvimento de 

projetos de software há necessidade de coordenação. Coordenação se refere à colaboração na 

realização de atividades e utiliza comunicação para trocar informações entre processos 

(LIANG et al., 2003). Cooperação se refere à definição de objetivos comuns entre fábricas de 

software e à realização de atividades para obter resultados de acordo com esses objetivos. 

 De maneira simplificada, integração se refere à composição de um todo a partir de 

partes que atuam em conjunto. Assim, é necessário que atores distintos cooperem, sistemas de 

informação se comuniquem e processos atuem juntos, visando um mesmo objetivo. A 

integração entre organizações implica suporte à comunicação e às transações entre elas que 

devem ter base em referências de negócio compartilhadas (CHEN; DOUMEINGTS, 2003).  

Neste trabalho, essas referências são projetos cooperativos de software. 

 Para os objetivos deste trabalho, integração significa que as fábricas de software 

desenvolvem atividades relacionadas ao ciclo de vida de software de maneira cooperativa e 

visando objetivos comuns. Esse desenvolvimento cooperativo pode abranger um projeto de 

software que inclua todo ciclo de vida de software ou apenas atividades específicas como 

implementação do código do sistema, elaboração de testes e realização de testes. 

 A Figura 5 contém uma representação esquemática e genérica da integração entre 

fábricas de software. A seta que interliga as fábricas de software simboliza que essas fábricas 

de alguma maneira estão integradas e por algum objetivo. Neste trabalho, a integração de 

fábricas de software ocorre com o objetivo de realizar projetos em conjunto que são 

denominados projetos cooperativos. Porém, considerando um escopo geral de integração, os 

objetivos e a forma de integração podem ser muito distintos. 

Os objetivos podem estar relacionados, por exemplo, ao desenvolvimento de um 

mesmo sistema de software ou sistemas complementares, às atividades de negócio como 

prospecção de mercado, propaganda e venda, ao uso comum de base de dados e de 

conhecimento, ao aprendizado conjunto de novas tecnologias e a troca de informação e de 

conhecimento técnico e de negócio. As formas de integração também podem ser bem 

distintas, como a troca informal de informações entre os integrantes das fábricas, o uso 

compartilhado de sistemas de informação e de recursos físicos e a integração por meio dos 

seus processos. 
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Figura 5 - Representação esquemática da integração de fábricas de software 
 

 Apesar de a integração ocorrer de maneiras distintas, em essência, ela está baseada na 

comunicação entre entidades como ferramentas computacionais, pessoas, processos e fábricas 

de software e, assim, possuir sintaxe (a estrutura da mensagem), semântica (o significado da 

mensagem) e mecanismos de interação (ferramentas computacionais e interfaces de 

integração e comunicação) comuns são aspectos importantes para que a integração ocorra. 

 Desta forma, para que haja integração podem ser necessárias mudanças em aspectos 

conceituais, estruturais e técnicos das fábricas de software. As mudanças conceituais voltam-

se à obtenção de consenso no significado dos conceitos utilizados. As mudanças técnicas se 

referem à infra-estrutura de suporte à interoperabilidade. As mudanças estruturais decorrem 

que, em geral, as fábricas de software não são definidas para cooperarem entre si. 

Em relação aos aspectos conceituais, uma ontologia de domínio pode ser utilizada para 

prover uma conceitualização comum entre as fábricas de software integradas. Sistemas de 

informação e workflows inter-organizacionais podem contribuir para superar dificuldades 

técnicas. De acordo com a proposta deste trabalho, uma arquitetura de processo para integrar 

fábricas de software é uma alternativa para as dificuldades estruturais. Essa arquitetura é 

auxiliada por mediadores para tratar incompatibilidades entre os processos. 

 Os autores Chen e Doumeingts (2003), Saga, Okada e Tsuji (2006) e Salah, Mahmoud 

e Nacer (2005) propõem modelos para interoperabilidade entre empresas que exemplificam a 

interoperabilidade baseada em soluções tecnológicas entre fábricas de software. 

Chen e Doumeingts (2003) definem um modelo simplificado de framework de 

interoperabilidade entre empresas. Esse framework é composto pelas camadas: negócio, 

conhecimento e tecnologias de informação e comunicação. Na proposta destes autores há 

interoperabilidade semântica entre essas três camadas. 

 Saga, Okada e Tsuji (2006) propõem um modelo para cooperação entre workflows de 

organizações distintas que é composto por três componentes: um dicionário para converter 

mensagens, um repositório de processos e uma ferramenta computacional de gerenciamento 

de processo. 

Para Salah, Mahmoud e Nacer (2005) os níveis de interoperabilidade entre modelos de 
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workflow estão relacionados às diferenças entre os conceitos usados, os formalismos de 

modelagem e as plataformas de execução. Essas diferenças permitem classificar a 

interoperabilidade em semântica, que trata a diversidade entre conceitos; sintática, que trata 

distinções entre formalismos; e de controle, que está relacionada à execução de workflow 

distribuído em plataformas distintas. 

 O uso de visões é outra maneira de categorizar a integração. A integração a partir de 

visões pode representar a integração por níveis de abstração ou por agrupamento de 

interesses. Os níveis da MDA (OMG, 2003) - independente de computação, independente de 

plataforma e para plataforma específica - exemplificam integração por níveis de abstração. As 

visões empresa, informação, computação, engenharia e tecnologia do RM-ODP (ISO/IEC, 

1996) exemplificam integração por agrupamento de interesses. 

Considerando interoperabilidade como integração, neste trabalho, a integração entre 

fábricas de software é estratificada em: negócio, processos, artefatos, dados e sistemas de 

informação. Esses níveis estão a seguir e são baseados nos níveis de negócio, conhecimento e 

tecnologias de informação e comunicação definidos por Chen e Doumeingts (2003).  

 a) A integração de negócio se refere à integração por meio de objetivos e definições de 

negócio, incluindo o domínio e o contexto. Uma ontologia de domínio pode ser utilizada para 

prover a integração em termos de definições e objetivos de negócio entre fábricas de software. 

Essa ontologia provê uma espécie de vocabulário, facilitando a interação entre as fábricas. 

 b) Na integração de processos, as fábricas de software utilizam modelos comuns de 

processo. A integração de processos está na Subseção 2.4.1 por ser o tema deste trabalho. 

c) Na integração de artefatos, fábricas de software distintas desenvolvem artefatos que 

serão integrados ou utilizados em conjunto para compor sistemas. Esses artefatos se referem, 

basicamente, a documentos e a componentes de código. 

d) Na integração de dados, as fábricas de software compartilham bases de dados. A 

integração de dados pode ocorrer de diversas maneiras, por exemplo: ferramentas utilizando 

bases de dados comuns, pelo uso de formatos comuns de dados, de ontologias semânticas, de 

mecanismos de tradução, de meta-dados e de dicionários de dados. 

 e) Na integração de sistemas de informação, a integração entre as fábricas de software 

ocorre porque elas são automatizadas a partir dos mesmos sistemas ou de sistemas de 

informação compatíveis. A automação pode ocorrer em graus bastante diferenciados, desde o 

uso de ferramentas computacionais para a produção de documentos compartilhados até 

sistemas de informação que automatizem os níveis estratégico, gerencial e operacional. 

 Esses níveis de integração não são interdependentes. A implementação de um nível 
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não depende que outros níveis estejam implementados, mas podem ocorrer simultaneamente. 

Por exemplo, a integração de processos pode incluir todos os tipos de integração quando os 

processos se integram para atender a objetivos de negócio e é necessário integrar artefatos, 

compartilhar dados e haver compatibilidade entre sistemas de informação e ferramentas 

computacionais utilizados. Neste trabalho, sistema de informação denomina software de 

maneira geral e ferramenta computacional enfatiza que é um software utilizado como 

instrumento na realização de atividades. 

 

 

2.4.1 Integração de processos 

  

 Esta subseção apresenta a integração de processos, que inicia com definições 

provenientes de referências sobre o assunto e é finalizada com o ponto de vista deste trabalho. 

Gong et al. (2006) observam que, em relação à eficiência e à efetividade da integração 

dos processos, usualmente, ocorrem os seguintes agrupamentos: a) interoperabilidade baseada 

em informação, que, geralmente, é discutida a partir do ponto de vista de comunicação ou de 

padrões de interação, como: TCP/IP, XML e SOAP; b) coordenação baseada em recursos, que 

está centrada no controle e no agendamento dos recursos compartilhados, como 

equipamentos; e c) colaboração baseada em regras de negócio, que foca nos mecanismos de 

coordenação de processos, incluindo a confiança da parceria e a avaliação de conformidade. 

Hongxiu et al. (2007) propõem uma modelagem de processo de negócio para 

cooperação entre empresas. A cooperação é baseada na definição de um meta-modelo para 

definir processos de negócio, à semelhança de um BPD da BPMN, e em diagramas de 

seqüência e atividades da UML para representar, respectivamente, interação entre os 

participantes do processo e o comportamento interno de cada participante. Esses autores 

fazem referência ao uso de interface para interação entre os processos, porém não a definem. 

Garcia et al. (2005) ressaltam que um aspecto fundamental a ser considerado na 

integração de processos de software é que os seus modelos e meta-modelos tenham como 

base a mesma conceitualização. Conceitualização representa o conjunto de objetos, conceitos, 

entidades e seus relacionamentos que são supostos existir no domínio considerado. 

Uma ontologia de domínio pode ser utilizada para definir os conceitos e os 

relacionamentos entre conceitos do domínio dos processos. Grüninger, Atefi e Fox (2000) 

utilizam uma ontologia para integração de processos tendo como base Uschold et al. (1997) 

que definem uma série de conceitos para representar um domínio de empresa. 
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O mapeamento entre ontologias de domínio, representado por dicionários de termos e 

conceitos que representam os domínios de fábricas de software distintas, pode ser utilizado 

para compatibilizar conceitos entre as fábricas de software ou entre os conceitos de processos 

padrão e os utilizados pelas fábricas. Os trabalhos de Therani (2007), Tierney e Jackson 

(2004), Doan et al. (2003) e Gal et al. (2005) exemplificam o mapeamento entre ontologias. 

Therani (2007) propõe um framework ontológico baseado em tarefas para modelar 

domínios de processos de negócio. A proposta de Tierney e Jackson (2004) está relacionada à 

contextualização dos termos usados em uma ontologia. O trabalho de Doan et al. (2003) 

refere-se ao mapeamento semântico entre ontologias. Gal et al. (2005) propõem o uso de 

semântica para o mapeamento entre ontologias. 

O uso de uma arquitetura para a integração de processos é considerado por Raut e 

Basavaraja (2003) e Hernández, Hernández e Aguirre (2005). Raut e Basavaraja (2003) 

propõem uma arquitetura de integração de processos de negócio baseada na integração de 

aplicações empresariais. Hernández, Hernández e Aguirre (2005) propõem uma arquitetura 

para integração de processos de negócio composta por quatro camadas com integração entre 

as mesmas. 

 As camadas da arquitetura proposta por Hernández, Hernández e Aguirre (2005) são: 

web service composto por um conjunto de serviços web, web service composto com a 

integração de processos internamente aos departamentos da empresa, workflow intra-empresa 

com a integração dos departamentos da empresa e workflow inter-empresas. 

Os trabalhos desses autores auxiliaram no entendimento da forma como a mediação 

entre processos ocorre. Contudo, a maneira de tratar a integração de processos desses autores 

difere significativamente da proposta neste trabalho. Enquanto Hernandéz, Hernández e 

Aguirre (2005) propõem o uso de web services e workflow para a integração de processos de 

negócio, Grüninger, Atefi e Fox (2000) uma ontologia e Raut e Basavaraja (2003) uma 

arquitetura baseada em sistema. Neste trabalho, a integração ocorre por meio do uso de 

modelos de processos padrão e é auxiliada por mediadores. 

 Neste trabalho, dois processos são considerados integrados se eles interagem para 

alcançar um mesmo objetivo. A interação é realizada por meio de protocolos que definem o 

formato das mensagens trocadas entre os processos. A integração pode estar condicionada à 

existência de mediadores, que são intermediários para tratar distinções entre os modelos de 

processos e entre as ferramentas computacionais utilizadas na realização das suas atividades. 

No contexto deste trabalho, fábricas de software distintas interagem por meio dos seus 

processos para atingir um objetivo comum e relacionado ao desenvolvimento de software. 
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Assim, os processos transpõem as fronteiras das fábricas de software e há troca de informação 

e de artefatos. Contudo, os processos distribuídos pelas fábricas de software devem estar 

coordenados de maneira a não impactar no projeto, como atrasos ou falta de atendimento a 

requisitos do sistema de software desenvolvido. 

 A definição dos processos incluindo aspectos de negócio auxilia as fábricas de 

software a compreenderem e a sistematizarem seus procedimentos de trabalho. Contudo, em 

um contexto inter-organizacional essa modelagem frequentemente não produz os resultados 

esperados, isto porque os modelos desenvolvidos por fábricas de software distintas são 

difíceis de integrar e de comparar. Os processos são modelados de acordo com terminologias 

e estilos diferentes, criando heterogeneidades e ocultando similaridades e diferenças. 

 Essa heterogeneidade pode ocorre em termos de sintaxe, semântica e pragmática. A 

heterogeneidade sintática abrange diferenças de formato e de padronização dos processos. A 

heterogeneidade semântica envolve terminologias inconsistentes, redundantes ou com termos 

que definem os processos com significados que se sobrepõem de maneira vaga ou complexa. 

A heterogeneidade pragmática se refere às diferenças de contexto dos processos. Quando há 

diferenças semânticas, o contexto pragmático determina se essas diferenças são importantes. 

 Na proposta deste trabalho, o uso de modelos de processos padrão auxilia a tratar a 

heterogeneidade. Esses modelos têm o objetivo de padronizar a sintaxe, a semântica e a 

pragmática dos processos porque são definidos a partir de conceitos notacionais e estruturais e 

de domínio e de contexto comuns. Esses modelos podem ser especializados de acordo com 

particularidades das fábricas ou dos projetos sem afetar a compatibilidade entre eles. Contudo, 

pode ser necessário o uso de mediadores para que a integração dos processos ocorra. 

Resumindo o apresentado nesta subseção, a integração de processos está relacionada 

ao uso de modelos de processos padrão pelas fábricas de software integradas e pelos 

processos interagirem por troca de mensagens que ocorre por meio de protocolos. A interação 

implica os processos compreenderem a sintaxe e a semântica das mensagens que recebem de 

outros processos. Assim, pode ser necessário o uso de mediadores de protocolos. 

 

 

2.5 A necessidade de arquitetura de processo para integrar fábricas de software 

   

 Esta seção visa indicar a necessidade de uma arquitetura de processo para integrar 

fábricas de software, verificada com base no exposto neste capítulo e fundamentada em: 

a) Prover soluções para integrar fábricas de software que sejam menos suscetíveis às 
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mudanças nos negócios e à evolução tecnológica. 

b) Instrumentar as fábricas de software de menor porte com condições para atender 

demandas que exigem recursos e pessoas que estão além das suas capacidades individuais. 

c) Fornecer às fábricas de software uma forma de integrar-se e cooperar no 

desenvolvimento de projetos de software, sem uma estreita dependência de tecnologias, como 

ocorre com a integração por meio de sistemas de informação. 

d) Possibilitar a definição de uma fábrica de software a partir de uma perspectiva 

sistêmica e conceitual. Essa perspectiva é especializada de acordo com a cultura 

organizacional, com os projetos de software desenvolvidos, com o histórico de projetos, com 

normas e modelos de qualidade utilizados e a própria evolução da fábrica de software. 

e) Possibilitar que fábricas de software sejam definidas a partir de modelos de 

processos que podem ser especializados de acordo com as suas características e as 

particularidades dos projetos de software que desenvolvem. Facilitando, assim, que processos 

façam parte da cultura organizacional e que procedimentos e artefatos sejam mais facilmente 

reusados, bem como, que normas e modelos de qualidade estejam vinculados aos processos. 

f) Definir processos com propriedades e comportamento, como objetos que interagem 

entre si por meio de troca de mensagens. 

Para atender a essas considerações é necessário que existam modelos de referência ou 

padrão para integrar fábricas de software por meio dos seus processos que atendam as 

necessidades e os interesses dos diversos participantes no desenvolvimento de software e que 

os modelos de processos sejam definidos com base na orientação a objetos. 

Assim, uma arquitetura de processo definida à semelhança de uma arquitetura de 

software e utilizando a orientação a objetos e as visões do RM-ODP (ISO/IEC, 1996) é a 

solução proposta neste trabalho para prover a integração de fábricas de software por meio dos 

seus processos. Os modelos de processos que compõem a arquitetura de processo fornecem 

um núcleo comum às fábricas de software. Esse núcleo se adapta e se instancia de acordo com 

as características e as necessidades da fábrica e dos seus projetos de software. 

Na implantação da arquitetura de processo proposta, inicialmente são definidos os 

processos e posteriormente os sistemas de informação de suporte. Desta forma, os processos 

se mantêm mesmo quando há mudanças nos sistemas de informação utilizados ou alterações 

nos processos, minimizando o impacto que pode ser causado por essas mudanças. Assim, as 

práticas e os procedimentos estabelecidos e vinculados aos processos e incorporados à cultura 

organizacional se tornam menos suscetíveis às alterações de negócio e da tecnologia. 

Uma arquitetura de processo pode contribuir para a flexibilidade e a melhoria contínua 
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em uma fábrica de software. Flexibilidade é um requisito importante para que uma fábrica de 

software possa acompanhar a evolução tecnológica e do mercado. Melhoria contínua conduz 

ao aprendizado a partir de experiências próprias obtidas a partir do uso e reuso de modelos de 

processos que se adaptam à medida da evolução da fábrica de software. 

Neste sentido, uma perspectiva de solução para problemas na produção de software, 

como a falta de qualidade (LYCETT et al., 2003) pode ser encontrada na melhoria da eficácia 

dos processos, na redução da quantidade de re-trabalho (EVERNANN; WAND, 2005) e no 

reuso (CUSUMANO, 2005). Assim, a idéia de processo se torna recorrente porque a 

produção de artefatos para reuso e a produção com o reuso de artefatos são dependentes de 

processos bem definidos. A arquitetura de processo contribui para a eficácia dos processos 

pelos seus modelos serem definidos com base em normas e modelos de qualidade e por 

poderem ser especializados de acordo com características da fábrica e do projeto de software. 

A arquitetura visa representar a estrutura dos processos e a organização desses 

processos. As visões do RM-ODP (ISO/IEC, 1996) são utilizadas para organizar as abstrações 

dos processos que são representadas com uso da orientação a objetos. Desta forma, as fábricas 

de software são vistas como compostas por objetos que representam processos. 

Pelo apresentado nesta seção, a aplicabilidade de uma arquitetura de processo para 

integrar fábricas de software possui duas perspectivas:  

a) De uma arquitetura de processo conceitual definir uma arquitetura de processo 

operacional. Nessa perspectiva, à fábrica de software é fornecida a arquitetura de processo 

padrão composta por um conjunto de modelos gerais e abrangentes. A partir desses modelos a 

fábrica de software define uma arquitetura de processo operacional que pode atender 

requisitos específicos de um único projeto de software. 

b) De uma aplicação prática obter uma arquitetura de processo operacional e 

específica. Nessa perspectiva, a partir de ferramentas computacionais - como, por exemplo, 

uma ferramenta que automatize o processo unificado - a arquitetura de processo operacional é 

definida. A arquitetura de processo proposta como padrão é utilizada para orientar a 

implantação dessa ferramenta e, assim, é obtida uma arquitetura de processo operacional 

definida de acordo com as características do domínio e do contexto da fábrica de software. 

Para atender às necessidades da arquitetura de processo como exposto nesta seção é 

necessário definir a forma de representação do processo como objeto, o conceito e a estrutura 

da arquitetura de processo, bem como um método para definir essa arquitetura. O objeto 

processo, o conceito e a estrutura da arquitetura de processo e o método para definir a 

arquitetura de processo estão no próximo capítulo. 
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3 Arquitetura de processo 

 

Este capítulo contém a proposta do trabalho que abrange o objeto processo, o conceito 

e a estrutura da arquitetura de processo, o método para obtê-la, os conceitos estruturais, os 

conceitos notacionais, o protocolo de interação e os mediadores para integração de processos. 

 

 

3.1 Definição da arquitetura de processo 

 

 Nesta seção está o objeto processo, juntamente com os construtores elementares, a 

partir dos quais são definidos os conceitos para representar os modelos da arquitetura de 

processo, e o conceito e a estrutura da arquitetura de processo. 

 

 

3.1.1 O objeto processo 

 

O RM-ODP (ISO/IEC, 1996) foi utilizado neste trabalho para definir o modelo 

conceitual e as visões da fábrica de software. Nesta seção esse modelo de referência é 

utilizado para equiparar o contexto de fábricas de software integradas aos conceitos da visão 

empresa do RM-ODP, visando identificar o processo como objeto e definir as visões da 

arquitetura de processo. Nesta seção é, ainda, citado o trabalho de Aquino (2004) que utiliza a 

orientação a objetos para definir e representar processos. Esta seção também contém a 

explicação do uso de fundamentos da orientação a objetos na representação de processos. 

Na Figura 6 estão os principais conceitos da visão empresa do RM-ODP (ISO/IEC, 

1996) em uma representação do contexto de aplicação prática da arquitetura de processo 

proposta. Esse contexto é exemplificado por fábricas de software residentes em um pólo 

tecnológico que se integram para desenvolver projetos cooperativos de software. Essa 

representação permitiu verificar a possibilidade de utilizar a visão empresa do RM-ODP para 

fundamentar a arquitetura de processo. Por meio dessa visão a integração de fábricas de 

software é representada e o processo como objeto é identificado. 

Após a Figura 6 estão explicações dos conceitos que estão nessa figura de acordo com 

esse contexto. Nas explicações é feita correspondência de denominação somente quando há 

divergência entre o nome que consta nessa figura e no RM-ODP (ISO/IEC, 1996). 
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Figura 6 - Visão empresa do RM-ODP na integração de fábricas de software 

 

Um pólo tecnológico corresponde a uma federação na visão empresa do RM-ODP. 

Uma federação é um grupo de objetos sob o controle de autoridades distintas que cooperam 

para alcançar objetivos mútuos. Cada fábrica de software que está em um pólo possui sua 

própria autoridade de controle, mas coopera com o objetivo de realizar projetos de software. 

Uma fábrica de software equivale ao conceito de comunidade da visão empresa do 

RM-ODP. Uma comunidade é definida como uma configuração de objetos empresa para 

alcançar um objetivo e é especificada por meio da definição dos papéis que são cumpridos por 

esses objetos, das atividades que eles realizam e das políticas aplicadas a eles. Papéis focam 

no comportamento dos objetos empresa, enquanto processos focam no comportamento 

necessário para realizar objetivos da empresa (AAGEDAL; MILOŠEVIĆ, 1999). Assim, ter 

processo como base estrutura o comportamento da empresa com foco nas ações que os papéis 

devem realizar para alcançar determinados objetivos. 

Um papel representa o conceito de objeto empresa do RM-ODP e assim descreve o 

comportamento que deve ser cumprido por esses objetos. Para este trabalho, um papel 

representa um conjunto de habilidades necessárias para que comportamentos possam ser 

realizados por atores que instanciam papéis. Os atores são pessoas ou ferramentas 

computacionais e representam quem realiza as atividades que compõem os processos. Os 

atores estão sujeitos às políticas. 

Um processo descreve o comportamento para alcançar um objetivo. Um 

comportamento é representado por uma coleção de ações que conduz à obtenção de algum 

resultado de acordo com objetivos. Essas ações são as operações das atividades do processo. 
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Um objetivo é expresso como um contrato que especifica como atingi-lo. Cada fábrica 

de software possui os seus objetivos individuais e compartilha objetivos definidos para o 

grupo de fábricas de software integradas que coopera na realização de projetos de software. 

Políticas representam as regras para a atuação dos papéis e para a composição do 

contrato para integrar as fábricas de software. Para o RM-ODP, essas regras representam 

proibições, permissões, autorizações e restrições. 

Um contrato para o RM-ODP especifica um acordo que governa partes do 

comportamento coletivo de um conjunto de objetos empresa ou de uma comunidade. Um 

contrato está relacionado ao objetivo de integração das fábricas de software e especifica as 

políticas associadas aos papéis, às fábricas de software, à comunidade e ao ambiente. 

Integração de fábricas de software equivale ao conceito de interação do RM-ODP. 

Interação é um tipo de contrato com o objetivo de prover a integração de fábricas de software 

para que cooperem na realização de projetos de software. 

As explicações dos conceitos da Figura 6 conduzem ao entendimento que com o uso 

da orientação a objetos para representar a visão empresa do RM-ODP é possível definir o 

processo como objeto empresa, obtendo-se o objeto processo. O objeto processo é o elemento 

arquitetural do qual é obtida a semântica básica para representar a arquitetura de processo. 

O trabalho de Aquino (2004) auxiliou no entendimento do uso da orientação a objetos 

para representar processos. Esse autor define classes meta-processo contendo macro-metas 

que determinam a capacitação do nível CMM como atributos; processos com as atribuições 

dos níveis de maturidade CMM como operações; e classes processo contendo metas como 

atributos e atividades como operações. A definição dessas classes tem o objetivo de relacionar 

os dois primeiros níveis do CMM para implementá-los em conjunto. 

 No contexto deste trabalho, os fundamentos da orientação a objetos se aplicam à 

representação de processos, porque os processos e os seus componentes são tratados como 

objetos. Dois aspectos auxiliaram nesse entendimento: a perspectiva conceitual, que se refere 

ao conceito ou à caracterização de um objeto, e a perspectiva de categorização ou dos tipos de 

objetos. As principais referências utilizadas para esse entendimento são: Booch (1991), Shlaer 

e Mellor (1992), Rumbaugh et al. (1997), Jacobson et al. (1998) e Pressman (2002). 

Apesar da falta de uniformidade dessas referências em relação ao conceito de objeto, 

de maneira geral, um objeto possui identidade e é composto por atributos e operações. 

Considerando um objeto como um encapsulamento de dados e de procedimentos, os atributos 

representam os dados e as operações os procedimentos aplicáveis aos dados. 

 Em relação aos tipos de objeto, Booch (1991) refere-se a um objeto como uma coisa 
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tangível e/ou visível, que pode ser intelectualmente percebida, compreendida ou alguma coisa 

por meio da qual um pensamento ou uma ação é direcionada. Shlaer e Mellor (1992) 

categorizam os objetos em: objetos tangíveis, papéis, incidentes, interações e objetos de 

especificação. Rumbaugh et al. (1997) classificam os objetos em concretos e conceituais. Para 

Pressman (2002) os objetos podem ser: entidades que produzem ou consomem informação, 

coisas, ocorrências ou eventos, papéis, unidades organizacionais, lugares e estruturas. 

Neste trabalho, o tratamento do processo como objeto também foi auxiliado por 

publicações que se referem ao processo na perspectiva da orientação a objeto. Dentre essas 

publicações destacam-se: Barnett et al. (1994), Taylor (2003), Holt (2006), Caetano, Silva e 

Tribolet (2005), SPEM (OMG, 2005a) e Kammer (2000). 

Em síntese, Barnett et al. (1994) representam um processo a partir das classes produto 

e atividade. Taylor (2003) estabelece uma classe base denominada elemento de negócio, da 

qual derivam as classes organização, processo e recurso. Holt (2006) compõe um processo por 

artefato, papel e atividade. Caetano, Silva e Tribolet (2005) definem as classes entidade e 

atividade. Para o SPEM (OMG, 2005a) há as classes papel, atividade e produto de trabalho. 

Kammer (2000) define as classes atividade, artefato, recurso e agente. 

Essas explanações conduzem ao entendimento que o processo pode ser definido em 

termos de identidade, atributos e operações. Aplicando-se, assim, aos processos características 

fundamentais da orientação a objetos. Essas características para Rumbaugh et al. (1997) são: 

identidade, classificação, polimorfismo e herança. Para Booch (1991) são: abstração, 

encapsulamento, modularidade e hierarquia. 

Identidade significa que os objetos processo são entidades discretas e distintas que 

possuem atributos e comportamento. A classificação permite que objetos processo com a 

mesma estrutura de dados (atributos) e o mesmo comportamento (operações) sejam agrupados 

em classes. Uma operação é uma ação ou transformação que um objeto processo executa ou à 

qual está sujeito. Por meio da herança, uma classe que representa um objeto processo pode ser 

refinada em sucessivas subclasses mais específicas. 

A abstração consiste em desconsiderar aspectos irrelevantes para os objetivos de 

representação de cada modelo e visão do processo. O encapsulamento permite manter objetos 

processo exclusivos de uma fábrica de software ocultos e realizar comunicação com objetos 

processo internos ou de outras fábricas por meio de interfaces. As interfaces definem um 

padrão ou uma forma de comunicação entre os objetos processo e descrevem o conjunto de 

mensagens que os objetos processo que as implementam devem obedecer. A modularidade 

possibilita que os objetos processo se agreguem em módulos autônomos e com baixo 
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acoplamento. A hierarquia é uma forma de organizar abstrações de objetos processo. 

 O conceito de estados também se aplica aos objetos processo, permitindo especificar 

modelos com a seqüência dos estados que o processo e os seus componentes passam durante o 

seu tempo de vida e em resposta a eventos. 

 O exposto nesta subseção e o modelo conceitual para processo proposto no SPEM 

(OMG, 2005a) auxiliaram a definir a Figura 7 que representa a concepção, a idéia, inicial e 

conceitual do processo como objeto. No modelo do SPEM há uma classe papel que possui 

atividade como operação com produto de trabalho como parâmetro. 

 

Objeto processo

artefato

papel

recurso

política

ação da atividade(recurso, papel, política) : artefato
 

Figura 7 - Representação da concepção conceitual do objeto processo 
 

Pela representação da Figura 7, conceitua-se, neste trabalho, o objeto processo como o 

processo definido por identidade, atributos e comportamento. Comportamento representa as 

operações do objeto processo e ações resultantes de relacionamentos entre objetos processo.  

A Figura 7 representa a concepção conceitual do processo como um objeto, com 

artefato, papel, recurso e política como atributos e a ação da atividade como operação. A ação 

recebe recurso, papel e política como parâmetros e retorna um artefato. Os atributos definem 

as características do processo e representam a conceitualização do processo que é: atividades 

realizadas por atores, que instanciam papéis, que com o auxílio de recursos produzem 

artefatos de software e que o processo e os seus componentes estão sujeitos a políticas. 

O objeto processo é o elemento essencial da arquitetura de processo e a partir dele são 

obtidos os construtores elementares para representar o processo e os seus componentes como 

objetos. A Figura 8, utilizando notação de diagrama de classes da UML, apresenta a 

representação estrutural do objeto processo que é constituída por construtores elementares. O 

objeto processo com atributo e operação, os relacionamentos entre os objetos processo, o 

comportamento do objeto processo e dos seus relacionamentos são os construtores que 

fornecem a semântica básica para os conceitos notacionais utilizados para representar os 

modelos da arquitetura de processo. 
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Objeto processo.

atributo

operação()

Relacionamento

relacionados por

Comportamento sujeito a

sujeito a

 

Figura 8 - Representação estrutural do objeto processo 
 

A semântica fornecida pela representação da Figura 8 expressa que o objeto processo 

possui atributos e operações, que os objetos processo estão relacionados por relacionamentos 

e que o objeto processo e os relacionamentos estão sujeitos a comportamento. 

Na Figura 8, a classe objeto processo abstrai e encapsula os componentes do processo, 

como as atividades, os artefatos e as políticas. Porém, tanto o processo quanto os seus 

componentes são objetos e, apesar de serem genericamente referidos como objeto processo, 

na definição da arquitetura de processo tanto o processo quanto os seus componentes são 

definidos e tratados como objetos de acordo com a caracterização do objeto processo. A 

classe comportamento representa aspectos dinâmicos, como os estados do objeto processo e o 

fluxo entre atividades. A classe relacionamento representa aspectos estáticos e contém as 

associações dos objetos processo e dos seus componentes consigo próprios e entre eles. 

A integração entre os objetos processo é obtida pela representação do processo como 

um conjunto de objetos relacionados e esses objetos se comunicam por troca de mensagens. A 

comunicação baseada em mensagens permite a padronização das interfaces de interação entre 

os objetos processo. 

 Essa padronização é particularmente importante na integração de fábricas de software. 

Uma vez que a comunicação ocorre através das suas fronteiras, as competências distintas das 

pessoas e das fábricas de software ficam protegidas. Desta forma, fábricas de software, 

mesmo concorrentes, podem cooperar porque a interação ocorre por meio de mensagens e de 

mecanismos de interface. As atividades e os processos integrados percebem somente a 

interface e não o conjunto das propriedades e das ações além da mesma. 

 Esta subseção apresentou a concepção e a definição do objeto processo e os 

construtores elementares para modelar o processo como objeto. O conceito e a estrutura da 

arquitetura de processo e o método proposto para defini-la estão nas próximas subseções. 
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3.1.2 O conceito de arquitetura de processo 

 

Conceitos de arquitetura de software foram utilizados como base para definir o 

conceito de arquitetura de processo. O conceito de arquitetura de software proveniente de 

Kruchten, Obbink e Stafford (2006) e Bass, Clements e Kazman (2003) - como sendo a 

estrutura e a organização pelas quais os componentes de sistemas e de subsistemas interagem 

- contém dois elementos bastante comuns aos conceitos de arquitetura de software que são: 

componentes, também referidos como elementos, e relacionamentos entre componentes. Os 

trabalhos de Kammer (2000) e Oquendo (2006) são os que mais se aproximam desse conceito 

de arquitetura de software e da idéia de arquitetura de processo proposta neste trabalho, 

embora eles se refiram a processos distribuídos e cooperativos. 

 Kammer (2000) utiliza o termo arquitetura de processo para descrever uma infra-

estrutura para execução de processos que relaciona os vários elementos do processo, como as 

pessoas, os artefatos, os processos automatizados e os recursos. Oquendo (2006) se refere à 

arquitetura de modelo de processo como um conjunto de papéis e de componentes de 

processo. Os componentes definem as atividades que os membros de um projeto devem 

realizar e os papéis representam o que esses membros podem executar. Os papéis estão 

sujeitos a obrigações e habilidades necessárias. 

 Tendo como base esses conceitos e as referências de arquitetura de software e de 

processo citadas, neste trabalho, uma arquitetura de processo de software é conceituada como 

um conjunto de visões representadas por modelos de processos. Esses modelos representam 

uma estrutura de processos e dos seus componentes em termos da sua composição, 

comportamento e relacionamentos, de acordo com um domínio e um contexto. Essa estrutura 

inclui representações estáticas e dinâmicas visando integrar fábricas de software por meio dos 

seus processos para que possam desenvolver projetos cooperativos de software. 

Considerando padrões de arquitetura de software propostos por Buschmann et al. 

(2001), o padrão arquitetural em camadas, complementado por agrupamento de requisitos em 

visões, é o padrão utilizado para estruturar a arquitetura de processo. De cada etapa do método 

proposto resultam modelos em níveis distintos de abstração e de detalhes. 

 

 

3.1.3 A estrutura da arquitetura de processo 

 

 Nesta subseção é definida a estrutura para organizar a representação da arquitetura de 
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processo. As visões do RM-ODP (ISO/IEC, 1996) e o uso de analogia, que se baseia em 

determinar aspectos característicos do processo de desenvolvimento e da arquitetura de 

software e definir aspectos semelhantes para a arquitetura de processo, auxiliaram a definir a 

estrutura da arquitetura de processo. A seguir as bases dessa analogia e do uso do RM-ODP: 

a) Componentes, relacionamentos entre componentes, modelos e visões são 

comumente encontrados em definições de arquitetura de software (ALBIN, 2003, IEEE, 2000, 

BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2003). Esses conceitos são utilizados na definição da 

arquitetura de processo proposta. 

b) No desenvolvimento de software orientado a objetos, o objeto de software é a 

entidade básica do software. Objetos são agrupados em componentes e estes são organizados 

de maneira a compor a arquitetura do software e o próprio produto de software desenvolvido. 

De maneira análoga, a entidade básica da arquitetura de processo é o objeto processo. A partir 

do objeto processo são obtidos os elementos notacionais para compor os modelos que 

representam as visões da arquitetura de processo. 

c) As visões do RM-ODP auxiliaram a determinar as visões da arquitetura de processo 

e da fábrica de software e a definir o processo como objeto processo. Na visão empresa do 

RM-ODP, os processos de negócio são definidos (GALASINI, 2004). Essa visão, quando 

representada por meio da orientação a objetos, permite definir o modelo da empresa como 

composto por objetos empresa (BECERRA, 1998). Desta maneira, utilizando a orientação a 

objetos para representar os processos da empresa são definidos os objetos processo. 

Com base nessas explanações foi definida a Figura 9 que representa a forma de 

obtenção da arquitetura de processo por analogia com a arquitetura de software. A Figura 10 

contém a estrutura da arquitetura de processo por semelhança com a arquitetura de software. 

 

 
 

Figura 9 - Analogia da arquitetura de processo com a arquitetura de software 
 

A analogia representada na Figura 9 se baseia em determinar aspectos característicos 
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da definição de uma arquitetura de software orientado a objetos e em estabelecer 

correspondência com aspectos semelhantes e utilizados para definir a arquitetura de processo. 

As setas horizontais que estão na Figura 9 indicam dependência de obtenção. Por exemplo, a 

arquitetura de software é obtida a partir de um processo de desenvolvimento de software. As 

setas verticais representam equivalência. Por exemplo, os conceitos de processo e de objeto 

são equivalentes. 

Na parte superior da Figura 9 está representada, de maneira esquemática, a obtenção 

da arquitetura de software orientado a objeto. De acordo com essa representação, a partir do 

objeto, como conceito geral, são definidos os objetos de software. Desses objetos por meio de 

um processo de desenvolvimento de software são definidos os componentes que representam 

a arquitetura do software e que compõem o software como produto. Uma arquitetura de 

software contém visões representadas por modelos compostos por elementos notacionais. 

Na parte inferior da Figura 9 está representada a obtenção da arquitetura de processo. 

De maneira análoga, a partir do processo como conceito e utilizando conceitos da orientação a 

objetos é definido o objeto processo. Por meio de um processo ou um método para definir 

processo é definida a arquitetura de processo baseada na orientação a objetos. Essa arquitetura 

contém visões representadas por modelos que são compostos por elementos notacionais 

obtidos a partir do objeto processo. 

Em resumo, a analogia representada na Figura 9 apresenta a seqüência geral para 

definir a arquitetura de processo a partir de processo como conceito. Da mesma forma que 

ocorre com a arquitetura de software a partir de objeto. A analogia com a arquitetura de 

software também é utilizada neste trabalho para definir a estrutura da arquitetura de processo. 

 Para definir a estrutura da arquitetura de processo, conceitos de arquitetura de software 

foram analisados com o objetivo de identificar as suas partes integrantes e fundamentais e por 

analogia definir a estrutura da arquitetura de processo. Optou-se por essa maneira pela 

disponibilidade de publicações sobre arquitetura de software e pela mesma ser considerada 

uma tecnologia madura (SHAW; CLEMENTS, 2006) por possuir conceitos bem estruturados. 

Os conceitos que definem e estruturam uma arquitetura de software são: visão, 

modelo, elemento e relacionamentos entre elementos (IEEE, 2000, BASS; CLEMENTS; 

KAZMAN, 2003). Esses conceitos são utilizados neste trabalho para definir a organização 

estrutural da arquitetura de processo. 

Na Figura 10 está um esquema do uso de conceitos provenientes da arquitetura de 

software para organizar a estrutura da arquitetura de processo. De acordo com essa figura uma 

arquitetura de processo possui visões, as visões são representadas por modelos que são 
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compostos por elementos relacionados entre si. Esses elementos são os elementos notacionais. 

 

processos considerados 
e o seu ambiente

abstrações representação

Domínio e contexto

Arquitetura de processo

definida de 

acordo com

Ponto de vista

Visão.possui

representada 

de acordo com

Linguagem para modelagem

Modelo de processorepresentada 

por

defne sintaxe e 

semântica para

Elemento

 
Figura 10 - Conceitos fundamentais da arquitetura de processo 

 

 Pelo exposto na Figura 10, a definição de uma arquitetura de processo pode ser vista 

sob três enfoques distintos e relacionados: a) os processos considerados e o seu ambiente 

representam o domínio dos processos de acordo com um contexto; b) as abstrações baseadas 

em requisitos e características dos processos e interesses dos seus participantes provêm a 

concepção e a interpretação dos processos nesse domínio; e c) a representação dessas 

abstrações por meio de conceitos notacionais e estruturais e linguagens de modelagem. 

Pela Figura 10, domínio designa a abrangência dos processos sendo representados ou 

considerados pela arquitetura de processo. Contexto se refere à situação em que conceitos 

relacionados entre si caracterizam os processos, considerando o comportamento desses 

processos e políticas que regulam o comportamento e os relacionamentos entre processos. 

Uma visão representa uma abstração do domínio de acordo com requisitos do processo e 

objetivos e interesses dos participantes. Um ponto de vista determina a definição de uma 

visão. Um modelo é uma representação de uma abstração e é constituído por elementos 

relacionados entre si. Elementos são as unidades básicas para a construção de um modelo. 

Uma linguagem de modelagem fornece a sintaxe, a semântica e as regras para a 

composição de modelos. A sintaxe se refere aos tipos de construtores dos modelos como: 

conceitos, símbolos e elementos. A semântica volta-se para o significado dos construtores 

sintáticos e as maneiras de estruturar as representações, como a organização dos elementos 

em um modelo. As regras definem as formas de utilizar a sintaxe de acordo com a semântica. 

O esquema da Figura 10 contém os principais conceitos estruturais de uma arquitetura 

de processo. Para determinar esses conceitos, inicialmente foram estabelecidos os aspectos 

básicos e fundamentais da arquitetura de software. Na seqüência, por analogia, foram 
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identificadas semelhanças entre conceitos que representam esses aspectos e conceitos 

equivalentes para processo no contexto de desenvolvimento de software. Por fim, esses 

conceitos foram organizados de maneira a definir uma arquitetura de processo à semelhança 

de uma arquitetura de software orientado a objetos. 

 

 

3.2 O método para definir a arquitetura de processo 

 

O método proposto para definir a arquitetura de processo visa possibilitar a evolução 

de uma definição conceitual da arquitetura de processo para uma definição operacional dessa 

arquitetura. A partir de uma base conceitual representada pelos conceitos notacionais e 

estruturais é definida uma arquitetura conceitual obtida na primeira etapa do método e desta 

arquitetura é definida a implementação prática da arquitetura de processo, obtida com a 

realização das duas últimas etapas do método. 

O método proposto é caracterizado como um processo para definir a arquitetura de 

processo. Desta forma, é necessário definir as atividades que o compõe e os resultados 

produzidos. A definição desse método tem como base o modelo de processo seqüencial de 

desenvolvimento de software (PRESSMAN, 2002), o objeto processo proposto neste trabalho, 

os trabalhos de Becerra (1998), Galasini (2004) e Panigassi (2007) e o MOF (OMG, 2000). A 

seguir está a contribuição dessas referências na definição do método: 

a) As fases do processo seqüencial foram utilizadas para definir as etapas do método. 

Cada etapa do método gera modelos utilizados na etapa seguinte, como ocorre com os 

artefatos gerados nas fases do processo seqüencial de desenvolvimento de software. 

b) A partir do objeto processo são definidos os construtores elementares e destes são 

obtidos os conceitos para notar as representações obtidas nas etapas do método. 

c) O método proposto por Galasini (2004) é baseado no RM-ODP e no processo 

unificado para desenvolver sistemas distribuídos. Esse método utiliza refinamentos sucessivos 

de modelos por meio de iterações, como ocorre com as etapas do método proposto. 

d) A metodologia proposta por Becerra (1998) - composta pelas etapas de definição do 

modelo de referência SAA, especificação ODP, definição da arquitetura ODP, projeto ODP, 

implementação e validação - modela um sistema computacional de acordo com as cinco 

visões do RM-ODP. A definição da arquitetura ODP se baseia no modelo conceitual de 

objetos distribuídos que interagem sob a coordenação de um objeto gerenciador. Neste 

trabalho, os objetos processo também estão distribuídos e interagem por meio da troca de 



 

 

65 

mensagens definidas por protocolo e com o auxílio de mediadores. 

e) O método proposto por Panigassi (2007) define o processo por meio de requisitos 

com qualidade CMM; especifica o processo de acordo com a norma ISO/IEC 12207; modela 

processo por meio de visões do RM-ODP e BPMN; e define a implementação de processos 

por meio de workflow. Esse método forneceu a base de como especificar e modelar processos 

de software utilizando normas e modelos de qualidade, notação para processo de negócio e as 

visões do RM-ODP. 

f) O MOF (OMG, 2000) foi utilizado para organizar os resultados das etapas do 

método, permitindo estruturar as representações da arquitetura de processo em níveis. 

Essas colocações auxiliaram a representar o modelo conceitual do método proposto 

para definir a arquitetura de processo. Esse modelo, representado na Figura 11, expressa que o 

método é composto por etapas e os seus resultados são estruturados e representados por meio 

de conceitos estruturais e notacionais. 
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Figura 11 - Modelo conceitual do método para definir a arquitetura de processo 

 

De acordo com a Figura 11, as etapas representam as seqüências de atividades para 

obter os modelos da arquitetura de processo, indicando quais modelos são criados e como são 

esses modelos. Os conceitos estruturais indicam o que será modelado e os conceitos 

notacionais como será modelado. O que, se refere aos conceitos para compor e organizar a 

arquitetura de processo e os seus modelos. Como, se refere aos conceitos para definir e 

representar esses modelos. Os conceitos notacionais são definidos a partir dos construtores 

elementares que são obtidos a partir do objeto processo. 

Linguagens de modelagem, que consta na Figura 11, são utilizadas para representar os 

resultados das etapas do método. As representações obtidas com essas linguagens obedecem 

aos critérios sintáticos e semânticos dos conceitos notacionais. Os conceitos estruturais e 

notacionais compõem o vocabulário básico para representar a arquitetura de processo. 
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3.2.1 Os conceitos estruturais 

 

 Os conceitos estruturais são utilizados para estruturar e organizar a arquitetura de 

processo e são: visão, ponto de vista, modelo e elemento. 

 Visões são abstrações dos processos realizadas a partir de requisitos do processo e dos 

seus componentes e de acordo com objetivos e interesses dos seus participantes. Pontos de 

vista são conjuntos de conceitos que definem a linguagem, os elementos e as regras para 

especificar os modelos que representam as visões da arquitetura de processo. Desta forma, as 

visões são projeções de modelos, vistos sob perspectivas ou pontos de vista. 

 Um modelo é uma representação de abstrações do processo, incluindo o domínio e o 

contexto, a sua distribuição na organização e a sua estrutura e comportamento e dos seus 

componentes. Os modelos representam abstrações em níveis distintos e, assim, podem ser 

definidos como meta-modelos. O que diferencia um meta-modelo de um modelo é o nível de 

abstração das suas representações. Um modelo é mais abstrato que o cenário do mundo real 

que ele representa, um meta-modelo é igualmente mais abstrato que um modelo (OMG, 

2000). Um meta-modelo é uma espécie de linguagem para descrever modelos. 

Níveis distintos de abstração dos modelos permitem formar uma hierarquia, em que 

uma camada descreve a estrutura, a sintaxe e a semântica da camada subjacente (ALBIN, 

2003). As representações em uma mesma camada podem ser expressas em níveis distintos de 

detalhes (refinamento) ou referir-se a representações complementares (complemento). Níveis 

de abstração referem-se a camadas distintas, como proposto pelo MOF (OMG, 2000). Níveis 

de detalhes ocorrem no escopo de um mesmo nível de abstração e expressam detalhamentos 

de uma representação já existente (ANAYA; ORTIZ, 2005). 

 Os elementos, ou elementos notacionais, são utilizados para representar os modelos de 

processos. Esses elementos notacionais são os blocos de construção dos modelos de processos 

e, portanto, são esses elementos relacionados entre si que compõem os modelos da arquitetura 

de processo. Elementos notacionais são as partes essenciais dos conceitos notacionais. 

 

 

3.2.2 Os conceitos notacionais 

   

Os conceitos notacionais fornecem a base sintática e semântica para as representações 

dos modelos da arquitetura de processo. Esses modelos estão em níveis distintos de abstração 
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e de detalhes. Essa base sintática e semântica é complementada pela sintaxe e pela semântica 

das linguagens utilizadas para representá-los. 

A representação de processos está vinculada a linguagens que pressupõem a existência 

de um vocabulário, que são os seus blocos básicos de construção, e de regras de formação que 

atendem à sua sintaxe e semântica. Neste trabalho, dentre esses blocos os principais são os 

elementos notacionais que são obtidos a partir dos construtores elementares da Figura 8. 

Os modelos da arquitetura de processo proposta estão relacionados ao domínio e ao 

contexto, à estrutura e ao comportamento dos objetos processo e aos relacionamentos entre 

objetos processo. A denominação objeto processo inclui os componentes do processo. Para 

representar essa diversidade de modelos, quatro categorias de conceitos notacionais foram 

definidas e cada categoria possui o seu elemento notacional. Um elemento notacional é o 

bloco de construção essencial para representar um modelo. Essas categorias são: 

a) Conceitos para representar modelos de processos compostos por conceitos 

relacionados. Conceito é o elemento notacional para representar modelos como um conjunto 

de conceitos relacionados entre si. Esse elemento é obtido a partir de uma abstração do objeto 

processo, do comportamento e do relacionamento da Figura 8. 

b) Conceitos para representar modelos da estrutura interna do objeto processo. O 

objeto processo é o elemento notacional para representar o processo e os seus componentes 

como objetos. Esse elemento é definido a partir do objeto processo da Figura 8. 

c) Conceitos para representar modelos de estados do objeto processo. Estado é o 

elemento notacional para representar o estado do processo e dos seus componentes. Esse 

elemento é obtido a partir do comportamento que é representado na Figura 8. 

d) Conceitos para representar modelos de fluxo de seqüência e de fluxo de mensagem. 

Fluxo entre atividades é o elemento notacional para representar esses fluxos. Esse elemento é 

obtido a partir do relacionamento e do comportamento que constam na Figura 8. 

As Figuras 12 a 15, utilizando notação de diagrama de classes da UML, representam 

essas quatro categorias de conceitos. As classes dessas figuras representam os elementos 

notacionais e os conceitos relacionados a esses elementos que são necessários para representar 

os modelos. Os relacionamentos dessas figuras representam associações entre o elemento 

notacional e os conceitos relacionados ao mesmo. 

A Figura 12 contém os conceitos notacionais para representar modelos com base em 

conceitos e relacionamentos entre conceitos. Conceitos e relacionamentos entre conceitos são 

os elementos básicos de uma ontologia que expressa a estrutura e o comportamento do 

domínio caracterizando-o de acordo com um contexto. Ontologia de domínio se refere ao 
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entendimento compartilhado de um domínio que é descrito por meio de um conjunto de 

elementos suportados por semântica (WANG et al., 2004). A definição dos relacionamentos 

entre os conceitos é dependente do contexto e de regras que representam políticas. 

 

Conceito relacionamento 

entre

 
Figura 12 - Conceitos para representar modelos baseados em conceitos 

 

A representação de modelos a partir do elemento notacional denominado conceito 

pode ser realizada por meio de diagramas de classes da UML, com classes sem especificação 

de atributos ou operações para representar conceitos e com relacionamentos da UML para 

representar relacionamento entre conceitos.  

Neste trabalho, classe é a descrição de um conjunto de objetos que compartilham os 

mesmos atributos, operações e relacionamentos e objeto é uma instância de uma classe. 

Assim, neste trabalho, classes e objetos são tratados sem distinção explícita e, de maneira 

geral, diagramas de objetos e de classes da UML podem ser utilizados indistintamente. 

 Na Figura 13 estão os conceitos notacionais para a representação da estrutura do 

objeto processo. Esses conceitos são utilizados para representar a estrutura do processo e dos 

seus componentes como objetos. Pela representação da Figura 13, o objeto processo possui 

atributos e operações e objetos processo estão relacionados por meio de relacionamentos. 

 

Objeto processo

atributo

operação()

relacionados por 

relacionamentos

 
 

Figura 13 - Conceitos para representar a estrutura do objeto processo 
 

Os atributos definem as propriedades do objeto processo e representam abstrações dos 

tipos de dados possíveis às suas instâncias. As operações são abstrações das ações do objeto 

processo. Diagramas de classes da UML podem ser utilizados para a representação da 

estrutura do objeto processo, com classes com atributos e operações para representar o objeto 

processo e relacionamentos para representar os relacionamentos entre objetos processo. 

A Figura 14 contém os conceitos notacionais utilizados para representar os modelos 
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que definem o comportamento do objeto processo em termos de estados. Modelos de estados 

contêm o ciclo de vida do objeto processo como estados e transições entre estados. Diagramas 

de estados da UML podem ser utilizados para representar esses modelos de estados. 
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Figura 14 - Conceitos para representar estados do objeto processo 

 

A Figura 15 contém os conceitos notacionais para representar o comportamento do 

objeto processo em termos de relacionamento entre atividades por meio de fluxo de seqüência 

e a comunicação entre atividades, entre processos e entre atividade e processo por meio de 

fluxo de mensagem. Esses fluxos são genericamente denominados fluxos entre atividades, 

porque o fluxo de seqüência é composto por atividades relacionadas e no fluxo de mensagem, 

o envio e o recebimento de mensagens ocorrem entre atividades, mesmo que encapsuladas em 

processos. Os modelos de fluxo de seqüência podem ser representados por BPMN e 

diagramas de atividades da UML e os fluxos de mensagem por BPMN e seqüências da UML. 
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Figura 15 - Conceitos para representar fluxos de seqüência e de mensagem 

 

Na Figura 15, política representa condições que controlam as conexões dos fluxos 

entre atividades que são realizados por papéis e iniciados e finalizados por eventos. Os 

eventos podem ser intermediários entre o início e o fim do fluxo. Um fluxo implica existência 

de um mecanismo que habilita e desabilita a passagem do fluxo de acordo com políticas. Os 

fluxos podem incluir conexões entre artefatos gerados e utilizados pelas atividades. 
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3.2.3 A base conceitual das etapas do método 

 

O modelo conceitual definido para o método possibilitou entender o método como 

uma composição de etapas e de conceitos para estruturar e representar os seus resultados, e 

que os conceitos notacionais obtidos a partir do objeto processo são complementados pelas 

linguagens utilizadas para representar os resultados das etapas do método. 

Os conceitos utilizados pelo método, os resultados produzidos em cada uma das suas 

etapas e a utilização dos resultados da última etapa do método para desenvolver um projeto de 

software são estratificados em quatro níveis. O critério utilizado para definir os níveis foi que 

as definições e as representações de um nível deveriam ser utilizadas para definir as 

representações do nível subseqüente, como exposto no MOF (OMG, 2000). Esses níveis estão 

representados na Figura 16, utilizando notação UML. 
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Figura 16 - Os níveis de abstração da arquitetura de processo 

 

Associando a representação dos níveis de abstração da Figura 16 com o exposto no 

MOF (OMG, 2000) tem-se que: os conceitos estruturais e notacionais estão no nível M3 do 

MOF; a arquitetura conceitual está no nível M2 do MOF; a arquitetura de referência e a 

operacional estão no nível M1 do MOF e a arquitetura instanciada está no nível M0 do MOF. 

Na Figura 16, as setas representam relacionamentos entre classes e destas com 
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pacotes. As visões são representadas como pacotes porque elas são contêineres para meta-

modelos e modelos de processos. Os meta-modelos, os modelos e os elementos são 

representados como classes. Nessa figura, os níveis representam níveis de abstração distintos 

e os modelos que estão em um mesmo nível e que são especializações ou generalização de 

modelos de arquiteturas distintas estão em nível de detalhes distintos. 

Todas as etapas do método utilizam os mesmos elementos notacionais e representam 

as mesmas visões, as distinções estão na abstração e no detalhamento dos modelos que 

representam as visões em cada etapa. Esses modelos de processos são: meta-modelos, 

modelos padrão e modelos especializados a partir desse padrão. 

O nível dos conceitos contém o objeto processo, os construtores elementares, os 

conceitos estruturais e os conceitos notacionais. Nesse nível estão os blocos de construção que 

são os elementos notacionais e os relacionamentos básicos que definem a sintaxe, a semântica 

e a estrutura dos meta-modelos e dos modelos da arquitetura de processo. 

 O nível dos meta-modelos é realizado na etapa de definição da arquitetura conceitual. 

Nesse nível são determinadas quais são as visões, os modelos e os elementos e são definidos 

os meta-modelos. Um meta-modelo contém um conjunto de conceitos e de relacionamentos 

para especificar modelos. Esse conjunto compõe uma terminologia para representar os 

modelos de processos obtidos a partir dos meta-modelos. 

 O nível dos modelos de processos é realizado nas etapas de definição da arquitetura de 

referência e da arquitetura operacional. Os modelos de processos especializados da arquitetura 

operacional contêm especificações para instanciar ambientes de desenvolvimento de software. 

O nível de especialização desses modelos pode chegar a um projeto de software específico. 

O nível das instâncias é referido como arquitetura instanciada porque contém os 

modelos de processos instanciados por um projeto de software. A instanciação é influenciada 

pelos recursos a serem utilizados, pelas características da fábrica de software, da equipe e do 

projeto de software a ser desenvolvido. Em um relacionamento com a orientação a objetos 

esse é o nível de objetos, enquanto os anteriores são os níveis de classes. 

Pelo exposto nesta subseção, a arquitetura conceitual é composta por meta-modelos 

que contêm a semântica, a sintaxe e a estrutura para definir os modelos de processos. A 

arquitetura de referência contém modelos que são padrões que atuam como uma espécie de 

template para definir os modelos da arquitetura operacional. Os modelos que compõem a 

arquitetura operacional são instanciados por meio de projetos de software. 

Os meta-modelos e os modelos representam aspectos distintos dos processos, como a 

estrutura e o comportamento do processo e dos seus componentes e o seu domínio e contexto. 
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Para a arquitetura de processo, eles são genericamente referidos como meta-modelos e 

modelos de processos, ainda que não representem exclusivamente processos. 

 

 

3.2.4 As etapas do método 

 

 As etapas do método proposto para definir a arquitetura de processo foram definidas 

tendo como base o framework para meta-modelagem de uma arquitetura em camadas exposto 

no MOF (OMG, 2000) e o modelo de desenvolvimento de software denominado seqüencial 

(PRESSMAN, 2002). De cada etapa resultam modelos de processos em níveis distintos de 

abstração ou de detalhes que são utilizados na etapa subseqüente. 

As etapas que compõem o método são denominadas pela arquitetura que produzem. A 

Figura 17, utilizando notação BPMN, apresenta as etapas do método. Os conceitos estruturais 

e notacionais indicados nessa figura são os propostos nas Subseções 3.2.1 e 3.2.2, os 

retângulos são atividades e o sinal de “mais” indica atividades encapsuladas ou processo. 

 

 
 

Figura 17 - Etapas do método para definir a arquitetura de processo 
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De maneira sucinta, a definição da arquitetura conceitual se refere à forma que a 

mesma é concebida e definida. A definição da arquitetura de referência e da arquitetura 

operacional se refere aos procedimentos para uso da arquitetura conceitual para obter os seus 

modelos. Esses procedimentos são complementados pelo conteúdo da subseção 2.3.2.1 que 

apresenta um conjunto de atividades para definir e modelar processos. 

Na etapa de definição da arquitetura conceitual são determinadas quais são as visões, 

os modelos e os seus componentes e são definidos os meta-modelos de processos. O objetivo 

dessa etapa é definir a arquitetura de processo em termos da estrutura conceitual de atributos e 

de comportamento dos processos e dos seus componentes. O resultado da realização dessa 

etapa são meta-modelos de processos. 

Na etapa de definição da arquitetura de referência são definidos os modelos obtidos a 

partir dos meta-modelos da arquitetura conceitual. O objetivo dessa etapa é definir modelos 

de processos para serem utilizados por fábricas de software distintas, mas caracterizadas por 

um conjunto de requisitos semelhantes, como, por exemplo, fábricas de software de um pólo 

tecnológico ou as unidades produtivas de software de uma organização geograficamente 

distribuída. O resultado da realização dessa etapa são modelos de processos padrão. 

 Na etapa de definição da arquitetura operacional, os modelos de processos padrão são 

especializados de acordo com as particularidades de um conjunto de fábricas de software, de 

uma única fábrica de software ou mesmo de um projeto de software específico. Uma fábrica 

de software pode especializar a sua arquitetura operacional de acordo com as características 

de cada projeto de software que ela desenvolve. Do ponto de vista de processos, a arquitetura 

operacional define uma fábrica de software a partir de processos. 

Os resultados de cada etapa do método são utilizados como entrada para a próxima 

etapa e orientam a realização das atividades dessa etapa e a definição dos seus resultados. 

Porém, não há necessidade de realizar todas as etapas em cada uso do método. Podem ser 

utilizados resultados da primeira, da segunda ou da terceira etapa provenientes de usos 

anteriores do método. O método também pode ser utilizado com o objetivo de gerar uma 

arquitetura conceitual ou de referência. 

O Quadro 3 apresenta um resumo dos principais requisitos de entrada e os resultados 

de cada etapa do método. Esses requisitos auxiliam a determinar a partir de qual etapa utilizar 

o método, em decorrência de meta-modelos e modelos existentes e das características do 

domínio e do contexto, da fábrica de software e do projeto de software a ser desenvolvido. 

Em cada etapa o domínio e o contexto se tornam mais específicos e, assim, especializam o 

vocabulário utilizado para definir os modelos da arquitetura de processo da respectiva etapa. 
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Etapa Objetivo  Requisitos (entradas) Resultados (saída) 
 

Definição 
da 

arquitetura 
conceitual 

Definir os meta-
modelos de 
processos 

Requisitos do domínio e do contexto geral 
da arquitetura de processo, abrangendo, 
por exemplo, todas as fábricas de 
software de um pólo tecnológico. 
Conceitos estruturais e notacionais. 

Meta-modelos de 
processos 

Definição 
da 

arquitetura  
de 

referência 

Definir os 
modelos de 
processos 
utilizados como 
padrão 

Meta-modelos de processos. 
Modelo de qualidade para definir os 
modelos de processos padrão. 
Requisitos do domínio e do contexto de 
um conjunto de fábricas de software. 
Definição de objetivos, requisitos e 
interessados nos processos. 

Modelos de 
processos padrão 

Definição 
da 

arquitetura 
operacional 

Definir os 
modelos de 
processos 
especializados 

Modelos de processos padrão. 
Requisitos do domínio e do contexto 
específicos para uma fábrica ou para um 
projeto de software. 
Características do projeto de software a 
ser desenvolvido. 
Modelo de qualidade utilizado para 
definir os modelos de processos. 

Modelos de 
processos 
especializados para 
serem instanciados 
por um projeto de 
software ou para 
definir uma fábrica 
de software 

 
Quadro 3 - Requisitos e resultados das etapas do método 

 

Um exemplo para ilustrar o resultado das etapas do método é considerar um pólo 

tecnológico como domínio. Os meta-modelos de processos são definidos para todas as 

fábricas de software desse pólo. Os modelos de processos padrão são definidos para um 

conjunto de fábricas de software desse pólo que estão integradas. Novos modelos de 

processos padrão podem ser definidos para outros conjuntos de fábricas de software desse 

pólo ou para projetos de software distintos para um mesmo conjunto de fábricas de software. 

Esses modelos podem ser especializados por cada uma dessas fábricas de software. 

Nesse exemplo, quando é referido que novos modelos de processos padrão podem ser 

definidos e novas especializações podem ser realizadas, fica explicito que não 

necessariamente todas as etapas precisam ser realizadas em cada uso do método. As etapas do 

método são seqüenciais e o que é definido em uma etapa depende do que foi definido na etapa 

anterior. Contudo, meta-modelos e modelos gerados em usos anteriores do método podem ser 

reutilizados, permitindo que o método seja iniciado na segunda ou mesmo na terceira etapa. 

De acordo com o exposto nesta subseção, cada etapa do método é independente, ainda 

que utilize os resultados da etapa anterior. Dos meta-modelos de processos podem ser 

definidos modelos de processos padrão distintos para domínios distintos. Esses modelos de 

processos podem ser especializados para domínios mais específicos. Assim, cada etapa do 

método resulta uma arquitetura com modelos em níveis distintos de abstração ou de detalhes. 
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3.2.4.1 Primeira etapa: definição da arquitetura conceitual 

 

A etapa de definição da arquitetura conceitual inclui definir os objetivos e os 

requisitos da arquitetura de processo, determinar quais são as visões, os modelos e os 

componentes e definir como são os meta-modelos dos processos que representam as visões. A 

Figura 18 apresenta o seqüenciamento das atividades dessa etapa. 

 

 

Figura 18 - Atividades para definir a arquitetura conceitual 
  

A seguir estão recomendações para auxiliar na definição dos objetivos e requisitos, das 

visões, dos modelos e dos meta-modelos da arquitetura de processo e dos componentes dos 

processos. As atividades para determinar quais são as visões, os modelos e os componentes 

têm o objetivo de indicar quais são sem definir como eles são, tanto em termos conceituais 

como de representação. 

A atividade para definir os objetivos e os requisitos da arquitetura de processo inclui 

determinar o domínio e o contexto, especificando os processos abrangidos e as condições do 

ambiente em que os mesmos ocorrem. Os objetivos representam o que é pretendido com cada 

um dos modelos de processos. Os participantes da arquitetura de processo possuem objetivos 

e interesses relacionados aos processos. Esses objetivos e interesses auxiliam a definir os 

requisitos da arquitetura de processo. 

Para identificar os objetivos e os requisitos sugere-se: levantar os papéis que os 

participantes desempenham (ALBIN, 2003), juntamente com as suas responsabilidades, 

funções, necessidades de informações e interesses em relação à arquitetura de processo. 

Na atividade determinar quais são as visões da arquitetura de processo são 

especificadas quais são essas visões. Uma maneira simples de determinar quais são as visões é 

considerar o tempo como um aspecto de representação de um processo e, assim, os seus 

modelos podem ser categorizados em estáticos e dinâmicos. Um modelo estático é uma 

representação de um sistema em um ponto no tempo ou quando o tempo simplesmente não 
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desempenha papel. Um modelo dinâmico visa representar um sistema da maneira como o 

mesmo evolui no tempo (BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 2000, DE CESARE; 

SERRANO, 2006). 

Contudo, a diversidade de participantes e de seus objetivos e dos requisitos dos 

processos conduz à necessidade de estabelecer outras visões para representar os processos. 

Barnett et al. (1994), por exemplo, ressaltam que os modelos de processos podem ser 

estendidos para além das tradicionais visões estática e dinâmica, como recursos e 

coordenação. A visão de recursos abrange os recursos utilizados pelas atividades e os 

resultados pretendidos. A visão de coordenação inclui as restrições e as regras de ativação e o 

comportamento que servem de parâmetro para a realização das atividades e como as entradas 

são transformadas em saídas. 

 Neste trabalho propõe-se utilizar as visões do RM-ODP (ISO/IEC, 1996) como base 

para definir as visões da arquitetura de processo. Sugere-se, ainda, ter os requisitos e 

características dos processos e os interesses e objetivos dos participantes como critérios para 

definir o que cada visão representará. Contudo, não são estabelecidos critérios para 

determinar a relevância ou a pertinência de um participante ou de seus objetivos e interesses. 

Um mesmo interesse pode ser compartilhado por mais de um participante e pode estar em 

mais de uma visão (IEEE, 2000). O domínio, o contexto e os objetivos do processo podem 

auxiliar a determinar a relevância ou a pertinência de interesses e de participantes. 

A atividade determinar quais são os modelos de processos define os modelos 

necessários para representar as visões e, portanto, devem atender aos objetivos que as 

definem. Para a definição de quais são esses modelos é proposto o seguinte procedimento: 

a) Definir as características básicas que os modelos de processos devem ter para 

representar cada visão, considerando os objetivos da visão e dos seus participantes. 

b) Definir a estrutura básica que caracteriza cada modelo, considerando os requisitos 

e as operações dos processos e dos seus componentes e as políticas que estão 

sujeitos, visando denominá-los. 

c) Estabelecer o nível de abstração e o grau de detalhamento de cada modelo. 

Na atividade determinar quais são os componentes dos processos, os componentes do 

processo são determinados. Os componentes de um processo podem ser diversos e também 

são distintos os fatores que influenciam na definição desses componentes, como: o nível de 

maturidade do processo, normas ou modelos de qualidade adotados e o tamanho e a 

complexidade do projeto de software a ser desenvolvido. Contudo, é possível definir a 

atividade, embora nem sempre denominada da mesma maneira, como o componente principal 
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de um processo. 

 Neste trabalho, propõe-se o agrupamento dos componentes do processo em essenciais 

e complementares. Os componentes essenciais se referem à conceitualização básica do 

processo: atividades realizadas por atores que com o uso de recurso produzem e transformam 

artefatos. Os componentes complementares complementam a conceitualização básica do 

processo e estão relacionados aos componentes essenciais, como as políticas aplicadas às 

atividades, aos atores, aos artefatos e aos recursos, visando restringir os seus relacionamentos 

e comportamento de acordo com os objetivos do processo. 

Na atividade definir os meta-modelos da arquitetura de processo, os meta-modelos são 

elaborados de acordo com as visões, os requisitos, os objetivos e os participantes que foram 

definidos nas atividades anteriores. Para definir como são os meta-modelos propõe-se: 

a) Utilizar os resultados da atividade anterior para definir o conteúdo dos meta-

modelos necessários para representar as visões. 

b) Determinar os elementos e os relacionamentos entre esses elementos que são 

necessários para compor cada meta-modelo. 

c) Definir os atributos e as operações para as classes que representam os processos e 

os seus componentes de acordo com os requisitos, as políticas, o domínio e o 

contexto da arquitetura conceitual e a distribuição dos processos na organização. 

d) Utilizar os conceitos estruturais e notacionais para representar os meta-modelos de 

acordo com as linguagens de modelagem selecionadas e com as atividades 

propostas neste trabalho para definir um processo que são: elicitar os requisitos do 

processo, analisar esses requisitos e definir modelo e arquitetura de processo. 

 

 

3.2.4.2 Segunda etapa: definição da arquitetura de referência 

 

 A etapa de definição da arquitetura de referência tem como objetivo principal definir 

os modelos de processos que são comuns a conjuntos de fábricas de software ou de projetos 

que possuem domínio e contexto semelhante e compartilham objetivos. Para realizar essa 

definição, os meta-modelos de processos definidos na etapa anterior são tomados como base e 

eles são complementados por modelos de qualidade e informações do domínio e do contexto. 

Modelos de processos padrão representam uma espécie de generalização dos 

processos que compartilham um mesmo domínio e contexto, originando modelos utilizados 

por fábricas e projetos de software distintos, mas que possuem uma mesma base conceitual e 
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notacional. Um processo padrão é um processo básico que guia a definição das suas 

especializações. A arquitetura de referência atua como um padrão, facilitando a integração das 

fábricas de software porque os modelos de processos que elas utilizam possuem às mesmas 

concepções sintáticas e semânticas e o mesmo domínio e contexto básico. 

A Figura 19 apresenta as atividades para a definição da arquitetura de referência. Na 

primeira etapa foram definidos quais são os modelos de processos, nesta etapa é definido 

como são esses modelos, de acordo com os respectivos meta-modelos. De acordo com essa 

figura, os requisitos das fábricas de software integradas são entrada para a primeira atividade 

e os meta-modelos de processos são utilizados para obter os modelos de processos padrão.  

 

 
 

Figura 19 - Atividades para definir a arquitetura de referência 
 

Na primeira atividade desta etapa é feita a definição dos objetivos e dos requisitos dos 

modelos de processos, incluindo a especialização do domínio e do contexto definidos na 

arquitetura conceitual por meio dos requisitos das fábricas de software integradas. O domínio 

define a abrangência dos modelos de processos, por exemplo: somente os processos do nível 2 

do CMM (SEI, 2000) ou todos os processos da NBR ISO/IEC 12207 (ABNT, 1998). O 

contexto define as condições de realização dos projetos de software e o tipo de projeto. 

Na segunda atividade desta etapa é selecionado o modelo de qualidade a ser utilizado 

para definir os modelos de processos. Para a arquitetura de processo, modelo de qualidade é a 

denominação geral para uma norma como a NBR ISO/IEC 12207 (ABNT, 1998), um modelo 

como o CMM (SEI, 2000) ou outra referência de qualidade, como melhores práticas. Um 

modelo de qualidade auxilia a determinar quais são os processos e os seus componentes 

essenciais e complementares e a definir a estrutura, o comportamento e os relacionamentos 

dos processos e dos seus componentes. 

Na atividade definir os modelos de processos padrão é definido o conjunto de modelos 

a ser utilizado pelas fábricas de software integradas. Os modelos processos padrão compõem 
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um núcleo comum para instanciar projetos de software. Um modelo de processo padrão visa 

definir um modelo comum aos diversos projetos e ao mesmo tempo permitir flexibilidade 

para que possam ser atendidas as particularidades de cada projeto. 

 Desta forma, ser adaptável e configurável torna-se um requisito importante para um 

processo padrão. Para facilitar a integração de fábricas de software e manter compatibilidade, 

é desejável que o conteúdo dos modelos de processos padrão esteja presente nos modelos de 

processos especializados. Contudo, dependendo da abrangência de um modelo de processo 

padrão, na sua especialização partes desse modelo podem não ser aplicáveis. 

 A seguir estão as orientações sugeridas com o objetivo de auxiliar na definição e 

composição dos modelos para representar a arquitetura de referência: 

a) Definir a estrutura básica de cada modelo de processo a partir do seu respectivo 

meta-modelo. 

b) Definir os conceitos que caracterizam o domínio e o contexto dos processos e os 

relacionamentos entre esses conceitos. 

c) Determinar a distribuição dos processos na fábrica de software e o relacionamento 

com os demais processos da organização e com outras fábricas de software. 

d) Definir o objetivo de cada processo, os seus resultados e as condições de início e 

de término de cada processo. 

e) Definir as atividades contidas em cada processo, as suas ações e os seus resultados. 

f) Identificar os papéis, a sua hierarquia, as habilidades, as responsabilidades e as 

restrições desses papéis em relação a cada atividade. 

g) Definir os recursos e os procedimentos necessários para realizar cada atividade. 

h) Estabelecer os requisitos e as políticas para os processos e os seus componentes. 

i) Definir a coleta básica de dados durante a execução dos processos. 

j) Definir as métricas básicas para os processos e os seus componentes. 

k) Determinar os eventos e os estados dos processos e dos seus componentes. 

l) Determinar o arranjo lógico e temporal, a seqüência para realização das atividades 

de cada processo, incluindo paralelismos e desvios condicionais e as principais 

informações trocadas entre os processos. 

m) Definir a interação básica entre os processos que consiste em definir as principais 

mensagens trocadas entre os processos por meio do protocolo de interação. 

n) Utilizar as definições obtidas nos itens anteriores para, por meio dos elementos 

notacionais e de linguagens de modelagem, definir os modelos de processos. 

 Os modelos de processos obtidos na definição da arquitetura de referência 
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caracterizam ao que Radjenovic et al. (2004) se referem como um modelo de referência de 

projeto ou ao que Radjenovic e Paige (2006) denominam de linguagem superior. Essa 

linguagem possui um núcleo estável, mas provê flexibilidade para sobrescrever, estender e 

refinar suas características. Neste trabalho, esse núcleo é determinado pelos modelos de 

processos padrão e a flexibilidade é obtida pelas especializações desses modelos que são 

realizadas para definir a arquitetura operacional. 

 

 

3.2.4.3 Terceira etapa: definição da arquitetura operacional 

 

 Os modelos de processos padrão podem passar por diversas especializações até serem 

definidos os modelos de processos da arquitetura operacional, podendo haver alterações na 

estrutura, como a inserção de atributos no componente atividade, e no conteúdo dos modelos, 

como a inserção de atividades. Essas alterações visam adaptar os modelos de processos de 

acordo com o contexto para o qual a especialização está sendo realizada. 

Na definição dos modelos de processos são considerados aspectos como: o modelo de 

ciclo de vida (OLIVEIRA et al., 1999), os recursos utilizados na realização do projeto de 

software e os papéis e suas responsabilidades (FALBO; ROCHA; MENEZES, 1999), o 

paradigma de desenvolvimento e os modelos de qualidade adotados e as características do 

sistema a ser desenvolvido, do desenvolvimento de software, incluindo cultura e 

conhecimento, e do ambiente em que os modelos de processos serão instanciados. 

A Figura 20 apresenta as atividades dessa etapa. Nessa etapa, ocorre a especialização 

do domínio e do contexto definidos para a arquitetura de referência e dos modelos de 

processos padrão de acordo com os requisitos da fábrica e do projeto de software. 

 

 

Figura 20 - Atividades para definir a arquitetura operacional 
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Na atividade especializar os modelos de processos padrão, os modelos de processos 

são especializados de acordo com requisitos de qualidade, características da equipe de 

desenvolvimento, nível de maturidade, métodos de desenvolvimento, cultura e procedimentos 

organizacionais. A especialização dos modelos de processos consiste na inclusão de atributos 

e operações aos elementos que compõem os modelos, de novos elementos e relacionamentos 

aos modelos ou de novas instâncias de elementos dos modelos. Essa atividade pode ser 

realizada várias vezes, o que é indicado pela seta circular na sua representação na Figura 20. 

Na atividade instanciar os modelos de processos para o projeto, esses modelos são 

preparados de acordo com as características do projeto de software: os atores são alocados e 

treinados, as ferramentas computacionais são selecionadas e configuradas, o cronograma é 

definido, os modelos para os artefatos são definidos, os requisitos de qualidade para o sistema 

de software a ser produzido são estabelecidos e os controles e as métricas são definidos. 

Os modelos de processos produzidos nesta etapa podem ser avaliados por meio de 

testes ou pelo desenvolvimento de um projeto simplificado. Os processos podem ser 

executados por ferramentas específicas para testes, manualmente ou pela ferramenta de 

workflow que executará o processo, caso exista. 

 

 

3.3 Integração de processos 

  

Esta seção apresenta o formato conceitual do protocolo proposto para a interação entre 

objetos processo por meio de troca de mensagens e dos mediadores para integrar processos 

quando há divergências, seja nos modelos que compõem a arquitetura de processo ou nos 

sistemas de informação utilizados para executar os modelos de processos. 

 

 

3.3.1 O protocolo para interação entre objetos processo 

 

Para a orientação a objetos, interação é um comportamento que compreende as 

mensagens trocadas entre objetos em determinado contexto para a realização de um propósito 

específico e mensagem é a especificação de uma comunicação entre objetos. Considerando 

que neste trabalho os processos e os seus componentes são tratados como objetos, a interação 

entre os objetos processo é definida por meio de troca de mensagens. 

Duas fábricas de software estão integradas, no contexto deste trabalho, se há pelo 
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menos uma interface de interação entre os seus objetos processo. Ressalta-se que interfaces 

entre fábricas de software podem tornar-se óbvias à medida que elas realizam suas atividades. 

Isto pode ocorrer pela simples comunicação informal entre as pessoas de fábricas de software 

distintas que participam da realização de um mesmo projeto de software. 

A Figura 21 ilustra a comunicação entre fábricas de software por meio de objetos 

processo. A comunicação ocorre através de interfaces dos objetos processo pela troca de 

mensagens definidas por protocolos. O uso de protocolo para definir o formato das mensagens 

é proveniente dos trabalhos de Mallya e Singh (2004a), Mallya e Singh (2004b) e Singh et al. 

(2004), que definem protocolos de processo de negócio como as especificações publicáveis de 

interações de negócio. Esses protocolos possuem agentes que enviam e recebem mensagens e 

são especificados por meio de lógica que codifica obrigações contratuais entre as partes. 

 

 
 

Figura 21 - Comunicação entre objetos processo 
 

As interfaces provêm mecanismos para a troca de mensagens entre os objetos 

processo. Esse mecanismo é o protocolo. Neste trabalho, um protocolo define o formato das 

mensagens utilizadas na interação entre objetos processo ou por um conjunto de interações 

logicamente relacionadas. O protocolo age como padrão para que as interfaces possam 

interoperar, definindo as regras que governam uma interação e como a transferência de 

informação e artefatos entre os objetos processo ocorre e como é controlada. 

Para o contexto deste trabalho, as interfaces designam onde nos processos, em quais 

atividades, ocorre a troca de mensagens. Assim, as interfaces são como os locais para 

interação e o protocolo define o formato das relações entre os objetos processo. As relações 

são representadas como predicados com argumentos. O predicado é a ação que o protocolo 

realiza e os seus argumentos são os parâmetros da ação. 
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A lógica de primeira ordem, ou cálculo de predicados, é utilizada neste trabalho para 

definir a nomenclatura e a sintaxe de representação do protocolo e dos mediadores. As 

sentenças dessa lógica têm o formato: predicado (argumento 1; ... ; argumento n). 

O protocolo de interação entre objetos processo proposto neste trabalho é composto 

por ação, objeto da ação, complementos a esse objeto e agentes de origem e de destino da 

ação. Os agentes representam as partes ativas do protocolo, isto é, os atores envolvidos na 

interação. Atividades e processos também são atores porque a interação pode ser realizada 

pelos mecanismos de automação e controle dos processos ou de realização de atividades. 

Nesse caso, atividades e processos desempenham o papel de ator. Esse protocolo de interação 

entre objetos processo tem o seguinte formato: AC (AO; AD; OA; CO), em que: 

AC = a ação a ser realizada: método, operação, ação, mensagem. 

 AO = agente ou conjunto de agentes de origem: processo, atividade, ator. É o emissor 

do protocolo, quem inicia a ação. 

 AD = agente ou conjunto de agentes de destino: processo, atividade, ator. É o receptor 

do protocolo, quem responde à ação. 

 OA = objeto ou conjunto de objetos da ação. É o elemento central para a realização da 

ação, como um documento ou artefato, o conteúdo da mensagem ou o objetivo da ação. 

 CO = complementos do objeto da ação. Os complementos são documentos como 

artefatos, padrões e políticas, vinculados ao objeto da ação. 

Se houver mais de um parâmetro do mesmo tipo, a separação é feita por vírgula. Por 

exemplo, mais de um objeto da ação (OA) é representado por: OA1, OA2. 

A Figura 22 contém uma representação esquemática do protocolo proposto. Um 

mesmo agente pode ser emissor e receptor. A identificação do agente é feita pelos dois 

primeiros parâmetros do protocolo que indicam, respectivamente, o agente de origem e de 

destino. Em representação gráfica, a identificação dos agentes é feita pela direção da seta que 

indica o sentido da origem para o destino da interação. 

 

 

Figura 22 - Interface e protocolo de interação entre objetos processo 
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 A seguir um exemplo para ilustrar a representação da Figura 22: um agente envia uma 

mensagem pela interface do objeto processo A para um agente que a recebe pela interface do 

objeto processo B. O protocolo define o formato da mensagem e significa: 

• A ação da mensagem (AC) é informar o agendamento de uma reunião;  

• O agente de origem (AO) é o gerente de projetos da Fábrica de Software A; 

• O agente de destino (AD) é o gerente de projetos da Fábrica de Software B; 

• O objetivo da reunião (OA) é ajustar o cronograma do projeto, negociando prazos; 

• O complemento (CO) é o documento com justificativas para ajustar o cronograma. 

O protocolo é representado como um predicado com argumentos. A seqüência das 

mensagens trocadas em uma interação entre objetos processo e definidas por meio do 

protocolo pode ser representada por um diagrama de seqüência da UML. 

 As atividades de integração definidas nos modelos de fluxo de atividades e as próprias 

atividades desses processos representam interfaces para interação. Uma interação entre 

pessoas, uma reunião ou uma ferramenta computacional para a troca de mensagens também 

representam interfaces, porque elas ocorrem ou são utilizadas durante a realização de uma 

atividade. O comunicado de uma reunião e um artefato enviado entre atividades são exemplos 

do objeto do protocolo. Padrões de artefatos e justificativa para ajustes em cronograma são 

exemplos do complemento do objeto da ação. Os agentes são atores, atividades e processos 

que enviam e recebem mensagens por meio de protocolos. 

Na integração de fábricas de software, quando a arqutietura de processo e a troca de 

mensagens entre os objetos processo não é automatizada, o formato estabelecido para o 

protocolo é utilizado pelos atores que realizam as atividades para padronizar a troca de 

mensagens e o envio e o recebimento de documetos e artefatos entre eles. 

 

 

3.3.2 Os mediadores para integração de processos 

 

Os mediadores são os intermediários para auxiliar na integração de processos quando 

há divergências entre os termos do vocabulário do domínio da arquitetura processo, entre os 

modelos dessa arquitetura, entre os protocolos de interação ou entre sistemas de informação 

utilizados na execução das atividades dos processos ou na automação dos processos. O grau 

de distinção entre esses termos, modelos, sintaxe e semântica dos protocolos e sistemas de 

informação das fábricas de software define a intensidade de uso dos mediadores. 
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A Figura 23 contém uma representação esquemática da abrangência da integração de 

processos considerando a fábrica de software definida por um conjunto de processos. A 

integração ocorre entre processos estratégicos, gerenciais e operacionais, abrangendo desde 

aspectos estratégicos do negócio até os sistemas de informação utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23 - Integração de processos entre fábricas de software 

 

Para atender aos aspectos distintos da integração de processos, como o vocabulário do 

domínio, os modelos de processos, a execução dos processos e sistemas de informação, foram 

definidos tipos de mediadores. Cada tipo de mediador possui o seu próprio formato. A 

atuação do mediador está sujeita às políticas implementadas pelas fábricas de software. Todos 

os níveis de mediação na Figura 24 atuam em cada um dos tipos de processo na Figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 24 - Níveis de mediação na integração de processos 
 

A separação de funcionalidades e o tipo de semântica para o mediador foram os 
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critérios utilizados para definir os níveis de mediação representados na Figura 24. Esses 

critérios foram auxiliados pelo trabalho de Borsoi et al. (2006), pelos níveis de 

interoperabilidade entre workflows (SALAH; MAHMOUD; NACER, 2005) e pelas visões do 

RM-ODP (ISO/IEC, 1996). 

A área com hachuras da Figura 24 representa a integração relacionada ao objeto 

processo e os mediadores definidos neste trabalho. A seguir está a explicação dos níveis de 

medição que estão representados na Figura 24 e o formato dos seus mediadores. 

No nível de domínio e contexto, a mediação entre modelos de processos ocorre pelo 

relacionamento entre termos que compõem o vocabulário do domínio contextual da 

arquitetura de processo. A integração de termos relaciona palavras distintas, mas que possuem 

o mesmo significado, por exemplo, ator e agente para designar o executor de um papel. 

Distinções entre termos podem ocorrer entre os domínios contextuais das fábricas de software 

integradas ou das fábricas com os termos que definem os modelos de processos padrão. 

No nível de modelo do processo, a mediação ocorre pelo relacionamento entre 

definições utilizadas nas representações dos modelos. Definições são expressões ou conceitos 

utilizados para representar os modelos da arquitetura de processo. A integração de definições 

relaciona definições distintas que possuem o mesmo objetivo, por exemplo: elicitar requisitos 

e definir características, para expressar o levantamento dos requisitos do sistema. Distinções 

entre definições podem ocorrer entre os modelos da arquitetura operacional das fábricas de 

software integradas ou destes com as definições que estão nos modelos de processos padrão. 

A mediação de termos e definições ocorre por meio do relacionamento entre termos 

distintos e entre definições distintas, mas que se possuem o mesmo objetivo, finalidade ou 

significado. Assim, os mediadores de termos e de definições possuem a mesma representação 

sintática. A diferença está na semântica do que é relacionado: termos ou definições. 

No nível de execução de processo, a mediação ocorre entre os protocolos que realizam 

a troca de mensagens. Um protocolo pode ter sintaxe e/ou semântica distintos para o emissor 

e o receptor. Sendo necessário um mediador para que a mensagem seja compreendida. 

No nível de sistemas de informação estão os sistemas de informação que automatizam 

o gerenciamento e a execução dos processos e as ferramentas computacionais utilizadas na 

realização das atividades, como editores de texto, linguagens de modelagem e programação e 

planilhas eletrônicas de cálculo. A mediação no nível de sistemas de informação ocorre, por 

exemplo, por middleware ou por sistemas que realizam a conversão entre formatos de 

arquivos. Essa conversão é necessária, por exemplo, quando um editor de texto gera um 

arquivo em formato incompatível com o sistema utilizado para editar esse arquivo. 
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O Quadro 4 contém a representação proposta para os mediadores. Na representação do 

predicado e dos argumentos dos mediadores podem ser indicados o processo, suas subdivisões 

e componentes. O vínculo entre as partes do predicado ou dos argumentos é feito por meio de 

um “ponto”. Por exemplo, desenvolvimento•análise, se refere à fase de análise do processo de 

desenvolvimento de software. 

 

Mediador Descrição Representação 
 

Mediador de termos e 
definições 

Termo x equivale ao termo y 
Definição a equivale a 
definição b 

Relacionar (termo x; termo y) 
Relacionar (definição a; definição 
b) 

Mediador de protocolos Protocolo i é equivalente ao 
protocolo j 

Mediar (protocolo i; protocolo j) 

Mediador de sistemas 
de informação 

Broker, middleware Dependente da solução tecnológica 

 
Quadro 4 - Mediadores e sua representação 

 

O mediador de termos e definições provê o mapeamento entre distinções na 

terminologia de domínios ou contextos, definindo um referencial semântico comum às 

fábricas de software integradas e a terminologia utilizada pelos modelos de processos padrão, 

e para relacionar definições utilizadas nas representações dos mesmos modelos da arquitetura 

de processo por fábricas de software distintas. Esse mediador é uma espécie de dicionário de 

termos e definições que provê correspondência entre termos e entre definições equivalentes. 

Os Quadros 5 e 6 contêm exemplos do mediador de termos e definições. No Quadro 5 

é representada a equivalência entre termos utilizados por duas fábricas de software e os 

definidos nos modelos de processos padrão. Com o uso desse mediador, a integração ocorre 

mesmo que cada fábrica de software mantenha o seu vocabulário de domínio. No primeiro 

exemplo desse quadro, o mediador é utilizado três vezes para definir a equivalência. 

 

Termo do 
modelo 
padrão 

Termo da 
Fábrica de 
Software A 

Termo da 
Fábrica de 
Software B 

Termo x equivale ao 
termo y 

Relacionar (termo x; 
termo y) 

 

Papel Ator Recurso 
humano 

Papel equivale a ator. 
Papel equivale a 
recurso humano. 
Ator equivale a recurso 
humano. 

Relacionar (papel; ator) 
Relacionar (papel; 
recurso humano) 
Relacionar (ator; recurso 
humano) 

Atividade Atividade Tarefa Atividade equivale a 
tarefa. 

Relacionar (atividade; 
tarefa) 

 
Quadro 5 - Exemplos do mediador de termos e definições para relacionar termos 
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No Quadro 6, o mediador de termos e definições trata distinções entre definições 

utilizadas em modelos de processos que possuem o mesmo objetivo, mas que pertencem a 

fábricas de software distintas. Os modelos considerados no exemplo representado nesse 

quadro possuem distinções semânticas entre definições que os compõem. O mediador faz o 

relacionamento entre essas definições estabelecendo que elas são equivalentes. 

 

Fábrica de 
Software A 

Fábrica de 
Software B 

Definição x equivale a 
definição y 

Relacionar (definição x; 
definição y) 

 
Atividade de 
elicitação de 
requisitos do 
sistema 

Atividade de 
levantamento das 
características do 
sistema 

Atividade de elicitação de 
requisitos do sistema 
equivale à atividade de 
levantamento das 
características do sistema 

Relacionar (Processo de 
desenvolvimento• Elicitação 
de requisitos; Processo de 
desenvolvimento• 
Levantamento de 
características do sistema) 

 
Quadro 6 - Exemplo do mediador de termos e definições para relacionar definições 

 

O mediador de protocolos é o intermediário que possibilita a interação entre 

protocolos que realizam uma mesma ação, mas possuem distinções sintáticas e/ou semânticas 

na definição dos seus predicados e/ou dos seus argumentos. 

O Quadro 7 contém um exemplo de mediador de protocolos de interação. Nesse 

exemplo, a interface para a atuação do protocolo é uma reunião realizada em uma atividade da 

fase de análise do processo de desenvolvimento de software. A divergência entre os 

protocolos e que é tratada pelo mediador se refere aos protocolos definirem de maneira 

distinta a ação a ser realizada. As ações desses protocolos possuem o mesmo objetivo, apesar 

de estarem denominadas de maneira diferente. Desta forma, o mediador auxilia os protocolos 

para que eles possam interagir. 

 

Descrição do 
protocolo 

Protocolo da Fábrica de 
Software A 

Protocolo da Fábrica de 
Software B 

Mediar (protocolo i; 
protocolo j) 

 
Reunião entre 
gerentes de 
projeto com o 
objetivo 
revisar 
documentos de 
análise 

AC = Realizar reunião 
AO = Gerente de projeto 
da Fábrica de Software A 
AD = Gerente de projeto 
da Fábrica de Software B 
OA = Documentos de 
análise para revisar 
CO = Requisitos do 
usuário e do sistema 

AC = Revisar artefatos 
AO = Gerente de projeto da 
Fábrica de Software A 
AD = Gerente de projeto da 
Fábrica de Software B 
OA = Documentos de 
análise para revisar 
CO = Requisitos do usuário 
e do sistema 

Mediar (protocolo 
Fábrica de Software A; 
protocolo Fábrica de 
Software B) 

 
Quadro 7 - Exemplo do mediador de protocolo 
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 O mediador de sistemas de informação provê a conversão entre formatos de arquivos 

gerados pelas ferramentas computacionais utilizadas pelas fábricas de software e a integração 

entre sistemas de informação para automação dos processos, como os workflows. Uma 

solução semelhante ao middleware para software proposto por Ferreira (2001) pode ser 

definida como mediador de sistemas de informação para processos. 

O protocolo para interação e os mediadores de integração entre objetos processo 

apresentados nesta seção foram definido conceitualmente. Desta forma, apenas o seu formato 

conceitual foi estabelecido. Essa definição conceitual deve ser complementada quando da 

definição de ferramentas computacionais para automatizar o protocolo e os mediadores. Isto 

pode ser realizado na visão automação da arquitetura de processo. 

Pelo apresentado nesta seção, a troca de mensagens entre objetos processo pode ser 

realizada diretamente, quando uma interface de um objeto processo envia um protocolo para a 

interface de um outro objeto processo e esta é compreendida; ou indiretamente, quando há 

necessidade de um mediador para que a mensagem seja compreendida. Esse mediador é um 

intermediário entre os objetos processo com a função de prover o entendimento do protocolo 

entre o objeto processo de origem e o objeto processo de destino. 

As explanações feitas nesta seção permitem entender os processos das fábricas de 

software integradas como objetos processo distribuídos que interagem entre si por meio de 

troca de mensagens. Isto é feito por protocolos que atuam através das interfaces dos objetos 

processo. A integração é auxiliada por mediadores que abrangem desde os termos que 

representam o vocabulário do domínio e do contexto até as ferramentas computacionais 

utilizados na execução dos modelos de processos da arquitetura operacional. 

Este capítulo apresentou o objeto processo como o elemento base da arquitetura de 

processo. A partir do objeto processo foram definidos os conceitos para estruturar e 

representar a arquitetura de processo. Um método foi proposto para definir as visões e os 

modelos da arquitetura de processo. O MOF (OMG, 2000) foi utilizado para organizar os 

resultados das etapas desse método. Um protocolo de interação foi definido para estruturar a 

comunicação entre os objetos processo. Mediadores foram definidos com o objetivo de prover 

a integração da arquitetura de processo quando há divergências entre os seus modelos e entre 

os sistemas de informação e ferramentas computacionais utilizados na realização das 

atividades dos processos e na automação dos processos. 
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4 Uso do método para definir a arquitetura de processo 

  

Neste capítulo, o método definido no Capítulo 3 é utilizado para obter a arquitetura de 

processo conceitual, a arquitetura de referência e a arquitetura operacional. Os modelos da 

arquitetura de referência e operacional são utilizados nos experimentos reportados no Capítulo 

5 e realizados com o objetivo de verificar a proposta deste trabalho. 

 

 

4.1 O domínio e o contexto definidos para as etapas do método 

 

A aplicabilidade da arquitetura de processo proposta é integrar fábricas de software 

por meio dos seus processos para desenvolver projetos cooperativos de software. Essa 

aplicabilidade é encontrada em cenários que caracterizam fábricas de software integradas. São 

exemplos desses cenários: locais que agregam empresas e indústrias que visam promover o 

desenvolvimento tecnológico de uma região, como parques e pólos tecnológicos, incubadoras 

de empresas e condomínios industriais; fábricas de software que se integram para desenvolver 

projetos de software; filiais ou unidades de negócio de uma organização que estão 

geograficamente distribuídas e que cooperam no desenvolvimento de projetos de software. 

O uso do método proposto no Capítulo 3 requer a definição de um domínio e um 

contexto para cada etapa do método. Na realização de cada etapa o domínio é o contexto são 

especializados visando atender particularidades do conjunto de fábricas de software a serem 

integradas, de cada uma dessas fábricas individualmente e dos seus projetos de software. 

Um domínio é definido pelo conhecimento que o caracteriza de acordo com um 

contexto. Esse conhecimento é representado por um vocabulário técnico e de negócio. Esse 

vocabulário - como, por exemplo, ator para designar o executor de um papel - é utilizado na 

representação dos modelos da arquitetura de processo. À medida que as etapas do método são 

realizadas esse vocabulário é especializado visando atender o domínio e o contexto para o 

qual os modelos da arquitetura de processo são definidos e especializados. Esse vocabulário 

define uma espécie de linguagem técnica e de negócio que é peculiar e característica ao 

domínio e ao contexto que ela representa. 

A seguir estão o domínio e o contexto utilizados na realização de cada etapa do 

método. Esse domínio e contexto foram definidos de acordo com a aplicabilidade prática 

pretendida para a arquitetura de processo que são fábricas de software residentes em um pólo 
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tecnológico. Os resultados obtidos com o uso do método e expostos neste capítulo são 

utilizados nos experimentos realizados neste trabalho e reportados no Capítulo 5. Portanto, o 

domínio e contexto definidos nesta subseção são utilizados para obter os meta-modelos e 

modelos deste capítulo e consideram o escopo e as condições de realização dos experimentos. 

O domínio e o contexto definidos para a arquitetura conceitual caracterizam um pólo 

tecnológico, com fábricas de software de pequeno porte, realização de atividades em conjunto 

pelas fábricas de software, realização de ações coletivas para as fábricas por parte do pólo 

tecnológico e compartilhamento de recursos e de equipes de apoio técnico e de negócio. 

Na definição da arquitetura de referência, o domínio da arquitetura conceitual é 

especializado para as características de um conjunto de fábricas de software de pequeno porte 

residentes em um pólo tecnológico que se integram para desenvolver um projeto de software. 

A arquitetura de referência abrange os processos de ciclo de vida de software, considerando 

processos de desenvolvimento, de gerência e de apoio da norma NBR ISO/IEC 12207 (1998) 

e workflows técnicos do processo unificado (JACOBSON; BOOCH; RUMBAUGH, 1999). 

Na definição da arquitetura operacional o domínio da arquitetura de referência é 

especializado de acordo com as características de um ambiente de laboratório de engenharia 

de software, com fábricas de software com sete a dez integrantes cada, definidas para os 

experimentos e integradas para cooperar no desenvolvimento de um sistema ERP. Os 

integrantes dessas fábricas eram estudantes que cursavam a disciplina em que os 

experimentos foram realizados. Em decorrência do curso, eles possuíam habilidades técnicas 

e conceituais de desenvolvimento de software e experiências práticas corporativas. 

Em resumo, o domínio e o contexto da arquitetura conceitual é um pólo tecnológico. 

Para a arquitetura de referência, eles são especializados considerando a integração de quatro 

fábricas de software de pequeno porte. Para a arquitetura operacional, o domínio e o contexto 

da arquitetura de referência são especializados para um ambiente de laboratório com as 

fábricas de software constituídas para a realização de experimentos. Isso indica que o domínio 

e o contexto são especializados à medida que as etapas do método são realizadas. 

 

 

4.2 A arquitetura conceitual 

 

Nesta seção estão os resultados da realização da primeira etapa do método proposto. 

Nessa etapa é definida a arquitetura conceitual, composta por meta-modelos de processos 

definidos de acordo com o domínio e contexto expostos na Seção 4.1. Na Subseção 4.2.1 são 
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especificados quais são as visões e os modelos da arquitetura de processo e os componentes 

dos processos. Na subseção 4.2.2, os meta-modelos da arquitetura conceitual são definidos e 

representados por meio de diagramas de classes da UML. 

 

 

4.2.1 As visões, os modelos e os componentes do processo 

 

 As atividades da primeira etapa do método são: definir objetivos e requisitos da 

arquitetura de processo, determinar quais são as visões, os modelos e os componentes dos 

processos e definir os meta-modelos da arquitetura conceitual. As visões, os componentes do 

processo e a denominação dos modelos de processos definidos nesta etapa são utilizados nas 

outras etapas do método. Assim, nesta subseção são definidas quais são as visões, os modelos 

da arquitetura de processo e os componentes do processo e na próxima subseção é definido 

como são os meta-modelos da arquitetura conceitual. 

Para definir os meta-modelos da arquitetura conceitual são utilizados os conceitos 

estruturais e notacionais propostos nas Subseções 3.2.1 e 3.2.2. Os atributos das classes dos 

meta-modelos foram definidos considerando a funcionalidade da arquitetura de processo no 

contexto deste trabalho, com o auxílio das referências citadas neste texto, da norma NBR 

ISO/IEC 12207 (ABNT, 1998) e de atividades e projetos de software realizados no 

Laboratório de Tecnologia de Software da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

O objetivo da arquitetura conceitual é definir os modelos de processos para uma 

fábrica de software visando integrar fábricas de software. Os requisitos dos processos incluem 

o domínio e o contexto expostos na Seção 4.1, abrangendo processos de desenvolvimento de 

software, de apoio e organizacionais, o planejamento e o gerenciamento do cronograma e 

financeiro do projeto. 

Para definir as visões da arquitetura de processo foram utilizadas as visões do RM-

ODP (ISO/IEC, 1996) e foram considerados os objetivos e os interesses dos participantes e os 

requisitos dos processos, gerando as seguintes visões: 

a) Visão estrutural contém os modelos da estrutura do processo e dos seus 

componentes como objetos. 

b) Visão comportamental contém os modelos para representar os aspectos dinâmicos 

do processo e dos seus componentes, como estados e fluxos entre atividades. 

c) Visão organizacional contém os modelos que representam o domínio e o contexto 

da arquitetura, a distribuição dos processos na organização e a hierarquia dos papéis. 
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d) Visão automação contém os modelos da execução automatizados dos processos. 

A Figura 25 contém as visões definidas para representar o processo juntamente com as 

visões definidas para a fábrica de software. A representação conjunta dessas visões indica que 

a visão processo representada na fábrica de software é decomposta em outras visões. 

Considerando as características dos processos e dos seus componentes e o contexto de 

aplicabilidade da arquitetura de processo proposta neste trabalho verificou-se importante 

utilizar outros nomes para as visões que não os propostos no RM-ODP.  

 

 

 
Figura 25 - As visões de processo 

 

Para reduzir a complexidade dos modelos, deduzida pela abrangência definida para as 

visões da arquitetura de processo, e para manter coesão entre os objetivos, os requisitos e os 

interesses de cada modelo, cada visão é representada por dois ou mais modelos. 

O Quadro 8 apresenta o relacionamento entre as visões do RM-ODP e os modelos 

propostos para a arquitetura de processo. Apesar constar “modelo” nos Quadros 8 e 9, na 

arquitetura conceitual é denominado meta-modelo. Modelos para a visão automação não são 

definidos porque a automação dos processos não é abrangida pela proposta deste trabalho.  

Na coluna dos modelos dos Quadros 8 e 9, o que é abrangido pelas visões da 

arquitetura de processo proposta inicia com a palavra “modelo” e o que não inicia desta forma 

se refere às indicações de como implementar as visões. No Quadro 8, a coluna “Enfoque” 

contém a abrangência da visão e na última coluna estão os modelos da arquitetura de processo 

e as descrições que atendem às características da respectiva visão RM-ODP. 
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Visão RM-ODP Enfoque Modelos da arquitetura de processo 
 

Empresa Domínio, contexto, 
objetivos, processos, 
políticas, papéis. 
A perspectiva de 
negócio da arquitetura 
de processo. 
 

Modelo contextual do domínio. 
Modelo estrutural da atividade e do papel. 
Modelo estrutural dos componentes complementares 
para papel, processo e atividade. 
Modelo de estados do ator, da atividade e do processo. 
Modelo de fluxo de seqüência entre atividades. 
Modelo hierárquico dos papéis. 
Modelo de distribuição dos processos na organização. 

Informação Estrutura e 
comportamento do 
artefato. 

Modelo estrutural do artefato. 
Modelo de estados do artefato. 
Modelo dos componentes complementares para artefato. 
Modelo de fluxo de mensagem. 

Computação Automação dos 
modelos de processos. 

Automação dos processos. 
Automação dos protocolos e dos mediadores. 

Engenharia Distribuição dos 
objetos processo, infra-
estrutura de suporte à 
execução dos 
processos. 

Distribuição dos servidores de processo e definição da 
infra-estrutura para ferramentas computacionais para 
gerenciamento dos processos. 
Definição de protocolos de comunicação e mediadores 
de integração de processos. 

Tecnologia Estrutura e 
comportamento dos 
recursos. Ferramentas 
computacionais. 

Modelo estrutural e modelo de estados do recurso. 
Ferramentas e sistemas computacionais para realizar as 
atividades, gerenciar os processos e automatizar os 
mediadores e o protocolo. 

 
Quadro 8 - As visões RM-ODP e os modelos de processos 

 

Considerando as características da arquitetura de processo, não é possível fazer um 

mapeamento direto entre as visões do RM-ODP e as visões propostas para a arquitetura de 

processo. O Quadro 9 apresenta a redistribuição dos modelos citados no Quadro 8 nas visões 

propostas para a arquitetura de processo. No Quadro 9, a coluna “Enfoque” contém a 

abrangência da visão que ser atendida pelos modelos de processos e a última coluna contém 

os modelos para representar cada uma das visões da arquitetura de processo. 

 

Visão Enfoque Modelos da arquitetura de processo 
 

Estrutural A estrutura do processo e 
dos seus componentes. 

Modelo estrutural: processo, atividade, recurso, 
papel, artefato e componentes complementares. 

Comportamental Comportamento do 
processo e dos seus 
componentes. 

Modelo de fluxo de seqüência e de mensagem. 
Modelo de estados para: ator, recurso, atividade, 
processo, artefato. 

Organizacional Distribuição dos processos 
na organização, o domínio 
e o contexto dos processos 
e a hierarquia dos papéis. 

Modelo contextual do domínio. 
Modelo de distribuição dos processos na 
organização. 
Modelo hierárquico dos papéis. 

Automação Sistemas para automatizar 
os processos. 

Automação do gerenciamento dos processos e 
da realização das atividades. 

 
Quadro 9 - As visões e os modelos de processos 
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 A seguir está uma descrição resumida das visões e dos modelos que as representam. 

a) Visão organizacional - os modelos da visão organizacional representam a 

distribuição dos processos na fábrica de software e entre fábricas de software, o domínio e o 

contexto da arquitetura de processo e a estrutura hierárquica dos papéis. Os modelos dessa 

visão têm como base semântica os conceitos para representar modelos baseados em conceitos 

que estão na Figura 12 da Subseção 3.2.2. 

a.1) Modelo contextual do domínio - esse modelo define a conceituação para o 

entendimento compartilhado do domínio e do contexto dos processos. Esse modelo é uma 

espécie de ontologia do domínio que representa as características do domínio contextual da 

arquitetura de processo por meio de conceitos relacionados entre si. 

a.2) Modelo de distribuição dos processos - esse modelo contém a distribuição dos 

processos na fábrica de software, considerando os níveis estratégico, gerencial e operacional. 

A distribuição dos processos pode incluir fábricas de software distintas. 

a.3) Modelo hierárquico dos papéis - esse modelo contém a estrutura hierárquica dos 

papéis. A definição desse modelo é realizada com o auxílio do relacionamento de hierarquia 

dos papéis definido no modelo estrutural dos papéis. Os níveis estratégico, gerencial e 

operacional também são utilizados na definição desse modelo. 

b) Visão estrutural - os modelos da visão estrutural representam a estrutura do 

processo e dos seus componentes, descrevendo-os em termos de atributos, operações e 

relacionamentos. Os modelos dessa visão têm como base semântica os conceitos para 

representar a estrutura do objeto processo da Figura 13 da Subseção 3.2.2. 

b.1) Modelo estrutural do processo e da atividade - esse modelo contém os 

atributos do processo e da atividade e as operações da atividade. 

b.2) Modelo estrutural do papel - esse modelo contém a estrutura com os atributos 

para representar um papel, incluindo a especificação dos requisitos e das habilidades 

necessários aos atores que desempenham os papéis e realizam as atividades. 

b.3) Modelo estrutural do recurso - o modelo estrutural do recurso se refere à 

estrutura, em termos de atributos, dos recursos de suporte à realização das atividades, como: 

equipamentos, sistemas de informação, ferramentas computacionais, procedimentos e padrões 

de documentos. 

b.4) Modelo estrutural do artefato - o modelo estrutural do artefato contém os 

atributos dos artefatos produzidos como resultado das atividades. Esse modelo auxilia a 

definir um artefato como composição ou especialização de outros artefatos. 

b.5) Modelo estrutural dos componentes complementares - esse modelo representa 
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os atributos dos componentes complementares. Esses componentes podem ser comparados 

aos requisitos não funcionais de um sistema de software. Eles estão vinculados aos 

componentes essenciais e aos relacionamentos e ao comportamento desses componentes. 

c) Visão comportamental - os modelos da visão comportamental representam os 

relacionamentos dos componentes do processo consigo próprios e com outros componentes 

incluindo os estados do processo e dos seus componentes e o fluxo de seqüência e de 

mensagem entre as atividades. Os modelos dessa visão têm como base semântica os conceitos 

notacionais para representar os estados do objeto processo e o fluxo de seqüência e de 

mensagem. Esses conceitos estão representados nas Figuras 14 e 15 da Subseção 3.2.2. 

c.1) Modelo de fluxo de seqüência e de mensagem - os fluxos de seqüência e de 

mensagem podem ser representado em um modelo único ou em modelos distintos. O fluxo de 

seqüência representa o seqüenciamento das atividades, indicando a concorrência e a 

dependência na realização das atividades. O fluxo de mensagem representa informação e 

artefatos que passam de uma atividade para outra, podendo incluir os seus repositórios. 

c.2) Modelo de estados - os modelos de estados representam a dinâmica interna do 

processo e dos seus componentes. Modelos de estado são definidos para o processo, a 

atividade, o artefato, o ator (que instancia um papel) e o recurso. 

d) Visão automação - essa visão contém a organização dos sistemas computacionais 

para automatizar os processos. Eles são, por exemplo, os sistemas de gerenciamento de 

workflow, os sistemas para execução dos modelos BPMN em linguagem BPEL4WS, os 

sistemas computacionais para gerenciamento e controle da execução dos processos e para 

automatizar os protocolos e os mediadores de integração. 

Os processos são compostos por componentes, definidos neste trabalho como 

essenciais e complementares. Esses componentes são encapsulados pelo objeto processo e, 

portanto, são objetos e a eles se aplicam os construtores elementares do objeto processo, eles 

estão sujeitos a políticas, podem assumir estados e possuir atributos e comportamento. 

Neste trabalho, os componentes essenciais de um processo são os que respondem às 

questões definidas como fundamentais para um processo e que compõem a sua 

conceitualização: como e quando é feito (as atividades e o seqüenciamento das atividades), o 

que é feito (os artefatos), quem faz (atores) e com o que é feito (os recursos). Assim, 

atividade, artefato, papel (que é a representação conceitual de ator) e recurso são definidos 

como os componentes essenciais do processo. 

A Figura 26 contém os componentes essenciais do processo representados com uso de 

diagrama de classes da UML e definidos a partir dos conceitos notacionais da Figura 13 da 
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Subseção 3.2.2. Os relacionamentos entre os componentes que estão representados nessa 

figura se mantêm nos modelos em que esses componentes estão presentes. 

 

Atividade.

propriedade

ação()

Artefato.

propriedade
produz/altera/

utiliza

Recurso.

propriedade
realizada com  auxílio de

Papel

propriedade

realizada por

responsável por
utiliza

 
Figura 26 - Componentes essenciais do processo 

 

 De acordo com a Figura 26, atividade, artefato, papel e recurso são objetos que 

possuem atributos e comportamento e vinculam-se por relacionamentos. Ação representa a 

operação do objeto atividade. 

Os componentes complementares do processo possuem atuação vinculada ao processo 

e aos seus componentes, aos seus relacionamentos e comportamento. Controles, políticas e 

métricas são os componentes complementares do processo. A Figura 27 contém os 

componentes complementares dos processos e os seus relacionamentos, representados como 

classes UML e definidos a partir dos conceitos notacionais da Figura 13 da Subseção 3.2.2. 
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propriedade

Métrica

propriedade

Política

propriedade

define define

baseada em

 
Figura 27 - Componentes complementares do processo 

 

As políticas abrangem aspectos de qualidade, regras e outros critérios que restringem a 

realização das ações das atividades, a atuação dos papéis, o uso dos recursos, a produção dos 

artefatos, o comportamento e os relacionamentos entre os processos e entre os seus 

componentes. Os controles permitem verificar a aplicação das políticas. As métricas auxiliam 
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a definir os controles e visam verificar a adequação e a aplicabilidade das políticas. 

A Figura 28, utilizando notação de diagramas de classes da UML, resume o 

apresentado nesta seção. Essa figura contém uma representação conjunta das visões, dos 

modelos e dos componentes essenciais e complementares propostos para definir a arquitetura 

de processo. Nessa figura, as classes, contidas nos pacotes que representam as visões, são 

denominadas modelo. Essas classes representam meta-modelos ou modelos de processos, 

dependendo da etapa do método em que são obtidas. 

Visão estrutural

Visão  automação

Visão comportamental

Visão organizacional

Legenda:
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dos papéis

Modelo de fluxo de 

seqüência e mensagem

Modelo de estados 
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do recurso

Modelo de estados 
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Modelo de estados 
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Modelo de estados 
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usa
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Figura 28 - As visões e os modelos da arquitetura e os componentes do processo 

 

Na Figura 28 também estão representados os principais relacionamentos entre as 

visões. Esses relacionamentos indicam que a visão automação depende dos modelos definidos 

nas outras visões; que o conteúdo dos modelos da visão organizacional auxilia a definir os 

modelos das visões comportamental e estrutural; e que os modelos da visão comportamental 

são definidos considerando o conteúdo dos modelos da visão estrutural. 

O uso de visões distintas para representar processos favorece a separação de objetivos 

e interesses dos participantes e requisitos dos processos, permitindo descrever a estrutura do 

processo e dos seus componentes independentemente da integração dos mesmos; descrever os 



 

 

99 

aspectos comportamentais do processo e dos seus componentes, que são os estados do 

processo e dos seus componentes, a comunicação entre os processos e o fluxo de seqüência e 

de mensagem entre as atividades, sem considerar a distribuição desses processos; e descrever 

a distribuição dos processos, na fábrica de software e entre as fábricas de software integradas, 

de maneira desvinculada das tecnologias de suporte para automatizar os processos. 

Nesta subseção foram definidos quais são as visões e os modelos para representá-las. 

As próximas subseções contêm os meta-modelos da arquitetura conceitual. 

 

 

4.2.2 Os meta-modelos da visão organizacional 

 

 A visão organizacional representa onde, por quem e em que condições os processos 

são realizados. Onde representa a distribuição dos processos e os relacionamentos entre eles. 

Por quem se refere aos papéis organizados em hierarquia. Em que condições representa o 

domínio e o contexto dos processos. 

 A notação dos meta-modelos para representar o domínio contextual, a hierarquia entre 

os papéis e a distribuição dos processos na organização é realizada de acordo com os 

conceitos notacionais para representar conceitos e relacionamentos da Figura 12 da Subseção 

3.2.2. Na Figura 29 conceitos são características do domínio, na Figura 30 são processos e 

níveis que classificam processos e na Figura 31 são papéis e níveis que classificam papéis. Os 

meta-modelos da visão organizacional são representados por diagramas de classes da UML. 

O meta-modelo contextual do domínio, representado na Figura 29, define o domínio e 

o contexto dos processos em uma fábrica de software por meio de conceitos que caracterizam 

o domínio de acordo com um contexto. 

 

Domínio

ContextoCaracterística do domínio

representa
relacionamento 

entre

de acordo com

 
Figura 29 - Meta-modelo contextual do domínio  

 

O meta-modelo da Figura 29 define uma terminologia para o domínio de acordo com 
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as suas características. Esse meta-modelo delimita as fronteiras e o escopo considerados pela 

arquitetura de processo e padroniza os conceitos utilizados pelas fábricas de software 

provendo um entendimento comum da arquitetura de processo. O significado dos conceitos e 

dos relacionamentos é frequentemente dependente do contexto em que eles são utilizados. 

As Figuras 30 e 31 apresentam a organização dos processos e dos papéis classificados 

em níveis. Para a representação dessas figuras é utilizada a notação sintática de diagrama de 

classes da UML, de acordo com os conceitos da Figura 12 da Subseção 3.2.2. As classes 

processo, papel, nível estratégico, gerencial e operacional são conceitos. As associações entre 

as classes são relacionamentos. 

A Figura 30 apresenta o meta-modelo para a representação do modelo de distribuição 

dos processos na organização. Os relacionamentos entre os processos definem a organização 

hierárquica dos processos e os relacionamentos entre eles. 

 

Estratégico Gerencial Operacional

NívelProcesso organizados 

de acordo com

relacionamento 

entre

 
Figura 30 - Meta-modelo de distribuição dos processos na organização 

 

O modelo hierárquico dos papéis representa a hierarquia e a organização dos papéis 

nos níveis estratégico, gerencial e operacional. Essa hierarquia é uma forma de organizar os 

papéis de acordo com o escopo das decisões e as necessidades de informação dos mesmos. A 

Figura 31 apresenta o meta-modelo para a representação do modelo hierárquico dos papéis. 
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Figura 31 - Meta-modelo da hierarquia dos papéis 
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A hierarquia dos papéis permite que as classes que representam os papéis sejam 

organizadas de maneira a compartilhar estruturas e comportamento. No relacionamento de 

hierarquia, um papel está subordinado o outro. No relacionamento no mesmo nível, há apenas 

associação entre papéis de acordo com algum critério, como habilidades comuns. Esse 

relacionamento pode ser utilizado para a composição de equipes. 

 

 

4.2.3 Os meta-modelos da visão estrutural 

 

 A visão estrutural da arquitetura conceitual é composta pelo meta-modelo estrutural 

das atividades, dos artefatos, dos recursos, dos papéis e dos componentes complementares. 

Esses meta-modelos são representados como diagramas de classe da UML e de acordo com os 

conceitos notacionais da Figura 13 da Subseção 3.2.2. 

A Figura 32 apresenta o meta-modelo estrutural do processo e da atividade. Um 

processo é um objeto composto por atividades e uma atividade é um objeto com ênfase em 

operações que são as suas ações. Neste trabalho não são definidas decomposições para uma 

atividade, como, por exemplo, tarefa. Porém, uma atividade é composta quando encapsula um 

processo ou um conjunto de atividades e é simples quando é uma unidade atômica de 

trabalho. 
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Figura 32 - Meta-modelo estrutural do processo e da atividade 
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De acordo com a Figura 32, um processo é composto por atividades relacionadas entre 

si, possui um nome que o identifica e um objetivo que define o resultado esperado para o 

processo e orienta a definição das metas das atividades que o compõem. O atributo 

denominado tipo permite categorizar os processos, por exemplo, em estratégicos, gerenciais e 

operacionais. O estado, durante a execução do processo, armazena o estado atual do processo. 

 Uma atividade do tipo composta é definida como um processo e é composta por um 

conjunto de atividades simples e/ou compostas. Uma atividade composta pode ser, por 

exemplo, um sub-processo ou uma etapa de um processo. 

 Uma atividade simples possui nome, tipo, meta, descrição, pré e pós-condições, 

indicação do estado e histórico. O tipo permite definir categorias para as atividades, como, por 

exemplo, automáticas que são realizadas por ferramentas computacionais e manuais que são 

realizadas por pessoas. A meta está relacionada ao objetivo do processo. A descrição 

apresenta a atividade. Pré e pós-condições indicam as condições que devem ser avaliadas 

antes e depois da realização da atividade. O estado armazena a situação da atividade em 

determinado momento no tempo e auxilia a definir a transição de estados do processo e a 

estabelecer o fluxo de seqüência entre as atividades. O histórico armazena informações sobre 

o uso da atividade possibilitando reuso de conhecimento em relação à sua realização. 

 As ações da atividade simples produzem mudanças de estado externamente visíveis 

para as atividades e para os processos. No restante deste texto, uma atividade simples é 

referida somente como atividade.  

Atividades e processos são iniciados por eventos. Os eventos referem-se aos estímulos 

que o processo e a atividade devem responder. Os eventos podem ter ocorrência periódica, 

decorrer da verificação de condições ou de controles assíncronos. O nome se refere à 

identificação do evento. A descrição define o evento. A ocorrência contém as condições 

lógicas que precisam ser satisfeitas para que o evento ocorra. Essas condições podem estar 

relacionadas ao tempo e à existência de recursos, por exemplo. 

 O meta-modelo estrutural do papel representado na Figura 33 contém as informações 

relacionadas aos atores participantes nos processos, às equipes e à fábrica de software que 

esses atores fazem parte, os papéis que eles exercem, as suas habilidades, as afinidades entre 

eles e a sua agenda de tarefas. Um papel representa o comportamento definido que é realizado 

por um ator. Neste trabalho, papel e ator são equivalentes, ainda que um papel esteja no 

âmbito conceitual e um ator no operacional. Nos meta-modelos e nos modelos de processos é 

utilizado ator ou papel dependendo da necessidade de referir-se ao comportamento requerido 

ao ator, o que é representado como papel, ou ao executor da atividade, que é o ator. 
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Figura 33 - Meta-modelo estrutural do papel 

 

As informações sobre os atores visam auxiliar na atribuição de atividades aos mesmos. 

Os atores do tipo pessoa podem estar organizados em equipes. Os atores do tipo ferramenta 

computacional realizam atividades automaticamente. O estado armazena o estado do ator em 

determinado momento no tempo. 

 A classe habilidade define o perfil requerido a um papel, o que é especificado por um 

conjunto de atributos, que pode incluir conhecimento prático e teórico. Entre atores não-

humanos, essa classe auxilia a definir a compatibilidade entre ferramentas computacionais e 

com atores humanos, a definir as pessoas com conhecimento semelhante ou complementar. 

As funções exercidas pelos atores estão representadas pela classe papel. As atribuições 

dessa classe determinam as habilidades necessárias para exercer um papel. Um ator pode 

desempenhar um papel quando uma atividade requer determinadas habilidades para realizá-la 

e o ator as possui. Os papéis podem estar associados hierarquicamente. 

 A agenda controla a atribuição de atividades a um ator pelo estado das atividades e das 

datas de início e fim previstas e realizadas. A atribuição de atividades é realizada de acordo 

com o cronograma do projeto. Diversos atores podem participar na realização de uma mesma 

atividade, assim o estado de execução da atividade pode ser diferente para atores distintos. 

O meta-modelo estrutural do recurso, representado na Figura 34, contém os atributos 

definidos para os recursos, os tipos de recursos, as suas formas de uso e os principais 

relacionamentos entre os recursos. Esse meta-modelo provê um mecanismo para descrever e 

organizar os recursos disponíveis na fábrica de software que são utilizados, principalmente, 

pelos atores na realização das atividades. 
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Figura 34 - Meta-modelo estrutural do recurso 

 

A classe recurso possui os atributos: nome, descrição, tipo, indicação de 

disponibilidade, histórico de uso e estado. A descrição contém orientações e indicações de 

uso. O tipo categoriza os recursos. A disponibilidade é importante para o planejamento de uso 

de recursos não-compartilháveis e para o controle da quantidade de recursos consumíveis. O 

estado armazena o estado do recurso de acordo com o seu modelo de estados. O histórico 

armazena informações sobre o uso do recurso, o desempenho e os problemas apresentados. 

 A associação composto por da classe recurso indica que um recurso pode ser 

composto por outros recursos. A associação requer indica o conjunto de recursos necessários 

para o uso de determinado recurso. Nesse caso, quando um recurso é alocado são também 

alocados todos os recursos especificados por esse relacionamento. 

 Na Figura 34, as classes que se referem ao uso do recurso são categorizadas pelo 

critério de uso e contêm nome e estado como atributos. Os recursos não-compartilháveis, 

como computadores, possuem um atributo para indicar a quantidade disponível. A classe 

reserva auxilia a controlar os períodos de uso do recurso e a escalonar o seu uso. Os recursos 

compartilháveis podem ser utilizados por atividades simultâneas, como o acesso a software 

em rede e a modelos eletrônicos de documentos. Estes recursos podem estar sujeitos a 

controles, como ocorre com um software com número de licenças limitado. 

Um recurso do tipo físico representa equipamentos, ambientes (sala, laboratório) e 

materiais de expediente. O recurso do tipo documento é a denominação geral para 
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conhecimento histórico de projeto, padrões de artefato, orientações para definir um artefato e 

procedimentos, sejam eletrônicos ou impressos. Procedimento representa método, instruções, 

orientações práticas e técnicas utilizadas para auxiliar na realização de atividades, no uso de 

recursos e na produção de artefatos. O atributo compatibilidade contém os tipos de formato de 

arquivos gerados pela ferramenta, auxiliando a determinar compatibilidade entre ferramentas. 

Os recursos são utilizados para produzir os resultados do processo, ou seja, os 

artefatos e os documentos produzidos ou modificados pelas atividades que compõem os 

processos. O resultado de uma atividade pode ser um serviço, quando uma atividade ou um 

processo tem como objetivo realizar serviços ao invés de produzir ou alterar artefatos. 

A Figura 35 apresenta o meta-modelo estrutural do artefato. O artefato representa o 

que é produzido ou alterado pelas atividades de um processo. O meta-modelo de artefato 

inclui a sua estrutura e relacionamentos. Padrão de artefato contém o modelo de um artefato a 

ser produzido. Esse padrão auxilia a manter a compatibilidade entre os artefatos produzidos 

por fábricas de software distintas facilitando a integração desses artefatos. 
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Figura 35 - Meta-modelo estrutural do artefato 
 

Para este trabalho, artefato é a designação genérica para os componentes de software e 

todos os documentos que são produzidos pelas atividades. Esses documentos estão 

relacionados à produção de artefatos e são os digramas, os modelos e as descrições textuais 

obtidos com a realização das atividades, como, por exemplo, documentos de especificação de 

requisitos, análise, projeto, arquitetura, testes, revisão, verificação e validação. 

 Um artefato possui nome, descrição, tipo, versão, proprietário e estado. A descrição 

contém as funcionalidades e finalidades do artefato, indicações de uso, restrições, o histórico 

das alterações e das versões, o registro de certificações e testes realizados, dentre outros. O 

tipo é utilizado para categorizar os artefatos e a versão indica a versão atual. A indicação do 

proprietário auxilia na definição de políticas de acesso ao artefato. O estado registra o estado 
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atual do artefato de acordo com o seu modelo de estados. Um artefato pode estar sujeito a um 

padrão que define o seu formato e as suas características. 

O tipo de um artefato se refere à classificação do artefato em documento e 

componente de software, por exemplo. Um artefato criado por uma atividade pode ser 

utilizado posteriormente pela mesma atividade ou por outra para modificá-lo ou para gerar 

novos artefatos. Considerando que os artefatos podem ser modificados, eles freqüentemente 

possuem versões. 

 A relação de derivação entre artefatos indica qual artefato serviu de base para a 

construção de um outro artefato. Pode representar, por exemplo, que um documento de 

análise é derivado da especificação de requisitos do sistema. A relação de composição entre 

artefatos indica quais os artefatos compõem o artefato considerado. Por exemplo, um artefato 

de análise pode ser composto por vários diagramas gráficos e descrições textuais. 

A Figura 36 contém o meta-modelo estrutural dos componentes complementares. Os 

controles e as políticas abrangem modelos de qualidade, regras e outros critérios que 

restringem a realização das ações das atividades, a atuação dos papéis, o uso dos recursos e a 

produção dos artefatos. As métricas são as medidas vinculadas aos controles e têm o objetivo 

de verificar a adequação e a aplicabilidade das políticas. 
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Figura 36 - Meta-modelo estrutural dos componentes complementares 

 

 Como representado na Figura 36, a classe estimativa é herdada da classe métrica. Os 

atributos de ambas são praticamente os mesmos, apenas há sobreposição dos atributos período 

de medição e valor medido da classe métrica por período de validade e valor estimado na 

classe estimativa, respectivamente. O nome é o identificador da métrica e o tipo indica a sua 
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categorização. Como é obtida se refere ao método utilizado para realizar a medição, como, 

por exemplo, o método de análise de pontos por função. O elemento medido indica o que é 

medido, como processo ou artefato. O valor medido armazena o resultado da medição. 

 Os controles visam verificar o atendimento às políticas e às estimativas estabelecidas 

para, por exemplo, o uso de recursos, o acesso aos artefatos e a qualidade do processo e dos 

produtos de software. Um controle pode corresponder a diversas políticas e vice-versa. A 

classe controle é composta por nome e pela indicação das políticas e das métricas associadas. 

 A classe política possui nome, descrição, tipo e a indicação da aplicação. O nome 

identifica e individualiza a política. A descrição indica o seu uso e restrições, por exemplo. O 

tipo permite categorizar as políticas, como: obrigações que expressam o comportamento 

requerido; permissões e proibições que prescrevem o comportamento desejável; restrições e 

autorizações que expressam direitos de acesso, de uso e/ou de alteração de artefatos, por 

exemplo. A aplicação da política indica a quem ela se aplica, por exemplo, a um componente 

de processo, aos processos em geral, a um processo em particular ou a determinados 

relacionamentos e comportamentos. 

 

 

4.2.4 Os meta-modelos da visão comportamental 

 

 A visão comportamental está relacionada ao seqüenciamento das atividades, incluindo 

o fluxo de seqüência e de mensagem e aos estados do processo e dos seus componentes. Essa 

visão da arquitetura conceitual contém os meta-modelos de estados do processo, da atividade, 

do ator, do recurso e do artefato e os modelos de fluxo de seqüência e de fluxo de mensagem 

entre atividades. 

A notação dos meta-modelos de estados do processo, da atividade, do ator, do recurso 

e do artefato é realizada de acordo com os conceitos notacionais que estão na Figura 14 da 

Subseção 3.2.2. A notação dos meta-modelos de fluxo de seqüência e de mensagem é 

realizada de acordo com os conceitos notacionais representados na Figura 15 da Subseção 

3.2.2. Esses conceitos são complementados pela sintaxe e semântica de diagramas de classes 

da UML utilizados para representar os meta-modelos da visão comportamental. 

A Figura 37 apresenta o meta-modelo para a definição dos modelos de estados do 

processo e dos seus componentes. Os modelos de estados enfatizam o fluxo de controle de um 

estado para outro, especificando a seqüência de estados pelos quais os processos e os seus 

componentes passam durante o seu tempo de vida em resposta a eventos. 
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Figura 37 - Meta-modelo de estados 

 

Na Figura 37, estados caracterizam condições ou situações dos objetos processo, que 

se referem aos processos e aos seus componentes. Os valores dos atributos e as ligações 

mantidas por esses objetos constituem os seus estados. Esses valores são agrupados em 

estados de acordo com propriedades que afetam o comportamento desses objetos. Uma 

transição é um relacionamento entre dois estados, indicando que um objeto processo em um 

estado realizará certas ações e passará para outro estado quando um evento ocorrer. Eventos 

ativam a transição de um estado para outro quando determinadas condições são satisfeitas. 

Eventos representam pontos no tempo e estados representam intervalos de tempo. 

  Além dos estados, o comportamento é representado pelo fluxo de seqüência e de 

mensagem entre as atividades. A Figura 38 contém o meta-modelo para representar o fluxo de 

seqüência e de mensagem entre atividades. 
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determina

Processorepresentado por Eventoinicia/reinicia/ 

finaliza

 
Figura 38 - Meta-modelo de fluxo de seqüência e de mensagem entre atividades 

 

 Na representação do fluxo de seqüência e de mensagem são necessárias informações 

contidas em outros modelos, como a definição dos papéis, dos artefatos, dos recursos e dos 

componentes complementares que representam políticas e controles. Isto porque esses fluxos 
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representam as atividades que os atores realizam com o uso de recursos. Nesses fluxos, as 

atividades estão ordenadas de forma a alcançar objetivos dos processos e elas estão sujeitas às 

políticas estabelecidas tanto para elas quanto para o processo que pertencem. 

 

 

4.2.5 A visão automação 

  

Os modelos da visão automação não são definidos neste trabalho, a seguir estão 

algumas indicações do que poderia constar da definição e implementação dessa visão.  

 Os modelos da visão automação representam a estrutura e a distribuição dos 

servidores de workflow ou de serviços e a estrutura das ferramentas computacionais e sistemas 

de informação de suporte à automação dos processos, dos mediadores e do protocolo. A 

automação dos mediadores e dos protocolos pode ser realizada pelos sistemas de workflow. 

As atividades dos modelos de processos podem ser mapeadas manualmente ou 

automaticamente para sistemas de workflow que provêm o controle e o gerenciamento das 

tarefas atribuídas aos atores. O formalismo matemático da notação BPMN que pode ser 

utilizada para representar o fluxo de seqüência e de mensagem entre atividades permite que os 

processos possam ser executados como serviços web por meio da linguagem BPEL4WS. 

De acordo com o apresentado nesta seção, a definição de uma visão para automação 

da arquitetura de processo desvincula as demais visões de restrições relacionadas à tecnologia. 

Ressalta-se, porém, que a visão automação depende dos modelos das outras visões, isto 

porque a automação dos processos depende: dos modelos dos fluxos de seqüência e de 

mensagem da visão comportamental, dos modelos de estados que definem os estados do 

processo e dos seus componentes, dos modelos estruturais que definem os atributos e as 

operações do processo e dos seus componentes e dos modelos organizacionais com o modelo 

do domínio contextual, a distribuição dos processos e a hierarquia dos papéis. 

 

 

4.3 A arquitetura de referência 

   

Nesta seção é definida a arquitetura de referência, que é resultado da segunda etapa do 

método. Para definir os modelos de processos dessa arquitetura são utilizados os meta-

modelos de processos definidos na etapa anterior e apresentados na Seção 4.2, a NBR 
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ISO/IEC 12207 (ABNT, 1998), o processo unificado (JACOBSON; BOOCH; RUMBAUGH, 

1999), o domínio e o contexto de fábricas de software de pequeno porte de um pólo 

tecnológico e características da integração de fábricas de software, como realizar a revisão 

dos artefatos em conjunto pelas fábricas e haver gerência estratégica e operacional da 

integração entre as fábricas. 

Os objetivos e os requisitos dos processos estão relacionados à especialização do 

domínio e do contexto da arquitetura conceitual. Essa especialização se refere a um conjunto 

de fábricas de software de pequeno porte com os seus processos definidos com base na NBR 

ISO/IEC 12207 e nos workflows técnicos do processo unificado. 

A NBR ISO/IEC 12207 (ABNT, 1998) foi utilizada por apresentar aspectos relevantes 

para a integração de fábricas de software no contexto deste trabalho e dos experimentos, 

como: estabelecer uma terminologia e um entendimento comuns dos processos entre todos os 

participantes; definir um conjunto básico de processos e a sua estruturação; abranger o ciclo 

de vida de software com processos fundamentais, de apoio e operacionais, permitindo 

organizar os processos de acordo com os níveis operacional, gerencial e estratégico; auxiliar 

na definição de processos bem definidos, proporcionando melhor entendimento das atividades 

a serem realizadas; e possibilitar a especialização dos processos. 

Maidantchik, Rocha e Xexeo (1999) e Oliveira et al. (1999) consideram a NBR 

ISO/IEC 12207 (ABNT, 1998) como base para a definição de qualquer processo de software, 

seja padrão ou específico para um projeto. Entretanto, nem todos os processos e as atividades 

dessa norma necessitam estar presentes nos processos. A própria norma orienta a sua 

adaptação, o que consiste na exclusão de atividades não aplicáveis e/ou na inclusão de 

atividades necessárias. 

Workflows técnicos do processo unificado (JACOBSON; BOOCH; RUMBAUGH, 

1999) se referem aos processos definidos para as fases do processo de desenvolvimento de 

software, como requisitos, análise e testes. 

O Quadro 10 apresenta o relacionamento entre os meta-modelos da arquitetura 

conceitual definidos na seção anterior e os modelos da arquitetura de referência definidos 

nesta seção e da arquitetura operacional definidos na próxima seção. Todos os meta-modelos 

da arquitetura conceitual são representados como classes UML. Na arquitetura de referência e 

operacional eles definem modelos que podem ser representados por linguagens diversas. 

Neste trabalho, os modelos de processos são representados por meio da UML, da BPMN e de 

quadros de texto. Porém, ressalta-se que a escolha da linguagem utilizada para representar os 

modelos é independente do método proposto para definir a arquitetura de processo. 
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Meta-modelo Modelo arquitetura referência e operacional Representação 
 

Meta-modelo contextual do 
domínio (Figura 29) 

Modelo padrão do domínio e do contexto   
(Figura 39) 

Classes UML 

Meta-modelo de distribuição 
dos processos na organização 
(Figura 30) 

Modelo padrão de distribuição dos processos na 
organização (Figura 40) 
Modelo de distribuição dos processos na 
organização (Figura 51) 

Classes UML e 
BPMN 

Meta-modelo da hierarquia 
dos papéis (Figura 31) 

Modelo padrão da estrutura hierárquica dos papéis 
(Figura 41) 

Classes UML 

Meta-modelo estrutural do 
processo e da atividade 
(Figura 32) 

Modelo padrão descritivo da atividade  
(Quadro 12) 
Modelo padrão estrutural do processo e da 
atividade (Figura 44) 

Texto e classes 
UML 

Meta-modelo estrutural do 
papel (Figura 33) 

Modelo padrão descritivo do papel (Quadro 13) Texto 

Meta-modelo estrutural do 
recurso (Figura 34) 

Modelo padrão descritivo do recurso (Quadro 14) Texto 

Meta-modelo estrutural do 
artefato (Figura 35) 

Modelo padrão descritivo do artefato (Quadro 15) Texto 

Meta-modelo estrutural dos 
componentes complementares 
(Figura 36) 

Modelo padrão de componentes complementares 
(Figura 45) 

Classes UML 

Meta-modelo de estados 
(Figura 37) 

Modelo padrão de estados do processo, atividade, 
ator, artefato e recurso (Figuras 46 a 50) 

Estados UML 

Meta-modelo de fluxo de 
seqüência e de mensagem 
entre atividades (Figura 38) 

Modelo padrão de fluxo de seqüência e de 
mensagem entre atividades (Figura 42) 
Modelo padrão das atividades de integração no 
processo de desenvolvimento (Figura 43) 
Processo para planejamento do projeto (Figura 52) 
Fase de projeto do processo de desenvolvimento 
de software (Figura 53) 

BPMN 

 
Quadro 10 - Relacionamento entre meta-modelos e modelos da arquitetura de processo 

 

A última coluna do Quadro 10 indica a forma utilizada neste trabalho para representar 

os modelos da arquitetura de referência e operacional. Os meta-modelos são representados 

como classes UML, os atributos dessas classes e os relacionamentos entre essas classes são 

utilizados para definir os modelos, sejam diagramas UML, BPMN ou descrições textuais. 

Neste trabalho não é indicado por qual visão ou modelo iniciar a definição da 

arquitetura de referência ou que os modelos de uma visão devem ser definidos em seqüência. 

Contudo, como o modelo do domínio e do contexto contém conceitos utilizados nos outros 

modelos, iniciar pela definição desse modelo auxilia na representação dos outros modelos. 

O modelo do domínio e do contexto, representado na Figura 39, proporciona um 

entendimento comum às fábricas de software integradas da situação e da abrangência dos 

processos considerados pela arquitetura de processo. Esse modelo orienta a definição dos 

outros modelos da arquitetura de processo porque define o vocabulário do domínio. 
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Figura 39 - Modelo padrão do domínio e do contexto 

 

O modelo da Figura 39 não tem o objetivo de descrever todas as características do 

domínio, apenas modelar o que é essencial para contextualizá-lo. Conceitos dessa figura estão 

presentes em outros modelos da arquitetura, ainda que possam ter alteração de nome para 

adequar-se ao contexto do modelo. 

O modelo de distribuição dos processos na organização representado na Figura 40 

fornece uma visão geral dos processos definidos para a fábrica de software, a distribuição e os 

principais relacionamentos desses processos. A distribuição dos processos pode incluir apenas 

a fábrica de software, a organização de negócio a que essa fábrica pertence ou as fábricas de 

software integradas que cooperam na realização de um mesmo projeto de software. 

Na Figura 40, os processos de gerência de negócio e organizacional e de gerência 

estratégica da integração são definidos com base no processo de gerência da norma NBR 

ISO/IEC 12207 (1998); o processo de definição e melhoria do processo é baseado no processo 

de melhoria dessa norma; os processos de gerência de integração, gerência de projeto, 

gerência de reuso e gerência de configuração tem como base o processo de gerência dessa 

norma; e os processos de revisão conjunta, garantia da qualidade, resolução de problemas, 

produção de software e componentes, verificação de componentes, treinamento, suporte de 

infra-estrutura tem base nos processos com a mesma denominação nessa norma. 

Workflows técnicos do processo unificado foram utilizados para definir o processo de 

integração técnica e para complementar o processo de desenvolvimento proveniente da NBR 
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ISO/IEC 12207, isto porque foi definido um processo para cada uma das suas fases.  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 40 - Modelo padrão de distribuição dos processos na organização 

 

A categorização dos processos em estratégicos, gerenciais e operacionais e em 

processos fundamentais, de apoio e organizacionais constantes na NBR ISO/IEC 12207 

(ABNT, 1998) foi utilizada para estruturar a representação da Figura 40. Esse modelo 

organizacional representa os processos definidos para um conjunto de fábricas de software de 

pequeno porte. A definição de quais processos compõe esse modelo é dependente de fatores, 

como: as características das fábricas de software e do projeto de software a ser desenvolvido, 

o histórico e as características dos projetos e os modelos de qualidade adotados. 

No nível estratégico ocorre o planejamento e a tomada de decisão em escopo mais 
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amplo, incluindo as políticas organizacionais, e as decisões que envolvem as relações da 

fábrica de software com o restante da organização e entre fábricas de software. No nível 

gerencial ocorre o gerenciamento e o controle das atividades realizadas no nível operacional, 

são gerenciados os atores, a alocação e a utilização dos recursos. No nível operacional estão 

as atividades diretamente relacionadas ao ciclo de vida de software. 

Na Figura 40, os processos no nível estratégico possuem objetivos voltados para as 

fábricas de software integradas como um todo. Os processos no nível gerencial são definidos 

no escopo de cada fábrica de software, mas consideram os objetivos e os requisitos comuns as 

fábricas de software integradas. Os processos no nível operacional são processos técnicos para 

a produção de sistemas e de componentes de software e para o armazenamento desses 

componentes e de outros artefatos. 

As atividades dos processos operacionais definidas na Figura 40 têm o objetivo de 

auxiliar no entendimento das interações entre os processos. Esses processos se integram com 

o auxílio de mediadores e interagem por protocolos. O conhecimento indicado nas setas que 

ligam processos no nível operacional representa informações históricas de projetos, 

experiências práticas e conhecimento teórico dos integrantes das fábricas de software. 

A Figura 41 é um modelo hierárquico dos papéis, com classes UML para representar 

os papéis e relacionamentos para vincular os papéis em hierarquia. Na definição dos modelos 

de fluxo de seqüência e de mensagem os papéis são utilizados para organizar os processos. 

 

 

 
Figura 41 - Modelo padrão da estrutura hierárquica dos papéis 

 

As equipes de gerência geral e de suporte técnico são únicas para todas as fábricas de 

software integradas. As demais equipes, cada fábrica de software possui as suas. As equipes 
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de lógica de negócios, de banco de dados e de interface/humano computador são referidas 

como equipe de desenvolvimento quando é necessário referenciá-las em conjunto. 

A equipe de gerência geral, composta pelos gerentes de projeto de todas as fábricas de 

software, tem como funções principais tomar decisões no âmbito de projeto e definir as 

iterações gerais dos processos e os objetivos principais de cada iteração. Essa equipe realiza 

atividades que são estratégicas para as fábricas de software integradas. As fábricas de 

software individualmente podem definir iterações distintas às definidas pela equipe de 

gerência geral. Contudo, deve ser definida correspondência entre as iterações das fábricas de 

software para que os artefatos possam ser integrados à medida que são produzidos. 

As responsabilidades principais da equipe de gerência de projeto, composta por 

gerentes de projeto, são: definir o planejamento do projeto; identificar riscos; definir medidas 

para mitigar os riscos; resolver problemas; gerenciar o projeto, o orçamento e o cronograma; 

realizar controle de qualidade; e auxiliar os integradores. 

A equipe de lógica de negócios é composta por analistas de sistemas, arquitetos de 

software e desenvolvedores. Em linhas gerais, os analistas realizam as atividades de 

levantamento de requisitos, análise e projeto; os arquitetos definem a arquitetura e os 

componentes de software; e os desenvolvedores implementam esses componentes e realizam 

os testes de software. 

A equipe de banco de dados realiza atividades de prospecção de tecnologias para 

definir e gerenciar o banco de dados, atividades de requisitos, análise e projeto do banco de 

dados e para definir e implementar o middleware para acesso aos dados. 

A equipe de interface humano-computador tem como responsabilidades principais: 

definir a interface gráfica do sistema, elaborar o fluxo de navegação das telas de acesso ao 

sistema e definir os componentes da interface. 

A equipe de integração possui como funções principais: desenvolver provas de 

conceitos das tecnologias e o protótipo do sistema; verificar, validar e integrar documentos; 

integrar os módulos do sistema; realizar prospecção tecnológica; definir as ferramentas e as 

tecnologias a serem utilizadas e as compatibilidades entre elas; preparar material e treinar os 

desenvolvedores. As equipes de integração realizam atividades de integração de artefatos 

internamente à sua fábrica e entre as fábricas de software. 

A equipe de suporte técnico tem como função principal prover a infra-estrutura 

necessária para a realização das atividades, como a instalação e a configuração de aplicativos, 

mantendo o ambiente em condições operacionais. 

Após definidos os modelos organizacionais, podem ser definidos os modelos 
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comportamentais e os estruturais. Todos os modelos da arquitetura de referência, o mesmo 

ocorre com a arquitetura operacional, estão relacionados aos modelos de fluxo de seqüência e 

de mensagem, no sentido que eles auxiliam a definir esses modelos. O Quadro 11 apresenta o 

relacionamento entre os modelos de processos que compõem a arquitetura de processo e o uso 

desses modelos para representar o modelo de fluxo de seqüência e de mensagem representado 

na Figura 42. 

 

Visão Modelos Uso na Figura 42 
 

Modelo estrutural da 
atividade 

Utilizado para definir os requisitos das atividades. 

Modelo estrutural dos 
componentes 
complementares 

Utilizado para definir as políticas para o 
seqüenciamento das atividades, para os processos, 
as atividades, os recursos, os papéis e os artefatos. 

Modelo estrutural do 
recurso 

Utilizado para definir os padrões para os 
documentos produzidos pelas atividades. 

Modelo estrutural do 
papel 

Utilizado para definir as habilidades e as 
competências necessárias para os papéis. 

 
 
 
 
 
Estrutural 

Modelo estrutural do 
artefato 

Utilizado na definição dos requisitos e do padrão 
para os artefatos. 

Modelo de fluxo de 
seqüência e mensagem 

Utilizado para representar a seqüência das 
atividades e o fluxo de mensagens entre elas. 

 
Comportamental 

Modelos de estados Utilizados para definir os estados das atividades, dos 
recursos, dos processos, dos artefatos e dos atores. 

Modelo de distribuição 
dos processos 

Esse modelo representa um dos processos 
distribuídos na fábrica de software. 

Modelo hierárquico dos 
papéis 

Define a hierarquia e o relacionamento entre os 
papéis que representam os processos. 

 
 
Organizacional 

Modelo contextual do 
domínio 

São os conceitos como: processo que é composto 
por atividades que são restringidas por políticas. 

Automação  Sistemas para automação dos processos e 
ferramentas computacionais para realizar atividades. 

 
 

Quadro 11 - Modelos de processos representados na Figura 42 
 

De acordo com o exposto no Quadro 11, os artefatos produzidos pelas atividades 

definem o fluxo de mensagem, os papéis definem os participantes que determinam os fluxos 

de seqüência e de mensagem e os recursos são utilizados para realizar as atividades. Os 

processos representados por esses fluxos estão distribuídos na estrutura organizacional e os 

atores que realizam as suas atividades estão sujeitos à hierarquia definida para os papéis. 

Esses processos e os seus componentes possuem modelos estruturais e de estados. 

Neste texto, os modelos de fluxo de seqüência e de mensagem são representados em 

BPMN, as setas cheias são fluxos de seqüência e as setas pontilhadas fluxos de mensagem. As 
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atividades são representadas por um retângulo e quando possuem um sinal de “mais” na parte 

inferior são denominadas atividades complexas e indicam processos encapsulados. 

A Figura 42 apresenta uma visão geral de alguns modelos de fluxo de seqüência e 

mensagem que compõem a arquitetura de referência. Os modelos de fluxo são determinados 

pelas políticas que habilitam ou desabilitam esses fluxos e pelos controles que determinam o 

tipo de acesso a cada artefato. O envio e o recebimento de artefatos ocorrem de acordo com 

um protocolo para interação entre processos. Para cada atividade complexa dessa figura é 

definido um processo e para os processos da parte inferior da figura são definidas atividades. 
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Figura 42 - Modelo padrão de fluxo de seqüência e de mensagem entre atividades 
 

Os processos de produção de software e de produção de componentes constantes na 

Figura 40 são representados pelo processo de desenvolvimento de software que está 

denominado por equipes de desenvolvimento na Figura 42. Esse processo contém atividades 

de integração, como representado na Figura 43. 

A Figura 43 representa as atividades de integração que têm como objetivo principal 

estabelecer que os artefatos produzidos em determinada fase do processo de desenvolvimento 

sejam integrados nesta fase. Isto auxilia que os artefatos sejam integrados da maneira 

planejada, porque facilita que problemas sejam resolvidos imediatamente à sua ocorrência. 
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Figura 43 - Modelo padrão das atividades de integração no processo de desenvolvimento 
 

A atividade de integração existente após cada fase do processo de desenvolvimento 

representa a integração dos artefatos produzidos na respectiva fase. Essa integração ocorre 

entre todas as fábricas de software integradas. Porém, durante a realização de cada atividade 

desse processo também ocorrem atividades de integração internamente às fábricas de software 

e entre elas, como, por exemplo, para definir um padrão comum para documentar um artefato. 

Na Figura 43, os mediadores estão mais evidentemente explicitados nas atividades de 

integração (iniciam com “Integrar”). Porém, os protocolos de interação entre processos e os 

mediadores estão presentes na realização de todas as atividades dos processos. Os mediadores 

são utilizados de acordo com a existência de divergências nos modelos de processos, nos 

protocolos de interação e nas incompatibilidades entre ferramentas computacionais. 

A descrição do software, artefato vinculado à primeira atividade da Figura 43, se 

refere à descrição fornecida pelo cliente, ao levantamento inicial preliminar dos requisitos do 

sistema ou aos documentos ou informações que forneçam uma compreensão ou visão geral do 

sistema. Essa descrição define o início do processo de desenvolvimento de software. 

 A Figura 44 é um modelo estrutural do processo de desenvolvimento de software 

obtido a partir do meta-modelo da Figura 32 da Subseção 4.2.3. Comparando as Figuras 44 e 

32, o processo de desenvolvimento é um processo, as fases são atividades compostas e a 

atividade elicitar requisitos é uma atividade simples. Cada processo e cada atividade que 

compõem a arquitetura de processo possuem o seu modelo estrutural. Desses modelos são 

obtidas as ações realizadas nas atividades que compõem os modelos de fluxo de seqüência e 

de mensagem. 
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Atividade elicitar requisitos

elicitar requisitos

tipo : oepracional

descrição : requisitos do sistema

meta : prazo de 3 dias

pré : descrição do usuário

pós : validação do usuário

estado : ativa

definir objetivos e escopo do sistema()

levantar participantes e interesses()

estabelecer requisitos funcionais()

estabelecer requisitos não funcionais()

elaborar documento requisitos()

integrar documentos requisitos()

validar requisitos()

Fase Análise

Fase projeto

Fase implementação

Fase integração

Fase implantação

Fase requisitos

Processo desenvolvimento

Processo de desenvolvimento

objetivo : desenvolver o sistema

tipo : operacional

estado : ativo

Fase arquitetura

 
Figura 44 - Modelo padrão estrutural do processo e da atividade 

  

Na Figura 45 está um modelo de componentes complementares. Esse modelo se refere 

ao controle de acesso a artefatos do sistema de software e representa uma política de 

segurança. Tanto a política quanto o controle são aplicados a esses artefatos. 

 

Política de segurança

acesso a artefatos

definição dos níveis de acesso

tipo : permissão de acesso

aplicado a artefatos de software

Artefato sistema A

Controle de acesso do software

controle de acesso a artefatos

acesso a artefatos de software

vinculado a

aplicada a
aplicado a

 
Figura 45 - Modelo padrão de componentes complementares 

  

As políticas são, também, utilizadas para determinar o fluxo de seqüência e de 

mensagem, as permissões de edição, visualização e exclusão de artefatos, o uso de recursos e 

para representar regras de negócio relacionadas à integração dos processos e dos artefatos. 

Os modelos de estado para o processo e os seus componentes propostos nesta seção 

são definidos de acordo com o contexto da arquitetura de referência. Na etapa de definição da 

arquitetura operacional esses modelos são especializados de acordo com as características e as 
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necessidades de cada fábrica de software e dos seus projetos. A Figura 46 apresenta o modelo 

de estados do processo. 

 

processo 

finalizado

processo 

cancelado

processo ativoprocesso 

inativo

processo 

suspenso

finalizar

interromper

iniciar

suspender

interromper

prosseguir

 
Figura 46 - Modelo padrão de estados do processo 

  

No estado inativo, a instância do processo foi criada e aguarda a ocorrência do evento 

iniciador para entrar em execução. Um processo no estado ativo itera por todas as atividades 

ativas que o compõem. No estado suspenso, o processo aguarda alguma condição para ser 

cancelado ou prosseguir em execução. No estado cancelado, o processo é finalizado sem que 

todas as suas atividades tenham sido realizadas. No estado finalizado, a execução do processo 

foi completada e as pós-condições são avaliadas. 

A Figura 47 apresenta o modelo de estados da atividade. Na definição da arquitetura 

operacional, esse modelo é especializado de acordo com características da fábrica e do projeto 

de software e das ferramentas para automatizar os processos e realizar as atividades. 

 

atividade 

inativa
atividade 

ativa

atividade 

suspensa

atividade 

finalizada

atividade 

cancelada

iniciar

suspender

finalizar

interromperprosseguir

interromper

 
Figura 47 - Modelo padrão de estados da atividade 

 

No estado inativa, a instância da atividade foi criada e aguarda o início da execução. O 
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estado ativa significa que as ações da atividade estão sendo realizadas. No estado suspensa, a 

atividade aguarda alguma condição para ser cancelada ou prosseguir em execução. No estado 

cancelada, a atividade é finalizada sem que as suas ações sejam completadas. No estado 

finalizada, a execução da atividade foi completada e as pós-condições são avaliadas. 

 A Figura 48 apresenta os estados para um ator, seja humano ou automatizado. Esses 

estados podem ser alterados ou complementados em função das características dos 

componentes do processo e de especializações do papel que define o ator. 

 

ator livreator ativo realizando 

atividades
ator pronto para 

realizar atividades
iniciar

ator inativo aguardando 

para reiniciar atividades.

finalizar / 

canelar

suspender reiniciar

cancelar

 
Figura 48 - Modelo padrão de estados do ator 

  

O estado pronto indica que o ator atende às condições em termos de habilidades, 

permissões e agenda para realizar atividades, que os recursos necessários foram alocados e 

que ele está aguardando um evento para iniciar. No estado ativo, o ator está realizando 

atividades e só é alocado para outra atividade se é possível realizá-las simultaneamente e se 

sua agenda permitir. No estado inativo, o ator está aguardando o reinício de atividades 

suspensas. No estado livre, o ator finalizou as suas atividades ou elas foram canceladas. 

 O estado inativo pode ser ocasionado pelo próprio ator ou por alguma particularidade 

da atividade. No período em que um ator está inativo - dependendo do período de inatividade 

previsto, da sua agenda e das suas habilidades - ele pode ser alocado para uma outra atividade. 

No estado livre, o ator está desvinculado de atividades, o que pode ocorrer pela finalização 

das atividades que ele estava realizando ou pelo cancelamento das atividades. 

A Figura 49 contém os estados para o artefato. Neste trabalho os estados do artefato 

são utilizados para definir as divisões (pastas de arquivos) do repositório de artefatos utilizado 

pelas fábricas de software na realização dos experimentos. Nesse repositório, um artefato em 

desenvolvimento fica em área com acesso restrito à fábrica de software que pertence, um 

artefato pronto é disponibilizado para ser validado e integrado com outros artefatos e um 

artefato finalizado é disponibilizado para uso pelas fábricas de software integradas. 
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artefato em 

desenvolvimento
artefato em 

integração

artefato em 

validação

pronto para integrar
para realizar ajustes

para realizar ajustes

artefato pronto para 

ser validado
pronto para 

validar

artefato 

finalizado

concluído
validado e 

integrado

validado

Figura 49 - Modelo padrão de estados do artefato 
 

 Um artefato em desenvolvimento está sendo produzido. No estado pronto, o artefato 

foi desenvolvido e está pronto para ser validado. Um artefato em validação está sendo 

verificado e pode retornar ao estado em andamento se é necessário realizar correções, passar 

para o estado em integração se é necessário agrupar as suas partes ou para o estado finalizado. 

No estado finalizado, um artefato está pronto para ser utilizado e/ou armazenado para reuso. 

 A Figura 50 apresenta os estados para os recursos. Especializações desse modelo, 

decorrentes de tipos de recurso e do seu uso, de acordo com a fábrica ou projeto de software, 

podem ocorrer na definição dos modelos de processos da arquitetura operacional. 

 

recurso 

disponível
recurso 

alocadoliberado

recurso com uso 

suspenso

com defeito

alocado

inativo

exsluído
liberado

excluído

liberado

 
 Figura 50 - Modelo padrão de estados do recurso 

 

 O estado disponível indica que o recurso pode ser alocado para um ator ou atividade. 

No caso de um recurso compartilhável, como um software em que há limite de licenças ativas 

simultaneamente, na transição do estado disponível para alocado a quantidade utilizada é 

indicada. No estado alocado, o recurso está sendo utilizado e uma nova alocação depende de 

ele não ser de uso exclusivo ou de ter licenças disponíveis, por exemplo. O estado 

denominado recurso com uso suspenso indica que o recurso não pode ser utilizado. 

A partir das informações constantes nos meta-modelos que representam os 
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componentes do processo foram definidos descritivos para as atividades, os papéis, os 

recursos e os artefatos. Esses descritivos estão representados nos Quadros 12, 13, 14 e 15 e 

são compostos por itens. Esses descritivos são utilizados para documentar as atividades, os 

artefatos, os recursos e os papéis dos modelos de fluxo de seqüência e de mensagem. 

 

Item Descrição 
 

Nome Identificador da atividade. 

Tipo Classificação da atividade de acordo com agrupamentos pré-definidos. 

Descrição Descrição da atividade. 

Meta Indicação do que é pretendido obter com a realização da atividade. Pode ser 
indicado tempo e quantidade ou percentual a ser atingido. 

Pré-condições Requisitos que devem ser atendidos para que a atividade possa ser iniciada. 
Pode ser: data, finalização de outras atividades, recursos disponíveis. 

Pós-condições Requisitos que devem ser atendidos para que a atividade seja finalizada. 
Pode ser: requisitos de validação da atividade, fim de outras atividades. 

Estado Estado da atividade em determinado momento. 

Ações A seqüência de procedimentos para realizar a atividade. 

Recursos Recursos necessários para realizar a atividade, como procedimentos, 
ferramentas computacionais e recursos físicos. 

Habilidades Habilidades necessárias ao ator que realizará a atividade. 

Artefato (saída) O resultado da atividade. 

Artefato(entrada) Artefato a ser modificado ou utilizado na produção de um outro artefato. 

Evento Evento que gera mudança de estado da atividade. 

Controle Restrições à realização da atividade. Os controles normalmente são definidos 
em decorrência de políticas, restrições de negócio ou da própria integração. 

Métrica Medidas definidas para avaliar o desempenho da atividade. 
 

Quadro 12 - Modelo padrão descritivo para a atividade 
 

Item Descrição 
 

Nome Identificador do papel. 

Descrição Descrição contendo as atribuições do papel. 

Tipo Classificação do papel de acordo com agrupamentos pré-definidos. 

Habilidade Qualificações necessárias para realizar as atribuições do papel. 
 

Quadro 13 - Modelo padrão descritivo para o papel 
 
 

Item Descrição 
 

Nome Identificador do recurso. 

Descrição Descrição do recurso. 

Tipo Classificação, por exemplo: ferramenta computacional, físico e documento. 

Compartilhável Indicação se o recurso pode ser usado simultaneamente por atores diferentes. 
 

Quadro 14 - Modelo padrão descritivo para o recurso 
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Item Descrição 
 

Nome Identificador do artefato. 

Descrição Descrição do artefato. Documentação das versões e de certificações, validações 
e testes realizados. Cronologia das alterações e de quem as realizou. 

Tipo Classificação do artefato de acordo com agrupamentos pré-definidos. 

Versão Versão atual do artefato. 

Proprietário O proprietário do artefato, possibilitando definir políticas de acesso e edição. 

Política As políticas a que o artefato está sujeito. 

Modelo Template, orientações ou critérios para produzir o artefato. 

Composto por Indicação dos artefatos que compõem o artefato considerado. 

Derivado de Indicação do artefato que origina o artefato considerado. 
 

Quadro 15 - Modelo padrão descritivo para o artefato 
 
 

Esses descritivos podem ser utilizados na automação do controle de processos; para a 

definição de ferramentas para modelagem de processos; para documentar componentes para 

reuso; estar vinculados aos diagramas de fluxo de seqüência e de mensagem para facilitar o 

entendimento das atividades, dos recursos, dos papéis e dos artefatos representados nesses 

diagramas; ser utilizados para o controle das políticas de acesso ao repositório de artefatos; e 

auxiliar na integração de artefatos. Neste trabalho, descritivos da atividade foram vinculados 

aos modelos de fluxo de seqüência e de mensagem definidos para os experimentos. 

 

 

4.4 A arquitetura operacional 

  

Nesta seção está o resultado do uso da etapa de definição da arquitetura operacional. 

Nesta seção estão apenas alguns dos modelos gerados nesta etapa e que foram utilizados pelas 

fábricas de software na realização dos experimentos reportados no Capítulo 5. Ressalta-se que 

muitos modelos gerados na arquitetura de referência foram simplesmente mantidos na 

arquitetura operacional definida por cada fábrica de software e alguns dos modelos de fluxo 

de seqüência e de mensagem tiveram atividades incluídas. 

A especialização dos modelos de processos padrão consiste na especialização do 

domínio e do contexto da arquitetura de referência e considera: a seleção do modelo de ciclo 

de vida (espiral, seqüencial, iterativo e incremental) e do paradigma de desenvolvimento 

(orientado a objetos, procedural) a serem utilizados e a definição das características 

específicas da fábrica de software ou do projeto que instanciará a arquitetura operacional. 

O modelo organizacional da Figura 51 é uma especialização do modelo da Figura 40 
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da Seção 4.3 elaborada de acordo com as características dos experimentos. As setas nessa 

figura indicam os principais relacionamentos entre os processos. As atividades indicadas nos 

processos de produção de artefatos, de produção de componentes e repositório de artefatos e 

de modelos indicam resumidamente as ações realizadas nestes processos. Essas atividades 

têm o objetivo de facilitar o entendimento das interações entre os processos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 51 - Modelo de distribuição dos processos na estrutura organizacional 

  

A gerência operacional de integração representada na Figura 51 é uma especialização 

do processo de gerência de integração representada na Figura 40 da Seção 4.3. Na Figura 51, 

os processos estratégicos estão relacionados às questões organizacionais. Os processos 

gerenciais estão relacionados ao gerenciamento do desenvolvimento e da integração de 

software. Os processos operacionais estão, basicamente, voltados à definição, modelagem, 

Gerência de negócio e organizacional 
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desenvolvimento e integração do software e à elaboração e realização de testes. 

A Figura 52, em notação BPMN, apresenta o processo de fluxo de seqüência e de 

mensagem para o planejamento do projeto de software. Essa figura contém as atividades 

relacionadas ao planejamento do projeto, incluindo a seleção do paradigma e do modelo de 

ciclo de vida, a definição do orçamento, a atribuição de papéis aos atores, a definição do 

cronograma e dos padrões utilizados para documentar os artefatos produzidos. 

 

 

 Figura 52 - Processo para planejamento do projeto 
 

O modelo de ciclo de vida foi utilizado para definir os modelos de fluxo de seqüência 

e o paradigma auxiliou na especificação das atividades desses modelos. A elaboração do 

planejamento e do orçamento é realizada de acordo com a descrição do sistema e o tempo 

destinado ao desenvolvimento do projeto. O planejamento auxilia no gerenciamento do 

projeto. As habilidades dos atores são critérios para definir a atribuição dos papéis e das suas 

responsabilidades. De acordo com a Figura 52, a equipe de integração definiu os padrões para 

a documentação dos artefatos que foram definidos em conjunto entre todas as fábricas de 

software integradas para realizar o projeto de software. 

A Figura 53 é outro modelo de fluxo de seqüência representado em BPMN. Esse 

modelo é o processo para realizar a fase de projeto do processo de desenvolvimento de 

software. Nessa figura também estão indicados os processos de resolução de problemas, 

revisão conjunta e garantia de qualidade. Na atividade de integração ocorre a integração 

internamente a cada fábrica de software e entre as fábricas de software integradas. 
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Figura 53 - Fase de projeto do processo de desenvolvimento de software 
 

Os processos da Figura 53 indicam que a revisão conjunta dos artefatos e realizada 

juntamente com a integração dos artefatos entre as fábricas de software. Após a integração, os 

documentos são verificados pela garantia de qualidade. O processo de resolução de problemas 

é utilizado para o encaminhamento das não-conformidades encontradas pela equipe de 

qualidade ou dos problemas encontrados pelas equipes de revisão conjunta e de integração. 

O Quadro 16 exemplifica o modelo descritivo para documentar uma atividade, 

definido a partir do conteúdo do Quadro 12. Esse modelo descritivo documenta a atividade 

denominada “Desenvolver e documentar projeto dos componentes” que consta na Figura 53. 

Para cada uma das atividades de todos os modelos de fluxo de seqüência e de mensagem da 

arquitetura de referência e da arquitetura operacional foram definidos descritivos semelhantes 

ao apresentado no Quadro 16. 
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Nome da atividade: 
Desenvolver e documentar o projeto dos componentes. 

Tipo: 
 Manual, realizada por ator humano. 
Descrição: 
 O projeto dos componentes complementa os diagramas de análise e define as interfaces entre 
os componentes. As interfaces dos componentes devem ser tornadas públicas para todas as fábricas de 
software participantes do projeto de software. 
Meta: 
 Desenvolver o projeto dos componentes em oito horas. 
Pré-condições: 
 Fase de análise finalizada, com todos os seus documentos elaborados. 
Pós-condições: 
 Interfaces dos componentes definidas. 

Projeto dos componentes documentado. 
 Alocação dos componentes nos módulos e pacotes que definem a arquitetura do software. 
Ações: 

1) Complementar os documentos e diagramas de projeto para que possam orientar a correta 
codificação dos componentes. 

2) Documentar os diagramas de projeto. 
3) Definir as interfaces dos componentes. 
4) Documentar as interfaces dos componentes. 
5) Disponibilizar documentos de interfaces dos componentes para as fábricas de software 

participantes do projeto. 
6) Armazenar os documentos gerados na pasta documentos finais do SharePoint. 

Recursos: 
 Ferramentas para definir os modelos de projeto e para elaborar a documentação. 
Habilidades: 
 Conhecimento em engenharia de software e projeto de componentes. 
Artefato (saída): 
 Modelos, diagramas e documentos de projeto. 

Documento com a especificação das interfaces dos componentes. 
Artefato (entrada): 
 Diagramas e documentos de análise. 

Documento de definição dos componentes nos pacotes e módulos de software. 
Controle: 
 Revisão conjunta do artefato verificando o conteúdo do documento e se o mesmo está de 
acordo com o padrão de documento de análise. 
Métricas: 

Atividade realizada no prazo estipulado e artefatos validados pela equipe de revisão conjunta. 
 

Quadro 16 - Exemplo de modelo descritivo para a atividade 
 

Neste exemplo não estão os itens estado e evento que estão no quadro 12. Esses itens 

são utilizados em tempo de execução para definir e controlar os estados da atividade. 

 

  

4.5 Protocolos e mediadores de processos 

 

Os protocolos de interação realizam a comunicação entre os objetos processo. A 
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comunicação inclui o encaminhamento de mensagens e de artefatos entre objetos processo. O 

Quadro 17 apresenta alguns exemplos de protocolos para a arquitetura de processo definida 

neste capítulo. Esse quadro contém a interface de atuação e a representação do protocolo. 

 

Interface          Protocolo (AC (AO; AD; AO; CO)) 

Fase de planejamento do 
projeto: atividade consolidar 
padrões de documentos 
comuns às fábricas 

AC = Definir padrões de documentos 
AO = Equipe integração da Fábrica de Software A 
AD = Equipe integração da Fábrica de Software B 
OA = Modelos de documento 

Fases de requisitos: atividade 
integrar documentos de 
requisitos 

AC = Realizar revisão conjunta de documento de requisitos 
AO = Equipe de lógica de negócio da Fábrica de Software A 
AD = Equipe de lógica de negócio da Fábrica de Software B 
OA = Documento de requisitos 
CO = Descrição dos requisitos do usuário 

Fase análise: atividade definir 
padrões de nome para 
artefatos, usando ferramenta 
computacional para troca de 
mensagens 

AC = Definir padrões para nomear artefatos 
AO = Equipe de integração da Fábrica de Software A 
AD = Equipe de integração da Fábrica de Software B 
OA = Documento com as sugestões de nomes para os campos 
CO = Documentos com justificativas para os nomes escolhidos 

Fase de análise: atividade 
realizar modelagem estática 
do sistema de software 

AC = Informar dados necessários à Fábrica de Software B 
AO = Equipe integração da Fábrica de Software A 
AD = Equipe integração da Fábrica de Software B 
OA = Documento contendo os dados necessários dos módulos 
desenvolvidos pela Fábrica de Software B 

Fase projeto: enviar 
documento com as 
informações necessárias para 
integrar módulos de software 

AC = Enviar documento com as informações que um módulo de 
software necessita de um outro módulo de software 
AO = Equipe de integração da Fábrica de Software A 
AD = Equipe de integração da Fábrica de Software B 
OA = Documento com as informações que a Fábrica de 
Software A necessita dos módulos de software implementados 
pela Fábrica de Software B 
CO = Documento com o formato XML para as informações 
solicitadas 

 
Quadro 17 - Exemplos de protocolos 

 

Protocolos são utilizados para prover a comunicação entre os objetos processo quando 

a arquitetura operacional é utilizada na realização de um projeto de software. Os protocolos 

definem o formato para a troca de mensagens entre os objetos processo, independentemente 

de controle automatizado dos processos ou dos protocolos. 

Os mediadores possuem atuação vinculada às atividades de integração e as outras 

atividades do processo de software. Isto porque durante a realização dessas atividades 

ocorrem integrações internas e entre as fábricas de software. Contudo, apesar de os 

mediadores estarem presentes na realização das atividades, a atuação deles está vinculada à 

existência de distinções nos termos que representam o vocabulário do domínio, nas definições 
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dos modelos de processo, na sintaxe e na semântica dos protocolos e na falta de 

compatibilidade entre as ferramentas computacionais utilizadas pelas fábricas de software. A 

quantidade dessas distinções determina uma maior ou menor atuação dos mediadores. 

O Quadro 18 contém exemplos de mediadores utilizados para mediar diferenças entre 

termos relacionados ao processo de negócio, entre definições dos modelos de processos e 

entre ferramentas computacionais. A primeira coluna desse quadro indica o tipo de mediador, 

a segunda coluna contém a sua representação e a terceira a descrição do mediador. 

 

Mediador Representação Descrição 
 

Termos e 
definições 

Relacionar (insumo; 
matéria prima) 

Mediar nomes de termos para entidades de negócio. 
Exemplo: no desenvolvimento do sistema ERP para 
uma fábrica de cerveja o uso das palavras insumo e 
matéria prima por fábricas de software distintas para 
designar o mesmo conceito. 

Termos e 
definições 

Relacionar (projetista de 
banco de dados; 
arquiteto de banco de 
dados) 

Mediar nomes de termos para papéis. 
Exemplo: projetista de banco de dados e arquiteto de 
banco de dados são termos utilizados por fábricas de 
software distintas para designar o mesmo papel com 
a função de definir e estruturar banco de dados. 

Sistemas de 
informação 

Procedimento manual de 
edição do documento e 
criação de formato 
compatível com a 
ferramenta de destino 

Mediador de ferramentas computacionais para 
elaborar e editar documentos. 
Exemplo: mediador para permitir a visualização de 
documento de análise devido à incompatibilidade 
entre a ferramenta de elaboração e de edição. 

 
Quadro 18 - Exemplos de mediadores 

 

A definição dos mediadores depende das distinções entre os modelos da arquitetura 

operacional de cada uma das fábricas de software integradas. Desta forma, todos os 

mediadores que efetivamente serão necessários somente são definidos após cada uma dessas 

fábricas de software definir os modelos da sua arquitetura operacional, o que pode depender 

do projeto de software que essas fábricas desenvolverão em conjunto. 

Este capítulo apresentou o uso do método proposto para definir a arquitetura de 

processo. Para usar o método é necessário definir um domínio e um contexto. Neste capítulo, 

o domínio e o contexto da arquitetura conceitual é um pólo tecnológico que possui fábricas de 

software; para a arquitetura de referência são fábricas de software de pequeno porte residentes 

em um pólo tecnológico que se integram para desenvolver um projeto de software; e para a 

arquitetura operacional são quatro fábricas de software de pequeno porte definidas para os 

experimentos realizados e inseridas em um ambiente de laboratório didático de ensino. 
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5 Os experimentos 

 

Este capítulo contém a metodologia proposta para definir e realizar os experimentos, a 

definição dos experimentos, os resultados e as conclusões obtidos com a realização dos 

mesmos e as recomendações definidas a partir desses resultados e conclusões para uso da 

arquitetura de processo. Para realizar os experimentos são utilizados os modelos de processos 

da arquitetura de referência e operacional definidos no Capítulo 4. 

 

 

5.1 Metodologia para definir e realizar experimentos  

 

Esta seção contém a metodologia proposta para definir e realizar os experimentos 

deste trabalho. Essa metodologia não é exclusiva para este trabalho, ela pode ser utilizada 

para experimentos relacionados à engenharia de software. 

Um experimento é um procedimento técnico de pesquisa que tem um objeto de estudo 

para o qual são definidas variáveis a serem observadas. Essas variáveis são fatores 

identificados e manipulados e é presumido que o ambiente possa controlar as outras variáveis 

e o escopo de interesse (WOHLIN et al., 2000). 

Experimentos, também referidos como estudos empíricos (PERRY; PORTER; 

VOTTA, 2000) ou pesquisa empírica (KITCHENHAM et al., 2002), têm sido utilizados em 

engenharia de software para verificar e avaliar conhecimentos novos (WOHLIN et al., 2000). 

Wohlin et al. (2000) citam os métodos experimental, científico, de engenharia e analítico 

como relevantes para a condução de experimentos em engenharia de software. 

Um método experimental sugere um modelo, desenvolve um método para avaliá-lo, 

realiza um experimento, coleta dados, analisa os dados e avalia o modelo (WOHLIN et al., 

2000). Um experimento, que pode ser realizado em laboratório, possibilita definir as variáveis 

a serem observadas e as controladas pelo ambiente. 

O paradigma de melhoria da qualidade, proposto por Basili et al. em 1985 (BASILI; 

CALDIERA; ROMBACH, 1994), é um modelo de metodologia de experimentação. Essa 

metodologia é o resultado da aplicação do método científico para o problema da melhoria da 

qualidade do software e é baseada no ciclo PDCA. Nessa metodologia são definidos seis 

passos que compõem um ciclo de melhoria do processo: caracterizar, definir os objetivos, 

escolher os processos, executar os processos, analisar os resultados e registrar. 
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A metodologia proposta nesta seção contém procedimentos que compreendem a 

definição e a realização de um experimento e são elaborados com base em Wohlin et al. 

(2000), Perry, Porter e Votta (2000), Kitchenham et al. (2002), Basili (1996), Biolchini, et al. 

(2007) e Basili, Caldiera e Rombach (1994). Esses procedimentos estão descritos a seguir e 

são agrupados em: elaboração do experimento, elaboração do objeto de estudo, coleta de 

dados, análise dos dados coletados e apresentação dos resultados e das conclusões. 

a) Elaboração do experimento. A elaboração do experimento inclui a apresentação 

do experimento, o contexto para realizá-lo, a definição dos seus objetivos, das suas variáveis e 

dos instrumentos de coleta de dados a serem utilizados. 

A apresentação do experimento contém o escopo e a abrangência do experimento, 

visando auxiliar na definição do seu contexto, variáveis e objetivos. 

O contexto se refere à caracterização do ambiente e às condições de realização do 

experimento, incluindo as restrições, os participantes, a definição e o preparo da infra-

estrutura. Neste trabalho, a infra-estrutura se refere aos recursos para a definição e a operação 

das fábricas de software em um ambiente de laboratório didático de ensino. 

Os objetivos estão relacionados ao que se pretende com o experimento, considerando 

os objetivos, a hipótese e as contribuições da pesquisa a que o experimento se refere. Para este 

trabalho, avaliar uma hipótese de pesquisa significa encontrar argumentos que possibilitem 

confirmá-la, confirmá-la com restrições ou refutá-la. Essa avaliação define a contribuição da 

proposta da pesquisa em relação ao objeto de estudo do experimento. Verificar uma hipótese 

significa confirmar argumentos para sustentá-la ou refutá-la. 

As variáveis podem assumir valores ou aspectos diferentes e representam o que será 

avaliado, verificado e observado por meio do experimento. Quanto à forma de medição, as 

variáveis são quantitativas ou qualitativas. Os valores das variáveis quantitativas são 

representados em números e das variáveis qualitativas são descrições textuais que podem 

representar categorias ou atributos. 

Os instrumentos de coleta de dados são as formas de obter os dados de um 

experimento. Esses instrumentos são elaborados considerando os objetivos e as variáveis 

definidos para o experimento e o ambiente e as condições de realização do experimento. 

Questionário, observação e entrevista são tipos de instrumentos de coleta de dados. 

b) Elaboração do objeto de estudo do experimento. O objeto de estudo define o que 

será avaliado, observado, verificado com a realização do experimento. Neste trabalho, o 

objeto de estudo é a arquitetura operacional cujos modelos são utilizados na realização de um 

projeto de desenvolvimento de software. 
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c) Coleta de dados. Dados podem ser coletados antes, durantes e após a realização do 

experimento. A coleta de dados é realizada por meio de instrumentos de coleta de dados 

definidos para o experimento. O uso de vários instrumentos de coleta de dados e em 

momentos distintos da realização do experimento proporciona maior abrangência e 

diversidade de dados coletados. Facilitando, assim, a análise dos dados e a elaboração dos 

resultados e das conclusões do experimento. 

d) Análise dos dados coletados. Para a análise dos dados propõe-se um procedimento 

para ser utilizado com cada instrumento de coleta de dados. Esse procedimento considera as 

variáveis e os objetivos definidos para o experimento e inclui os seguintes passos: 

• Relacionar objetivos do experimento com o instrumento de coleta de dados. 

• Relacionar variáveis definidas para o experimento com o instrumento de coleta de 

dados. 

• Definir as formas de verificação das variáveis e dos objetivos do experimento, 

podendo ser incluída a faixa de resultados esperados. 

• Coletar os dados com o uso do instrumento de coleta de dados. 

• Analisar os dados obtidos, considerando os objetivos e as variáveis definidos para 

o experimento e o contexto de realização do experimento. 

e) Apresentação dos resultados e das conclusões. Os resultados se referem aos 

dados apresentados como obtidos, os dados obtidos apresentados com a exclusão dos 

considerados adversos ao contexto e aos objetivos do experimento e os dados apresentados 

após análise. As conclusões são elaboradas considerando a análise dos dados em relação aos 

objetivos e ao contexto do experimento. 

As próximas seções contêm a utilização dessas etapas para definir e realizar os 

experimentos para avaliar a arquitetura de processo e a integração de fábricas de software. 

 

 

5.2 Elaboração dos experimentos 

 

Para a realização dos experimentos, os modelos da arquitetura operacional são 

instanciados por um projeto de software e é considerado o contexto dos experimentos. Os 

modelos de processos da arquitetura operacional foram definidos a partir dos modelos da 

arquitetura de referência e esta foi definida de acordo com os meta-modelos da arquitetura 

conceitual. Desta forma, é avaliada a arquitetura de processo como um todo. 
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5.2.1 Apresentação dos experimentos 

 

Foram realizados dois experimentos. Um deles, denominado Experimento 1, foi 

realizado de 8 de janeiro a 24 de abril de 2007. O outro, denominado Experimento 2, foi 

realizado de 9 de janeiro a 18 de abril de 2008. Para cada experimento, os integrantes das 

fábricas de software eram distintos, bem como o sistema de software desenvolvido. 

Em cada experimento foi desenvolvido um único sistema de software por um conjunto 

de quatro fábricas de software integradas. Em cada experimento, cada fábrica de software 

desenvolveu módulos de software que foram integrados compondo um sistema de software. 

Os dois experimentos são iguais em termos de elaboração e do objeto de estudo, as 

diferenças se referem à quantidade de participantes de cada fábrica de software e ao tipo de 

sistema desenvolvido. Neste capítulo, a definição dos experimentos, a apresentação dos dados 

coletados, a análise dos resultados e as conclusões dos experimentos são apresentadas em 

conjunto para ambos os experimentos. Quando houver necessidade de referenciar um ou outro 

é feito pela denominação “Experimento 1” e “Experimento 2”. 

Os experimentos foram realizados em laboratórios didáticos de ensino da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo, utilizando 15 semanas para cada experimento. Os 

participantes dos experimentos eram alunos do 5º ano do curso de Engenharia de Computação 

dessa escola. Para cada experimento, cada participante despendeu um período de quatro horas 

por semana, perfazendo 60 horas por participante e 1800 horas totais por experimento, 

desconsiderando-se as horas-extras. Nos dois experimentos, duas fábricas de software 

realizavam atividades às quartas-feiras em horário simultâneo e as outras duas às sextas-feiras 

também com simultaneidade de horário. 

Os trinta alunos participantes do Experimento 1 compuseram quatro fábricas de 

software, idem para os trinta e três alunos participantes do Experimento 2. Os próprios alunos 

realizaram a atribuição dos papéis e a divisão da turma em fábricas de software. Cada fábrica 

de software do Experimento 1 possuía sete ou oito integrantes e cada fábrica de software do 

Experimento 2 possuía entre sete a dez integrantes. 

No Experimento 1, até a etapa de arquitetura, todas as fábricas de software realizavam 

as suas atividades no mesmo ambiente físico, após essa etapa, as fábricas de software com 

atividades no mesmo horário passaram a utilizar ambientes físicos distintos. No Experimento 

2 foi utilizado o mesmo ambiente físico para todas as fases do projeto e por todas as fábricas 

de software. 
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5.2.2 O contexto de realização dos experimentos 

 

O contexto exposto nesta subseção complementa o domínio e o contexto expostos na 

Seção 4.1 que foram utilizados para definir a arquitetura operacional. O contexto abrange a 

infra-estrutura para realizar os experimentos e inclui: preparar equipamentos, providenciar 

acesso dos participantes aos sistemas utilizados, instalar e configurar os sistemas de 

informação e ferramentas computacionais e manter o ambiente em condições operacionais. 

O contexto de realização dos experimentos reproduz condições de fábricas de software 

de pequeno porte inseridas em um pólo tecnológico e que se integram por meio dos seus 

processos para desenvolver projetos cooperativos de software. As fábricas de software foram 

constituídas para a realização de cada um dos experimentos. 

A definição das fábricas de software participantes dos experimentos ocorreu a partir 

dos modelos de processos da arquitetura operacional, obtidos por especialização dos modelos 

de processos padrão da arquitetura de referência. Assim, foram definidos ambientes de 

desenvolvimento de software baseados em processos. 

Para o desenvolvimento dos projetos de software, em cada experimento as fábricas de 

software receberam: padrões de documentos para os artefatos a serem produzidos, modelos de 

processos padrão da arquitetura de referência e modelo de cronograma para o projeto. 

Os padrões de documentos se referem a uma estrutura básica dos documentos com os 

itens considerados desejáveis para documentar os artefatos. Cada fábrica de software poderia 

especializar esses padrões de acordo com a sua cultura e com o projeto de software.  

Para facilitar a revisão conjunta pelas fábricas de software e a integração dos artefatos, 

foi sugerido às fábricas que elas definissem um núcleo comum para cada artefato que seria 

integrado. Contudo, estabeleceu-se que as fábricas de software poderiam internamente utilizar 

padrões próprios, desde que utilizassem o padrão com esse núcleo comum para a versão do 

artefato que seria integrado. 

A arquitetura de referência fornecida às fábricas de software continha os modelos 

padrão de fluxo de seqüência e mensagem para os processos de gerência de negócio e 

organizacional, resolução de problemas, garantia de qualidade, gerência operacional da 

integração, revisão conjunta, desenvolvimento de software, treinamento e integração técnica; 

modelo padrão do domínio e contexto; modelo padrão de distribuição dos processos na 

organização; modelo padrão da estrutura hierárquica dos papéis; modelos padrão de estados 

para ator, artefato, processo e atividade; e descritivos para as atividades e para os papéis. 

Cada fábrica de software especializou os modelos de processos padrão de maneira a 
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definir a sua arquitetura de processo operacional de acordo com as características da fábrica 

de software, das suas equipes e do projeto de software a ser desenvolvido. 

O modelo de cronograma para o projeto entregue às fábricas de software foi definido 

com base nas fases do processo unificado e continha as principais atividades de cada fase e o 

tempo estimado para realizá-las. Esse cronograma foi especializado por cada uma das fábricas 

de software, inserindo atividades e vinculando os seus integrantes às atividades. 

Todos os integrantes das fábricas de software possuíam conhecimento semelhante 

proveniente do curso de Engenharia da Computação. Esse conhecimento era complementado 

por estágios curriculares e experiências profissionais individuais de cada estudante. 

As fábricas de software participantes dos experimentos contavam com auxílio técnico 

e de negócio, fornecido por uma equipe de apoio. Essa equipe, composta pelo professor da 

disciplina e por dois auxiliares, um dos quais é a autora deste trabalho, tinha como atividades 

principais: supervisionar e acompanhar a realização dos projetos de software e auxiliar nas 

dificuldades e problemas de negócio do sistema de software em desenvolvimento e os 

relacionados à definição, modelagem e implementação desse sistema. 

Além da equipe de apoio, um profissional técnico do próprio laboratório em que os 

experimentos foram realizados mantinha o ambiente operacional, com a instalação e a 

configuração de sistemas de informação e equipamentos. 

As ferramentas computacionais, linguagens e ambientes de modelagem e programação 

utilizados nos experimentos pelas fábricas de software eram de propriedade dos estudantes 

participantes dos experimentos ou da Universidade de São Paulo e de domínio público. Eles 

estão apresentados a seguir em grupos: 

a) Modelagem e implementação do sistema de software e definição e gerenciamento 

de banco de dados: Jude, Rational Rose, Microsoft Visio, Dia Diagram, Adobe Fireworks, 

MySQL Workbank, Java, ASP.Net, PostgreSQL, SQLManager, Dreamweaver, Hibernate, 

Eclipse, MySQL, C#, Microsoft .NET Framework, Visual Studio, Crystal Reports, Java 

Server Face, RichFaces e Facelets. 

b) Auxílio na produção dos documentos, incluindo editores de textos, gerenciador de 

apresentações, gerenciador de cronograma de projeto e planilha de cálculos: pacote Microsoft 

Office, AdobeAcrobat, suíte OpenOffice e iWorks. 

c) Comunicação entre os integrantes das fábricas de software: Google Groups, Google 

Talk, MSN e ferramentas de correio eletrônico. 

d) Registro e acompanhamento das decisões e solicitações entre as fábricas de 

software: Google Docs como documento colaborativo e Gmail. 
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e) Sistemas operacionais: Windows XP, Windows Vista, Linus Fedora, Linux Ubuntu. 

f) Gerenciamento do projeto: Microsft Project e Projity OpenProj. 

g) Gerenciamento de repositório de documentos: SharePoint. 

h) Gerenciamento de repositório de componentes de software: GoogleCode, Subclipse 

e Assembla. 

A Figura 54 apresenta o esquema da estrutura do repositório de documentos utilizada 

nos experimentos. Para repositório foi utilizado o SharePoint que é um sistema web que 

permite definir o controle de acesso a áreas específicas do repositório e a realização 

automática de atividades a partir de eventos, como o envio de mensagem quando um 

documento é incluído no repositório. Essa estrutura de repositório permite armazenar os 

documentos de acordo com o modelo de estados definido para os artefatos. A organização do 

repositório é composta por uma área pública que é acessada por todas as fábricas de software 

participantes dos experimentos e uma área privada que é exclusiva para cada fábrica de 

software. Cada experimento teve a sua própria estrutura de repositório. 

 

� Área pública 
– Documentos Padrão 
– Documentos de Apoio 
– Documentos Validados 

� Área privada 
– Documentos em Andamento 

• Equipe Gerência e Integração 
o Gerente 

o Integrador 

• Equipe Interface 
o Projetista IHC 

• Equipe Lógica Negócio 
o Desenvolvedor 

• Equipe Banco Dados 
o Projetista BD 

– Documentos Finais 
• Equipe Interface 
• Equipe Lógica Negócio 
• Equipe Banco Dados 

 

Figura 54 - Estrutura do repositório de documentos 

  

Em “Documentos Padrão” estão os documentos utilizados pelas fábricas de software 

para definir os padrões de documentos utilizados internamente e os utilizados por todas as 

fábricas de software para documentar os artefatos a serem integrados. 

A pasta “Documentos de Apoio” contém os documentos auxiliares ao 
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desenvolvimento do projeto. Dentre esses documentos estão materiais didáticos, documentos 

sobre o projeto como os provenientes do cliente, tutoriais técnicos para utilizar linguagens, e 

orientações para realizar atividades e utilizar recursos. 

 A pasta “Documentos Validados” armazena os documentos que são integrados e 

validados pelas equipes de integração, internamente a cada fábrica de software e entre elas. 

Os documentos validados são os considerados em versão final e eles são disponibilizados para 

uso por todas as fábricas de software participantes do projeto. Os documentos integrados são 

resultantes da integração de documentos semelhantes e com o mesmo objetivo, mas 

produzidos por fábricas de software distintas. 

 A área privada, uma para cada fábrica de software e com acesso exclusivo à mesma, é 

dividida em “Documentos em Andamento” e “Documentos Finais”. Os documentos em 

andamento são os documentos sendo trabalhados e ficam armazenados em pastas individuais. 

Os nomes de pastas “Gerente”, “Integrador”, “Projetista IHC”, “Desenvolvedor” e “Projetista 

BD” são representativos, cada pasta recebe o nome da pessoa a quem a mesma pertence. 

 Em “Documentos Finais” estão as versões finais dos documentos produzidos. Um 

documento está em versão final se foi verificado e/ou integrado no domínio de cada fábrica de 

software. Os documentos finais estão disponíveis para serem verificados e integrados no 

âmbito das fábricas de software integradas, gerando os documentos validados. Os documentos 

finais são armazenados em pastas denominadas pelo papel a quem ela pertence. 

Em relação ao escopo dos experimentos, as fábricas de software realizaram somente 

atividades relacionadas ao ciclo de vida de software, incluindo processos organizacionais e de 

apoio, ao planejamento e controle financeiro do projeto e ao controle do cronograma. 

 

 

5.2.3 Os objetivos e as variáveis dos experimentos 

  

Os experimentos visam avaliar a arquitetura de processo proposta. Para realizar essa 

avaliação foram definidos os seguintes objetivos: 

a) Avaliar os modelos da arquitetura de processo operacional em relação à integração 

de fábricas de software e ao desenvolvimento de projetos cooperativos de software. A 

arquitetura conceitual e de referência também são avaliadas por originarem esses modelos. 

b) Avaliar o objeto processo em relação à definição da arquitetura de processo e à 

integração das fábricas de software. 

c) Avaliar os mediadores de integração e o protocolo de interação no uso da 
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arquitetura de processo para integrar fábricas de software. 

Para alcançar esses objetivos foram definidas variáveis qualitativas que estão no 

Quadro 19. A coluna “Descrição” indica a abrangência de observação de cada variável. 

 

Variável Descrição 

 
Interação entre as 
fábricas de 
software 

• Levantar as formas de interação, a periodicidade de uso e a relevância das 
mesmas na integração das fábricas de software. 
• Levantar os recursos mais utilizados para a troca de mensagens por papel e a 
freqüência de uso desses recursos nas diferentes fases do processo de 
desenvolvimento de software. 

 
 
Integração de 
artefatos de 
software 

• Levantar as dificuldades encontradas pelas fábricas de software na integração 
dos artefatos software. 
• Verificar se há diferenças de dificuldades na integração dos artefatos entre as 
fábricas de software que trabalham no mesmo dia e em dias distintos. 
• Verificar a contribuição de padrões de documentos na integração de artefatos. 
• Verificar se a compatibilidade entre ferramentas computacionais utilizadas no 
desenvolvimento dos artefatos é relevante na integração dos mesmos. 

Integração nas 
etapas do 
processo de 
desenvolvimento 
de software 

• Levantar os problemas de integração nas etapas do processo de 
desenvolvimento de software. 
• Levantar como esses problemas foram resolvidos. 
• Verificar a contribuição das atividades de integração no final de cada fase do 
processo de desenvolvimento para a integração dos componentes de software. 

Arquitetura de 
processo 

• Verificar se a arquitetura de processo provê a integração de fábricas de 
software. 

Mediadores de 
integração 

• Verificar o uso de mediadores na integração da arquitetura de processo. 
• Levantar as condições em que os mediadores são necessários. 

Objeto processo e 
protocolo de 
interação 

• Verificar o uso de protocolo para a troca de mensagens entre os objetos 
processo. 
• Verificar a contribuição do tratamento do processo como objeto para a 
integração de fábricas de software. 

 
Quadro 19 - Variáveis definidas para os experimentos 

 

As variáveis e as suas descrições que estão no Quadro 19 são utilizadas para definir os 

instrumentos de coleta de dados utilizados na realização dos experimentos e da análise dos 

dados coletados. As variáveis auxiliam a categorizar os dados coletados e a análise dos 

mesmos. A descrição auxilia a definir quais dados devem ser obtidos com os instrumentos de 

coleta de dados visando atender os objetivos definidos para os experimentos. 

No Quadro 19, a interação entre as fábricas de software se refere à comunicação entre 

essas fábricas, às maneiras utilizadas para a troca de mensagens e a atuação conjunta para 

solucionar problemas e realizar atividades. Recursos para a troca de mensagens se referem aos 

meios físicos e tecnológicos utilizados na interação entre as pessoas, como: telefone, 

ferramentas computacionais para mensagens eletrônicas e documento colaborativo. 
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5.3 Elaboração dos objetos de estudo dos experimentos 

 

O objeto de estudo do experimento é composto pelos modelos de processos da 

arquitetura operacional que são instanciados por um projeto de desenvolvimento de software. 

O projeto de desenvolvimento de software contextualiza a arquitetura de processo proposta. 

O objeto de estudo do Experimento 1 e o objeto de estudo do Experimento 2 são 

praticamente iguais. As diferenças estão nas particularidades do sistema de software a ser 

desenvolvido, nas especializações que cada fábrica de software realizou na sua arquitetura 

operacional e nas habilidades dos integrantes de cada fábrica de software. 

No Experimento 1, os modelos da arquitetura de processo foram instanciados para 

desenvolver um sistema ERP para uma fábrica de cerveja. O sistema foi segmentado em 

módulos distribuídos nos seguintes servidores: de aplicações para acesso ao sistema por um 

portal web; financeiro; de estoque e produção; de gerência e cadastro; e de compra e venda. 

No Experimento 2, os modelos da arquitetura de processo foram instanciados para 

realizar o desenvolvimento de um sistema ERP para o Programa de Educação Continuada da 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, o PECE, contendo os módulos: portal de 

acesso, financeiro, estratégico, acadêmico e infra-estrutura. 

 Em cada um dos experimentos, juntas, as quatro fábricas de software desenvolveram 

um sistema ERP. Cada fábrica de software realizou todas as fases do processo de 

desenvolvimento de software, isto porque o sistema foi segmentado em módulos de software 

que foram distribuídos entre as fábricas de software. Esses módulos foram definidos por 

agrupamentos de funcionalidades, após um levantamento inicial dos requisitos do sistema. 

Para o Experimento 1, as fábricas de software receberam um documento contendo os 

requisitos do cliente, com a especificação básica do negócio e as funcionalidades pretendidas 

para o sistema de software. Esse documento explicitava, ainda, que deveria ser utilizado Java 

e .Net, fornecer acesso por meio de um portal web aos servidores financeiro, de estoque e 

produção, gerência e cadastro, compra e venda, permitir o acesso de dispositivos móveis e 

sem fio e utilizar uma arquitetura três camadas: interface, lógica de negócio e acesso a dados. 

Para o Experimento 2, as fábricas de software receberam uma apresentação 

organizacional do PECE, dos seus processos e das necessidades gerais do cliente, incluindo o 

acesso por dispositivos móveis e sem fio ao sistema ERP. Para definir os requisitos do sistema 

de software, as fábricas de software realizaram levantamento junto ao cliente. 

As Figuras 55 e 56 apresentam uma visão geral dos sistemas desenvolvidos no 

Experimento 1 e no Experimento 2 e a sua distribuição entre as fábricas de software. Nessas 
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figuras, as siglas F1, F2, F3 e F4 significam Fábrica de Software 1, Fábrica de Software 2, 

Fábrica de Software 3 e Fábrica de Software 4, respectivamente. 

As Figuras 55 e 56 utilizam diagramas de pacotes da UML para representar os 

módulos dos sistemas e os principais relacionamentos entre esses módulos. Nessas figuras, os 

pacotes que possuem nome representam módulos do sistema e entre parênteses está indicada a 

fábrica de software responsável pelo desenvolvimento do respectivo módulo. O módulo que 

possui todas as fábricas de software indicadas significa que cada uma das fábricas desenvolve 

a sua parte desse módulo. Os pacotes que não possuem nome representam um agrupamento 

lógico de pacotes para indicar que um outro módulo se relaciona com todos os módulos 

contidos nesse pacote. As setas entre os módulos indicam relacionamentos de comunicação. 

A Figura 55 apresenta os módulos do sistema ERP para uma fábrica de cerveja 

desenvolvido no Experimento 1 e a distribuição desses módulos para as fábricas de software. 

 

Portal de acesso 

(F1, F2, F3, F4)

     Gerencial    

(F1, F2, F3, F4)

     Cadastro      

(F1, F2, F3, F4)

     Estoque      

(F2)

     Compra      

(F3)
       Venda     

   (F4)

   Financeiro    

(F2)

  Produção      

(F1)

 

Figura 55 - Os módulos do sistema ERP para uma fábrica de cerveja 

 

De acordo com o exposto na Figura 55, cada fábrica de software definiu, modelou e 

implementou um ou dois módulos completos e a sua parte do módulo de acesso ao sistema, de 

cadastro e gerencial. Por exemplo, a Fábrica de Software 1 implementou as funcionalidades 

do módulo de produção e a parte do portal, as funcionalidades gerenciais e os cadastros 

referentes à produção de cerveja. O desenvolvimento compartilhado dos módulos gerencial, 

de cadastro e do portal aumentou a necessidade de interação entre as fábricas de software e de 

maior rigorosidade para a integração dos componentes de software. 

A Figura 56 apresenta os módulos do sistema ERP para o Programa de Educação 
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Continuada da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo que foi desenvolvido no 

Experimento 2 e a distribuição desses módulos para as fábricas de software. 

 

Portal de acesso 

(F1, F2, F3, F4)

Financeiro 

(F2)

Acadêmico 

(F3)

Estratégico 

(F1)

Infra-estrutura 

(F4)

 
 

Figura 56 - Os módulos do sistema ERP para o PECE 

 

Os módulos do sistema representados na Figura 56 foram distribuídos em servidores 

com a mesma denominação dos módulos. Como o sistema foi implementado utilizando web 

services, cada fábrica de software possuía o seu próprio servidor e banco de dados. A troca de 

mensagens entre os módulos do sistema ocorria por chamadas a serviços e envio de resposta 

por meio de mensagens em formato XML. 

 

 

5.4 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada durante e após a realização dos experimentos. Os dois 

experimentos foram realizados de maneira semelhante. A seguir está um resumo da seqüência 

dos principais procedimentos para a execução dos experimentos. As diferenças entre os 

experimentos estão indicadas. 

Para realizar cada experimento, inicialmente as fábricas de software foram compostas 

e analisaram os modelos de processos padrão fornecidos a elas. Na seqüência as fábricas de 

software especializaram esses modelos gerando os modelos de processos da arquitetura 

operacional e atribuíram os papéis aos seus integrantes que são os atores. 

Em seguida, as fábricas de software em conjunto realizaram a divisão do sistema de 

software a ser implementado em módulos e a distribuição dos módulos às fábricas de 
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software. Para o Experimento 1, essa divisão ocorreu a partir do documento com a descrição 

dos requisitos do cliente. Para o Experimento 2, a divisão ocorreu a partir das informações 

obtidas com uma apresentação feita pelo cliente do processo de negócio e da estrutura da 

organização para a qual o sistema de software seria desenvolvido. 

Após os módulos serem atribuídos às respectivas fábricas de software, os modelos de 

processos da arquitetura operacional foram instanciados com o projeto de software a ser 

desenvolvido. Nessa atividade, foi realizado o planejamento e o cronograma do projeto e a 

partir dos modelos de fluxo de seqüência foram atribuídas atividades aos papéis e aos atores. 

A arquitetura operacional foi instanciada por meio de um projeto de desenvolvimento de 

software, obtendo-se a arquitetura de processo instanciada. 

Durante a realização de cada experimento, mais especificamente da realização do 

processo de desenvolvimento de software, a integração dos artefatos de software - abrangendo 

desde a integração dos requisitos do sistema de software a ser desenvolvido até a integração 

dos módulos de software desse sistema - ocorreu, basicamente, de duas maneiras: 

a) Por meio das atividades de integração definidas ao final de cada fase do processo de 

desenvolvimento de software. Nas integrações que ocorriam nessas atividades havia a 

participação de todas as fábricas de software com o objetivo de integrar os artefatos 

produzidos na respectiva fase. De maneira geral, os integradores e os gerentes participavam 

das reuniões realizadas nessas atividades de integração. 

b) Durante a realização das atividades dos processos. Essas integrações ocorriam, 

normalmente, entre as duas fábricas de software que realizavam atividades no mesmo dia ou 

internamente em cada fábrica de software. Nas reuniões para realizar essas integrações era 

bastante distinto tanto o número quanto os papéis participantes. 

Para a realização dessas duas formas de integração, os mecanismos mais utilizados 

foram reuniões presenciais ou virtuais e interações pessoais por meio de ferramentas 

computacionais para troca de mensagens. As reuniões e as interações ocorriam tanto no 

horário em que as fábricas de software estavam trabalhando quanto fora desse horário. 

Alguns exemplos dessas reuniões: dois atores com o mesmo papel de uma mesma 

fábrica de software se reuniam para definir a padronização para um documento que ambos 

elaborariam partes e posteriormente o mesmo seria integrado; reuniões com todos os 

integrantes de uma fábrica de software para avaliar o andamento do projeto; reuniões entre 

dois integradores de fábricas de software distintas para decidir a forma de envio e 

recebimento de mensagens entre componentes de software. 

A coleta de dados dos experimentos foi realizada por meio de questionários, 
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entrevistas e observação direta e participante. As variáveis e as suas definições apresentadas 

no Quadro 19 foram utilizadas para orientar a definição das perguntas dos questionários e das 

entrevistas e dos objetivos das observações. 

Os questionários foram elaborados previamente e respondidos pelos participantes. As 

entrevistas possuíam um roteiro básico de perguntas que eram complementadas à medida que 

eram realizadas. Na observação participante o observador poderia interferir no que estava 

sendo observado. Na observação direta não havia interferência por parte do observador. Cada 

observação possuía um objetivo para orientar a coleta de dados. 

Instrumentos de coleta de dados distintos foram utilizados para uma abrangência mais 

ampla dos experimentos visando obter maior quantidade de informações para atender os 

objetivos dos experimentos. O Quadro 20 apresenta os instrumentos de coleta de dados 

utilizados nos experimentos, quando a coleta ocorreu e os papéis envolvidos em cada coleta. 

No Quadro 20, a coluna “Quando coletado” refere-se à fase do processo de 

desenvolvimento de software na qual o instrumento de coleta de dados foi aplicado. A coluna 

“Pesquisados” contém os papéis aos quais o instrumento de coleta de dados foi aplicado. Os 

pesquisados denominados desenvolvedores incluem as equipes de lógica de negócio, banco de 

dados e interface humano-computador. A coluna “Instrumento de coleta de dados e seu 

objetivo” contém uma breve descrição desse instrumento enfatizando o seu objetivo. O 

objetivo está relacionado ao que é observado e não à atividade sendo realizada pelas fábricas 

de software no momento da ocorrência da coleta de dados. 

 

Quando coletado Pesquisados Instrumento de coleta de dados e seu objetivo 

Gerentes e 
integradores 

Questionário para levantar as dificuldades na elicitação dos 
requisitos e a contribuição dos modelos de fluxo de 
seqüência para o entendimento das atividades de cada 
fábrica de software e as atividades de integração. 

Gerentes e 
desenvolvedores 

Observação de reunião entre as fábricas de software para 
verificar problemas e dificuldades encontradas em relação à 
integração das fábricas de software. 

Integradores Observação de reunião entre as fábricas de software visando 
levantar o planejamento para a integração dos artefatos. 

Gerentes, 
integradores e 
desenvolvedores 

Questionário para levantar as dificuldades encontradas em 
relação à interação pessoal entre os integrantes das fábricas 
de software. 

 
 
 
 
 
 
Fase de requisitos 

Gerentes e 
integradores 

Observação participante de reunião para verificar como 
ocorreu a integração dos requisitos do software e as 
dificuldades encontradas em relação à integração. 

Fase de análise Gerentes e 
desenvolvedores 

Observação de reunião com o objetivo de levantar 
dificuldades na integração dos artefatos. 

continua 
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continuação 

Quando coletado Pesquisados Instrumento de coleta de dados e seu objetivo 

Gerentes, 
integradores e 
desenvolvedores 

Observação de reunião entre as fábricas de software com 
atividades simultâneas visando verificar o andamento do 
projeto, os problemas e as dificuldades existentes. 

 
 
Fase de análise 

Equipes de banco 
de dados 

Observação de reunião entre as fábricas de software para 
verificar o planejamento da arquitetura do banco de dados. 
Esse instrumento só foi utilizado no Experimento 1. 

Gerentes e 
integradores 

Entrevista para verificar a forma planejada para integração 
dos módulos do sistema, as dificuldades encontradas para a 
integração dos artefatos e a forma de solucioná-las. 

Gerentes, 
integradores e 
desenvolvedores 

Observação de reunião das fábricas de software com 
atividades simultâneas com o objetivo de levantar as 
dificuldades encontradas para a integração dos artefatos e a 
forma de solucioná-las. 

 
 
 
 
 
Fase de projeto 

Integradores Observação de reunião entre as fábricas de software para 
analisar a realização de atividades em conjunto. No 
Experimento 1 foi validar o processo de venda. 

Fase de arquitetura Integradores Questionário para levantar as dificuldades na integração dos 
documentos de arquitetura gerando uma arquitetura única 
para o sistema. 

Fase de 
desenvolvimento 

Desenvolvedores Questionário para levantar as dificuldades e facilidades 
proporcionadas pelas atividades de integração em cada fase 
do processo no desenvolvimento. 

Fase de integração 
sistema software 

Integradores Entrevista para levantar as dificuldades na integração dos 
módulos do sistema e os fatores que facilitaram a integração. 

Integradores Entrevista para levantar os fatores que influenciaram na 
integração dos módulos do sistema. 

Gerentes, 
integradores e 
desenvolvedores 

Questionário para levantar as forma e a periodicidade de uso 
de troca de mensagens e a importância que é atribuída à 
atividade de integração em cada fase do processo de 
desenvolvimento. 

Gerentes Entrevista visando levantar os aspectos que mais 
contribuíram para realizar o projeto de software, as 
dificuldades no gerenciamento das equipes e na interação 
pessoal entre os integrantes das fábricas de software. 

Integradores Entrevista para levantar os aspectos que mais contribuíram 
para realizar o projeto de software. 

 
 
 
 
 
 
Final experimento 

Desenvolvedores Entrevista para levantar os aspectos que mais contribuíram 
para realizar o projeto de software. 

 

Quadro 20 - Instrumentos de coleta de dados 
 

O uso de vários instrumentos de coleta de dados possibilitou que eles fossem sucintos 

e objetivos. Nos experimentos, alguns questionários e entrevistas continham apenas uma 

pergunta. Desta forma, os participantes não despendiam muito tempo para responder, o 

interesse era mantido e as respostas mais consistentes, pela proximidade entre a ocorrência do 

fato e a coleta dos dados. Por exemplo, os dados relacionados à definição dos requisitos eram 

obtidos no final da fase de requisitos. 
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5.5 Análise dos dados coletados 

 

Para a análise dos dados obtidos com cada um dos instrumentos de coleta de dados foi 

utilizado o procedimento de análise dos dados da metodologia exposta na seção 5.1. Este 

procedimento se resume em relacionar os objetivos e as variáveis do experimento com cada 

instrumento de coleta de dados utilizado, em definir as formas de verificação das variáveis e 

dos objetivos e em analisar os dados obtidos em relação a esses objetivos e variáveis. 

A Seção 5.6 contém os principais resultados da análise dos dados coletados e a Seção 

5.7 as conclusões obtidas com o procedimento de análise aplicado a cada um dos instrumentos 

de coleta de dados utilizado no experimento. Os dados, os procedimentos completos de 

análise, os instrumentos de coleta de dados utilizados e os resultados estão nos relatórios 

técnicos dos experimentos, em Borsoi e Becerra (2007) e Borsoi e Becerra (2008). Esses 

relatórios têm apensada a arquitetura de referência fornecida às fábricas de software. 

 

 

5.6 Os resultados dos experimentos 

 

Os resultados apresentados nesta seção compreendem um resumo da análise dos dados 

obtidos com a realização dos experimentos. 

O Quadro 21 apresenta as principais dificuldades indicadas pelos gerentes, 

integradores e desenvolvedores para desenvolver um projeto cooperativo de software 

utilizando a arquitetura de processo. As causas e as soluções indicadas nesse quadro estão no 

âmbito do domínio e do contexto utilizados para definir e realizar os experimentos. 

 

 Dificuldade Causa Solução 
 

 
Gerenciamento das 
equipes 

Falta de conhecimento 
em gerenciamento e no 
desenvolvimento de 
projetos cooperativos. 

Auxílio da equipe de apoio. 
Existência de modelos de processos. 
Definição de planejamento e cronograma. 

Interação pessoal interna 
às fábricas de software 
(conflito nas decisões) 

Os integrantes das 
fábricas de software ser 
colegas de aula. 

A divulgação das decisões e do andamento 
do projeto. 
Autonomia de decisão para as equipes. 

Diferença temporal entre 
as fábricas de software. 

O uso de recursos para a troca de 
mensagens, modelos de processos e 
padronizações para artefatos. 

 
Interação pessoal entre 
as fábricas de software 

Integrantes acostumados 
a reuniões presenciais. 

Uso de sistemas de informação para a troca 
de mensagens e de documento colaborativo. 

continua 



 

 

147 

continuação 

Dificuldade Causa Solução 
 

Entendimento do 
processo de negócio do 
sistema de software 

Desconhecimento do 
negócio do sistema de 
software desenvolvido 

Auxílio da equipe de apoio, análise de 
sistemas semelhantes e definição do fluxo 
geral do processo de negócio. 

 
 
Integração de 
componentes de 
software 

Falta de conhecimento 
dos integrantes no 
desenvolvimento de 
sistemas de software. 
Falhas na definição das 
interfaces dos 
componentes de software. 

Definição do fluxo geral do processo de 
negócio do sistema ERP desenvolvido. 
Revisão conjunta dos artefatos de software 
pelas fábricas de software. 
Uso de documento colaborativo para 
comunicação dos serviços necessários entre 
os componentes de software. 

Delimitação das 
fronteiras dos módulos 
do sistema de software 

Falta de conhecimento do 
processo de negócio do 
sistema a ser 
desenvolvido. 

Estabelecimento do fluxo geral do processo 
de negócio. 
Cada fábrica de software definir e divulgar 
a abrangência dos módulos de software. 

Dificuldade com o uso 
de linguagens de 
programação 

Falta de conhecimento 
das tecnologias utilizadas. 

Desenvolvimento de provas de conceitos e 
treinamento das equipes de 
desenvolvimento. 

 
Integração de 
documentos 

 
Falhas no uso dos 
padrões de documentos. 

Revisão conjunta. 
Conscientização da importância do uso dos 
padrões de documento. 
Uso das atividades de integração para 
resolver incompatibilidades de documentos. 

Sincronia de cronograma 
entre as fábricas de 
software 

Diferença temporal e 
dificuldade para realizar 
reuniões presenciais. 

Maior rigorosidade no seguimento do 
planejamento, dos processos e das decisões 
internas e entre as fábricas de software. 

 
Quadro 21 - Dificuldades, causas e soluções no desenvolvimento dos sistemas ERP 

 

As dificuldades apresentadas no Quadro 21 são caracterizadas como dificuldades de 

contexto ou pessoais. As dificuldades de contexto se referem aos aspectos relacionados à 

integração de fábricas de software por meio de seus processos, destacando-se a sincronia de 

cronogramas e a diferença temporal. As dificuldades pessoais estão relacionadas às 

habilidades técnicas, humanas e conceituais dos integrantes das fábricas de software. 

As dificuldades humanas, como interação pessoal interna e entre as fábricas de 

software e gerenciamento das equipes, decorrem de os integrantes das fábricas de software ser 

colegas de aulas. O que pode causar conflitos no atendimento à hierarquia dos papéis. 

As dificuldades técnicas incluem dificuldades com o uso de linguagens de 

programação e de sistemas de gerenciamento de banco de dados e com a implementação e a 

integração dos componentes de software. De maneira geral, essas dificuldades têm como 

causa a falta de conhecimento no uso de linguagens e ambientes de programação, de 

implementação de sistemas e de definição de banco de dados. 

As dificuldades conceituais se referem ao entendimento do processo de negócio do 
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sistema de software desenvolvido e à definição dos requisitos desse sistema e das interfaces 

dos componentes. Essas dificuldades decorrem de falta de conhecimento prático na definição 

e na modelagem de sistemas de software como os desenvolvidos nos experimentos. 

 As soluções indicadas no Quadro 21 estão de acordo com o contexto de realização dos 

experimentos e de aplicabilidade prática definido para a proposta. Em situações reais em que 

não haveria o auxílio de uma equipe de apoio, como a existente nos experimentos, as fábricas 

de software poderiam ser auxiliadas por consultoria especializada. 

O Quadro 22 apresenta as principais vantagens indicadas pelos gerentes, integradores 

e desenvolvedores para a integração de fábricas de software por meio dos seus processos para 

o desenvolvimento cooperativo de projetos de software. A célula marcada com “X” significa 

que o papel indicou a vantagem que consta na linha correspondente. 

 

Indicada por  
Vantagem Gerentes Integradores Desenvolvedores 

Divisão de responsabilidades. X   
Agilidade no desenvolvimento do sistema de 
software. 

 X X 

Modularização e componentização do sistema de 
software. 

 X  

Desenvolvimento de componentes de software com 
baixo acoplamento e alta coesão. 

 X  

Aprendizado pelo estudo de novas tecnologias.  X X 
Aprendizado pela troca de conhecimento entre as 
fábricas de software. 

 X X 

Uso de padrões de documentos.  X X 
Sistematização na produção de código.   X 
Planejamento e organização pessoal. X X X 
Sistematização pelo uso de modelos de processos. X X X 
Facilidade de interação pessoal interna e entre as 
fábricas de software. 

X X X 

 
Quadro 22 - Vantagens da integração de processos 

 

As vantagens apresentadas no Quadro 22 auxiliam a justificar a integração de fábricas 

de software por meio de seus processos para o desenvolvimento cooperativo de software e 

que os modelos de processos e consequentemente os meta-modelos utilizados para defini-los 

possuíam informações suficientes para prover essa integração. Essas vantagens e as soluções 

indicadas no Quadro 21 podem ser utilizadas para definir o planejamento da integração das 

fábricas de software, no sentido de considerar o que é mais relevante para cada papel. 

O Quadro 23 contém um resumo dos resultados obtidos com a realização dos 

experimentos. Esses resultados estão agrupados de acordo com as variáveis do Quadro 19. 
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Variável Resultados 

 
Interação pessoal 
entre os 
integrantes das 
fábricas de 
software 

• Formas de interação pessoal utilizadas: reuniões, e-mail, mensagens online, 
documento colaborativo. 
• Interações pessoais presenciais por meio de reuniões são mais utilizadas nas 
fases iniciais do processo de desenvolvimento de software. 
• Interações pessoais não presenciais, com o uso de ferramentas 
computacionais, são mais utilizadas nas fases finais do processo de 
desenvolvimento de software. 
• Documento colaborativo foi muito utilizado a partir da fase de análise. 

 
 
 
 
 
Integração de 
artefatos de 
software 

• Dificuldades: localizar no documento todas as informações que precisam 
ser integradas e não ser possível editar um documento. 
• Causas das dificuldades: não uso dos padrões de documentos e não uso de 
ferramentas computacionais compatíveis na produção de documentos. 
• Não há diferenças relevantes em relação às dificuldades entre as fábricas de 
software que realizam suas atividades no mesmo dia e as que as realizam em 
dias distintos. 
• Padrões de documentos contribuem de maneira relevante para a integração e 
a revisão dos artefatos porque possuem estrutura e conteúdo semelhantes. 
• Padronização em termos de modelagem e de codificação do sistema agiliza 
a integração dos componentes de código e de banco de dados pela 
identificação mais rápida do conteúdo. 
• Compatibilidade entre as ferramentas computacionais usadas para produzir 
os artefatos facilita a integração dos artefatos e agiliza a revisão conjunta. 

 
 
Integração nas 
etapas do processo 
de 
desenvolvimento 
de software 

• Problemas na integração de artefatos são decorrentes do não uso de padrões 
de documentos e de uso de ferramentas computacionais incompatíveis. 
• A resolução dos problemas de integração ocorreu por: uso de padrões de 
documentos e de padronização nos artefatos, revisão conjunta, atividades de 
integração definidas no processo de desenvolvimento de software, definição da 
arquitetura do software iniciada na fase de análise. 
• As atividades de integração existentes no final de cada fase do processo de 
desenvolvimento contribuem para integrar os artefatos de software à medida 
que eles são produzidos e os problemas de integração são resolvidos na fase do 
processo em que são identificados. 

Mediadores de 
integração e 
protocolo de 
interação 

• Protocolos foram utilizados para sistematizar a troca de mensagens entre os 
objetos processo. 
• Mediadores foram utilizados para resolver incompatibilidades entre os 
modelos de processos e as ferramentas computacionais utilizadas para definir 
os artefatos de software. 

 
Arquitetura de 
processo 

• Os meta-modelos e os modelos de processos possuem informações 
suficientes para prover a integração de fábricas de software porque permitiram 
definir modelos, protocolo e mediadores que proveram a integração de 
processos e o desenvolvimento de projetos cooperativos de software. 

 
 
 
Objeto processo 

• A definição dos processos como objeto permitiu definir a comunicação 
entre os objetos processo como troca de mensagens. 
• Os atributos dos modelos estruturais do processo e dos seus componentes 
definidos como objetos permitiram padronizar as informações armazenadas 
sobre os mesmos. 
• Por meio das atividades e dos relacionamentos entre elas e do vínculo de 
um conjunto de atividades a um processo foram definidos os fluxos de 
seqüência e de mensagem dos processos. 

 
Quadro 23 - Resumo dos resultados dos experimentos para as variáveis 
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A seguir está a análise realizada a partir dos resultados apresentados no Quadro 23. A 

análise é feita de acordo com os seguintes agrupamentos: a) arquitetura de processo; b) 

integração; c) protocolo de interação e mediadores de integração de processos. 

a) Arquitetura de processo. A análise dos resultados relacionados à arquitetura de 

processo inclui o objeto processo, os modelos de processos da arquitetura operacional e os 

modelos de processos padrão da arquitetura de referência. 

Os objetos processo permitem definir os processos em termos de atributos e operações 

e de comunicação entre eles por troca de mensagens. Os atributos permitem caracterizar 

processos e seus componentes, agrupando-os em classes. As operações definem as ações que 

os objetos processo denominados atividades realizam. As propriedades da orientação a 

objetos possibilitam estabelecer visibilidade distinta às atividades exclusivas de cada fábrica 

de software das atividades realizadas pelas fábricas de software em conjunto. 

A Tabela 1 apresenta a contribuição dos modelos de processos para a integração das 

fábricas de software. A contribuição se refere à facilidade (escala: muito alta, alta, média, 

baixa, muito baixa) proporcionada por esses modelos para integrar módulos de software 

desenvolvidos por fábricas de software distintas compondo um único sistema. 

 

Tabela 1 - Contribuição dos modelos de processos 

 

 Contribuição (em %) 
 Muito alta Alta Média Baixa Muito baixa 
Gerentes 100 0 0 0 0 
Integradores 87,5 12,5 0 0 0 
Desenvolvedores 90 10 0 0 0 
 

Conforme a Tabela 1, para os gerentes e a maioria dos integradores e dos 

desenvolvedores a contribuição dos processos é muito alta. Para os gerentes, a avaliação da 

contribuição está relacionada à gerência e à coordenação das atividades. Para os integradores, 

se refere à integração dos artefatos nas diversas fases do processo de desenvolvimento. Para 

os desenvolvedores, está relacionada à modelagem e à implementação do sistema.  

Para os gerentes, os modelos de processos são utilizados como um guia geral para 

planejamento, gerenciamento e controle. As atividades de integração existentes no modelo de 

fluxo de seqüência do processo de desenvolvimento de software indicam quando a integração 

dos artefatos deve ser realizada. Esses artefatos indicam os resultados a serem alcançados em 

cada fase do processo de desenvolvimento de software. O planejamento e o cronograma do 

projeto são definidos considerando essas atividades e esses resultados. 
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Para os integradores, as atividades de integração possibilitam que problemas na 

integração dos artefatos sejam resolvidos na fase do processo de desenvolvimento em que eles 

são detectados, sem desencadear problemas para fases posteriores. Essas atividades também 

possibilitam consolidar um entendimento comum do sistema desenvolvido, cuja solução é 

incrementada à medida que o processo de desenvolvimento de software é realizado. 

 Para os desenvolvedores, os modelos de processos indicam quais atividades ou 

processos realizar em decorrência de acontecimentos. Por exemplo, há um processo de 

resolução de problemas para encaminhar problemas encontrados durante testes dos artefatos. 

Os modelos de processos padrão proveram uma base de processos comum às fábricas 

de software integradas e orientaram na forma e em quando realizar a integração dos artefatos. 

A forma de integração é auxiliada pelos padrões de documentos. Quando, é definido pelas 

atividades de integração existentes no processo de desenvolvimento de software e pelas 

integrações que ocorrem durante a realização das atividades desse processo. 

b) Integração. A integração inclui a integração de processos e de artefatos e as 

atividades de integração. 

Nos experimentos, a integração ocorreu de diversas formas: por meio de reuniões 

presenciais e virtuais; pela utilização de documento colaborativo para definir os serviços que 

um módulo de software necessita de um outro módulo implementado por outra fábrica de 

software; pelo uso de gerenciador de documentos para armazenar os padrões de documentos 

utilizados por todas as fábricas de software participantes do experimento; pela troca de 

mensagens e documentos entre as fábricas de software. 

Os objetos processo facilitaram a integração entre as fábricas de software por 

definirem os processos como objetos distribuídos que se comunicam pela troca de mensagens 

através de suas interfaces. Nessas interfaces atuam os protocolos que definem o formato das 

mensagens. Na realização dos experimentos, protocolos eram utilizados para enviar artefatos 

e mensagens internamente e entre as fábricas de software. 

Se fábricas de software integradas não utilizam a mesma sintaxe ou semântica para o 

protocolo é necessário um mediador. O mediador de protocolo estabelece a equivalência entre 

o protocolo da fábrica de software de origem e o protocolo correspondente na fábrica de 

software de destino, possibilitando a comunicação entre os objetos processo. 

A integração de artefatos inclui definir padrões de documentos para documentar os 

artefatos de software produzidos durante o processo de desenvolvimento de software e a 

compatibilidade entre ferramentas computacionais utilizadas para produzir os artefatos. O uso 

de padrões de documentos e a compatibilidade entre ferramentas facilitaram a revisão e a 
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integração dos documentos, por conterem informações semelhantes e por poderem ser 

editados por fábrica de software distinta da que produziu o documento. As adaptações 

realizadas internamente pelas fábricas de software nos padrões de documentos não geraram 

dificuldades na integração dos artefatos porque a estrutura básica desses padrões era mantida. 

A revisão conjunta dos artefatos pelas fábricas de software auxilia na detecção de 

inconsistências que podem influenciar na integração dos módulos do sistema. A resolução de 

inconsistências na fase em que são detectadas evita ou minimiza a ocorrência de problemas 

em etapas posteriores. O uso de padrões de documentos e de ferramentas computacionais 

compatíveis auxilia na realização das atividades de revisão porque os revisores estão 

familiarizados com a estrutura dos documentos e é possível editá-los. 

À medida que o projeto era realizado, as fábricas de software passaram a fazer uso 

mais intensivo de ferramentas computacionais em substituição às reuniões presenciais. Três 

aspectos são apontados para isso: as decisões mais complexas, nas quais a interação pessoal e 

presencial era importante, foram tomadas no inicio do projeto; as dificuldades para realizar 

reuniões presenciais; e as vantagens percebidas no uso das ferramentas computacionais. 

No Experrimento1, a partir da fase de projeto as fábricas de software utilizaram 

intensamente uma ferramenta computacional de documento colaborativo. Esse documento foi 

organizado em partes, contendo uma seção de informações e decisões gerais sobre o 

andamento do projeto, o fluxograma geral de negócio do sistema a ser implementado e um 

quadro para a definição das chamadas entre os módulos do sistema. Esse quadro era composto 

por: módulo requisitante do serviço, módulo requisitado, descrição da interface do 

componente, argumentos e retorno das mensagens e a indicação se o serviço já havia sido 

implementado. 

O Gráfico 1 apresenta um comparativo da importância atribuída pelos gerentes, 

integradores e desenvolvedores às atividades de integração por fase do processo de 

desenvolvimento de software. Importância se refere à contribuição dessas atividades na 

integração dos artefatos, no sentido se elas propiciam a integração dos artefatos à medida que 

eles são produzidos e a integração dos módulos do sistema. 

De acordo com o Gráfico 1, as atividades de integração têm importância muito alta 

para todos os papéis e em todas as fases do processo de desenvolvimento de software, exceto 

na implementação. A atribuição de importância menor à integração nessa fase se justifica 

pelos artefatos serem integrados à medida que são produzidos. Assim, muitos problemas na 

integração dos componentes de software são resolvidos antes da fase de integração dos 

módulos do sistema e mesmo antes da integração dos componentes de software em módulos. 
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requisitos análise projeto arquitetura implementação integração

sistema

gerentes

integradores

desenvolvedores

 
 

Gráfico 1 - Importância das atividades de integração no processo de desenvolvimento 

 

A integração dos documentos de entidade-relacionamento do banco de dados 

produzidos pelas fábricas de software no Experimento 1 exemplifica como a integração de 

artefatos ocorreu. As fábricas de software definiram uma padronização para nomear tabelas e 

campos do banco de dados que foi utilizada para definir os documentos de entidade-

relacionamento dos módulos do sistema. Esses documentos foram integrados gerando um 

modelo único. No modelo integrado, uma legenda foi utilizada para identificar as tabelas 

exclusivas de cada fábrica e as que possuíam uso compartilhado, facilitando na previsão do 

impacto que alterações em tabelas e campos poderiam gerar. 

A existência de atividades de integração no final de cada fase do processo de 

desenvolvimento de software favorece a correção de falhas na elaboração dos artefatos e das 

diferenças de entendimento do processo de negócio. Isto porque, para que os artefatos 

pudessem ser integrados era necessário resolver problemas e incompatibilidades entre os 

mesmos. Em decorrência das atividades de integração, muitos problemas foram solucionados 

na fase em que ocorriam, sem estender-se e gerar problemas em fases subseqüentes. 

A definição da arquitetura do sistema software paralela às fases do processo de 

desenvolvimento de software age como um guia para orientar a integração dos artefatos. As 

interfaces de integração dos componentes de software foram definidas juntamente com a 

elaboração da arquitetura do sistema de software que iniciou na fase de requisitos. 

Na etapa de requisitos foram definidos os módulos gerais do sistema, os quais foram 

organizados em interface, lógica de negócio e acesso a dados, correspondendo a uma 

arquitetura em três camadas. Na etapa de análise, cada fábrica de software definiu os 

componentes de software desses módulos. Na etapa de projeto foram definidos os fluxos de 
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dados e as mensagens trocadas entre os componentes dos módulos. Na etapa de arquitetura, os 

documentos de arquitetura dos módulos foram complementados e um documento único foi 

elaborado, integrando as arquiteturas dos módulos em uma arquitetura única do sistema. 

Assim, a arquitetura do software evoluiu à medida do desenvolvimento do projeto, 

sendo progressivamente incrementada. Esse aspecto, vinculado às atividades de integração 

definidas no final de cada fase do processo de desenvolvimento de software, auxiliou para que 

os artefatos fossem integrados à medida que eram produzidos, facilitando a integração dos 

módulos do sistema e o desenvolvimento evolutivo do sistema a partir de um protótipo. 

O Gráfico 2 apresenta um comparativo da importância atribuída pelos gerentes, 

integradores e desenvolvedores à interação pessoal nas fases do processo de desenvolvimento 

de software. Importância se refere à contribuição da interação pessoal para a realização das 

atividades e para alcançar os objetivos do projeto, no sentido de minimizar dificuldades e 

agilizar a realização das atividades em decorrência da troca de mensagens. 

 

requisitos análise projeto arquitetura implementação integração

sistema

gerentes

integradores

desenvolvedores

 
 

Gráfico 2 - Importância da interação pessoal nas fases do processo de desenvolvimento 

 

As informações do Gráfico 2 indicam que todos os papéis atribuíram importância 

menor à interação pessoal na fase de implementação do sistema. Isto permite deduzir que: 

a) Os artefatos de requisitos, análise, projeto e arquitetura do sistema continham 

informações suficientes para codificar o sistema, incluindo as interfaces entre os componentes 

de software e o fluxo geral do processo de negócio. 

b) Na fase de implementação havia menor quantidade de problemas para serem 

resolvidos entre as fábricas de software, isto porque a integração dos artefatos e a revisão 
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conjunta iniciaram na fase de requisitos e os problemas eram resolvidos à medida que eram 

encontrados. 

c) Muitas dúvidas técnicas foram resolvidas com a realização das provas de conceitos, 

com a implementação de protótipo do sistema e com o treinamento dos desenvolvedores. 

Essas atividades foram realizadas internamente em cada fábrica de software. 

Uma prova de conceito denomina um modelo prático para representar aspectos 

teóricos. Nos experimentos, esse modelo definiu uma solução simplificada e parcial do 

sistema de software, denominada protótipo do sistema, utilizando as mesmas tecnologias e 

padrão arquitetural do sistema de software. O protótipo continha um pequeno conjunto de 

funcionalidades consideradas representativas do sistema. Na implementação do sistema, ao 

protótipo foram acrescidas as demais fucionalidades definidas. O conhecimento adquirido 

pelos integradores na realização da prova de conceitos foi repassado aos demais integrantes da 

fábrica de software sob a forma de treinamento antes da implmentação do sistema. 

d) A elaboração de um documento único da arquitetura do software incluindo todos os 

módulos do sistema forneceu uma visão geral do sistema de software em termos de módulos, 

componentes, relacionamentos e troca de mensagens. 

e) A definição do fluxo geral do processo de negócio do sistema de software auxiliou 

no entendimento comum do sistema, na divisão de funcionalidades para os módulos e na 

definição das interações entre os diversos módulos de software. 

A Tabela 2 apresenta a importância atribuída por gerentes, integradores e 

desenvolvedores às principais formas de interação pessoal utilizadas. Importância se refere à 

contribuição dessas formas na realização das atividades, incluindo a facilidade na troca de 

informações e a agilidade na resolução de problemas. As escalas “baixa” e “muito baixa” não 

constam na Tabela 2 porque não foram utilizadas nas respostas fornecidas pelos pesquisados. 

 

Tabela 2 - A importância das formas de interação pessoal 

 

Importância (% de pessoas) 
Muito alta Alta Média Forma de interação 

gerentes integradores 
desenvol-
vedores gerentes integradores 

desenvol-
vedores gerentes integradores 

desenvol-
vedores 

Reuniões pessoais 100 90 50 0 5 50 0 5 0 
Mensagens por e-mail 70 70 30 25 20 60 5 10 10 
Mensagens online 50 85 50 30 15 50 20 0 0 
Reuniões entre fábricas 90 100 20 10 0 80 0 0 0 
Reuniões internas 

90 85 15 5 15 70 5 0 15 
Documento colaborativo 50 100 90 50 0 10 15 0 0 
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Os valores indicados na Tabela 2 representam as respostas em termos percentuais, por 

papel e escala de importância. Por exemplo, a somatória dos valores para “muito alta”, “alta” 

e “média” para reuniões pessoais para os gerentes totaliza 100%. 

De acordo com a Tabela 2, todos os gerentes atribuíram importância muito alta para as 

interações pessoais que representam reuniões pessoais, reuniões internas às fábricas de 

software e reuniões entre as fábricas de software. Às reuniões pessoais, que se referem ao 

encontro entre algumas pessoas de maneira informal, é atribuída importância maior pela 

facilidade de ocorrência e por permitirem a resolução imediata de problemas e a tomada de 

decisões. As reuniões internas e entre fábricas, apesar de permitirem interação semelhante às 

reuniões pessoais, dependem, normalmente, de agenda para serem realizadas. 

Ainda de acordo com a Tabela 2, para os integradores, as reuniões entre as fábricas de 

software e o documento colaborativo são os recursos mais importantes para a troca de 

informações. As reuniões permitem a discussão de assuntos que abrangem todas as fábricas 

de software e a tomada de decisões em conjunto. O documento colaborativo é um registro das 

solicitações entre as fábricas de software e do acompanhamento dessas solicitações. Os 

integradores atribuíram importância muito alta para a interação pessoal na fase de integração 

do sistema pela necessidade de trocar informações. 

Para os desenvolvedores, como apresentado na Tabela 2, o documento colaborativo foi 

considerado o recurso mais importante para a troca de mensagens por facilitar o registro e a 

consulta de solicitações entre fábricas de software. Em seguida, estão reuniões pessoais e 

troca de mensagens online por permitem a resolução de problemas e dificuldades que 

demandam solução imediata, como os relacionados às dúvidas técnicas. 

A definição de reuniões internas para a verificação de problemas e a divulgação dos 

resultados, das decisões e da evolução do projeto auxiliou na resolução de conflitos de 

relacionamento. Outro aspecto importante foi estabelecer que as decisões tomadas 

internamente à fábrica de software por uma das equipes deveriam ser aceitas pelas demais 

equipes da respectiva fábrica de software. As equipes tinham autonomia de decisão, desde que 

não fossem contraditórias às suas decisões anteriores ou de outras equipes. 

O uso efetivo dos modelos de processos e de ferramentas computacionais para troca de 

mensagens auxiliou na resolução de dificuldades geradas pela distância temporal pelo fato de 

duas fábricas de software realizar as suas atividades às quartas-feiras e outras duas às sextas-

feiras. Essas ferramentas provêem agilidade e interação em situações em que comunicação em 

tempo real e realização de reuniões presenciais nem sempre são possíveis. 

Diversas formas de interação pessoal indicadas na Tabela 2 estão relacionadas ao uso 
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de ferramentas computacionais. A Tabela 3 apresenta a periodicidade de uso dessas 

ferramentas. Nessa tabela, as ferramentas são genericamente definidas como e-mail, interação 

online e documento colaborativo. Esta maneira de denominação foi adotada porque como, 

consta na Subseção 5.2.2, vários sistemas foram utilizados para e-mail e troca de mensagens 

em tempo real, exceto o uso do Google Docs para documento colaborativo. 

 

Tabela 3 - Periodicidade de uso de ferramentas computacionais para interação pessoal 

 

e-mail (%) Interação online (%) documento colaborativo (%) Periodicidade de 
uso 

gerentes 
integra- 
dores 

desenvol-
vedores gerentes 

integra- 
dores 

desenvol- 
vedores gerentes 

integra- 
dores 

desenvol- 
vedores 

1 vez semana 50 70 70 30 70 50 100 50 80 
2 a 3 vezes semana 0 10 25 0 30 0 0 50 20 
3 a 4 vezes semana 0 0 5 0 0 0 0 0 0 
Final das fases 50 20 0 65 0 0 0 0 0 
1 a 2 vezes projeto 0 0 0 0 0 50 0 0 0 
3 a 4 vezes projeto 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

 

Os valores indicados na Tabela 3 representam os tipos de ferramentas computacionais 

utilizadas e a periodicidade de uso, de acordo com gerentes, integradores e desenvolvedores. 

O percentual 100% é obtido com a soma dos valores de cada coluna dessa tabela. 

De acordo com a Tabela 3, os integradores utilizavam documento colaborativo e 

interações online com periodicidade semanal ou superior. Isto porque a troca de mensagens 

ocorria também com as fábricas de software que desenvolviam atividades em dias da semana 

distintos e fora do horário de trabalho destinado a cada fábrica de software. 

c) Protocolo e mediadores. O protocolo de interação foi utilizado para a comunicação 

entre os objetos processo, incluindo o envio de artefatos e de informações internamente às 

fábricas de software e entre elas. Os mediadores auxiliaram na integração dos modelos de 

processos. A seguir exemplos de uso do protocolo durante a realização dos experimentos: 

a) Utilizando como interface uma atividade na fase de testes do processo de 

desenvolvimento de software, o testador enviou para um desenvolvedor um documento 

contendo falhas em um componente de software. O envio foi realizado por meio de protocolo 

para a interface de uma atividade da fase de implementação desse processo. 

b) Utilizando como interface uma atividade na fase de implementação do processo de 

software, um programador enviou para um integrador mensagem informando a correção das 

falhas do componente e o seu armazenamento no repositório. O envio foi realizado por meio 

de protocolo para a interface de uma atividade da fase de testes desse processo. 

c) Utilizando como interface a última atividade da fase de análise do processo de 
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desenvolvimento de software, cada fábrica de software enviou, por meio de protocolo, os 

artefatos de análise de software para atividade da fase de projeto desse processo. 

d) Utilizando como interface uma atividade da fase de requisitos do processo de 

desenvolvimento de software, uma fábrica de software enviou, por protocolo, um comunicado 

de reunião à interface da mesma atividade desse processo das outras fábricas de software. 

e) Utilizando uma atividade da fase de projeto do processo de desenvolvimento de 

software como interface, uma fábrica de software enviou, por meio de protocolo, à interface 

da mesma atividade de outra fábrica, documento com os serviços a serem implementados. 

f) Utilizando como interface uma atividade da fase de projeto, uma fábrica de software 

enviou, por meio de protocolo, à interface da mesma atividade de outra fábrica de software 

um documento informando o formato XML dos serviços solicitados. 

As Figuras 57 e 58 exemplificam a atuação do protocolo por meio de diagramas de 

seqüência da UML. Nestas figuras, “p1” e “p2” significam processo de desenvolvimento de 

software. A troca de mensagens ocorre por interfaces nas atividades desses processos. 

A Figura 57 apresenta a seqüência de mensagens por meio de protocolo para 

encaminhar ajustes que devem ser feitos em um determinado artefato de software. 

 

 
Figura 57 - Seqüência de mensagens para a revisão de um artefato 

informar problema(Integrador A; Integrador B; 

artefato 1; descrição do problema) 

informar solução(Integrador B; Integrador A; 

artefato 1; descrição solução)

Informar decisão (Integrador A; Integrador B; 
mensagem de solução não aceita; justificativa) 

negociar solução(Integrador A; Integrador B; 

artefato 1; proposta de solução)

negociar proposta(Integrador B; Integrador A; 

artefato 1; ajustes na proposta) 

informar decisão (Integrador A; Integrador B; 

artefato 1; solução aceita) 

solicitar proposta(Integrador B; Integrador A; 

artefato 1; solicitar proposta de solução) 

enviar artefato(Integrador A; Integrador B; artefato 1) 

p2 Fábrica de Software B p1 Fábrica de Software A 



 

 

159 

A Figura 58 apresenta a troca de mensagens por meio de protocolo que uma fábrica de 

software utiliza para informar outra fábrica de software a data e o horário de uma reunião. 

 

 
Figura 58 - Seqüência de mensagens para comunicar uma reunião 

 

O uso de diagrama de seqüência permite visualizar a seqüência das interações ou da 

troca de mensagens entre os objetos processo no tempo, explicitando todas as mensagens 

trocadas e o seu formato. Esses diagramas podem ser utilizados para verificar a necessidade 

de mediadores de protocolos, isto porque cada fábrica de software verifica as mensagens que 

receberá e se há conflitos entre a sintaxe e/ou a semântica do protocolo que envia a mensagem 

e da sua interpretação na interface de destino. 

Nos experimentos, apesar de os mediadores não terem sido automatizados, a definição 

conceitual da atuação dos mesmos estava presente durante a realização das atividades de 

integração e durante a realização de todas as atividades do processo de desenvolvimento de 

software. Quando necessário essa definição era utilizada pelos atores. 

Mediadores de termos e definições foram utilizados para tratar as diferenças entre os 

termos utilizados pelas fábricas de software na definição do processo de negócio do software 

desenvolvido. Por exemplo, no Experimento 1, uma das fábricas de software utilizou o termo 

insumo e outra o termo matéria prima para definir os componentes para produzir cerveja. 

Mediadores de termos e conceitos também foram utilizados para relacionar definições 

dos modelos de processos padrão com as utilizadas pelas fábricas de software. Por exemplo, 

definir as características do sistema como equivalente a elicitar os requisitos do sistema. 

Nos experimentos, mediadores de protocolo não foram necessários porque não havia 

distinção sintática e semântica nos protocolos utilizados para prover a comunicação entre os 

objetos processo das fábricas de software participantes dos experimentos. 

Mediadores de sistemas de informação foram utilizados para tratar incompatibilidades 

entre ferramentas computacionais utilizadas para modelar e documentar os artefatos. Como 

p2 Fábrica de Software B 

informar reunião(Gerente A; Gerente B; 

ajustes no cronograma; dia 18/02/2008 às 9h) 

confirmar reunião(Gerente A; Gerente B; 

confirmado data e horário de reunião) 

p1 Fábrica de Software A
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esses mediadores não foram automatizados, a sua atuação consistia na edição do artefato na 

ferramenta computacional que originou o artefato e na geração de versão compatível com a 

ferramenta computacional utilizada para editar ou visualizar esse artefato. 

 

 

5.7 As conclusões dos experimentos 

 

As conclusões expostas nesta seção foram obtidas a partir dos resultados dos 

experimentos e se aplicam às fábricas de software de pequeno porte que utilizam a arquitetura 

de processo proposto neste trabalho e se integram com o objetivo de desenvolver projetos 

cooperativos de software. 

Os resultados obtidos com a realização dos experimentos permitem deduzir que: 

a) As informações contidas na arquitetura conceitual foram suficientes para definir os 

modelos de processos da arquitetura operacional. Isto porque, a partir dos meta-modelos 

foram definidos modelos de processos padrão da arquitetura de referência e esses modelos 

foram especializados por cada uma das fábricas de software, definindo os modelos da 

arquitetura operacional para a realização de projetos de software. 

b) Utilizando a arquitetura operacional, as fábricas de software integradas realizaram 

um projeto de software de acordo com o planejamento, o custo e o cronograma do projeto. Os 

módulos de software desenvolvidos por fábricas de software distintas foram integrados em 

um único sistema de software. Assim, a arquitetura de processo propiciou a integração de 

fábricas de software para o desenvolvimento cooperativo de um sistema de software. Isto 

porque, fábricas de software utilizando os modelos de processos da arquitetura operacional 

desenvolveram módulos de software que foram integrados compondo um único sistema. 

A análise dos resultados dos experimentos permite identificar uma relação de 

dependência entre as variáveis observadas no experimento. Esse relacionamento tem como 

premissa que alterações nas variáveis independentes geram alterações nas variáveis 

dependentes. No contexto deste trabalho, a integração de artefatos e as atividades de 

integração são as variáveis dependentes. Elas são influenciadas pelas outras variáveis, como a 

interação entre os integrantes das fábricas de software e o uso de protocolos e mediadores de 

integração. 

Desta forma, existência e uso de padrões de documentos, compatibilidade entre 

ferramentas computacionais, padronizações para modelagem e codificação influenciam na 

integração dos artefatos. Modelos de processos padrão, mediadores de integração, protocolos 
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de interação, recursos tecnológicos para a troca de mensagens e interação pessoal entre os 

integrantes das fábricas de software influenciam nas atividades de integração. 

O Quadro 24 apresenta os requisitos considerados relevantes no preparo de equipes e 

de fábricas de software a serem integradas por meio da arquitetura de processo. As visões do 

RM-ODP (ISO/IEC, 1996) são utilizadas para definir os agrupamentos desses requisitos. 

Os requisitos do tipo empresa estão relacionados às habilidades técnicas, humanas e 

conceituais dos atores, às atividades que eles realizam e às políticas que estão sujeitos. Os 

requisitos do tipo informação estão relacionados aos artefatos produzidos. Os requisitos do 

tipo tecnologia se referem aos sistemas de informação e ferramentas computacionais e à infra-

estrutura de suporte ao desenvolvimento de software. Os requisitos do tipo engenharia estão 

relacionados à estrutura de distribuição e comunicação entre os processos. Os requisitos do 

tipo computação se referem à automação dos processos e da mediação entre processos. 

 

Tipo Requisitos 
 

 
 
 
 
 
Empresa 

• Conhecimento das tecnologias utilizadas e de modelagem e 
implementação de sistemas de software. 
• Conhecimento do processo de negócio do sistema a ser desenvolvido. 
• Habilidades para trabalho em equipe, negociação, resolução de 
problemas e tomada de decisão. 
• Modelos de processos padrão e modelos de processos especializados. 
• Atividades de integração definidas no final das fases do processo de 
desenvolvimento de software. 
• Integrações que ocorrem durante a realização das atividades dos 
processos do ciclo de vida de software. 
• Revisão conjunta dos artefatos de software pelas fábricas de software. 

 
 
Informação 

• Padrões de documentos. 
• Padronização para modelagem e codificação dos artefatos de software. 
• Definição da arquitetura de software paralela às fases do processo de 
desenvolvimento de software. 
• Integração dos artefatos de software à medida que são produzidos. 

 
Engenharia 

• Distribuição dos servidores de processos. 
• Definição dos mediadores de integração e dos protocolos de interação 
entre processos. 

 
Computação 

• Ferramentas computacionais para automatizar mediadores, protocolos e 
gerenciamento dos processos. 
• Sistemas de informação para automatizar a realização de atividades. 

 
 
Tecnologia 

• Compatibilidade entre ferramentas computacionais para documentar os 
artefatos de software. 
• Infra-estrutura condizente com as necessidades do projeto. 
• Ferramentas para auxílio à realização das atividades, para modelagem e 
desenvolvimento do sistema e para a troca de mensagens. 

 
Quadro 24 - Requisitos relevantes na integração de processos 
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A diversidade dos requisitos apresentados no Quadro 24 auxilia a justificar que a 

integração dos processos está relacionada a outros tipos de integração. Na integração de 

processos, as equipes de fábricas de software distintas se integram por meio de objetivos e 

interesses de negócio e interagem para a troca de informação, conhecimento e artefatos; a 

integração de artefatos ocorre desde a definição dos requisitos até a integração dos módulos 

do sistema; e há a integração de sistemas de informação para o acesso compartilhado a dados 

e a compatibilidade de ferramentas computacionais para que artefatos possam ser integrados. 

 

 

5.8 Recomendações para usos reais da arquitetura de processo 

  

As recomendações para uso da arquitetura de processo proposta em situações reais de 

desenvolvimento de software são definidas a partir dos resultados dos experimentos. Nesta 

seção é referida como situação real a existência de cliente que utilizará o sistema de software 

produzido, as fábricas de software estarem sujeitas à legislação vigente e a manter-se 

financeiramente e o sistema de software ter um ciclo de vida, podendo incluir manutenção e 

suporte durante a sua operação. Essas recomendações são apresentadas a seguir: 

a) Definir os modelos de processos da arquitetura operacional. A partir dos 

modelos de processos padrão da arquitetura de referência definir os modelos de processos da 

arquitetura operacional de acordo com as características da fábrica de software. Se a fábrica 

de software ou as fábricas de software integradas já possuem implantada a arquitetura 

operacional, especializar esses modelos de acordo com as características do projeto de 

software que será desenvolvido cooperativamente. 

b) Definir os mediadores e os protocolos. Definir os mediadores para tratar as 

diferenças entre os termos do vocabulário que é peculiar ao domínio e ao contexto de cada 

fábrica de software, entre os modelos de processos das fábricas de software integradas e entre 

as ferramentas computacionais utilizadas. Definir os protocolos de interação por meio da 

especificação do formato das mensagens trocadas entre os objetos processo. 

c) Treinar as equipes. Realizar treinamento técnico, de negócio e de uso de 

processos, incluindo conhecimento do negócio do sistema a ser desenvolvido, ferramentas 

computacionais e tecnologias utilizadas para desenvolver o sistema de software. O 

treinamento visa homogeneizar o conhecimento dos integrantes das fábricas de software para 

agilizar o desenvolvimento do projeto de software e reduzir problemas na modelagem, na 

implementação e na integração dos artefatos de software. 
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 d) Definir a forma de segmentação do sistema a ser desenvolvido. A segmentação 

do sistema define a responsabilidade de cada fábrica de software no projeto de software. O 

sistema de software pode ser segmentando de maneiras distintas, por exemplo, por: módulos, 

componentes, funcionalidades, serviços, etapas do processo ou por tipo de atividade. 

Na segmentação em módulos, componentes, funcionalidades e serviços, cada fábrica 

de software realiza desde a definição dos requisitos até a realização de testes de integração, 

incluindo todo o processo de desenvolvimento de software. Na segmentação por etapas do 

processo ou tipo de atividade, as fábricas de software realizam processos ou atividades 

específicas, como análise, arquitetura do sistema, testes, definição de interface humano-

computador, implementação da lógica de negócio e definição do banco de dados. 

 e) Estabelecer requisitos de qualidade para os processos e os artefatos de 

software e definir o modelo de qualidade adotado. Os requisitos de qualidade e o modelo a 

ser adotado podem ser determinados pelo cliente ou pelas próprias fábricas de software em 

conjunto. A verificação da garantia da qualidade pode ser feita por equipes internas às 

fábricas de software, equipe intra-fábricas ou equipe externa. Processos específicos - como os 

processos de auditoria, de garantia da qualidade, de verificação e de validação da NBR 

ISO/IEC 12207 (ABNT, 1998) - podem ser definidos para auxiliar no controle e na garantia 

de atendimento aos requisitos de qualidade estabelecidos. 

 f) Definir a forma de interação com o cliente. Os contatos com o cliente e deste com 

as fábricas de software podem ser feitos, por exemplo: com uma fábrica de software 

específica que foi escolhida por critérios pré-estabelecidos; pela equipe de gerência geral do 

projeto que faz a intermediação entre o cliente e as demais fábricas de software; por uma 

equipe composta por representantes das fábricas de software integradas. 

g) Estabelecer a forma de operação e manutenção do sistema. Definir os 

responsáveis, a forma e os processos de manutenção do sistema e de suporte ao cliente 

durante a operação do sistema. Os processos de manutenção e de operação da NBR ISO/IEC 

12207 (ABNT, 1998) podem ser utilizados para definir esses processos para as fábricas de 

software integradas. 

h) Definir a autoria do sistema de software. Definir de quem são os direitos autorais 

dos serviços, componentes e módulos de software desenvolvidos por cada uma das fábricas de 

software integradas. A propriedade pode ser, por exemplo, cada fábrica de software é 

responsável pelo que definiu e/ou implementou, do conjunto de fábricas de software que 

participam do projeto ou mesmo do pólo tecnológico que as fábricas de software residem. 
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6 Conclusão 

 

Este capítulo contém um resumo das contribuições deste trabalho, as considerações 

finais que complementam as conclusões dos experimentos que foram apresentadas na Seção 

5.7 e os trabalhos de pesquisa indicados como complementares a este. 

O objetivo principal deste trabalho é definir uma arquitetura de processo baseada na 

orientação a objetos para integrar fábricas de software para o desenvolvimento cooperativo de 

software. Para alcançar esse objetivo, uma arquitetura de processo foi definida por meio de 

um método e com o uso de conceitos da orientação a objetos, de arquitetura e de processo de 

desenvolvimento de software e das visões do RM-ODP (ISO/IEC, 1996). Para avaliar a 

arquitetura de processo proposta, dois experimentos foram realizados e dados foram obtidos. 

Esses dados foram analisados gerando resultados, conclusões e recomendações para usos reais 

da arquitetura de processo proposta. 

 

 

6.1 Resumo das contribuições 

 

As contribuições deste trabalho estão relacionadas a processo e fábrica de software e 

são: o objeto processo, o protocolo, a arquitetura de processo, as visões, os meta-modelos, os 

modelos, os mediadores, os componentes do processo, o método para definir a arquitetura de 

processo e o modelo conceitual e o conceito de fábrica de software. 

O objeto processo fornece a fundamentação para a sintaxe e a semântica para 

representar processos e os seus componentes como objetos. Do objeto processo são obtidos os 

conceitos notacionais que compõem o vocabulário básico para definir e representar os meta-

modelos e os modelos da arquitetura de processo. Os objetos processo se comunicam, trocam 

mensagens, por meio de protocolos que atuam nas suas interfaces. Os protocolos definem o 

formato para a comunicação entre os objetos processo. 

A arquitetura de processo fornece uma representação sintática e semântica dos 

processos de uma fábrica de software de acordo com visões. Essa sintaxe e semântica formam 

uma espécie de linguagem que é utilizada considerando com o domínio e o contexto de cada 

fábrica de software e é complementada pelas linguagens utilizadas para representar os 

modelos de processos. Compondo, assim, um núcleo sintático e semântico para que fábricas 

de software definam e estruturem os modelos dos seus processos em uma arquitetura. 
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As visões da arquitetura de processo possibilitam observar os processos de acordo 

com abstrações, a partir de suas características e requisitos, que representam os objetivos e os 

interesses dos diversos participantes de uma fábrica de software baseada em processos. Essas 

abstrações são representadas por meio de modelos que compõem a arquitetura de processo. 

Os meta-modelos e os modelos representam os processos e os seus componentes em 

termos de domínio e contexto, de estrutura, comportamento, relacionamentos e comunicação 

entre objetos. Os modelos de processos facilitam a integração de fábricas de software porque 

eles fornecem uma base comum, que são os modelos de processos padrão, para que as 

fábricas de software definam a sua arquitetura de processo e pela existência de mediadores. 

Os mediadores possibilitam a integração de arquiteturas de processo quando há 

distinções nas definições dos seus modelos de processos, nos protocolos e nas ferramentas 

computacionais utilizadas para gerenciar os processos e realizar as suas atividades. 

Os componentes dos processos são definidos com base no que é essencial para definir, 

compor e executar um processo. Para o contexto de aplicação deste trabalho atividade, 

artefato, recurso, papel que instancia ator e política que também representa controle e métrica 

são os elementos considerados essenciais à definição, composição e execução de um 

processo. A definição desses componentes depende, por exemplo, dos requisitos e do tipo de 

processo, do modelo de qualidade usado e de características do desenvolvimento de software. 

De cada etapa do método proposto são obtidos modelos da arquitetura de processo em 

níveis de abstração e de detalhes distintos. Da primeira etapa do método são definidos meta-

modelos conceituais a partir dos quais são obtidos os modelos de processos padrão e destes os 

modelos para realizar um projeto de software. O método pode ser utilizado para especializar 

modelos da arquitetura de referência ou operacional para domínios e contextos específicos. Os 

integrantes de uma fábrica de software podem observar o domínio da arquitetura de processo 

usando os mesmos meta-modelos da arquitetura conceitual, mas a partir de objetivos e 

interesses distintos e os modelos da arquitetura de referência e operacional refletem essas 

diferenças. 

O modelo conceitual proposto para fábrica de software com base nas visões do RM-

ODP e processos permite representar a fábrica de software como um conjunto de objetos 

processo distribuídos e conceituá-la como um ambiente de desenvolvimento de software 

baseado em processos. Ter processos como base torna a fábrica de software menos suscetível 

às mudanças tecnológicas e de negócio. Isto porque, os processos podem ser especializados de 

acordo com essas mudanças, mas a sua estrutura básica é mantida. Possibilitando, assim, 

sistematizar atividades e procedimentos e incorporá-los à cultura organizacional. 
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6.2 Considerações finais 

 

No desenvolvimento de sistemas de informação o uso de objetos simplifica a 

complexidade desses sistemas por tratá-los como uma composição de partes, que são objetos 

que encapsulam dados e comportamento e se comunicam. Assim, utilizado a orientação a 

objetos para desenvolver um sistema de informação, inicialmente são identificados os objetos 

e, posteriormente, a estrutura e o comportamento desses objetos são definidos e detalhados. 

De maneira análoga, utilizando a orientação a objetos para definir processos, os processos são 

identificados com objetos abstraindo os seus componentes. Posteriormente, os processos são 

detalhados, definindo-se os seus componentes como objetos. Em seguida, são definidos 

atributos, comportamento e relacionamentos para os objetos processo, que são os processos e 

os seus componentes, e o protocolo para a troca de mensagens entre eles. 

A arquitetura de processo fornece uma sintaxe e uma semântica que permitem analisar 

a complexidade dos processos e representar os seus modelos em níveis distintos de abstração 

e de detalhes e agrupar esses modelos em visões que representam os diversos objetivos dos 

interessados nessa arquitetura. 

O uso de visões na definição da arquitetura de processo e da fábrica de software 

possibilita definir conjuntos de modelos de acordo com objetivos específicos. A fábrica de 

software é definida a partir das visões informação, infra-estrutura, qualidade, processo e 

negócio. A arquitetura de processo implementa a visão processo definida para a fábrica de 

software por meio das visões estrutural, comportamental, organizacional e automação. Os 

modelos de processos que compõem as visões da arquitetura de processo operacional definem 

uma fábrica de software baseada em processo. 

O uso do MOF para organizar a arquitetura de processo possibilitou definir os 

modelos para representar as visões dessa arquitetura em níveis distintos de abstração e de 

detalhes. Desta forma, a arquitetura de processo é representada por uma arquitetura conceitual 

composta por meta-modelos de processos, por uma arquitetura de referência composta por 

modelos de processos padrão e por uma arquitetura operacional composta por modelos de 

processos, em conjunto ou individualmente. Os modelos de processos da arquitetura 

operacional são instanciados por meio de um projeto de software, definindo o que se 

denominou neste trabalho de arquitetura instanciada. 

A troca de mensagens interliga os objetos processo. A interação entre objetos processo 

é realizada por meio das suas interfaces conectadas por uma via de comunicação. Um objeto 

processo envia uma mensagem, de acordo com um protocolo, que é interpretada pelo objeto 
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processo para quem a mensagem se destina. Para haver essa interpretação, um mediador de 

protocolos pode ser necessário. 

Em termos conceituais, como proposto neste trabalho, o protocolo define o formato da 

mensagem. Na implementação da visão computação da arquitetura de processo, o protocolo 

abrange o formato das mensagens e os métodos para implementá-las. Os métodos são 

responsáveis por alterar e acessar atributos dos objetos. Por exemplo, ao receber uma 

mensagem para comunicar uma reunião entre os gerentes das fábricas de software é 

automaticamente realizada a inserção desse comunicado na agenda desses gerentes. 

O uso de diagramas de seqüência da UML para representar a seqüência de mensagens 

trocadas entre os objetos processo permite visualizar a interação entre esses objetos no tempo. 

Esses diagramas podem ser utilizados para o gerenciamento manual ou automático das 

interações e para definir os mediadores necessários para a interação entre os protocolos. 

A integração entre processos é auxiliada por mediadores que atuam quando há 

distinções entre as definições nos modelos de processo, incluindo o vocabulário do domínio e 

do contexto da arquitetura de processo, e nos protocolos para comunicação entre os processos. 

O uso de mediadores permite que os modelos de processos padrão da arquitetura de 

referência sejam especializados de acordo com características e particularidades de cada 

fábrica de software. Os mediadores atuam para que a integração ocorra apesar das distinções 

entre a arquitetura operacional das fábricas de software integradas. Assim, a fábrica de 

software pode manter a sua cultura organizacional e utilizar o seu conhecimento histórico de 

projetos quando se integra com outras fábricas por meio da arquitetura de processo. 

Os experimentos auxiliaram a verificar que a existência de uma equipe de gerência 

geral composta por gerentes das fábricas de software integradas facilita a tomada de decisões 

estratégicas no âmbito do projeto ou que envolvam as fábricas de software integradas de 

maneira geral. Essa equipe também coordena o projeto como um todo e é responsável pelo 

acompanhamento do cronograma geral do projeto. 

Os experimentos também auxiliaram a verificar que a arquitetura de processo favorece 

o reuso de artefatos e o desenvolvimento de software centrado em arquitetura. Artefatos 

foram reusados no âmbito de cada experimento, como ocorreu com os componentes de 

software e os documentos gerados nas provas de conceitos e os padrões de documentos. 

Centrado em arquitetura, porque a definição da arquitetura do software iniciou na fase de 

requisitos e foi finalizada na fase de arquitetura, orientando o desenvolvimento do sistema de 

software até a fase de integração dos seus módulos. 

O objetivo da arquitetura de processo definida neste trabalho é prover a integração de 
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fábricas de software para que desenvolvam projetos cooperativos de software. Porém, a 

arquitetura de processo pode ser utilizada pelas fábricas de software para definir os seus 

processos de maneira a serem menos suscetíveis a diversidade de demandas. Isto porque, uma 

fábrica de software define os seus modelos de processos padrão e os especializa de acordo 

com cada projeto de software que ela desenvolve, gerando arquiteturas operacionais 

específicas. Uma fábrica de software ter os seus próprios modelos de processos padrão auxilia 

na formação de uma cultura de processos, facilitando o uso e a especialização dos modelos de 

processos e a sistematização das atividades. 

Os modelos de processos padrão da arquitetura de referência e os modelos de 

processos da arquitetura operacional podem ser definidos a partir de modelos de qualidade 

específicos. Assim, a arquitetura de processo pode ser utilizada para preparar fábricas de 

software para certificação ou simplesmente para definir e organizar os seus processos. A 

preparação conjunta de fábricas de software para certificação tem sido utilizada pela 

possibilidade de redução de custos no preparo e na avaliação das fábricas de software. 

De acordo com a análise dos resultados dos experimentos e como conclusão desse 

trabalho é possível deduzir que a arquitetura de referência contém os modelos de processos 

considerados essenciais para que conjuntos de fábricas de software de pequeno porte se 

integram para desenvolver projetos cooperativos de software. 

 

 

6.3 Trabalhos futuros 

 

A seguir estão alguns trabalhos de pesquisa indicados como decorrentes ou 

complementares à arquitetura de processo proposta neste trabalho. 

a) Automação dos mediadores. Definir e implementar ferramentas computacionais 

que automatizem os mediadores propostos. Ferramentas para mediadores de termos e 

definições proveriam o mapeamento entre termos e entre definições, permitindo personalizar 

os modelos de processos de acordo com a terminologia utilizada pela fábrica de software e as 

definições utilizadas em modelos de processos distintos, mas compatíveis em funcionalidades 

e objetivos. Ferramentas para mediadores de protocolos proveriam a interação entre 

protocolos com distinções sintáticas e semânticas. 

 b) Automação da arquitetura de processo. Definir os modelos da visão automação 

da arquitetura de processo e implementar esses modelos em sistemas computacionais. Esses 

modelos abrangem, basicamente, a distribuição dos processos em servidores de workflow, a 
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estrutura do workflow e a definição dos seus itens de trabalho, a definição operacional do 

protocolo e dos mediadores e a estrutura necessária para automatizar a execução dos 

processos a partir dos meta-modelos e dos modelos de processos padrão. 

c) Ontologia para a arquitetura de processo. Definir uma ontologia de domínio e os 

axiomas para processo e os seus componentes. Esses axiomas podem ser utilizados para 

representar as políticas na definição da arquitetura de processo, no desenvolvimento de 

ferramentas computacionais para a automação do controle de processos e para a definição de 

meta-modelos e modelos de processos. 

d) Arquitetura de fábrica de software. Definir uma arquitetura de fábrica de 

software de acordo com as visões de negócio, informação, processo, infra-estrutura e 

qualidade propostas neste trabalho. Essa arquitetura define a fábrica de software e abrange o 

gerenciamento da integração das fábricas de software, o controle de qualidade e a gerência de 

configuração dos artefatos produzidos pelas fábricas de software integradas. 

e) A arquitetura de processo instanciada em domínios e contextos distintos. 

Utilizar a mesma arquitetura de processo padrão em domínios e contextos iguais ou 

semelhantes, obtendo-se dados para análises quantitativas e comparativas. Utilizar a mesma 

arquitetura de processo padrão variando o contexto e o domínio, obtendo-se dados para 

determinar influências de características do domínio e do contexto na arquitetura de processo. 

Utilizar modelos de qualidade distintos na definição dos meta-modelos e modelos da 

arquitetura de processo, obtendo-se dados para verificar a aplicabilidade da arquitetura de 

processo proposta em relação a cada um dos modelos de qualidade utilizados. 

f) Arquitetura de processo definida com base no MDA. Neste trabalho o MOF foi 

utilizado para organizar a arquitetura de processo em níveis. A MDA pode ser outra forma de 

organizar a arquitetura de processo. Sugere-se utilizar o RM-ODP (ISO/IEC, 1996) para 

orientar a definição dos meta-modelos e modelos da arquitetura de processo nas perspectivas 

de modelos independentes de computação, independentes de plataforma e para plataforma 

específica da MDA. Realizar estudos comparativos entre a arquitetura de processo estruturada 

de acordo com o MOF e a arquitetura de processo tendo como base a MDA visando definir 

vantagens, aplicabilidades e restrições de ambas. 
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