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Atualmente as empresas têm, em maior ou menor grau,
dependência de sistemas de processamento de dados. A
concorrência e a necessidade de alta produtividade a baixos
custos levam à preocupação constante com a qualidade de seus
processos e produtos. Assim sendo, os processos de negócio,
que são suportados por sistemas, também devem corresponder
a estas expectativas.
Um sistema, como uma entidade dinâmica, sofre constantes
alterações que são determinadas por manutenções corretivas,
necessidade de adequação às mudanças no processo de
negócio, atendimento à legislação e atualizações tecnológicas.
Estas mudanças, com o decorrer do tempo, levam os sistemas a
desviarem-se de sua arquitetura e dos requisitos de qualidade
originais de quando foram construídos.
O presente texto propõe um processo para se obter a
melhoria contínua de sistemas utilizando-se da documentação

da arquitetura de VRIWZDUH como linguagem adequada entre os
diversos envolvidos para a busca das melhores soluções e de
normas de qualidade, para dar validade e consistência às
melhorias. Isto com o intuito de se obter ou resgatar os melhores
níveis de operação dos sistemas em questão.
Finalmente, demonstra-se a aplicação do processo em um
sistema real da área de seguros.
3DODYUDVFKDYH: Processo de melhoria de VRIWZDUH; arquitetura

de VRIWZDUH; qualidade de VRIWZDUH; normas de qualidade de
VRIWZDUH; manutenção de VRIWZDUH.
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Nowadays companies depend, on a large or small scale, of
data processing systems. Competition and need for high productivity
at low costs lead to continual worries about the quality of their
processes and their products. Therefore, the business process,
supported by systems, should also come up to the same
expectations.
A system, as a dynamic entity, suffers constant alterations that
arise from corrective maintenance, business process changes, legal
demands and technology updating. These changes occur during the
system’s life, leading the systems to lose their original architecture
and quality requirements from the time of their construction.
This text presents a process to obtain continual improvement of
systems using software architecture documentation as a common
language among stakeholders to achieve the best solutions and of
software quality standards to validate and give consistency to the
improvements. All this with the purpose of achieving or regaining the
best level of system in use.
Finally, a demonstration of an application is made in an actual
world system in the insurance business area.
.H\ ZRUGV: Software improvement process, software architecture,
software quality, software quality standards, software maintenance.
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O uso intensivo de sistemas de VRIWZDUH em aplicações comerciais de
empresas e instituições em geral é uma realidade. Estas aplicações têm as mais

diversas configurações, desde um VRIWZDUH totalmente feito sobre encomenda, com
desenvolvimento interno ou sob contratação de projeto externo, até a configuração
de uma integração de pacotes, com um mínimo de customização. De qualquer
modo, uma característica comum a estas aplicações é a dinâmica de suas
necessidades de alteração.
O mundo dos negócios requer que as empresas sejam ágeis em reagir aos
movimentos dos concorrentes e dos consumidores. O lançamento de produtos
muitas vezes é apressado para não se perder as oportunidades do mercado. A
descoberta de falhas em concepção de produtos ou em processos requer ação
urgente de consertos ou de inovações. Necessidades de controle e de
gerenciamento devem ser atendidas rapidamente para se evitar prejuízos ou
desgastes junto a clientes ou outras entidades.
Os governos, órgãos fiscais e reguladores aperfeiçoam-se em acompanhar os
mercados com o intuito de controle e de verificação do cumprimento de suas
exigências. Para isto demandam, ou o fornecimento de informações, ou a
implantação de processos internos de controle e de auditoria. Tais demandas nem
sempre ocorrem de maneira antecipada e, sendo assim, exigem a pronta alocação
de recursos para seu atendimento.
Há uma idéia comum no mercado de que as equipes de desenvolvimento e de
manutenção de sistemas custam caro, motivo pelo qual as empresas mantêm
equipes com o menor número possível de funcionários. O desafio diário do trabalho
destas equipes é a priorização na busca da melhor alocação de seus recursos.
Trabalhando sob pressão, que é a normalidade neste ambiente, os desenvolvedores
ao prestar uma manutenção podem acrescer, e o fazem com freqüência, erros aos
sistemas.
As tecnologias de informática e de telecomunicações têm apresentado grandes
avanços nos últimos anos. Tecnologias sem fio, Internet rápida, certificação digital e
biometria são, por exemplo, algumas das áreas que têm se desenvolvido e

15

aumentado sua presença de forma significativa no mundo dos negócios. As
mudanças tecnológicas mudam o patamar de investimentos, criando processos mais
rápidos e mais baratos. Desta forma, muitas vezes, às empresas só resta a
alternativa de se adaptar, e rapidamente.
Os sistemas têm evoluído de maneira desordenada. Comumente isto é feito
sem o entendimento da estrutura e organização do sistema, acarretando em
soluções limitadas, mal implementadas e sujeita a erros. As pressões para respostas
rápidas e a falta de conhecimento levam a este tipo de manutenção. Os usuários
tendem a ver, de maneira correta sob o seu ponto de vista, qualquer manutenção do
sistema de forma bastante simples. Os desenvolvedores, tentando ser rápidos no
atendimento, tendem a acompanhar este raciocínio simplista. Localizam os trechos
dos programas e as variáveis afetadas e realizam a alteração, normalmente sem
uma análise estrutural mais aprofundada.
Em todos os cenários apresentados anteriormente, algumas questões são
comuns: urgência, rapidez, necessidade de priorização e limitação de recursos.
Estas limitações fazem com que, em várias circunstâncias, no decorrer do tempo os
sistemas de aplicação fiquem desestruturados, com processos excessivamente
carregados ou executando desnecessariamente, bases de dados desbalanceadas,
problemas de performance, obsoletos e desconhecidos pelos desenvolvedores que
têm a manutenção sob sua responsabilidade.
Considerando as situações descritas, onde temos rápidas mudanças e
necessidade de otimização na alocação de recursos, é que se enquadra o
desenvolvimento da proposta do processo de melhoria contínua (PMC).
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1.1 MOTIVAÇÃO
As situações descritas na introdução deste trabalho mostram a dificuldade de

se manter qualidade nos sistemas de VRIWZDUH. A manutenção corriqueira, induzida
pelos cenários enunciados anteriormente, reduz a qualidade dos sistemas e os
descaracteriza em relação ao seu desenho original.
Sistemas de VRIWZDUH em produção são submetidos constantemente a
alterações de todas as ordens, particularmente sistemas de aplicação comercial
sofrem intervenções de manutenção que, por variados motivos, são feitas às

pressas e nem sempre respeitando as melhores práticas da engenharia de VRIWZDUH.
Este problema é mais grave quanto menos maduro for o processo de

desenvolvimento de VRIWZDUH da instalação. Mesmo em instalações mais maduras,
as áreas de negócios estão constantemente alterando produtos, ou criando novos;
os órgãos reguladores estão alterando ou emitindo novas leis e regulamentos; os

consumidores estão consumindo mais ou menos de determinados produtos e a

tecnologia está sempre criando novas máquinas e VRIWZDUHV operacionais. Todas
estas variáveis influenciam os sistemas, fazendo com que eles percam suas
características originais de arquitetura e de qualidade.

Mudanças constantes levam os sistemas a desviarem-se de sua arquitetura
original e dos requisitos desejáveis de qualidade, por estas razões é necessário
manter um processo de acompanhamento e melhoria contínua. Estes fatores
levaram a motivação do desenvolvimento deste trabalho que considerou que
somente com uma ação efetiva e contínua de melhoria, focada em pontos críticos e
monitorada por normas e métricas de qualidade é que se pode manter os sistemas
de maneira satisfatória em termos de qualidade.
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1.2 OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é propor um processo contínuo de melhoria de

sistemas de VRIWZDUH em produção, utilizando-se da documentação da arquitetura de

VRIWZDUH como uma linguagem apropriada para estabelecer-se o diálogo entre os

VWDNHKROGHUV e de normas de qualidade para garantir a consistência, a legitimidade e
a verificação da obtenção das melhorias do processo.
O processo deve ser contínuo, de modo a permitir que, através da realização
cíclica das atividades de avaliação de problemas críticos, proposição de mudanças e

implementação destas, se obtenha a melhoria dos sistemas. Desta forma,
aumentando continuadamente seu nível de qualidade.
Detalhamento do objetivo:
•

Construir um processo contínuo de trabalho que permita conduzir sistemas em
produção para níveis melhores de qualidade, estes percebidos e medidos pelo
uso de métricas de qualidade;

•

Propor uma forma de manter ou recuperar os níveis de qualidade considerados
aceitáveis, quando da ocorrência de mudanças no sistema que o influenciem
negativamente;

•

Realizar um modo de reavaliar constantemente o sistema e realizar mudanças de
modo a resolver problemas considerados críticos e proporcionar a evolução de
seu patamar de qualidade;

•

Obter a melhoria contínua através da implementação de soluções para
problemas pontuados como críticos. A repetição continuada do processo, mesmo
aplicada à solução de problemas pontuais, leva a melhoria contínua da qualidade
do sistema.
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1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
Após apresentar uma introdução com o contexto, objetivos e motivação no
capítulo 1, o capitulo 2 destaca a pesquisa bibliográfica feita com o intuito de
levantar conceitos e o estado da arte sobre processos, melhorias, documentação de

arquitetura de VRIWZDUH, normas de qualidade e manutenção de sistemas. Os
capítulos 3, 4 e 5 efetivamente tratam da proposta deste trabalho.

O capitulo 3 apresenta o processo de melhoria contínua em todos os seus
detalhes, atividades e artefatos. Na seqüência, o capitulo 4 desenvolve a aplicação
do processo, num exemplo de aplicação para a melhoria do sistema de seguros de
uma empresa real. Neste capítulo apresenta-se, de maneira resumida, a aplicação
do processo, as métricas definidas durante a análise e os resultados alcançados. A
aplicação do processo, passo-a-passo, e com os artefatos gerados em cada
atividade é desenvolvida e apresentada no Apêndice A.
O capitulo 5 analisa os resultados do exemplo de aplicação e apresenta as
conclusões desta experiência. Também são apresentadas as possibilidades de
trabalhos futuros.
Finalmente, são apresentadas as referências bibliográficas usadas para
elaboração deste trabalho.


1.4 ABRANGÊNCIA PARA APLICAÇÃO DO PROCESSO
O processo de melhoria contínua, demonstrado neste trabalho, foi
desenvolvido a partir da observação e do estudo de sistemas de aplicação
comercial. Sua aplicação foi testada neste contexto, mas não há impedimento para a
aplicação em outros tipos de sistemas de processamento de dados. O nível de
abstração em que ele está sendo apresentado permite que outros sistemas de

VRIWZDUH possam ser submetidos a este processo. A proposta de processo refere-se
a um modelo base que deve ser adaptado para utilização em outros sistemas. Os
documentos arquiteturais e as métricas a serem utilizados dependem de cada caso
em estudo e de cada sistema.
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O processo de melhoria contínua proposto baseia-se num conjunto de idéias e
conceitos que formam o corpo de conhecimentos necessários para o seu correto
desenvolvimento. O conhecimento deste conjunto vai auxiliar o entendimento do
processo por parte daqueles que vierem a fazer uso do mesmo. Estes
conhecimentos, mostrados esquematicamente na figura 1, são: arquitetura de

VRIWZDUH,qualidade deVRIWZDUHe manutenção deVRIWZDUH.

Processo de melhoria
contínua

Questões
gerais

SWEBOK

Qualidade de
software

Manutenção de
software

Arquitetura de
software

Definições

Conceito e tipos

Conceitos

Normas de
qualidade

Qualidade na
manutenção

Documentação

Série 9.000
ISO 9126
ISO 14 598

Evolução dos
sistemas em
manutenção

UML

Figura 1 – PMC Disciplinas relacionadas

O objetivo deste capítulo é discutir um entendimento geral destas idéias e
conceitos e identificar quais pontos destas teorias influenciam na proposta da
dissertação.
Inicia-se com uma explanação sobre teoria de processos e origens da melhoria
contínua. Em seguida, faz-se o enquadramento dos temas no conjunto de
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conhecimentos da área de engenharia de VRIWZDUH. Passa-se a descrever conceitos

e normas de qualidade, manutenção de VRIWZDUH e arquitetura de VRIWZDUH.
2.1 Questões gerais

Neste tópico são tratadas as questões conceituais gerais oriundas da teoria da
administração e não da tecnologia da informação. Os conceitos de processo e
melhoria continua são descritos de forma a demonstrar as suas relações com a
proposta desta dissertação.
2.1.1 Processos
Segundo o dicionário Houaiss, processo é uma seqüência continuada de fatos
ou operações que apresentam certa unicidade ou que se reproduzem com certa
regularidade. Nas empresas, processos são seqüências de atividades realizadas
para a obtenção de um determinado objetivo. Este objetivo pode ser, por exemplo, a
fabricação de um produto ou a construção de um sistema.
Processos podem ser divididos em sub-processos e estes em atividades,
conforme mostra a figura 2. Nela pode-se notar que um processo existe para cumprir
um determinado objetivo não existindo processo sem ter algo a obter.

Figura 2 – Processo, sub-processos e atividades
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Ainda na representação esquemática da figura 2 é mostrado que cada
atividade recebe um insumo de entrada e gera um produto de saída. A saída de uma
atividade pode ser o insumo da próxima atividade. As atividades são representadas
por retângulos. Insumos e produtos são representados por setas.

2.1.2 Melhoria Contínua
Para Chiavenatto (2000, p. 660) melhoria contínua é uma “abordagem
incremental e participativa para se obter excelência na qualidade de produtos e
serviços a partir das pessoas”.
A discussão efetiva sobre processos de melhoria contínua surgiu com as
técnicas administrativas japonesas, em particular o Kaizen (kai de fazer e zen de
melhor). Kaizen, conforme Chiavenatto (2000), é um processo de gestão e cultura de
negócios que significa aprimoramento contínuo e gradual, implementado pelo
envolvimento ativo e comprometido de todos os membros da organização.
Masaaki Imai (1994), criador do termo Kaizen, cita que Edwards Deming
introduz o ciclo PDCA como uma forma para implementar a continua melhoria. Este
ciclo representa as atividades que devem ser realizadas para a obtenção da

melhoria contínua. As letras PDCA correspondem às palavras inglesas: SODQ GR

FKHFNHDFW. Planejar, fazer, conferir e atuar em português.

A origem do ciclo PDCA, segundo Andrade (2003), foi o trabalho de Walter
Shewhart na década de 30 sobre o ciclo de controle estatístico de processos que
pode ser repetido continuadamente. Posteriormente este ciclo foi popularizado por
Edwards Deming. O ciclo reúne os conceitos básicos de administração
apresentando-os numa estrutura simples e clara de ser compreendida e gerenciada
por qualquer organização. Também na norma ISO 9001 há referencia sobre este
método como uma forma de se gerenciar processos.
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Figura 3 – Ciclo PDCA

No ciclo PDCA mostrado na figura 3, a fase de planejamento tem por objetivo
levantar, analisar e projetar oportunidades de melhoria e a forma de atingi-la; a fase
de realização consiste em fazer a melhoria para um processo isolado ou para uma
amostra, por em prática o que foi planejado; a fase de conferência consiste em
avaliar os resultados nesta amostra, o que deve ser feito usando métricas;
finalmente a fase atuação realiza a implementação da melhoria de forma
generalizada, cria normas, realiza ajustes, altera processos efetivando desta forma a
melhoria e estabelecendo-se um novo patamar de operação.
Este ciclo, que segundo Imai (1994) deve ser girado na base das percepções
de qualidade dos envolvidos, foi utilizado com as adaptações pertinentes, como uma
das referências de melhoria contínua para o desenvolvimento desta dissertação.
Sendo que, no processo de melhora proposto, o ciclo se realiza direcionado e

sustentado pela documentação da arquitetura de VRIWZDUH na obtenção da melhoria.
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2.2 Processo de Melhoria e as áreas de conhecimento do SWEBOK
O IEEE – ,QVWLWXWHRI(OHFWULFDODQG(OHFWURQLFV(QJLQHHUV, publicou em 2004 o
Guia do SWEBOK como um orientador para profissionais dentro do conhecimento
estabelecido e das práticas recomendadas de engenharia de software.

SWEBOK – 6RIWZDUH(QJLQHHULQJ%RG\RI.QRZOHGJH, em português: Corpo de

conhecimentos da engenharia de VRIWZDUH representa a consolidação da engenharia

de VRIWZDUH como disciplina e teve como ponto de partida a norma NBR ISO/IEC
12207. Este corpo não é estático, mas é uma referência de conhecimento para todos
os especialistas.
Para desenvolvimento da proposta deste trabalho foi utilizado o Guia para
enquadrar os temas em estudo.
O SWEBOK está dividido em dez áreas de conhecimento, a saber: requisitos,
projeto, construção, testes, manutenção, gerência de configuração, gerência,

processos, ferramentas e métodos e qualidade de VRIWZDUH. No Guia do SWEBOK
cada área de conhecimento é detalhada. Este capítulo cita as áreas de
conhecimento do SWEBOK que tem maior relacionamento com a proposta deste
trabalho (Figura 4). O fato de algumas áreas de conhecimento serem citadas e
outras não, não significa que somente as citadas são necessárias para
conhecimento ou aplicação do processo de melhoria proposto, mas sim que são as
mais significativas para seu entendimento e aplicação.
Guia do SWEBOK


Projeto do Software

Manutenção do Software

Estrutura do Software
e Arquitetura

Qualidade do Software

Processos de
Manutenção

Fundamentos

Técnicas para
Manutenção

Gerenciamento

Figura 4 – Enquadramento do tema no SWEBOK
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2.2.1 Área de conhecimento – Projeto de VRIWZDUH
Conforme cita o Guia do Swebok, a norma IEEE 6101.12-90 define projeto
como um processo de definir arquitetura, componentes, interfaces e outras
características de um sistema ou de um componente. Além disso, projeto, também é
o resultado deste processo. Para o desenvolvimento desta dissertação foram

utilizados os conhecimentos da sub-área - Estrutura do VRIWZDUH e arquitetura onde
se discute os conceitos de estruturas, visões, estilos arquiteturais e documentação
de arquitetura.
2.2.2 Área de conhecimento - Manutenção de VRIWZDUH
Caracteriza a fase do ciclo de vida que ocorre após a entrega do sistema.
Apesar disso, atividades relacionadas à manutenção ocorrem desde as fases iniciais
do ciclo de vida de um sistema. Em operação, um sistema tem erros descobertos,
mudanças de ambiente e de requisitos alterados. A solução destas ocorrências
caracterizam a manutenção. Para este estudo as sub-áreas relacionadas são:
Processos e técnicas de manutenção.
2.2.3 Área de conhecimento - Qualidade de VRIWZDUH
Preocupações com qualidade permeiam todo o ciclo de vida de um sistema.

Particularmente na manutenção de VRIWZDUH a garantia da qualidade deve ser

perseguida continuadamente. As sub-áreas de fundamentos e de gerenciamento
são importantes no desenvolvimento deste trabalho.
2.2.4 Referências do Guia do SWEBOK
O Guia do SWEBOK orienta a bibliografia consolidada do corpo de

conhecimento em questão, ou seja, da engenharia de VRIWZDUH. O desenvolvimento
desta dissertação utiliza-se de algumas indicações da bibliografia citada no Guia.


25

2.3 QUALIDADE DE 62)7:$5(
A proposição deste trabalho, criar processo de melhoria contínua (PMC),
implica em esclarecer sobre quais aspectos está se tratando quando se fala de
melhoria. O significado de melhoria é partir-se de uma situação original que não se
considera satisfatória, tomar ações de mudança e atingir outra situação que se
considera satisfatória, ou mais próxima disto. Para realizar este trabalho precisa-se
então estabelecer o que seja uma situação original, definir as ações de mudança e
estabelecer o objetivo a atingir.
O meio usado para atender a estas requisições é a utilização dos conceitos de
qualidade, o estabelecimento de métricas e a realização de medições.

Em engenharia de VRIWZDUH muito se tem dito sobre qualidade. É um assunto

bem consolidado, o que se constata pela quantidade de normas que já existem
sobre o assunto. Para o desenvolvimento deste trabalho a norma NBR ISO/IEC 9126
foi utilizada de forma preferencial para direcionar os aspectos de qualidade.
2.3.1 Definições
Qualidade de VRIWZDUH: Segundo a norma NBR ISO/IEC 14598-1 (2001),
qualidade é a totalidade de características de uma entidade que lhe confere a
capacidade de satisfazer as necessidades explicitas e implícitas (que podem não ter
sido explicitadas, mas devem estar presentes em determinadas condições de uso).
Entende-se necessidade como a expectativa quanto aos efeitos de um produto, pois
um usuário não deseja um produto e sim os efeitos do uso do produto, que
caracterizam suas necessidades. Para Pressman (2001) qualidade é uma mistura
complexa de fatores que variarão entre diferentes aplicações e usuários. Ele enfatiza

três pontos sobre a definição de qualidade: (1) Requisitos de VRIWZDUH são a base
sobre a qual a qualidade é medida. (2) Padrões especificados definem um conjunto

de critérios de desenvolvimento que guiam a maneira pela qual o VRIWZDUH é
construído e (3) existe um conjunto de requisitos implícitos que freqüentemente não
são mencionados, por exemplo, facilidade de uso que, se não atendidos,

comprometem a qualidade do VRIWZDUH.
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Métrica: “Medida quantitativa do grau ao qual o sistema, componente ou

processo possui de um determinado atributo”. Isto segundo a definição do ,(((

6WDQGDUG *ORVVDU\ RI 6RIWZDUH (QJLQHHULQJ 7HUPV citado em Pressman (2001).

Exemplo: número médio de erros encontrados por revisão. Também é definida como
um método e uma escala quantitativa que podem ser usados para determinar o valor

que uma particularidade recebe em um problema de VRIWZDUH específico.

Medições: conjunto de operações com o objetivo de determinar o valor de uma
medida.
Medida: variável à qual se atribui um valor como resultado de uma medição.
Necessidades: são expectativas pelo efeito do uso de um produto, ou ainda
desejos relativos a um produto.
Requisitos: são necessidades identificadas ou especificadas.
2.3.2 Normas de Qualidade
As normas direcionam para um trabalho mais consistente e permitem que a
interpretação sobre os diversos aspectos da qualidade seja feita igualmente pelos
diversos usuários da norma. Conduz a um caminho único que torna possível a
comparação de resultados. A força da norma consiste em traçar parâmetros gerais

que todos possam seguir. Dentro do tema qualidade de VRIWZDUH já existe um corpo
bastante consistente de normas. Neste tópico são apresentados as principais e,
mais detalhadamente, a norma NBR ISO/IEC 9126 que é utilizada no processo
proposto neste trabalho.
2.3.2.1 Série ISO 9000
É um conjunto de normas genéricas que se aplicam a qualquer setor produtivo
e que definem padrões para garantia e gerenciamento da qualidade, isto através da
proposição de controles, uniformização e estabilidade de processos e procedimentos
para assegurar que os requisitos de mercado e as especificações técnicas dos
produtos serão constantemente atendidas. Têm aplicação voluntária e compõe-se
das seguintes normas:
• ISO 9000

Diretrizes para escolher entre as normas ISO 9001, 9002, 9003;
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• ISO 9000-3 Orientação para a aplicação da ISO 9001 em 6RIWZDUH;
• ISO 9001

Modelo para garantia da qualidade em projeto, desenvolvimento, produção,
instalação e assistência técnica. Corresponde a um sistema de gestão de
qualidade para organizações que necessitem mostrar sua capacidade de
fornecer produtos que atendam aos requisitos do cliente e conformidade a
requisitos legais;

• ISO 9002

Modelo para garantia da qualidade em produção e instalação;

• ISO 9003

Modelo para garantia da qualidade em inspeção e ensaios finais;

• ISO 9004

Diretrizes para implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade.

Para desenvolvimento e manutenção de VRIWZDUH a norma ISO 9001 é a mais
adequada. Por isso, a partir dela, foi criada a norma ISO 9000-3 que traz roteiros
para se aplicar a ISO 9001 nas áreas de desenvolvimento, fornecimento e

manutenção de VRIWZDUH e criar um sistema de qualidade de VRIWZDUH.
2.3.2.2 Normas relacionadas ao Produto de 6RIWZDUH

As normas de qualidade de VRIWZDUH direcionadas para o produto de VRIWZDUH:

NBR ISO/IEC 14598 – Avaliação do produto de VRIWZDUH e NBR ISO/IEC 9126 –

Qualidade do produto de VRIWZDUH serão estudadas neste tópico. A norma NBR
ISO/IEC 14598 trata de modelo de qualidade e por isso, como se verifica na figura 5,
influencia em todas as partes da norma NBR ISO/IEC 9126.

Figura 5 - Relacionamento entre as normas NBR ISO/IEC 14598 e 9126
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Por modelo de qualidade entende-se o conjunto de características e os
relacionamentos entre elas, que fornecem a base para a especificação dos
requisitos de qualidade e para a avaliação da qualidade.
ISO 14598 - Avaliação da qualidade do VRIWZDUH.
A avaliação de qualidade do VRIWZDUH é um processo de se obter a maneira
correta e sistematizada de atingir com clareza o nível de qualidade do sistema sobre
determinada característica. Baseado na NBR ISO/IEC 14598 – Avaliação da

qualidade de VRIWZDUH, os seguintes passos devem ser realizados em um processo
de avaliação:






Estabelecer o propósito da avaliação
Estabelecer os
Requisitos de
Avaliação




Identificar tipos de produtos a serem avaliados
Especificar o modelo de qualidade
Selecionar medidas

Especificar a
Avaliação

Estabelecer os níveis de pontuação
Estabelecer critérios de julgamento

Projetar a
Avaliação

Produzir o plano de avaliação

Obter as medidas
Executar a
Avaliação

Comparar com critérios
Julgar os resultados

Figura 6 – Processo de avaliação segundo a norma NBR ISO/IEC 14598
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NBR ISO/IEC 9126 – Qualidade de Produto de VRIWZDUH
Foi desenvolvida num esforço para se identificar atributos-chave de qualidade

de VRIWZDUH (Pressman 2001). Deve ser utilizada na definição de requisitos de
qualidade, avaliação das especificações para verificar se os requisitos de qualidade

estão sendo atendidos e para avaliar o VRIWZDUH antes da entrega ao cliente. Tem

relevância no contexto do PMC para orientar a definição das características a avaliar

e para realizar a avaliação de cada nova versão do VRIWZDUH antes de sua entrada
em produção. Como a norma não define métricas, cada empresa ou instituição deve
criar as suas próprias.

Figura 7 – Estrutura da norma NBR ISO/IEC 9126

Para entendimento do modelo de qualidade apresentado na figura 7, a norma
NBR ISO/IEC 9126 apresenta as seguintes definições:
Qualidade em uso é a capacidade do produto de VRIWZDUH de permitir que
usuários especificados atinjam metas especificadas com eficácia, produtividade,
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segurança e satisfação em contextos de uso especificados. Varia de acordo com o

contexto de uso do VRIWZDUH.

Qualidade externa é a capacidade de um conjunto de atributos externos do

VRIWZDUH de satisfazer necessidades explicitas e implícitas quando o VRIWZDUH for
utilizado em condições especificadas.

Qualidade interna é a capacidade de um conjunto de atributos internos do

VRIWZDUH de satisfazer necessidades explicitas e implícitas quando o VRIWZDUH for

utilizado em condições especificadas. Há dois tipos de requisitos de qualidade
interna: qualidade de projeto e qualidade de código.
A série de normas NBR ISO/IEC 9126;., define seis características, com um
mínimo de sobreposição, e que podem ser utilizadas para se avaliar a qualidade do

produto de VRIWZDUH. Estas características são:
•

Funcionalidade;

•

Confiabilidade;

•

Eficiência;

•

Manutenibilidade;

•

Portabilidade;

•

Usabilidade.

Cada uma destas características esta descrita em mais detalhes no quadro 1,
que também mostra as subcaracterísticas nas quais cada característica se subdivide
de forma hierárquica. Fica a cargo dos usuários estabelecerem as métricas de
avaliação de cada característica ou subcaracterística.
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Quadro 1 – NBR ISO/IEC 9126 – Características e subcaracterísticas
NBR ISO/IEC 9126 – Características e subcaracterísticas
Característica
FUNCIONALIDADE
Conjunto de atributos
que evidenciam a
existência de um
conjunto de funções e
suas propriedades
especificadas.

Subcaracterística
Adequação

Acurácia
Interoperabilidade
Segurança de
acesso

CONFIABILIDADE

Maturidade

Conjunto de atributos
Tolerância a falhas
que evidenciam a
capacidade do VRIWZDUH
de manter seu nível de
desempenho sob
Recuperabilidade
condições
estabelecidas durante
um período de tempo
estabelecido
USABILIDADE
Conjunto de atributos
que evidenciam o
esforço necessário
para poder-se utilizar o
VRIWZDUH, bem como o
julgamento individual
deste uso, por um
conjunto implícito ou
explícito de usuários
EFICIÊNCIA
Conjunto de atributos
que evidenciam o
relacionamento entre o
nível de desempenho
do VRIWZDUH e a
quantidade de recursos
usados, sob condições
estabelecidas.

Inteligibilidade

Definição
Atributos do VRIWZDUH que evidenciam a presença de
um conjunto de funções e sua apropriação para as
tarefas especificadas.
Atributos do VRIWZDUH que evidenciam a geração de
resultados ou efeitos corretos ou conforme acordados.
Atributos do VRIWZDUH que evidenciam sua capacidade
de interagir com sistemas especificados.

Atributos do VRIWZDUH que evidenciam sua capacidade
de evitar o acesso não autorizado, acidental ou
deliberado, a programas e dados.
Atributos do VRIWZDUH que evidenciam a freqüência de
falhas por defeitos do VRIWZDUH.

Atributos do VRIWZDUH que evidenciam sua capacidade
em manter um nível de desempenho especificado nos
casos de falhas no VRIWZDUH ou de violação nas
interfaces especificadas.

Atributos do VRIWZDUH que evidenciam a sua
capacidade de restabelecer seu nível de desempenho
e recuperar os dados diretamente afetados, em caso
de falha, e o tempo de esforço para tal.

Atributos do VRIWZDUH que evidenciam o esforço do
usuário para reconhecer o conceito lógico e sua
aplicabilidade.

Apreensibilidade

Atributos do VRIWZDUH que evidenciam o esforço do
usuário para apreender sua aplicação.

Atratividade

Atributos do VRIWZDUH que evidenciam o quanto ele é
atrativo ao usuário.

Operabilidade

Atributos do VRIWZDUH que evidenciam a facilidade de
sua operação.

Comportamento
em relação ao
tempo

Atributos do VRIWZDUH que evidenciam seu tempo de
resposta, tempo de processamento e velocidade na
execução de suas funções.

Comportamento
em relação aos
recursos

Atributos do VRIWZDUH que evidenciam a quantidade de
recursos usados e a duração de seu uso na execução
de suas funções.
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Quadro 1 - NBR ISO/IEC 9126 – Características e subcaracterísticas (continuação)
NBR ISO/IEC 1926 – Características e subcaracterísticas
Característica
PORTABILIDADE

Subcaracterística
Adaptabilidade

Conjunto de atributos
que evidenciam a
capacidade do VRIWZDUH
em ser transferido de
um ambiente para
Capacidade para
outro.
ser instalado
Coexistência

Capacidade para
substituir

MANUTENIBILIDADE

Analisabilidade

Conjunto de atributos
que evidenciam o
esforço necessário
para fazer modificações Modificabilidade
especificadas no
VRIWZDUH.

TODAS
Para todas as
características de
qualidade citadas
acima, deve-se
também considerar os
aspectos de
conformidade.

Definição
Atributos do VRIWZDUH que evidenciam sua capacidade
de ser adaptado a ambientes diferentes especificados,
sem a necessidade de aplicação de outras ações ou
meios além daqueles fornecidos para esta finalidade
pelo VRIWZDUH considerado.
Atributos do VRIWZDUH que evidenciam o esforço
necessário para sua instalação num ambiente
especificado.
Atributos do VRIWZDUH que evidenciam a capacidade
do VRIWZDUH de coexistir com outros VRIWZDUHs sem
alterações.
Atributos do VRIWZDUH que evidenciam sua capacidade
e esforço necessários para substituir um outro
VRIWZDUH, no ambiente estabelecido para este outro
VRIWZDUH.
Atributos do VRIWZDUH que evidenciam o esforço
necessário para diagnosticar deficiências ou causas
de falhas, ou para identificar partes a serem
modificadas.
Atributos do VRIWZDUH que evidenciam o esforço
necessário para modificá-lo, remover seus defeitos ou
adaptá-lo a mudanças ambientais.

Estabilidade

Atributos do VRIWZDUH que evidenciam o risco de
efeitos inesperados ocasionados por modificações.

Testabilidade

Atributos do VRIWZDUH que evidenciam o esforço
necessário para validar o VRIWZDUH modificado.

Conformidade

Atributos do VRIWZDUH que fazem com que ele esteja
de acordo com as normas, convenções ou
regulamentações previstas em leis e descrições
similares, relacionadas à aplicação
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2.4 MANUTENÇÃO DE 62)7:$5(
O ciclo de vida de um sistema de VRIWZDUH tem diversas etapas.
Resumidamente são: entendimento das necessidades, concepção, construção,
operação e manutenção. Destas, a manutenção é a mais longa e, segundo
Pressman (2001), a manutenção dos sistemas existentes pode responder por 60%
de todo o esforço da área de desenvolvimento de sistemas. Deste esforço, somente
20% corresponde realmente a consertar erros, o restante é direcionado a adaptar os
sistemas existentes para atender às novas requisições dos usuários, atender a
requisições legais e adaptá-los a mudanças do ambiente operacional.
A manutenção de sistemas nem sempre é feita nas melhores condições.
Existem pressões por prazos menores, para se trabalhar com menos recursos, com
baixo entendimento dos sistemas e com limitação de orçamento. Estas condições
acabam fazendo com que, no decorrer do tempo os sistemas percam qualidade.
Como visto na motivação desta dissertação, a preocupação com a realização

da manutenção de sistemas de VRIWZDUH sem comprometer a qualidade do VRIWZDUH
deve ser constante e orientar todos os envolvidos no processo.
2.4.1 Conceito e tipos

Manutenção de sistemas de VRIWZDUH conforme definida por Pigoski (1996), é a
totalidade de atividades requeridas para prover a custo efetivo o suporte a um

sistema de VRIWZDUH. Estas atividades são iniciadas antes da entrega do sistema em
produção quando as preocupações estão relacionadas ao planejamento da
operação, suporte e logística. Após a entrada em produção, iniciam-se as atividades

de modificação do VRIWZDUH, treinamento e operação de KHOSGHVN.

Os tipos de manutenção, nas categorias criadas por Swanson e citadas por
Pigoski (1996) são:
• Corretiva: Mudanças necessárias para consertar erros do sistema;
• Adaptativa: Qualquer mudança originada por alterações no ambiente no qual

o sistema é executado;
• Perfectiva: Toda mudança feita no sistema para evoluir ou expandir o

sistema atendendo às necessidades dos usuários.
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2.4.2 Qualidade na manutenção de sistemas
Na manutenção de sistemas são importantes dois aspectos da qualidade:
Controle de qualidade e Garantia da qualidade.
O controle de qualidade, segundo Pressman (2001), envolve uma série de

inspeções, revisões e testes feitos durante o processo de VRIWZDUH para certificar que

cada produto do trabalho atende aos requisitos. A medição e o IHHGEDFN permitem
acertar o processo quando o produto gerado pelo trabalho não atende as
especificações.
A garantia de qualidade consiste em auditar e reportar funções de
gerenciamento. O objetivo da garantia de qualidade é um padrão sistemático e

planejado de ações para se garantir a qualidade do produto de VRIWZDUH.
2.4.3 Evolução dos sistemas em manutenção

A dinâmica do processo de manutenção tem sido estudada por muitos autores.
Em Pfleeger (2004), são destacadas as leis de evolução dos sistemas de Lehman:
• Mudança contínua: os sistemas nunca estão completos e devem passar por

continuas mudanças para continuarem úteis;
• Aumento da complexidade: com a mudança os sistemas tornam-se mais

complexos a menos que se faça um trabalho para manter-se ou reduzir-se a
complexidade;
• Lei fundamental da evolução do programa: os sistemas de VRIWZDUH

apresentam comportamentos e tendências regulares que podem ser
medidas e previstas;
• Conservação da estabilidade organizacional: em algum ponto os recursos e

saídas encontram um ponto ótimo e, alterar as recursos não alterará os
resultados de maneira significativa;
• Conservação da familiaridade: passado determinado tempo, os efeitos de

versões subseqüentes fazem pouca diferença nas funcionalidades do
sistema.
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2.5 ARQUITETURA DE 62)7:$5(
Muitas organizações dependem de sistemas de VRIWZDUH para manter a
operação de seus negócios. Além disso, é uma conseqüência natural da evolução

dos negócios e do ambiente operacional, que os sistemas de VRIWZDUH fiquem cada
vez maiores e mais complexos. Neste contexto, desenvolver e manter sistemas fica
cada dia mais difícil. Para ajudar a resolver esta situação surge a arquitetura de

VRIWZDUH como um novo nível de abstração que trata as questões relacionadas a
entendimento, controle, manutenção, evolução e reuso de componentes ou partes

do VRIWZDUH. Antonio Mendes (2002) cita que à medida que o tamanho e a

complexidade dos sistemas de VRIWZDUH aumentam, o problema do projeto extrapola
as estruturas de dados e os algoritmos da computação demandando assim uma

nova forma de abstração que é a arquitetura de VRIWZDUH.

A prática tem demonstrado que não existe uma arquitetura única e perfeita
para se implementar um sistema. São várias as alternativas. Cada alternativa tem
seus pontos fortes e fracos. Por exemplo, uma prioriza a performance em detrimento
da manutenção e outra pode fazer exatamente ao contrário.
Manutenibilidade
Portabilidade

Tolerância a
falhas

Arquitetura A

Arquitetura B

Interoperabilidade
Performance
Acurácia

Figura 8 – 7UDGHRII na escolha da principal característica

A figura 8 mostra que a escolha entre duas opções de arquitetura envolverá o
privilegio de alguma característica de qualidade em detrimento de outras
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características. Sendo que nenhuma qualidade será adquirida plenamente. O que
determina a escolha é o estudo dos cenários e dos requisitos.
Para poder ser entendida e validada pelos diversos interessados no sistema,
uma arquitetura deve ser apresentada em diversas visões. Cada visão tem um
endereçamento próprio em termos conceituais e, em cada uma delas, um conjunto
informações é omitido com o intuito melhorar o entendimento.
A arquitetura pode orientar a manutenção de sistemas nos casos de:
•

Servir como base de conhecimento, pois sistemas grandes têm muitos
envolvidos que o enxergam cada um a sua maneira e os modelos de
representação arquitetural geram as visões necessárias para a correta
negociação entre estes grupos.

•

Proporcionar o correto crescimento ou evolução do sistema, pois numa
arquitetura bem definida, pode-se trocar, corrigir, evoluir, integrar, ou partes
do sistema sem afetar o restante do mesmo, ou afetando de maneira
prevista e controlada;

•

Integração com outros sistemas, deixando claro os pontos e as formas de
interface.

•

Otimização para se manter o sistema enxuto e eficiente, ou seja, sem
funcionalidades repetidas, mal implementadas ou não utilizadas;

•

Correção, para ajudar a localizar mais facilmente o ponto errado e entender
as várias conseqüências de um erro e de sua correção;

2.5.1 Conceitos
Para Bass, Clements e Kazman (2003) a arquitetura de VRIWZDUH de um
programa ou de um sistema de computador é a estrutura ou estruturas do sistema,

as quais compõem-se de elementos de VRIWZDUH, as propriedades visíveis destes
elementos e o relacionamento entre eles.
Já, segundo Shaw e Garlan (1999), arquitetura é o nível de projeto que envolve
a descrição de elementos dos quais o sistema é construído, a interação entre estes
elementos, os padrões que guiam sua composição e as restrições e regras destes

padrões. A arquitetura de um sistema de VRIWZDUH define este sistema em termos de
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componentes e as interações entre estes componentes. Componentes são
elementos como clientes, servidores, banco de dados, filtros e camadas. Interações
entre componentes, neste nível de abstração, podem ser simples como chamadas
de rotina ou acesso a variáveis ou mais complexas, como protocolos de clienteservidor e protocolos de acesso a bancos de dados.
O conhecimento da arquitetura de um sistema é importante não somente para
facilitar a implementação e os testes do sistema, mas também para a rapidez e a
eficiência com que poderão ser implementadas alterações e manutenções (Pfleeger
2004).
Visões são representações de um conjunto de elementos do sistema e do
relacionamento entre eles. Tais representações estão relacionadas ao modo como
as pessoas que desempenham papéis diferentes dentro do processo de

desenvolvimento de VRIWZDUH vêem o problema e ao modo como cada componente

de arquitetura de VRIWZDUH pode ser observada (Varoto, 2001).

Esquemas de visões arquiteturais são conjuntos de representações que
apresentam o sistema sobre vários pontos de vista de modo a descrever o sistema
como um todo e, ao mesmo tempo, contemplar a necessidade de visualização e

entendimento de cada VWDNHKROGHU

Estilos arquiteturais, de acordo com Garlan e Shaw (1999), surgiram do fato de
que muitos sistemas têm soluções estruturais similares. Diferentemente de padrão

de VRIWZDUH que descreve um problema que ocorre freqüentemente e tem uma boa
solução geral que pode ser adaptada para várias situações especificas. Um estilo
arquitetural pode ou não usar padrões.
Para Mendes (2002) o que ajuda a identificar o estilo que retrata a arquitetura

de VRIWZDUH de um sistema são as características dos componentes (subsistemas) e
conectores, a topologia da arquitetura, as restrições semânticas e os mecanismos de
interação entre os componentes.
O estudo dos estilos e a identificação do sistema com um determinado estilo
são importantes, pois cada um deles oferece suporte a requisitos não funcionais que
os fazem indicados para soluções diferentes. Neste capítulo são apresentados

alguns exemplos de estilos de arquitetura de VRIWZDUH mais comuns. Para estudo
mais aprofundado deve-se recorrer à bibliografia recomendada.
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2.5.2 Documentação de arquitetura
A documentação da arquitetura de VRIWZDUH é importante porque na fase de
projeto antecipa discussões e decisões que vão direcionar o desenvolvimento e a
implantação do sistema. Para a fase de manutenção a documentação da arquitetura
de sistemas é importante para entender o sistema e minimizar o esforço para mantêlo. Além disso, supre as necessidades de entendimento e comunicação que variam
de acordo com os envolvidos e com a fase do ciclo de vida do sistema.
Para Clements et al. (2003) a documentação de arquitetura está baseada em
tipos de visão. Tipos estes entendidos como a especificação do tipo de informação a
ser provida por uma visão. Existem três tipos de visão e para cada tipo de visão
existe um certo número de estilos arquiteturais. Estilos arquiteturais são
especializações dos tipos de visão. Segundos os autores citados os tipos de visão
são: tipo módulos, tipo componentes e conectores e tipo alocação.
O quadro 2 mostra a os tipos de visão e exemplos de seus estilos, além de
uma breve descrição de cada estilo arquitetural. Na seqüência do capítulo são
descritos mais detalhes e dados exemplos de representação de cada estilo.
Quadro 2 – Tipos de visão e seus estilos
Tipo de visão
Módulos
Mostra a estrutura do
sistema como um conjunto
de unidades de
implementação, cada uma
com um conjunto de
responsabilidades. Tem por
finalidade: comunicação
entre stakeholders e base
para análise
Componentes e Conectores

Estilo Arquitetural
• Decomposição
• Uso
• Generalização

Mapeia os elementos de
software nos ambientes

Foco: Explora relação: “é parte de”.
Destaca a dependência funcional,
explorando a relação “depende”.
Mostra o relacionamento de
especialização entre os módulos pela
relação de hierarquia “is a”.

• Camada

Mostra as unidades de implementação
organizadas em camadas.

• Canos e Filtros

Mostra as transformações sucessivas em
dados processados.
Compartilha dados entre componentes.
Componentes interagem requisitando
serviços de outros componentes.
Mapeia os elementos de VRIWZDUH no
ambiente de hardware.

Exprime o comportamento do
• Dados compartilhados
sistema em execução
• Cliente servidor
Alocação

Descrição

• Distribuição
• Implementação
• Atribuição do trabalho

Mapeia os elementos nos sistema de
arquivos e estrutura de desenvolvimento.
Mapeia os elementos de VRIWZDUH nos
times de desenvolvimento.
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2.5.2.1

Estilos arquiteturais do tipo de visão Módulos.

Este tipo de visão mostra a estrutura do sistema como um conjunto de
unidades de implementação, cada uma com um conjunto de responsabilidades. Tem
por finalidade a comunicação entre os stakeholders e servir de base para análise.
a)

Decomposição - decompõe o código de forma WRSGRZQ em módulos, submódulos, e assim sucessivamente. Orienta a obtenção de algum atributo de
qualidade,

por

exemplo:

obter

a

manutenibilidade

quando

usa

o

encapsulamento. Pode ajudar nas decisões de comprar ou construir, além de
prover suporte para o desenvolvimento de famílias de produtos quando verificar
o que é comum e o que é diverso entre módulos. Na figura 9 é dado um
exemplo.
Sistema de Seguros
Cotação

Aceitação

Emissão

Renovação

Figura 9 – Exemplo do estilo Decomposição

b)

Uso – Explora a relação “depende de”. Informa aos desenvolvedores que
módulos devem existir para que a sua parte de desenvolvimento funcione. É
um estilo que restringe a implementação e orienta o desenvolvimento
incremental.

Cálculo

Parametrização
valores
Parametrização

Emissão

Parametrização
telas

Figura 10 – Exemplo do estilo Uso
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c)

Generalização – explora a relação “is a”. Suporta a evolução ou extensão de

elementos de VRIWZDUH, pois captura o que é comum e o que varia entre os

módulos. O elemento que generaliza o outro fornece o que comum aos dois:
estrutura, comportamento e restrições gerais. Um exemplo de representação é
dado na figura 11.

Cálculo de seguros

Cálculo de automóvel

Figura 11 – Exemplo do estilo Generalização

d)

Camadas – o estilo mostra o VRIWZDUH dividido em camadas, onde cada
camada é um componente que provê serviços para a camada mais alta.
Organizando

o

VRIWZDUH

em

camadas,

este

estilo,

dá

suporte

a

manutenibilidade e portabilidade.
O esquema típico deste estilo
está representado na figura 12,
onde a camada mais externa é a
interface com o usuário, a mais
interna é a comunicação com o
sistema operacional. As
intermediárias são formadas por
utilitários e aplicações de
software.
Figura 12 – Exemplo do estilo camadas
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Outro exemplo é dado na figura 13 que mostra o modelo de referência OSI/ISO
para redes de computadores, onde cada camada é vista como um componente

que pode ser implementado por hardware ou por VRIWZDUH.

Figura 13 – Estilo camadas no modelo de referência OSI/ISO

A arquitetura de redes é formada de uma estrutura hierárquica
composta de camadas com interfaces entre elas. Associada a cada
camada há um protocolo. O protocolo define o formato, conteúdo e
significado dos dados trocados entre as camadas associadas a ele
(Commer, 2001).
2.5.2.2

Estilos arquiteturais do tipo de visão Componentes e Conectores.

Este tipo de visão trabalha com elementos existentes em tempo de execução e
com elementos de interação, tais como: objetos, processos, clientes, servidores,

bases de dados, OLQNV de comunicação, fluxos de informação e acessos a bases de
dados compartilhadas. Tem os seguintes estilos:
a) Canos e filtros - Os canos, ou SLSHV transmitem dados de um componente a
outro. Os filtros são componentes que transformam os dados. São projetados
para esperar dados de entrada num determinado formato e produzir dados de
saída, para o próximo filtro, de uma forma especificada. Um filtro não requer
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conhecimento do funcionamento de seus filtros vizinhos. Desta forma, cada
elemento da arquitetura trabalha independente dos outros elementos, anteriores
ou posteriores. Isto de uma forma unidirecional. É adequada para projetos que
requerem vários estágios de processamento. A figura 14 demonstra o aspecto
geral do estilo.

Figura 14 – Estilo canos e filtros

b) Dados compartilhados - Um arquivo ou banco de dados é o centro desta
arquitetura, ver figura 15, este é acessado freqüentemente por outros
componentes que atualizam, adicionam, apagam ou realizam qualquer outra
modificação nestes dados.

Figura 15 – Estilo dados compartilhados

A variação Quadro-negro ocorre quando o repositório envia mensagens ao
cliente quando dados de seu interesse foram alterados. Esta arquitetura
promove a integridade, isto é, componentes existentes podem ser alterados e
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novos podem ser adicionados à arquitetura sem afetar aos demais, por
operarem independentemente.
c) Cliente e Servidor – componentes interagem requisitando serviços de outros
componentes. Os servidores provêem serviços aos clientes e a comunicação
predominantemente parte do cliente.
2.5.2.3

Estilos arquiteturais do tipo de visão Alocação.

O tipo de visão alocação corresponde a mostrar o VRIWZDUH em seus
relacionamentos

com

o

hardware,

sistema

de

arquivos

e

equipes

de

desenvolvimento. Exemplos de estilos do tipo de visão alocação:
a) Distribuição – Mostra os elementos do estilo componentes e conectores
alocados em plataformas para execução (fig. 16).

Figura 16 – Estilo Distribuição

b) Implementação – descreve o mapeamento de módulos no sistema de arquivos
ou na infra-estrutura do desenvolvimento. Usado durante o projeto para
identificar os arquivos a serem atualizados e/ou testados.

Raiz

Fontes

Biblioteca

Configuração

Figura 17 – Estilo Implementação

Documentos
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c) Atribuição do trabalho – Demonstra a alocação dos módulos de VRIWZDUH às
equipes de desenvolvimento permitindo, desta forma, o gerenciamento de
atividades das equipes.
6LVWHPD
Seguros

0yGXOR
Cálculo
Score

(TXLSH
Equipe de Emissão
Equipe Estatística

Aceitação

Equipe de Emissão

Emissão

Equipe de Emissão

Cobrança

Equipe de Cobrança

Sinistro

Equipe de Sinistros

Figura 18 – Estilo atribuição do trabalho

2.5.3 UML usada para documentar arquitetura
A UML – 8QLILHG0RGHOLQJ/DQJXDJH, apresenta-se como uma alternativa para

ser usada na documentação da arquitetura de VRIWZDUH. Este tópico apresenta o
conceito de UML e cita seus principais diagramas, os quais poderão ser utilizados
nas representações arquiteturais. Para aprofundamento do assunto recomenda-se
verificar as referências bibliográficas constantes no final deste trabalho.
A definição consagrada pela OMG e tirada de Larman (2004) diz que UML é
uma linguagem para especificar, visualizar, construir e documentar os artefatos de

sistema de VRIWZDUH, bem como para modelar negócios e outros sistemas que não

sejam de VRIWZDUH. A UML representa uma coleção das melhores práticas de
engenharia que tem sucesso comprovado na modelagem de sistemas grandes e
complexos.
Fowler (2000) cita que um método consiste de uma linguagem de modelagem e
um processo e que a UML é uma linguagem de modelagem e não um processo. Ela
pode ser utilizada, em principio, com qualquer processo. Ainda para Fowler, a razão
fundamental para usar UML é a comunicação. Pois ela permite comunicar conceitos

envolvidos no desenvolvimento de VRIWZDUH num nível de abstração adequado. Nem
tão detalhado quanto o código nem tão impreciso quanto a linguagem natural.
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Diagramas
de casos de uso

Diagramas
de Classes

Diagramas
de Seqüência

Diagramas
de Objetos

Modelo
Diagramas
de Colaboração

Diagramas
de Componentes

Diagramas
de Estados

Diagramas
de Atividades

Diagramas
de Distribuição

Figura 19 – Diagramas UML

A UML, em sua versão 1.5, define nove tipos de diagramas divididos em duas
categorias: Quatro representam a estrutura estática da aplicação (classes, objetos,
componentes e distribuição) e cinco representam os diferentes aspectos do
comportamento dinâmico (casos de uso, seqüência, atividades, colaboração e
estados). Os diagramas UML estão representados na figura 19.

Na comunidade de arquitetura de VRIWZDUH não há convicção de que UML seja

uma boa alternativa para a representação arquitetural. Conforme Medvidovic (2004),
UML somente suporta descrições arquiteturais se tiver extensões para alterar ou
criar abstrações que são diferentes ou não existem em projetos Orientado a Objetos.
Exemplo: restrições de topologia que são diferentes, e interações entre
componentes que não existem.
No exemplo de aplicação desenvolvido neste trabalho utilizou-se da UML como
linguagem de representação.
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2.6 COMENTÁRIOS FINAIS DO CAPÍTULO
A apresentação das referências conceituais para entendimento do PMC partiu
do enquadramento do assunto no SWEBOK, utilizou-se das normas NBR ISO/IEC
9126 e NBR ISO/IEC 14598 para embasar as avaliações e atribuições de
características de qualidade além da identificação e utilização de métricas e

apresentou o corpo básico de conhecimentos de arquitetura de VRIWZDUH.

A documentação de arquitetura é utilizada como uma forma de se apresentar e
entender os sistemas sobre os quais vai se aplicar o processo de melhoria. A
organização da documentação segue as orientações de Clements et al. (2003). Não
foi adotado um formato padrão de documentação, mas foram seguidas as indicações
destes autores sobre o conteúdo e forma geral da documentação de arquitetura.
A evolução dos conhecimentos e das teorias não invalida necessariamente o
processo de melhoria, pois a aplicação de suas etapas e atividades pode ser
adaptada a novos conceitos de qualidade, de arquitetura e mesmo de linguagem de
representação.
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Este capítulo trata da proposta do PMC – Processo de melhoria contínua de

sistemas de VRIWZDUH. O processo pode ser entendido como uma forma de se

conduzir a manutenção de sistemas de VRIWZDUH para a obtenção da melhoria
contínua. A melhoria contínua, neste caso, refere-se a obter melhores resultados de
indicadores de qualidade a partir de uma determinada situação identificada como
problema a ser resolvido. Para este processo funcionar continuadamente o sistema
deve ser analisado e ter seus pontos críticos identificados. Pontos críticos, neste
texto, são condições especificadas que comprometem o correto funcionamento do
sistema. Por exemplo: erros repetitivos, baixa performance, demora em resolução de

problemas, hardware ou VRIWZDUH obsoletos.

Obs: Uso de notação informal dos elementos do contexto do PMC.

Figura 20 – Contexto da proposta do PMC
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A partir de uma priorização dos pontos críticos, um destes é escolhido para ser
resolvido. A documentação de arquitetura deve ser montada ou disponibilizada para
prover o entendimento, análise e proposição de soluções. A solução proposta deve
ser implementada. Métricas devem ser determinadas para permitir a avaliação inicial
e a comparação com os resultados obtidos após a implementação da melhoria.

Utiliza-se, desta forma, da documentação da arquitetura de VRIWZDUH como

orientação para a análise e proposição de soluções e dos conceitos de qualidade da
norma NBR ISO/IEC 9126-1 para a definição de métricas de acompanhamento das
propostas de solução e de seus resultados.
Indicadores operacionais, neste contexto, são entendidos como indicadores do
nível de serviço do sistema. O nível de serviço pode ser observado de diversas
formas: satisfação dos usuários, atendimento aos níveis de performance definidos,
eficiência na utilização de recursos ou facilidade de manutenção.
A figura 20 mostra os relacionamentos citados. Segundo a leitura desta figura,
o sistema em operação tem uma arquitetura e apresenta indicadores operacionais.
Os indicadores operacionais alimentam o diagnóstico que tem como outras entradas,
a manutenção do sistema e os conceitos da norma NBR ISO/IEC 9126. A
arquitetura, por seu lado, atende aos requisitos funcionais e não funcionais que são
avaliados pela norma NBR ISO/IEC 14598. Os requisitos também são interpretados
pelos conceitos de qualidade em uso e de características de qualidade da norma
NBR ISO/IEC 9126. A proposta de melhoria tem como fontes o diagnóstico e os
conceitos da norma NBR ISO/IEC 9126.

3.1 OBJETIVO DO CAPÍTULO
O objetivo deste capitulo é descrever a proposição do processo de melhoria
contínua, demonstrando como ele é organizado, quais são os seus sub-processos
e atividades, como estas atividades estão divididas em atividades de menor nível
de abstração, além de destacar entradas, saídas, mecanismos e responsáveis por
cada atividade.
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3.2 ORGANIZAÇÃO DO CAPÍTULO
Este capítulo segue uma estrutura onde se apresentam os seguintes itens:


Considerações gerais sobre a etapa ou atividade. Objetivos restrições e
detalhes são apresentados sempre que necessário.



Diagrama de atividades que mostra uma visão gráfica e as interações
entre estas atividades.



Quadro que sumariza as atividades juntamente com seus insumos ou
artefatos de entrada (E), produtos ou artefatos de saída (S) que podem
ser insumos da atividade seguinte. Mecanismos (M) onde se pode citar
metodologias, ferramentas ou quaisquer técnicas de auxílio à solução do
problema. Principais envolvidos na execução da atividade em questão ou
responsáveis (R).

Para algumas atividades também são apresentados instrumentos de apoio, os
quais auxiliam, apresentam uma técnica ou orientam a maneira correta de se
desenvolver a atividade em questão.
3.3 VISÃO GERAL
O PMC é considerado uma variante do modelo evolucionário incremental do
ciclo de vida de sistemas já que parte de uma situação em funcionamento e, como
resultado de uma nova implementação, evolui o sistema.
O processo de melhoria contínua tem como ponto de partida o sistema atual,
as condições sob as quais este trabalha e os resultados que apresenta (indicadores
operacionais), além das requisições dos usuários. Como saída tem uma nova versão
do sistema. A proposta é que o processo se repita ciclicamente e que, a cada
iteração, um ou mais itens de melhoria sejam trabalhados, ou seja, a nova versão do
sistema retorne como entrada no processo para que um novo item de melhoria seja
tratado. A visão geral do processo é apresentada na figura 21.
A repetição contínua do processo eleva a qualidade do sistema para patamares
mais altos, isto demonstrado pela verificação da melhoria através dos indicadores
escolhidos.
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Sendo um processo baseado em representação arquitetural tem a vantagem
de poder validar situações de difícil simulação, estabelecer linguagem apropriada
entre os envolvidos e proporcionar uma visão global do sistema e da interação entre
as suas partes constituintes.

Sistema atual é o sistema de VRIWZDUH sobre o qual vai se aplicar o PMC. O
sistema deve estar sendo executado em produção e ter funções efetivas de entrega
aos usuários, pois o PMC somente se aplica para sistemas em operação. Quanto
mais importante for o sistema para a organização que o usa, mais se justifica aplicar
um processo de melhoria contínua.
Requisições de usuários são as solicitações de melhoria feitas pelos usuários.
Isto inclui, por exemplo, as reclamações de baixa performance, dificuldade de
operação e quaisquer outras demandas pendentes que devam ser atendidas pela
equipe de manutenção do sistema.
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Indicadores operacionais são os resultados da avaliação do nível de serviço do
sistema. Por exemplo: tempo de resposta de uma transação ou custo da
manutenção.
Processo de melhoria contínua é o processo de alteração contínua do sistema
baseado nas requisições dos usuários, indicadores operacionais do sistema e nos
documentos de arquitetura na busca de melhores patamares de qualidade.
Nova versão do sistema corresponde ao resultado de uma melhoria
implementada, ou seja, a cada finalização do ciclo de melhoria realizado de acordo
com o PMC o sistema tem uma nova versão em produção. Esta nova versão é uma
entrada para uma nova realização do ciclo de melhoria.
Restrições são as restrições quanto a ambiente de VRIWZDUH e de KDUGZDUH

Vobre as quais o sistema trabalha,normas internas, metodologias e modelos.

Agentes. Para efeito deste trabalho são todos as pessoas envolvidas com o
sistema ou que tenham interesse no sistema.
No tópico “3.4 - Visão detalhada do processo”, visto a seguir, este diagrama é
aberto em sub-processos e, para cada um destes são apresentados as entradas,
saídas, mecanismos, métodos ou técnicas e responsáveis.
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3.4 VISÃO DETALHADA DO PROCESSO
O processo de melhoria contínua, conforme mostrado na figura 22, tem quatro
sub-processos: documentar a arquitetura, avaliar o sistema, propor melhoria e
implementar melhoria. A obtenção da documentação da arquitetura é o passo inicial
para a realização da melhoria, pois a partir dai se estabelece o entendimento e uma
linguagem comum para a discussão e encaminhamento da melhoria entre os
diversos envolvidos.

Figura 22 – PMC visão detalhada do processo

A consideração do nível atual de serviço, através da enumeração dos
indicadores operacionais, permite fazer a avaliação dos pontos críticos do sistema e
a emissão de um diagnóstico. Este diagnóstico vai orientar a fase seguinte que é a
montagem de uma proposta de melhoria para alteração do sistema. Esta proposta é
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baseada em requisitos, indicadores de qualidade e documentos de arquitetura.
Estes indicadores são fundamentais para a fase final do processo que é a
implementação da alteração. Feita e validada a implementação, a nova versão é
colocada em produção e está sujeita novamente ao processo de melhoria.
O sistema em produção, com a versão atualizada e, portanto em um nível de
qualidade melhor, deve ser reavaliado para se verificar seu novo ponto critico. É
certo que o ponto deslocou-se para uma nova necessidade. O deslocamento comum
é a saída do tratamento de problemas mais básicos e de solução mais simples,
como quantidade de paradas anormais em produção ou erros de consistência, para
problemas com outro nível de dificuldade e de solução mais complexa. Por exemplo:
usabilidade e desempenho.
A partir da segunda iteração do processo, como já se possui um corpo de
conhecimentos e documentos que orientam o todo, a atividade de documentação
deve ser dirigida para a otimização e complementação do conjunto existente.
O quadro 3 apresenta o detalhamento do processo de melhoria contínua em
seus sub-processos. Neste nível já é possível mostrar as entradas e saídas de cada
atividade, além de se identificar os responsáveis e os mecanismos que podem ser
utilizados para se completar esta atividade.
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Quadro 3 – Sub-processos do “Processo de Melhoria Contínua”

Sub-processos
• Documentar a arquitetura
Visa obter documentos que representem os
sistemas e o ambiente onde ele é utilizado.
Os documentos devem permitir o entendimento
do sistema e a sua avaliação. Para isso são
utilizados os conceitos e documentos da
arquitetura de VRIWZDUH.

• Avaliar o sistema
Parte principalmente dos documentos da
arquitetura e dos indicadores operacionais e tem
como objetivo gerar um diagnóstico.
Este diagnóstico deve conter:
• Priorização dos problemas
• Possíveis causas
• Identificação dos envolvidos
• Documentos arquiteturais que auxiliem o
estudo da solução

Elementos
E: Sistema atual
S: Documentos da arquitetura
do sistema
M: Reuniões
Levantamentos
Arquitetura de 6RIWZDUH
R: Usuário Final
Arquiteto
Analista de Produção
Desenvolvedor
Gerente
E: Documentos da arquitetura
Indicadores operacionais
Priorizações e restrições
operacionais
S: Diagnóstico
M: Arquitetura de 6RIWZDUH
ISO 9126 e 14598
R: Arquiteto
Cliente
Usuário final

• Propor melhoria

E: Diagnóstico

Deve gerar uma proposta de melhoria com os
seguintes itens:

S: Proposta de Melhoria
M: Documentos de arquitetura
ISO 9126 e 14598
R: Arquiteto
Desenvolvedor

• Identificação dos itens de melhoria
• Nova arquitetura de solução do problema
• Indicadores objetivos para as métricas
escolhidas

• Implementar melhoria
É o desenvolvimento e implementação das
alterações especificadas na proposta de
melhoria. Pode contemplar alterações em
VRIWZDUH, hardware, documentos e processos.
Legenda:

E: Proposta de Melhoria
S: Nova versão do Sistema
M: Processo de
Desenvolvimento
R: Desenvolvedor
Analista de Produção

E: insumos de entrada
S: produtos de saída
M: mecanismo, técnica ou ferramenta utilizada para se realizar a atividade
R: responsáveis pela realização
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3.4.1 Documentar a arquitetura
É o ponto de partida para a análise das necessidades de melhoria. Através desta
atividade é que se situa o contexto do sistema, documenta-se a sua arquitetura e se
estabelece uma linguagem apropriada para proceder à avaliação do sistema.
Esta linguagem é que vai proporcionar o entendimento e a possibilidade de
análise e discussão sobre as características do sistema, além da determinação de
seus pontos fortes e fracos através da discussão entre as diversas áreas envolvidas.
Para se obter um entendimento global do sistema há a necessidade de se ter, no
mínimo, uma representação arquitetural para cada grupo de interesse. Exemplo:
IDEF0 para os processos de negócio, endereçado aos usuários do sistema;
diagramas de classes e de casos de uso são úteis para determinar o entendimento

dos desenvolvedores de VRIWZDUH; diagramas de entidades e relacionamentos

também ajudam a compreensão por parte dos desenvolvedores e diagramas de
distribuição ajudam a entender como o sistema está distribuído pelo hardware.

Figura 23 - Diagrama de atividades de “Documentar a arquitetura”
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O responsável por esta construção é o arquiteto ou o desenvolvedor principal
representando este papel.
Neste processo devem ser levados em consideração: o sistema existente, seus
programas e suas bases de dados, variáveis de ambiente tais como: integração
entre sistemas, volumes de informação envolvidos, criticidade da operação do
sistema, ambiente de hardware, equipes e ambiente de desenvolvimento.
A documentação do sistema, para efeitos de atendimento ao PMC, será

constituída de um pacote de documentos da arquitetura do VRIWZDUH. O conteúdo
deste pacote é definido pela elaboração de um quadro onde, para cada envolvido
com a atividade serão indicadas as visualizações necessárias, conforme Quadro 5
detalhado no item “Instrumentos de apoio a Documentar a arquitetura”.
Nas fases posteriores do processo de melhoria pode ser necessária a criação de
visões mais específicas para análise de determinados pontos do sistema.
Quadro 4 – Atividades de “Documentar a arquitetura”
Atividades
• Identificar os envolvidos
É a atividade de mapeamento das pessoas que
tem relacionamento com o sistema e, em particular,
aquelas relacionadas com o problema em estudo.

Elementos
E: Sistemas e processos atuais
S: Relação de envolvidos
M: Entrevistas / Levantamentos
Questionários
Reuniões / Tabulação
R: Arquiteto
Desenvolvedor

• Definir visões de interesse de cada envolvido
Atividade de se identificar qual a necessidade de
visualização e grau de profundidade necessário
para cada envolvido.

E: Sistemas Atuais
Relação de envolvidos
S: Tabela de documentos de
arquitetura
M: Entrevistas / Levantamentos
Questionários
Reuniões / Tabulação

Arquitetura de VRIWZDUH
R: Arquiteto
Desenvolvedor
Legenda:

E: insumos de entrada
S: produtos de saída
M: mecanismo, técnica ou ferramenta utilizada para se realizar a atividade
R: responsáveis pela realização
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Quadro 4 – Atividades de “Documentar a arquitetura” (continuação)
Atividades
• Documentar módulos
É a atividade de mapeamento do sistema como um
conjunto de módulos destacando como o sistema e
decomposto e como os módulos se relacionam.

Elementos
E: Sistemas atuais
Documentos de processos
Documentos de sistemas
S: Visões de módulos
M: UML

Arquitetura de VRIWZDUH

R: Desenvolvedor

• Documentar componentes e conectores
Gerar os documentos que representem o
comportamento do sistema em execução.

E: Sistemas Atuais
Documentação existente
S: Visões de componentes e
conectores
M: UML

Arquitetura de VRIWZDUH

R: Analistas de Produção

• Documentar alocação
Gerar as visões que representem a alocação dos
elementos de VRIWZDUH no ambiente,

E: Ambiente de desenvolvimento
S: Visões de alocação
M: UML

Arquitetura de VRIWZDUH

R: Desenvolvedor

• Consolidar documentos da arquitetura
Verificar a consistência e integridade dos diversos
documentos gerados, padronizar a linguagem
usada e manter unicidade de metodologia, usando
UML por exemplo.

Legenda:

E: Visões da Arquitetura
S: Documentos de arquitetura
M: UML

Arquitetura de VRIWZDUH

R: Arquiteto

E: insumos de entrada
S: produtos de saída
M: mecanismo, técnica ou ferramenta utilizada para se realizar a atividade
R: responsáveis pela realização
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3.4.1.1

Instrumentos de apoio a “Documentar a arquitetura”

Para se criar um pacote de documentação, conforme Clements et al. (2003),
deve-se identificar os interessados envolvidos, os objetivos a atingir e o nível de
detalhe necessário para cada parte envolvida. Este pacote deverá conter uma ou
mais visões e a documentação que explica como estas se relacionam. Pode ser
necessário utilizar mais de uma visão, pois visões diferentes expõem diferentes
atributos de qualidade. Ex: visão de camadas informa sobre a portabilidade, visão de
distribuição informa sobre a confiabilidade e performance.
Para se realizar o mapeamento das necessidades de documentos arquiteturais
Clements et al. (2003) sugerem a construção de uma tabela que determine para
cada stakeholder, o tipo de visão e estilo arquitetural necessário, além de seu grau
de detalhamento. Para exemplo foi construído o quadro 5 abaixo.

Quadro 5 – Exemplo de indicação de necessidade de documentação. Fonte Clements, 2003
Tipos de visão
Módulos
Stakeholder

Decomposição

Componentes e conectores
Camada

Dados

Cliente

Compartilhados

servidor

Alocação
Distribuição

Atribuição de
trabalho

Arquiteto

d

m

d

m

d

-

Analista de

d

m

d

m

m

g

Testador

d

g

d

m

d

g

Usuário Final

g

-

g

-

g

-

Gerente

m

g

g

g

g

d

sistemas

Legenda: d: informação detalhada – g: informação geral – m: grau médio de detalhamento da visão
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3.4.2 Avaliar o sistema
Objetiva avaliar o estágio de qualidade do sistema e identificar seus principais
problemas. Esta identificação parte das reclamações e solicitações dos usuários,
desenvolvedores e clientes. Deve-se também, nesta etapa, obter a priorização das
necessidades de solução, identificar os modos de avaliação e estabelecer quais são
os objetivos de métricas a atingir. A discussão da priorização dos pontos críticos
deve levar em consideração os pontos de vista dos diversos usuários. A priorização
é fundamental para dar foco ao trabalho de melhoria.

Figura 24 - Diagrama de atividades de “Avaliar o sistema”

Tendo como ponto de partida os documentos da arquitetura inicia-se a
discussão sobre os pontos críticos do sistema. Nesta discussão deve-se considerar
as informações sobre o ambiente, indicadores de desempenho, necessidades não
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atendidas, reclamações compiladas, listas de pendências e histórico de erros.
Conjunto este chamado de: indicadores operacionais.
Segundo Cockburn (2000), os requisitos de qualidade devem ser priorizados e
não se deve considerar que todos são importantes. Além disso, deve-se fazê-los
mensuráveis. Como exemplo de especificação correta o autor cita não se deve
escrever: “o sistema deve rodar bem” e sim: “o tempo de resposta deve ser menor
do que 20 milissegundos”.
A decisão do que é critico ou não deve ser tomada, principalmente pelo cliente,
gerente e usuário final. Os elementos para a tomada de decisão deverão ser
fornecidos pelo arquiteto e pelo desenvolvedor que são os coordenadores da
elaboração do diagnóstico.
A figura 24 – Diagrama de atividades de “Avaliar o sistema” e o Quadro 6 –
Atividades de “Avaliar o sistema” detalham e descrevem as atividades da etapa de
avaliação da arquitetura.
Durante a avaliação pode surgir a necessidade de se gerar novas visões
arquiteturais. Isto por conta das especificidades dos problemas apontados.
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Quadro 6 - Atividades de “Avaliar o sistema”
Atividade
• Identificar os pontos críticos
Através de entrevistas, questionários, análise da
arquitetura e de outros documentos, identificar os
pontos críticos.
Indicadores operacionais são avaliações dos
usuários, desenvolvedores e gerentes sobre o
sistema.
Identificados os pontos críticos, deve-se gerar
uma ordem de prioridade para o atendimento.
Esta ordem deve ser definida em consenso entre
os envolvidos.

• Revalidar visões arquiteturais
De acordo com o ponto critico apontado como de
maior prioridade, deve-se indicar quais as visões
arquiteturais vão orientar a solução.
Nesta atividade deve-se avaliar se as visões
disponíveis são suficientes para a análise. Caso
não sejam, novas visões devem ser criadas.

• Definir métricas
É a atividade de se identificar e quantificar o que
vai se medir. A escolha das métricas é
direcionada pelo item priorizado como crítico.

Elementos
E: Arquitetura do sistema
Priorizações e restrições
Indicadores Operacionais
S: Lista de Prioridades
M: Entrevistas
Levantamentos
Questionário Direcionado
Tabulação
Reuniões
R: Usuário Final
Analista de Produção
Desenvolvedor
Gerente de Sistema
E: Lista de prioridades
Documento de arquitetura
S: Visões arquiteturais
M: UML
Arquitetura de VRIWZDUH
R: Arquiteto
Desenvolvedor
E: Ponto crítico x Qualidade
S: Indicadores e Métricas
M: ISO 9126
R: Desenvolvedor

Nesta atividade o ponto crítico identificado é
endereçado aos itens da norma ISO 9126. A
norma, além de conter o item qualidade em uso
que define a percepção do usuário quando
efetivamente o sistema está em operação, trata
também os itens qualidade interna e qualidade
externa que são relacionados à forma de
implementação do sistema.

• Montar diagnóstico
Gerar documento formal do diagnóstico. É a
atividade de consolidação da documentação
gerada em formato recomendado.

Legenda:

E: Métricas
Documentos da arquitetura
S: Diagnóstico
M: UML
ISO 9126
Modelo de diagnóstico
R: Desenvolvedor
Arquiteto

E: insumos de entrada
S: produtos de saída
M: mecanismo, técnica ou ferramenta utilizada para se realizar a atividade
R: responsáveis pela realização
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3.4.2.1 Instrumentos de apoio a “Avaliar o sistema”
A atividade de avaliação é fundamental pois direciona todas as providências de
melhoria que vierem a ser realizadas. Assim, é importante que seja realizada de
forma organizada e metódica, de modo que pessoas diferentes, realizando as
mesmas avaliações, cheguem a resultados semelhantes.

A avaliação deve se

basear em métricas válidas e processos de medição claros e que possam ser
repetidos quantas vezes se desejar.
Neste tópico são propostos instrumentos que podem ser utilizados para a
realização da avaliação do sistema. Aqui não se esgotam as possibilidades de
avaliação, mas se propõem os instrumentos mínimos para a sua realização.
Estes instrumentos vão da sugestão de lista de prioridades, métricas de acordo
com a característica ser avaliada, vinculação entre problema crítico, necessidade de
visualização e artefato arquitetural até a sugestão de formulário para a formalização
do Diagnóstico. Os instrumentos sugeridos são:
a)

Lista de Prioridades (Quadro 7).
No primeiro passo da avaliação deve-se montar uma lista de prioridades, na

qual, além da necessidade de melhoria, também é importante mostrar os motivos
que fazem o item ser prioritário.
Quadro 7 – Exemplo de lista de priorização
Priorização

Necessidade

Motivo

1

Diminuir o tempo de testes

Atualmente 40% do tempo de testes
representa os testes de novas
funcionalidades e 60% são testes
regressivos.

2

Diminuir a interferência
manual nos processos do
sistemas

O processo atual tem etapas manuais
e automáticas intercaladas e sem
controle efetivo.

3

Unificar sistemas integrados Falta domínio da tecnologia e os
em plataforma única
tempos de processamento muito
altos.
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b)

Relacionamento problema crítico versus artefato arquitetural.
A obtenção das visões arquiteturais que suportem o processo de melhoria é um

trabalho bastante complexo. Para auxiliá-lo foi construído o Quadro 8 que relaciona
exemplos de pontos críticos com os artefatos que permitem sua visualização. O
meio para se atingir o objetivo foi o entendimento das necessidades de visualização,
também listadas no quadro. O quadro em questão não é exaustivo quanto a mostrar
todas as possibilidades de necessidades de visualização e de artefatos arquiteturais
para os pontos críticos listados, mas é uma contribuição que orienta neste trabalho.

Quadro 8 – Problema critico versus Artefato arquitetural
Ponto crítico
Substituir sistema

Alterar informação,
corrigir dados errados

Necessidade de visualização

Artefato arquitetural
sugerido

Reconhecer Interfaces Externas

Visão de módulos
Distribuição

Domínio do ambiente
operacional

Camadas

Revalidação dos casos de usos

Implementação

Organização dos objetos

Distribuição do trabalho

Organização dos Dados

Visão de Uso
Canos e filtros
Dados compartilhados

Alterar módulo,
substituir ou criar novo

Integração de módulos

Decomposição

Interfaces entre módulos

Distribuição

Tempo de resposta ruim Identificação de “gargalos”
em transações on-line

Distribuição
Canos e filtros

Batch muito demorado
Paradas anormais
recorrentes

Estrutura dos programas

Distribuição

Organização dos dados

Dados compartilhados
Implementação

64

Quadro 8 – Problema critico versus Artefato arquitetural (continuação)
Ponto crítico

Necessidade de visualização

Artefato arquitetural
sugerido

Interfaces

Distribuição

Compatibilidade tecnológica

Decomposição

Mudança de plataforma
/ Evolução do ambiente
operacional

Interfaces

Distribuição

Falha de segurança ou
acesso indevido a
dados

Estrutura e pontos de controle

Demora em fazer
alterações, acertos, ou
testes

Estruturação dos sistemas e das Atribuição do trabalho
interfaces
Visão de Uso
Organização do
Decomposição
desenvolvimento

Alteração em sistema
externo integrado
Integração com pacote
de mercado

Alocação
Camadas
Distribuição
Camadas

Nível de acoplamento
Alto custo para executar Alto consumo de CPU
Banco de dados com dados em
demasia

Distribuição
Implementação

Volume alto de dados em discos Distribuição
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c)

Definição de métricas
Para auxiliar a definição de métricas, dois quadros foram montados. O primeiro,

o quadro 9, permite endereçar os problemas ou necessidades à classificação da
norma NBR ISO/IEC 9126. Este endereçamento é feito listando para cada problema,
citado como exemplo, qual a característica e subcaracterística de qualidade
identificada na norma. Este endereçamento não é exaustivo, desta forma, pode
haver outras classificações também válidas.
Quadro 9 – Problema crítico versus classificação NBR ISO/IEC 9126

Ponto crítico / Necessidades

Classificação ISO 9126
Característica

Subcaracterística

Substituir sistema

Funcionalidade

Alterar módulo, substituir ou criar novo

Manutenibilidade Modificabilidade
Interoperabilidade

Aceitar a alteração em sistema externo
integrado

Adequação

Integração com pacote de mercado
Alterar informação, corrigir dados errados

Funcionalidade

Conformidade
Adequação
Acurácia

Transações on-line - demoradas

Usabilidade

Operacionalidade
Entendibilidade
Apreensibilidade

Tempo de resposta ruim no on-line

Eficiência

Tempo

Batch muito demorado

Eficiência

Tempo

Demora para fazer alterações, acertos ou
testes

Manutenibilidade Modificabilidade
Analisibilidade

Falha de segurança ou acesso indevido a
dados

Funcionalidade

Segurança de
acesso

Paradas anormais recorrentes

Funcionalidade

Estabilidade
Adequação

Mudança de plataforma, evolução do ambiente
operacional

Portabilidade

Adaptabilidade

Paradas anormais em produção / Erros de
processamento.

Funcionalidade

Adequação

Manutenibilidade Testabilidade

Alto custo para executar. Alto consumo de CPU Eficiência
Banco de dados com dados em demasia
Volume alto de dados em discos

Recurso
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O segundo, visto no quadro 10, que é uma outra contribuição deste texto, ainda
seguindo os parâmetros da norma, sugere alternativas de métricas a serem
utilizadas para avaliar cada característica ou subcaracterística.
Quadro 10 – Métricas sugeridas por característica de qualidade
Classificação ISO 9126
Característica

Funcionalidade

Confiabilidade

Usabilidade

Eficiência

Portabilidade

Manutenibilidade

Subcaracterística

Métrica

Adequação

Funcionalidades usadas / Funcionalidades
totais

Acurácia

Resultados corretos / Total de casos de teste

Interoperabilidade

Tempo de adaptação / módulos acoplados

Segurança de acesso

Acessos indevidos / Acessos tentados

Conformidade

Funções com help padrão / total de funções

Maturidade

Tempo médio entre falhas

Tolerância a falhas

Falhas evitadas / Total de casos de teste

Recuperabilidade

Tempo de recuperação pós-falha

Conformidade

Atendimento aos padrões e normas

Apreensibilidade

Funcionalidades documentadas / total de
funcionalidades

Atratividade

Quão atrativa é a interface dos usuários
(questionário)

Inteligibilidade

Vezes que o usuário busca ajuda / vezes que
o usuário utiliza o VRIWZDUH

Operabilidade

Vezes que opera errado / tempo de operação

Conformidade

Telas com navegação padrão / total de telas

Recurso

Memória usada / memória disponível

Tempo

Tempo de resposta

Conformidade

Atendimento aos padrões de eficiência

Adaptabilidade

Módulos alterados / total de módulos

Capacidade para ser
instalado

Tentativas de testes bem sucedidos pósinstalação / numero de estes realizados

Coexistência

Número de recursos exclusivos

Capacidade para
substituir

Dados com necessidade de conversão /
dados totais

Conformidade

Itens padronizados testados e aprovados /
itens definidos como padrão

Analisabilidade

Tempo entre a informação de erro e a
descoberta do motivo do erro

Modificabilidade

Tempo de alteração / tempo total da tarefa

Estabilidade

Erros pós-implantação / número de
implantações

Testabilidade

Tempo de testes / tempo total da tarefa

Conformidade

Projetos com roteiro de testes / total de
projetos
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Na visão dos usuários tem-se a qualidade em uso para a qual, conforme
mostrado no quadro 11, os exemplos de métricas que podem ser úteis na montagem
do diagnóstico.

Quadro 11 – Métricas sugeridas para qualidade em uso
Aspecto

Qualidade em
Uso

d)

Métrica

Eficácia

Funções executadas / funções tentadas

Produtividade

Tempo (busca + erro + ajuda) / tempo da tarefa

Segurança

Acessos indevidos / Acessos totais

Satisfação

Tentativas de uso frustradas / total de tentativas

Modelo de Diagnóstico
A formalização do processo de avaliação é importante, pois consolida um

entendimento comum entre os VWDNHKROGHUV. Assim, é necessário gerar um

documento que represente o entendimento comum e sirva de base para a posterior
discussão de alternativas de solução. Para esta necessidade é sugerido o formulário
de Diagnóstico da figura 25. Este contém: a identificação do problema, a aprovação
dos envolvidos, identificação das possíveis causas do problema, o enquadramento
dos problemas na norma NBR ISO/IEC 9126 e as métricas relacionadas além de ter
como anexos às visões arquiteturais de interesse.
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'LDJQyVWLFR
Problema:
Motivos:

&RQVLGHUDo}HVGH4XDOLGDGH±,62
Característica

Subcaracterística

Métrica
Medida

Valor
Inicial:

$SURYDomRGRVHQYROYLGRV
Usuários:

Arquiteto:

Desenvolvedor:

Analista de Produção:

Gerente:

$QH[RV±$UWHIDWRVDUTXLWHWXUDLV

Figura 25 – Modelo de documento para diagnóstico
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3.4.3 Propor melhorias
Após a confecção e aprovação do diagnóstico, passa-se a atividade de análise e
proposição das melhorias. Esta atividade deve ser focada no ponto crítico escolhido
com prioritário de solução, mas sem deixar de levar em consideração as restrições
referentes à continuidade da operação do sistema. Desta forma, as soluções
propostas não podem criar impactos para os sistemas que estão em produção.
A figura 26 – Diagrama de atividades de “Propor melhorias” e o Quadro 12 –
Atividades de “Propor melhorias” detalham este sub-processo.

Figura 26 – Diagrama de atividades de “Propor melhorias”

70

Quadro 12 – Atividades de “Propor melhoria”
Atividade
• Determinar alternativas de melhoria
É o atividade de determinação da solução
que vai resolver o problema apresentado
como crítico.

Elementos
E: Diagnóstico
Restrições operacionais
S: Proposta preliminar
M: UML
R: Arquiteto
Desenvolvedor
Usuários

• Desenhar nova arquitetura
Usando os modelos arquiteturais e a
situação atual da arquitetura, montar uma
nova arquitetura que atenda a solução
proposta para o problema.
• Estabelecer objetivos de métricas
O estabelecimento de métricas de avaliação
da solução proposta é fundamental para
termos a medida do sucesso da
implementação da fase seguinte.
• Elaborar a proposta
Consolidar as definições anteriores conforme
o modelo da proposta.

E: Proposta preliminar
Documentos da arquitetura
S: Arquitetura proposta
M: UML
R: Arquiteto
E: Arquitetura proposta
S: Plano de Métricas
M: ISO 9126
R: Desenvolvedor
Arquiteto
E: Arquitetura proposta e
plano de métricas
S: Proposta de Melhoria
M: Modelo de proposta
R: Desenvolvedor
Arquiteto

Legenda:

E: insumos de entrada
S: produtos de saída
M: mecanismo, técnica ou ferramenta utilizada para se realizar a atividade
R: responsáveis pela realização

A montagem da proposta de melhoria é uma das atividades mais importantes de
todo o processo apresentado. Aqui, a utilização da norma NBR ISO/IEC 9126 para a
classificação dos atributos de qualidade e para definição das métricas e dos modelos
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arquiteturais para projeto da nova arquitetura é que garantem a visibilidade da
melhoria.
O produto desta atividade é a elaboração de uma proposta de melhoria. Como
modelo é apresentada a figura 27, que pode ser utilizada para apresentar a proposta
e obter a aprovação dos envolvidos na melhoria.
3URSRVWDGH0HOKRULD
Prioridade de Melhoria:
Situação anterior:

Solução Proposta:

&RQVLGHUDo}HVGH4XDOLGDGH±,62
Característica

Subcaracterística

Métrica
Medida

Valor
Inicial:
Objetivo:

Usuários:
Desenvolvedor:
Gerente:

$SURYDomRGRVHQYROYLGRV

Arquiteto:
Analista de Produção:

$QH[RV±$UWHIDWRVDUTXLWHWXUDLV


Figura 27 – Modelo de proposta de melhoria
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3.4.4 Implementar a melhoria
Tendo como origem a Proposta de melhoria, esta atividade corresponde ao ciclo
de desenvolvimento de sistemas e desta forma, deve atender a todas as fases
deste. Do detalhamento dos requisitos à codificação, dos testes individuais à
homologação e, finalmente a implantação da nova versão em produção. A figura 28
e o quadro 13 reúnem e detalham as atividades desta etapa.
Os desenvolvedores, testadores e analistas de produção são os responsáveis
por realizar a implementação. Não cabe ao escopo deste trabalho detalhar as formas
de implementação, mesmo porque à variedade de problemas que serão pontuados
como críticos, corresponderá uma gama maior ainda de alternativas de solução.
Como produto, esta etapa gera a nova versão do sistema disponibilizada em
produção. Agora com novo patamar de qualidade seguindo as métricas definidas.

Executar a alteração

Testar a alteração

Implantar a alteração

Avaliar segundo as
métricas definidas

Figura 28 – Diagrama de atividades de “Implementar a melhoria”
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Quadro 13 - Atividades de “Implementar a melhoria”

Atividade
• Executar a alteração
Corresponde a executar todas as tarefas
necessárias para executar a alteração definida.
Estas alterações são realizadas em laboratório
ou em ambiente de desenvolvimento e podem
incluir:
Alteração de VRIWZDUH, compra e integração de
pacotes, desativação de sistemas, compra e
instalação de hardware.
• Testar a alteração
Validar as alterações realizadas. Esta atividade
corresponde a conferência de conformidade
com normas e padrões, testes individuais e
testes de homologação com os usuários.

Elementos
E: Proposta de Melhoria
S: Alteração executada
M: Linguagens de
programação
SGBD
R: Desenvolvedor

E: Alteração executada
S: Alteração testada
M: Roteiros de teste
Metodologia de testes
Ferramentas de teste
R: Desenvolvedor
Usuários

• Implantar as alterações
Uma vez aprovada a alteração, transferir
efetivamente para o ambiente de produção.

E: Alteração testada
S:
Novo
produção

sistema

em

M: Gerência de Mudança
Plano de Implantação
R: Desenvolvedor
Analistas de Produção

• Avaliar segundo as métricas definidas
Deve ser feita a avaliação da alteração
seguindo-se o que foi determinado na proposta
de melhoria.

E: 6RIWZDUH homologado

S: Nova versão do Sistema
M: Controle de versões
Gerência de mudanças
R: Desenvolvedor
Analistas de Produção

Legenda:

E: insumos de entrada
S: produtos de saída
M: mecanismo, técnica ou ferramenta utilizada para se realizar a atividade
R: responsáveis pela realização
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3.5 COMENTÁRIOS FINAIS DO CAPÍTULO
A apresentação do PMC foi realizada de forma estruturada para facilitar o
entendimento dos que forem utilizá-lo, mostrando o desenvolvimento do processo de

forma WRSGRZQ, partindo-se do maior nível de abstração e detalhando-o de forma
contínua. Outros recursos, usados para esta estruturação, foram os diagramas de
atividades e os quadros descritivos como meios de explanação do processo.
A elaboração de documentos formais: Diagnóstico e Proposta, visa sobretudo a

criação de comprometimento entre os VWDNHKROGHUV na aplicação efetiva do
processo.
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 (;(03/2'(87,/,=$d2'230&
Este capítulo descreve um exemplo de aplicação do PMC focando em seus
pontos de atenção e em seus resultados. O Apêndice A demonstra aplicação do
processo com mais detalhes.
O contexto no qual se desenvolve este exemplo de aplicação é o de uma
empresa do mercado de seguros de varejo, mais precisamente seguros de
automóvel, vida e multirriscos (bens).
Os sistemas têm processamento prioritariamente centralizado e estão

residentes em computador de grande porte. O VRIWZDUH em operação tem mais de
vinte anos de construção e tem atendido satisfatoriamente as áreas usuárias. Este

VRIWZDUH, no decorrer do tempo vem sofrendo constantes manutenções. Estas foram

decorrentes de atualizações da plataforma de hardware, atualizações de VRIWZDUH
básico, adequações de performance, atendimento à legislação e, principalmente por
alterações nos produtos de seguros comercializados.
A experiência relatada decorreu da somatória de problemas acumulados que
começaram a interferir no trabalho cotidiano das áreas usuárias. Estes problemas
foram identificados como críticos e inseridos no processo de melhoria.
Este capítulo resume o Apêndice A, abrindo mão dos detalhes e demonstrando
diretamente as mudanças no sistema e os resultados obtidos. No citado apêndice, o
PMC foi aplicado integralmente, incluindo a confecção do Diagnóstico e da Proposta
de Melhoria.
4.1 OBJETIVO DO CAPÍTULO
Demonstrar a aplicação do PMC e comentar os resultados e a validade da

aplicação do mesmo em uma instalação real de sistemas de VRIWZDUH.

Mais especificamente, demonstrar em cada iteração do processo de melhoria
qual foi a mudança ocorrida, e quais foram os resultados obtidos. Além de mostrar
também a utilização das métricas escolhidas para avaliação de cada iteração
respeitando a orientações da norma NBR ISO/IEC 9126.
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4.2 NECESSIDADES GERAIS DO SISTEMA
Após a realização de reuniões e discussões sobre as características gerais e
sobre os problemas do sistema, houve a identificação, sob o ponto de vista dos
usuários e dos desenvolvedores, de três pontos críticos. Estes três pontos críticos,
conforme quadro 14, foram priorizados na ordem mostrada. Também foram listados
os possíveis motivos para a ocorrência de cada um destes problemas.
Quadro 14 – Priorização dos problemas críticos
Priorização

Problema / Necessidade

Motivo

01

Alteração nas rotinas de
cotação de seguros para um
usuário gera testes para
todas as áreas. O processo
como um todo é demorado;

• Existe um mesmo conjunto de
programas para atender a diversas
áreas usuárias;
• O controle das variáveis de
parametrização é deficiente;
• O ambiente de desenvolvimento
não permite manutenções
paralelas nos mesmos objetos.

02

03

Processo de renovação
contém interferência manual
para a realização de
conferência e para a
execução de
reprocessamento em caso de
problemas. Quando uma
área tem reprocessamento
todas são afetadas;
A geração e a administração
de parâmetros e taxas é
demorada e tem processo de
recuperação, em caso de
erro de processamento,
manual, complexo e não
eficiente.

• Conjunto único de programas sem
a devida parametrização para
efetivo controle do fluxo de
processamento;
• Processo automático não é
completo e necessita de
intervenção manual para ser
finalizado, refeito ou aprovado;
• Falta de conhecimento técnico, por
parte dos desenvolvedores, sobre
os ambientes envolvidos;
• Implementação da transferência
de dados entre os dois ambientes
é feita de forma complexa e
demorada;
• Dependência de único analista
para realizar a recuperação em
caso de erro.
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4.3 APLICAÇÃO DO PMC – PROCESSO DE MELHORIA CONTÍNUA
Para possibilitar o entendimento e a discussão sobre os problemas apontados,
foram mapeadas as necessidades de documentos conforme o quadro 15, Ele mostra
as principais visões arquiteturais, mapeadas como importantes para o entendimento
geral do sistema e para o estudo de soluções dos problemas apontados. Neste
texto, por questões relacionadas a confidencialidade, somente as visões mais gerais
serão mostradas.
Quadro 15 – Visões de interesse
Tipos de visão
Módulos
Stakeholder
Gerente de
desenvolvimento

Componentes e conectores

Alocação

Decomposição

Camada

Dados
Compartilhados

Cliente
servidor

Distribuição

Atribuição de
trabalho

d

-

g

-

g

d

Desenvolvedor

d

-

d

m

-

-

Testador

d

g

d

m

-

g

Analista de producão

g

g

g

g

d

-

Usuário Final

g

-

g

-

g

-

Legenda: d: informação detalhada – g: informação geral – m: grau médio de detalhamento da visão

A figura 29 mostra um esquema com exemplos de várias visualizações
possíveis para documentar a arquitetura do sistema.
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Resumo das visões arquiteturais
Visão de Uso

Visão de Camadas

Componentes e Conectores

Módulos

Visão
Decomposição

Visão Canos e
Filtros

Visão Cliente e
Servidor

Visão da Atribuição do
Trabalho

Alocação

Visão da
Distribuição

Visão Dados
Compartilhados

Figura 29 – Resumo das visões arquiteturais
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4.3.1 Primeira iteração do processo de melhoria
A primeira iteração refere-se a melhoria do processo de manutenção das
rotinas que envolvem o cálculo dos seguros. Para esta necessidade foi criado o
quadro 16 que propõe métricas de avaliação da ação de melhoria a ser tomada.
Para dar consistência a identificação das métricas cada item de melhoria foi
relacionado à norma NBR ISO/IEC 9126, que trata de qualidade do produto de

VRIWZDUH e de características de qualidade.

Quadro 16 – Alteração do cálculo - Métricas de qualidade

$OWHUDUFiOFXORGHVHJXURV

3UREOHPD1HFHVVLGDGH
)DWRUHVTXHLQIOXHQFLDP
1. Alteração para um
usuário afeta todos os
outros. Área que não
solicitou alteração
também tem que testar;

2. Tempo grande
demandado para
identificar ponto de
problema e realizar
alterações;

&DUDFWHUtVWLFD

6XE
FDUDFWHUtVWLFD

Manutenibilidade Testabilidade
Métrica: Efetividade dos testes

Manutenibilidade Analisibilidade
Métrica: Fator de análise

0pWULFD

0HGLGD

77777

$WULEXWR
Inicial:
0,4

TT=Tempo de
Testes de
Objetivo:
novas funções
0,9
TTT= Tempo Total
de Testes
7$77$

TA = Tempo de
Análise
TTA= Tempo total
da Alteração

Inicial:
0,6
Objetivo
0,3

3. Mudanças são
Manutenibilidade Modificabilidade
6(76
Inicial:
seqüenciais e não
0,33
paralelas. Não adianta ter
SE = Solicitações de
equipes especificas.
Métrica: Efetividade da divisão das
manutenção
Objetivo
equipes
do módulo em
0,90
espera
TS = Total de
solicitações de
manutenção
do módulo
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Para avaliação do atendimento da melhoria em questão foram escolhidas as
métricas “Efetividade dos testes”, “Fator de análise” e “Efetividade da divisão das
equipes”.
A métrica “Efetividade dos testes” demonstra o quanto do tempo total dos
testes foi realmente aplicado em testar as novas funções. Na situação inicial
somente 40% do tempo total dos testes foi aplicado nas novas funções e 60% para
validar a continuidade de funções existentes. Para esta métrica estabeleceu-se o
objetivo de se chegar a 90% do tempo total de testes para as novas funções.
Para “Fator de análise”, que significa o quanto do tempo total para resolução de
um problema se gastou em análise, a situação inicial determinava que 60% do
tempo total de alteração gastava-se am análise. Para melhoria foi determinado o
objetivo de se reduzir a 30% o tempo necessário para se localizar a solução de um
problema.
Finalmente, na métrica “Efetividade da divisão das equipes”, que está
relacionada à espera que cada solicitação de serviço tem para ser atendida,
somente 33% dos pedidos eram atendidos e 67% ficavam pendentes aguardando a
liberação dos recursos por outra equipe. Determinou-se o objetivo de se atingir o
parâmetro de 90% dos itens sem aguardar liberação de recursos de outra equipe.
0HOKRULD3URSRVWD
Para o problema em estudo existiam diversas alternativas de solução. Dentre
elas: rever e alterar o processo de parametrização, viabilizar ferramenta de controle
de versões e especializar os módulos de cálculo. Apesar de inicialmente parecer a
menos eficiente por aumentar o número de programas, escolheu-se a alternativa de
especializar os módulos de cálculo (figura 30), criando um módulo para cada área.
Esta especialização tem vantagens, pois, cada área realiza somente os testes das
alterações que solicitou e a empresa pode efetivamente usar equipes de
desenvolvimento específicas para o atendimento de cada área usuária, desta forma
focando o atendimento e diminuindo o tempo das manutenções.
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Melhoria implementada

Figura 30 – Alteração do cálculo - proposta de mudança arquitetural
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4.3.1.1 Implementação e resultados da primeira iteração
A implementação foi realizada alterando-se os programas, adequando-se os
processamentos e criando-se novos processos de trabalho para os usuários.
Conforme o planejamento, os resultados operacionais foram os seguintes: cada área
passou a realizar somente os testes das alterações que solicita, a empresa pode
usufruir efetivamente da montagem de equipes de desenvolvimento específicas para
o atendimento de cada área usuária. Os resultados da avaliação das métricas
realizada após a implantação estão mostrados na tabela 1.

Tabela 1 – Alteração do cálculo – valores das métricas após implantação

0pWULFD

$WLQJLPHQWRGDVPpWULFDV

9DORUGR$WULEXWR

$QWHULRU

2EMHWLYR

$WLQJLGR

Efetividade dos testes

0,4

0,9

0,75

Fator de análise

0,6

0,3

0,15

Efetividade da divisão das
equipes

0,33

0,90

0,85

4.3.1.2 Comentários finais da primeira iteração
Considerou-se que a implementação da alteração atingiu os objetivos a
contento. Os desvios apresentados, entre os valores objetivos e os valores atingidos,
são decorrentes do fato de que o conjunto de parâmetros que atende aos diversos
produtos de seguros não foi especializado, pois não se considerou vantajosa esta
manutenção. Além disso, estes parâmetros têm manutenção unificada para todas as
áreas usuárias.
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4.3.2 Segunda iteração do processo de melhoria
O segundo ponto priorizado foi a alteração do processo de renovação.
Problemas apontados: o processo de renovação é realizado por um mesmo conjunto
de programas que atende a diversas áreas sem uma parametrização eficiente; há
interferência manual para a realização de conferência, do fechamento do processo
e do reprocessamento em caso de necessidade. Estes problemas acarretam ainda
no fato de que, se uma área tem reprocessamento, as outras também são afetadas.
Neste caso, o processo não pode ser feito somente para uma área, tem que ser
realizado para todas. A interferência manual faz com que o processo como um todo
seja demorado.
O quadro 17 propõe métricas de avaliação da ação de melhoria respeitando as
determinações da norma NBR ISO/IEC 9126.
Quadro 17 – Alteração da renovação - Métricas de qualidade iniciais e objetivo
$OWHUDUUHQRYDomRGHVHJXURV

3UREOHPD1HFHVVLGDGH
)DWRUHVTXHLQIOXHQFLDP
1. Alteração para um
usuário afeta todos os
outros. Área que não
solicitou alteração
também tem que testar;

2. Tempo grande
demandado para
processar as
renovações;

&DUDFWHUtVWLFD

6XE
FDUDFWHUtVWLFD

Manutenibilidade Testabilidade
Métrica: Efetividade dos testes

Eficiência

Recurso

Métrica: Influência manual

0pWULFD

0HGLGD

77777

Eficiência

Recurso

Métrica: Indicativo de dependência
inter-áreas

Inicial:
0,7

TT=Tempo de
Testes de
Objetivo:
novas funções
0,9
TTT= Tempo Total
de Testes
7$0775

TAM = Tempo em
Atividades
Manuais
TTR= Tempo total
da
Renovação

3. Reprocessamento de
uma área implica em
reprocessamento para
todas

$WULEXWR

'(3

DEP = 1 depende
DEP = 0 não
depende

Inicial:
0,6
Objetivo:
0

Inicial:
1

Objetivo
0
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Neste item de melhoria foram escolhidas as métricas “Efetividade dos testes”,
“Influência manual” e “Indicativo de independência entre áreas”.
A métrica “Efetividade dos testes” já explicada anteriormente, tem para a
situação inicial que somente 70% do tempo total dos testes é aplicado nas novas
funções e 30% para validar a continuidade de funções existentes. Para esta métrica
estabeleceu-se o objetivo de se chegar a 90% do tempo total de testes para as
novas funções.
Para “Influência manual”, que significa, na situação inicial, que 60% do tempo
da renovação é gasto em operaçôes manuais, definiu-se o objetivo de eliminar esta
operação manual.
Finalmente, na métrica “Indicativo de independência entre áreas”, que está
relacionada ao reprocessamento de rotinas para todas as áreas, mesmo no caso de
somente haver erro somente para uma. Reprocessamento este que será eliminado
se for atingido o objetivo esperado.

4.3.2.1 Melhoria Proposta
Similarmente a alteração do cálculo da cotação de seguros, o processo de
cálculo da renovação também teve a criação de módulos especializados para
permitir o acompanhamento, a conferência e a liberação por cada área usuária.
Além da especialização, foi necessária também a criação de módulos especiais para
controle do estado da renovação. Quando uma proposta de renovação é criada tem
o estado “pendente”. Somente após a conferência e a liberação pelo usuário
responsável é que o estado muda para “efetivo”. Quando todas as áreas usuárias
mudarem os estados de suas renovações para “efetivo”, o fechamento da renovação
é liberado.
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Melhoria implementada



Figura 31 – Alteração da Renovação - proposta de mudança arquitetural

4.3.2.2 Implementação e resultados da segunda iteração
Nesta implementação, mais que alterar programas, foi significativo criar os
processos que permitam que cada área confira seus processamentos e os liberem
em separado. A total independência não foi possível, pois os documentos são
gerados por cliente. Caso ocorra de um cliente ter negócios de seguros em áreas
diferentes, por exemplo automóvel e residência, é necessário aguardar a efetivação
de todas as áreas para liberar a geração dos documentos para os clientes. O
acompanhamento das métricas, definidas como objetivo de avaliação, é mostrado na
tabela 2.
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Tabela 2 – Alteração da Renovação – valores das métricas após implantação

0pWULFD

$WLQJLPHQWRGDVPpWULFDV

9DORUGR$WULEXWR

$QWHULRU

2EMHWLYR

$WLQJLGR

Efetividade dos testes

0,7

0,9

0,85

Influência manual

0,6

0

0

1

0

0

Indicativo de dependência interáreas

4.3.2.3 Comentários finais da segunda iteração
O não atingimento pleno do objetivo de efetividade dos testes ocorreu pelos
mesmos motivos da alteração do cálculo: uso da mesma tabela de parâmetros
fazendo com que, quando uma alteração muda parâmetros, também afeta outras
áreas. A influência manual foi resolvida, assim como a dependência inter-áreas para
o caso de reprocessamento. As alterações realizadas não resolveram um outro
problema, qual seja à espera da finalização do cálculo de todas as áreas antes de se
emitir os documentos para os clientes. Os motivos já foram apresentados e referemse a que, no documento gerado para envio ao cliente, devem constar todas as suas
renovações.
4.3.3 Terceira iteração do processo de melhoria
O terceiro ciclo dentro do PMC aponta para o problema de que a
administração de parâmetros e taxas é demorada e têm processo de recuperação
complexo em caso de erro de processamento. Os fatores que influenciam este
problema foram pontuados no Quadro 18, onde estes mesmos fatores foram
direcionados à norma NBR ISO/IEC 9126 para interpretação das características de
qualidade relacionadas. No processo de avaliação da arquitetura foi apontado como
ponto crítico a necessidade de unificação de ambientes utilizados no processo de
administração das taxas de seguros.
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Quadro 18 – Alteração da Administração de parâmetros e de taxas - Métricas de qualidade iniciais e
objetivo

3UREOHPD1HFHVVLGDGH
)DWRUHVTXHLQIOXHQFLDP
1. Dependência de um
único analista e falta de
conhecimento sobre os
ambientes envolvidos
causando demora na
recuperação em caso
de erro

$OWHUDUDGPLQLVWUDomRGHSDUkPHWURVHGHWD[DV
&DUDFWHUtVWLFD
Manutenibilidade

6XE
FDUDFWHUtVWLFD

Recuperabilidade

Métrica: Efetividade da
recuperação

2. Implementação da
transferência de dados
de forma complexa
gerando processo lento

Eficiência

3. Existência de dois
ambientes operacionais
diferentes, sem
necessidade que
justifique, com
conseqüente
duplicidade de dados.

Eficiência

Tempo

Métrica: Impacto da transferência

0pWULFD

0HGLGD

7577((
TR = Tempo de
recuperação

$WULEXWR
Inicial:
0,65

Objetivo:
TTEE= Tempo Total 0,20
de Execução
com Erro
77U773

TTr = Tempo de
Transferência

Inicial:
0,7

Objetivo:
TTP= Tempo total
0
de
Processamento

Recurso

Métrica: Indicativo de duplicidade

'83

DUP = 1 existe
duplicidade
DUP = 0 não existe

Inicial:
1

Objetivo:
0

a duplicidade

Neste item de melhoria foram escolhidas as métricas “Efetividade da
recuperação”, “Impacto da transferência” e “Indicativo de duplicidade”.
A métrica “Efetividade da recuperação” trata do fato de que na situação inicial
tem-se 65% do tempo total de processamento gasto em recuperação quando há
erro. O objetivo dado foi de chegar a 20%.
Para “Impacto da transferência”, que significa, na situação inicial, que 70% do
tempo de processamento é gasto em transferência entre ambientes. Como objetivo
deve-se eliminar o processo de transferência.
Finalmente, na métrica “Indicativo de duplicidade”, que está relacionada à
existência de duplicidade de dados nos dois ambientes. Como resultado da
aplicação da melhoria a duplicidade deve ser eliminada.
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4.3.3.1 Melhoria Proposta
Várias tentativas de solução foram realizadas durante alguns meses sem um
controle efetivo de duração ou de resultados. O que se verificou é que estas
alternativas não resolveram o problema. Foram tentadas: aumento da equipe de
desenvolvedores, treinamento de pessoal, melhoria de controles e revisão pontual
do processo.
No contexto do PMC, que é direcionado por questões arquiteturais,
apresentou-se a alternativa de unificar os processamentos em uma única plataforma
(figura 32), visto que o ambiente de baixa plataforma estava sendo utilizado somente
para este sistema de administração de parâmetros e de taxas. Com esta restrição, o
conhecimento não se sedimentava nos desenvolvedores que tinham o dia-a-dia

direcionado para manutenções no PDLQIUDPH

Melhoria implementada

Figura 32 – Alteração da Administração de parâmetros e de taxas – proposta de
mudança arquitetural
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4.3.3.2 Implementação e resultados da terceira iteração
A implementação foi feita conforme definido no plano e teve vantagens
adicionais, não quantificadas inicialmente. Estas foram referentes à desativação de
servidores e economias com cancelamento de licenças e contratos de manutenção

de VRIWZDUH. Apesar de sugerir somente a mudança de plataforma de hardware, esta

implementação envolveu também o desenvolvimento significativo de VRIWZDUH, pois

toda a aplicação teve que ser reescrita para a linguagem de programação e

utilização do banco de dados e sistemas de arquivos do PDLQIUDPH.

Com relação às métricas definidas para avaliação, apresentadas na tabela 3,
ocorreram a eliminação das duplicidades e a diminuição significativa do tempo de
recuperação em caso de erro. O objetivo de melhoria no tempo de recuperação em
caso de erro foi superado, pois há total domínio da tecnologia por parte dos
desenvolvedores. A existência de somente um ambiente eliminou totalmente o
processo de transferência e a existência de duplicidade de dados, desta forma,
atingindo-se também os objetivos determinados para estes itens.

Tabela 3 – Alteração da administração de parâmetros e de taxas – valores das
métricas após implantação

0pWULFD

$WLQJLPHQWRGDVPpWULFDV

9DORUGR$WULEXWR

$QWHULRU

2EMHWLYR

$WLQJLGR

Efetividade da recuperação

0,65

0,20

0,10

Impacto da transferência

0,7

0

0

Indicativo de duplicidade

1

0

0

4.3.3.3 Comentários finais da terceira iteração
A unificação da tecnologia utilizada no processo teve efeitos positivos e não
quantificados para a equipe de desenvolvimento: aumento da confiança e
conseqüentemente da produtividade. Este foi o motivo da superação do objetivo da
métrica de efetividade da recuperação pós-implantação da nova arquitetura.
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4.4 COMENTÁRIOS FINAIS DO CAPÍTULO
A aplicação do processo descrita em detalhes pode ser consultada no Apêndice
A, onde se pode verificar os documentos gerados: diagnóstico e proposta.
As três iterações mostradas neste capítulo para a aplicação do PMC
demonstram que ele é contínuo e evolutivo. A evolução é demonstrada pelo
atingimento das métricas de qualidade.

A utilização da arquitetura de VRIWZDUH como ferramenta de discussão e

proposição de soluções permite visualizar antecipadamente o sucesso da solução.
A aplicação do PMC deve ser registrada sistematicamente, de forma a se poder
acompanhar a evolução dos sistemas. O acompanhamento da evolução refere-se
tanto às métricas definidas, quanto à determinação da validade e consistência da
aplicação do processo.
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A apresentação de um modelo de processo simples, baseado em conceitos
amplamente conhecidos, tais como: melhoria contínua e ciclo PDCA, tem várias
vantagens. A principal delas é o fato de poder ser rapidamente visualizado e
aplicado por muitos profissionais da área. Mas, apesar de se basear em conceitos
de fácil entendimento, o PMC inova ao utilizar a documentação de arquitetura de

VRIWZDUH como linguagem para entendimento do sistema e de normas de qualidade
para direcionar o processo de manutenção de sistemas de forma consistente.
Pelos casos estudados pode-se verificar que, dentro das empresas, decisões
de alteração arquitetural somente são tomadas quando se somam vários problemas

e que estes afetam várias áreas e VWDNHKROGHUV.

Com a restrição de se minimizar os impactos nos trabalhos do dia-a-dia, a
tomada de decisão para a implementação de uma solução arquitetural é difícil. Para
a maioria dos problemas opta-se por deixar a estrutura como está e dar soluções
focadas no problema imediato. Estas soluções via de regra se mostram não
adequadas e, após algum tempo, requerem um ajuste arquitetural para mudar o
patamar de qualidade do sistema.
O alto investimento em realizar uma solução arquitetural, como visto na tabela
4, tem sido usado como justificativa válida para a opção de soluções de curto prazo.
No desenvolvimento de soluções arquiteturais, sempre há algum impacto para os
usuários, pois estas consomem pessoas e recursos do sistema que poderiam estar
sendo aplicados em outras necessidades.
Tabela 4 – Alocação da equipe de desenvolvimento
3URMHWR

(TXLSHLQWHUQD
SHVVRDV 

(TXLSHH[WHUQD
KRUDV 

3UD]R
VHPDQDV 

Família de
produtos

5

3.600

20

Renovação de
seguros

3

2.800

16

Administração
de taxas

2

2.000

12
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Os principais motivos para a existência de equipes de desenvolvimento e
manutenção de sistemas ligados a áreas de negócios (por exemplo: indústrias,
bancos e seguradoras), na visão das próprias áreas de negócio, são:
•

Implementar rapidamente alterações em sistemas que correspondam às
novas necessidades do mercado em que a empresa atua;

•

Manter os sistemas funcionando e com boa performance.
Para a própria área de desenvolvimento, além dos objetivos acima, ela também

possui outros:
•

Otimizar os sistemas para manter a melhor relação custo e benefício para a
empresa;

•

Acompanhar a evolução tecnológica e atualizar os sistemas no que couber;

•

Monitorar os sistemas procurando antecipar-se a possíveis problemas;

•

Manter a arquitetura do sistema compatível com o nível de serviço esperado.
Os objetivos esperados por cada área são, eventualmente, antagônicos.

Particularmente nas mudanças arquiteturais este antagonismo aparece por conta da
alocação de recursos de informática para atividades que os usuários não
consideram como sua função principal.
Esta é a razão pela qual somente se consegue justificar o investimento em
soluções arquiteturais quando várias áreas são afetadas de maneira significativa. Os
casos estudados mostram esta conclusão de maneira bastante clara.
Principais itens sobre a aplicação do PMC:
•

A efetiva aplicação do PMC leva a melhoria dos sistemas comprovada
pelo atingimento dos objetivos dados às métricas de verificação;

•

As empresas somente aplicam recursos em soluções arquiteturais
quando os problemas afetam várias

áreas e a situação fica

insustentável;
•

É difícil e complexo justificar alocação de recursos em melhorias
contínuas por não representarem itens de manutenção de retorno
imediato.
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5.1 TRABALHOS FUTUROS
O presente trabalho apresenta um processo de melhoria contínua baseado em
indicadores de qualidade e em documentos de arquitetura. A melhoria é percebida
pela leitura da pontuação dos indicadores de qualidade escolhidos. Desta forma
tem-se a melhora do sistema medida diretamente pelos seus indicadores. A
arquitetura do sistema tem uma melhoria indireta, pois os investimentos em melhoria
de performance ou de manutenibilidade, por exemplo, alteram a arquitetura do
sistema e assim por diante.
A principal oportunidade de trabalho futuro poderia ser a comparação entre a
arquitetura atual e um modelo de arquitetura que seria ideal, considerando os
requisitos de qualidade esperados para o sistema. Nesta alternativa, através de
passos sucessivos de alteração no sistema se poderia passar por estágios
intermediários que, ao final de vários ciclos, levasse o sistema à situação desejada.
Neste trabalho, cada etapa do processo de melhoria contínua da ênfase a um

aspecto da engenharia de VRIWZDUH. Pode-se ter a possibilidade de realizar trabalhos

futuros que dêem ênfase a outras etapas que não a 3 (avaliação). Se a ênfase for
nas etapas 1 e 4 (documentação e proposição) tem se processos de melhoria a
partir da arquitetura. Se a ênfase for na etapa 4 (implementação) os processos
basear-se-ão nas ferramentas e processos de desenvolvimento e de codificação.
Ênfase

Etapa do PMC

Ênfase na documentação da arquitetura.
Possibilidade de trabalho futuro.
Ênfase no trabalho de avaliação, Foco deste trabalho.

Ênfase na melhoria da arquitetura.
Possibilidade de trabalho futuro.
Ênfase nas fases de codificação e testes.
Possibilidade de trabalho futuro.

Documentação

Avaliação

Proposição

Implementação

Figura 33 – Ênfase versus etapa do PMC
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Outros enfoques para trabalhos futuros poderão abordar:
• Estudo da criação de um modelo econômico visando ter-se a justificativa

da aplicação do processo de melhoria contínua como vantajosa a longo
prazo;
• Montagem de uma base de conhecimento dos processos de melhoria

contínua que permita transmitir o aprendizado para outros sistemas.
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Pressman(2001) cita que é difícil criar categorias de aplicação de VRIWZDUH. Isto
porque o aumento da complexidade e da integração de sistemas torna difícil
compartimentalizar os tipos de aplicação. O autor cita algumas grandes áreas:

software básico, VRIWZDUH de tempo real, VRIWZDUH de negócios, aplicações de

engenharia, VRIWZDUH embarcado, VRIWZDUH para computadores pessoais, VRIWZDUH
para Internet e inteligência artificial.

O caso em estudo enquadra-se no tipo VRIWZDUH de negócios, que é a maior

área de aplicação de VRIWZDUH. Nesta área, os sistemas tratam do gerenciamento de
informações que estão em grandes bases de dados, trabalham com a transformação
destes dados para facilitar as operações do negócio, o gerenciamento do negócio ou
a tomada de decisões. Também incluem a computação interativa quando possuem
aplicações nos pontos de venda.

Atuária

Técnica de
Automóvel

Contabilidade

Técnica de
Bens

Técnica de
Vida

Área
de
Vendas

Produtos

Órgãos Reguladores

Figura A.1 – Modelo de uma seguradora – áreas de produtos e vendas

Sistemas de seguros, que se enquadram na classificação acima, são todos
aqueles envolvidos na administração de uma empresa de seguros. Pode-se citar:
sistemas cotação, aceitação e registro de seguros, sistemas de cobrança,
pagamento de comissões, sinistros e resseguros. Além de vários outros sistemas de
retaguarda, tais como: sistemas de controle gerencial, incentivo de vendas,
contabilidade e registros legais.
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O entendimento do contexto dos negócios de seguros requer a visualização de
seus principais módulos. Para auxiliar este entendimento, a figura A.1 mostra o
modelo de uma seguradora hipotética com as inter-relações entre os elementos que
a compõem, focando as áreas de produtos e de vendas.
Além das áreas citadas, as seguradoras também têm áreas de comissões,
corretores, sinistros, cobrança, resseguro e outras relacionadas à administração e
controles. O desenho organizacional de cada empresa é muito variável, mas via de
regra contém os elementos citados. O que varia é como eles se organizam para o
correto funcionamento da empresa.

A.1 OBJETIVO DO CAPÍTULO
Demonstrar a aplicação do PMC em detalhes em um sistema real do mundo
dos negócios. Também é objetivo deste apêndice servir como roteiro e exemplo de
aplicação do PMC.
Por ser um processo de alto nível de abstração, a sua aplicação prática deve
ser entendida como uma instanciação do modelo proposto. Isto é, deve-se adaptá-lo
a cada caso. Esta experiência de utilização é uma demonstração desta instanciação.

A.2 CONTEÚDO DO APÊNDICE
A aplicação do PMC é feita em três iterações. A ordem das mesmas foi
determinada pela priorização dos pontos avaliados como críticos. A primeira iteração
está documentada e comentada passo a passo. As outras duas aparecem de forma
mais resumida.
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A.3 APLICAÇÃO DO PROCESSO – PRIMEIRA ITERAÇÃO
A.3.1 Documentar a arquitetura
O processo de melhoria contínua inicia-se com a documentação da arquitetura.
Numa instalação onde não há documentação ou a documentação é insuficiente, na
primeira iteração, deve-se gerar um pacote de documentos que representem
arquitetura do sistema de maneira suficiente para se poder avaliá-lo. No caso
exemplo não havia documentação suficiente para análise da arquitetura dos
sistemas. Desta forma fez-se necessário gerá-la.

Processo
•

Documentar a arquitetura

Visa obter documentos que representem os
sistemas e o ambiente onde ele é utilizado.
Os documentos devem permitir o entendimento
do sistema e a sua avaliação. Para isso são
utilizados os conceitos e documentos da
arquitetura de
.

/%' ) *+,0-

Elementos
E: Sistema atual
S: Documentos da
arquitetura do sistema
M: Reuniões
Levantamentos
Arquitetura de
R: Usuário Final
Arquiteto
Analista de Produção
Desenvolvedor
Gerente

$&%(' ) *+(,.-

Legenda:
E: insumos de entrada
S: produtos de saída
M: mecanismo, técnica ou ferramenta utilizada para se realizar a atividade
R: responsáveis pela realização

Figura A.2 – Processo “Documentar a arquitetura”
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A.3.1.1

Identificação dos envolvidos

Para a obtenção da documentação da arquitetura do VRIWZDUH o passo inicial é
a identificação dos envolvidos. Seguindo as recomendações de Clements et al.
(2003) somente faz sentido gerar uma documentação se há um público alvo para a
mesma.
Para o caso em estudo, conforme o quadro A.1, foram identificados os

seguintes VWDNHKROGHUV.

Quadro A.1 – 6WDNHKROGHUV

6WDNHKROGHU

o Gerente de desenvolvimento
o Desenvolvedor
o Testador
o Analista de produção
o Usuário final
A.3.1.2 Definição das visões de interesse
Após serem identificados os VWDNHKROGHUV, construiu-se o quadro A.2 que
determina, para cada um deles, quais as visões de interesse e qual o grau de
detalhe de cada uma delas.
Para efeito do desenvolvimento do exemplo de aplicação somente as visões
gerais foram demonstradas. Considerou-se que as visões de médio detalhe e
detalhadas são de propriedade da empresa onde o exemplo foi desenvolvido. Estas
restrições não prejudicam o entendimento do PMC.
Tipos de visão
Módulos
Stakeholder
Gerente de
desenvolvimento

Componentes e conectores

Alocação

Decomposição

Uso

Dados
Compartilhados

Cliente
servidor

Distribuição

Atribuição de
trabalho

d

-

g

-

g

d

Desenvolvedor

d

-

d

m

-

-

Testador

d

g

d

m

-

g

Analista de producão

g

g

g

g

d

-

Usuário Final

g

-

g

-

g

-

Legenda: d: informação detalhada – g: informação geral – m: grau médio de detalhamento da visão

Quadro A.2 – Visões de interesse
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A.3.1.3 Documentação dos módulos
O conjunto de aplicações que compõem o universo dos sistemas de seguros
apresenta os módulos de parametrização, cálculo do seguro, avaliação da aceitação
de acordo com critérios técnicos, econômicos e políticos, subscrição (registro legal)
da apólice, emissão de documentos para clientes e corretores, gerenciamento das
cobranças e da inadimplência, gerenciamento das comissões e dos corretores,
compartilhamento de riscos, via resseguro ou cosseguro, processos de renovação
automática além do acompanhamento estatístico atuarial e da gestão dos sinistros.
A representação exemplo dos principais módulos pode ser vista na figura A.3.

Parametrização

Cobrança

Cálculo

Comissões

Aceitação

Resseguro

Subscrição

Sinistro

Figura A.3 – Visão da decomposição em módulos

A figura A.4 demonstra a visão de uso dos módulos do sistema. Pode-se
observar que o módulo de parametrização usa os sub-módulos de cadastramento e
os de consistência física e lógica. Os sub-módulos de entrada de dados do bem
segurado, cálculo e apresentação dos resultados são utilizados pelo módulo de
cotação do seguro. Finamente o módulo de aceitação contém os seguintes submódulos: verificação de restrição técnica, verificação de restrição financeira e
liberação. Esta visão é importante para mostrar aos desenvolvedores as
dependências entre os módulos, quais podem ser desenvolvidos em paralelo e quais
não.
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Sistema de Seguros
Usa

Parametrização
Usa

Cadastramento
Consistência física e lógica

Cotação
Usa

Entrada de dados do bem
Cálculo do seguro
Apresentação do resultado

Aceitação
Usa

Verificação de restrição técnica
Verificação de restrição financeira
Liberação
Figura A.4 – Visão de uso

A.3.1.4 Documentação dos componentes e conectores
Para exemplo deste tipo de representação foi escolhido o processo de

renovação por ser um processamento EDWFK que irá ser aprofundado no decorrer
deste estudo.
Os componentes, que de forma integrada realizam o cálculo de renovação,
formam uma rotina que pode ser representada conforme demonstrado na figura A.5.

Figura A.5 – Visão Canos e Filtros para a Renovação de seguros
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A.3.1.5 Documentação da alocação
A alocação pode ser vista sob diversos aspectos. A distribuição do VRIWZDUH
sobre o hardware é uma delas e pode ser visto na figura A.6. Aqui se representa que
o processamento é centralizado.

Main frame

Controlador

Terminais

Figura A.6 – Visão da distribuição
A alocação em termos de atribuição do trabalho está descrita no quadro A.3. A
área de desenvolvimento é estruturada em equipes que focam o atendimento às
áreas usuárias e não em função dos sistemas ou das plataformas com as quais
trabalha.

Quadro A.3 – Visão da atribuição do trabalho
Equipe
Emissão

Cobrança

Módulo
Parametrização
Cálculo
Aceitação
Subscrição
Cobrança

Comissões

Comissões

Sinistro

Sinistros
Resseguro
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A.3.1.6 Consolidação da documentação
A consolidação da documentação consta da junção dos documentos de
arquitetura gerados com o acréscimo das descrições necessárias para entender os
seus relacionamentos. Esta etapa foi realizada sem acrescentar informação
significativa ao processo.
A.3.2 Avaliar o sistema
A avaliação do sistema foi feita a partir da realização de reuniões entre
desenvolvedores, usuários e do levantamento de reclamações e pontos de atenção
destacados durante o período.

Processo
•

Avaliar o sistema

Parte principalmente dos documentos da
arquitetura e dos indicadores operacionais
e tem como objetivo gerar um diagnóstico.
Este diagnóstico deve conter:
• Priorização dos problemas
• Possíveis causas
• Identificação dos envolvidos
• Documentos arquiteturais que auxiliem
o estudo da solução

Elementos
E: Documentos da arquitetura do
sistema
Indicadores operacionais
Priorizações e restrições
operacionais
S: Diagnóstico
M: Arquitetura de
ISO 9126 e 14598
R: Arquiteto
Cliente
Usuário final

Legenda:
E: insumos de entrada
S: produtos de saída
M: mecanismo, técnica ou ferramenta utilizada para se realizar a atividade
R: responsáveis pela realização

Figura A.7 – Processo “Avaliar o sistema”

$&%(' ) *"+,0-
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A.3.2.1 Identificar pontos críticos
O quadro A.4 mostra a priorização dos pontos críticos apontados. Os motivos da
priorização caracterizam os indicadores operacionais sob o ponto de vista dos
usuários. Na seqüência do processo de melhoria estes indicadores operacionais,
que em sua origem são muito subjetivos, advindos somente da percepção do
usuário, serão transformados em métricas de qualidade segundo a norma NBR
ISO/IEC 9126.



Quadro A.4 – Priorização dos pontos críticos
Priorização
01

Ponto crítico
Alteração nas rotinas de
cotação de seguros para um
usuário gera testes para todas
as áreas. O processo como

02

Motivo
• Existe um mesmo conjunto de
programas para atender a diversas
áreas usuárias;
• O controle das variáveis de
parametrização é deficiente;

um todo é demorado;

• O ambiente de desenvolvimento não
permite manutenções paralelas nos
mesmos objetos.

Processo de renovação

• Conjunto único de programas sem a
devida parametrização para efetivo
controle do fluxo de processamento;

contém interferência manual
para a realização de
conferência e para a execução
de reprocessamento em caso

• Processo automático não é completo
e necessita de intervenção manual
para ser finalizado, refeito ou
aprovado;

de problemas. Quando uma
área tem reprocessamento
todas são afetadas;
03

A geração e a administração
de parâmetros e taxas é
demorada e tem processo de
recuperação, em caso de erro
de processamento, manual,
complexo e não eficiente.

• Falta de conhecimento técnico, por
parte dos desenvolvedores, sobre os
ambientes envolvidos;
• Implementação da transferência de
dados entre os dois ambientes é feita
de forma complexa e demorada;
• Dependência de único analista para
realizar a recuperação em caso de
erro.
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A.3.2.2 Revalidar visões arquiteturais
Para estudo de alternativas de melhoria do processo de cálculo de seguros
considerou-se necessário construir mais uma visão arquitetural. A visão escolhida foi
a visão de uso dos módulos.
Para análise do problema priorizado, os seguintes diagramas foram utilizados:
Contexto do sistema de seguros, visão da atribuição do trabalho, visão de
distribuição e visão de uso dos módulos.



Figura A.8 – Visão de uso dos módulos de cálculo

Os problemas apontados com o processo de cálculo de seguros foram
identificados na figura A.9 – Diagnóstico, onde também se identificam as métricas a
serem utilizadas no processo de melhoria com os seus valores iniciais.
A.3.2.3 Definir métricas
A avaliação da resolução dos problemas apontados baseia-se em métricas. No
estudo em questão 3 métricas foram sugeridas:
• Efetividade dos testes: determina o quanto os testes realizados representam testes de novas
funções e o quanto, estes testes, se limitam a validar somente a continuidade das funções do
sistema, ou seja, o quanto o sistema continua fazendo o que sempre fez.
• Fator de análise: pretende mostrar, relativamente, o quanto se gasta de esforço para se
localizar um problema em comparação ao tempo total de resolução.
• Efetividade da divisão das equipes: demonstra se a divisão das equipes de manutenção é
satisfatória ou se há tempo de espera para atender à resolução de problemas
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A.3.2.4 Montar diagnóstico
A figura A.9 mostra o diagnóstico emitido como resultado da análise dos
problemas apontados como críticos.
'LDJQyVWLFR

$OWHUDomRGRSURFHVVRGHFiOFXORGHVHJXURV

Problema:

Alteração para um usuário afeta todos os outros. Área que não solicitou
alteração também tem que testar;
Tempo grande demandado para identificar ponto de problema e realizar
alterações;
Mudanças são seqüenciais e não paralelas. Não adianta ter equipes
especificas.

Motivos:

&RQVLGHUDo}HVGH4XDOLGDGH±,62
Característica
Manutenibilidade

Subcaracterística
Testabilidade

Métrica
Medida
Efetividade dos testes

12243222

Valor
Inicial: 0,4

TT = Tempo de Testes de novas funções
TTT = Tempo Total de Testes
Manutenibilidade

Analisibilidade

Fator de análise =

26573225

Inicial: 0,6

TA = Tempo de Análise
TTA = Tempo total da Alteração
Manutenibilidade

Modificabilidade

Efetividade da divisão das equipes =

8:96;< 3=2 ;

Inicial: 0,33

SE = Solicitações de manutenção do
módulo em espera
TS = Total de solicitações de
manutenção do módulo

5>?0@A=BC(D=@FE@GIH6JA6@&K AL E@G
Usuários:

Arquiteto:

Desenvolvedor:

Analista de Produção:

Gerente:



•
•

5JHM@6G:N5O?QP.H(R.B(P0@6GIB?TS&UL P.HPTU?.BL G

Contexto do sistema de seguros; Visão da atribuição do trabalho;
Visão de distribuição; Visão de uso dos módulos.

Figura A.9: Diagnóstico da alteração do processo de cálculo de seguros
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A.3.3 Propor melhoria
A proposição de melhoria baseia-se no diagnóstico da fase anterior. A figura
A.10 resume a etapa e mostra os seus elementos principais.

Processo
• Propor melhoria
Deve gerar uma proposta de melhoria com
os seguintes itens:
• Identificação dos itens de melhoria
• Nova arquitetura de solução do
problema
• Indicadores objetivos para as métricas
escolhidas

Elementos
E: Diagnóstico
Requisições dos
usuários
Restrições
operacionais
S: Proposta de Melhoria
M: Documentos de
arquitetura
ISO 9126 e 14598
R: Arquiteto
Desenvolvedor

Legenda:
E: insumos de entrada
S: produtos de saída
M: mecanismo, técnica ou ferramenta utilizada para se realizar a atividade
R: responsáveis pela realização

Figura A.10 – Processo “Propor melhoria”

A.3.3.1 Determinar alternativas de melhoria
Da análise das alternativas de melhoria a escolhida foi à separação das
funções de cálculo, especializando-se a rotina para o atendimento personalizado a
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cada área de negócio. A separação decorreu principalmente do fato de se poder, a
partir da implantação, realizar-se manutenções e testes paralelos, o que na situação
atual é impossível. O ganho de produtividade na realização de alterações pelos
desenvolvedores e o aumento da efetividade dos testes dos usuários também
contribuíram para a escolha da alternativa.
A.3.3.2 Desenhar nova arquitetura
A visão de uso vista na figura A.11 representa a nova arquitetura do cálculo do
seguro com cada área técnica de seguros: automóvel, vida e bens tendo o seu
processo individual de cálculo.

Figura A.11 – Visão de uso - novo cálculo do seguros

A.3.3.3 Estabelecer objetivos de métricas
Para o atendimento da melhoria foram estabelecidos os seguintes objetivos:
• Efetividade dos testes: somente 10% do tempo de testes gasto em revalidar funções antigas e
90% em funções novas ou alteradas;
• Fator de análise: pretende gastar 30% do tempo de resolução em análise, ou seja, para se
localizar o problema e propor uma solução. Outros 70% do tempo devem ser aplicados em
implementar a solução.
• Efetividade da divisão das equipes: somente 10% das tarefas podem ficar na fila por
comprometimento de tarefas em outras equipes.
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A.3.3.4 Elaborar a proposta
A formalização da proposta de melhoria se faz pelo documento da figura A.12,
que além de descrever a alternativa de melhoria também define o valor objetivo das
métricas escolhidas durante a fase de diagnóstico.
3URSRVWDGH0HOKRULD

Prioridade de Melhoria:
Situação Anterior:

5K P.H6?.B=C(D=@FE@V>?0@WH(GG@FE6HW(X6K W=UK @FEHG=H=Y&U?T@G

Alteração para um usuário afeta todos os outros. Área que não solicitou
alteração também tem que testar;
Tempo grande demandado para identificar ponto de problema e realizar
alterações;

Solução Proposta:

Característica
Manutenibilidade

Mudanças são seqüenciais e não paralelas. Não adianta ter equipes
especificas.
Individualizar e especializar os módulos de cálculo para cada área de negócio

Z

@&J=G6L E6H6?.B=C[6HGE6HI\:U=B6K L E6B=EH N^] ;_a`8bc

Métrica

Subcaracterística
Testabilidade

Medida
Efetividade dos testes

12243222

TT = Tempo de Testes de novas funções
TTT = Tempo Total de Testes
Manutenibilidade

Analisibilidade

Fator de análise =

26573225

TA = Tempo de Análise

Valor
Inicial: 0,4
Objetivo: 0,9
Inicial: 0,6
Objetivo: 0,3

TTA = Tempo total da Alteração
Manutenibilidade

Modificabilidade

Efetividade da divisão das equipes =

8:96;< 3=2 ;

SE = Solicitações de manutenção do

Inicial: 0,33
Objetivo: 0,90

módulo em espera
TS = Total de solicitações de
manutenção do módulo

Usuários:
Desenvolvedor:
Gerente:

5>?0@A=BC(D=@FE@GIH6JA6@&K AL E@G

Arquiteto:
Analista de Produção:

5JHM@6G:N5O?QP.H(R.B(P0@6GIB?TS&UL P.HPTU?.BL G
Arquitetura atual: Visão de uso do cálculo parametrizado
Arquitetura proposta: Visão de uso de cálculo paralelo

Figura.A.12: Proposta de melhoria do processo de cálculo de seguros

112

A.3.4 Implementar a melhoria
Esta etapa consiste da implementação da melhoria e da analise dos resultados
obtidos.

Processo
• Implementar melhoria
É o desenvolvimento e implementação das
alterações especificadas na proposta de
melhoria. Pode contemplar alterações em
VRIWZDUH, hardware, documentos e
processos.

Elementos
E: Proposta de Melhoria
S: Nova versão do
Sistema
M: Processo de
Desenvolvimento
R: Desenvolvedor
Analista de Produção

Legenda:
E: insumos de entrada
S: produtos de saída
M: mecanismo, técnica ou ferramenta utilizada para se realizar a atividade
R: responsáveis pela realização

Figura A.13 – Processo implementar a melhoria

A implementação da melhoria foi realizada conforme definido na proposta de
melhoria e segundo a metodologia de desenvolvimento de sistemas da instalação.
Não faz parte do escopo deste trabalho o detalhamento das fases do processo de
desenvolvimento.

Desta forma as atividades de executar a alteração, testar a

alteração, implantar a alteração e avaliar segundo as métricas escolhidas não serão
detalhadas neste estudo.
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Desta forma, a implementação foi realizada alterando-se os programas,
adequando os processamentos e criando novos processos de trabalho para os
usuários. Conforme o planejamento, os resultados operacionais foram os seguintes:
cada área passou a realizar somente os testes das alterações que solicita, a
empresa pode usufruir efetivamente da montagem de equipes de desenvolvimento
específicas para o atendimento de cada área usuária. Os resultados da avaliação
das métricas, realizada após a implantação, estão mostrados na tabela A.1.
Tabela A.1 – Alteração do cálculo – valores das métricas após implantação

0pWULFD

$WLQJLPHQWRGDVPpWULFDV

9DORUGR$WULEXWR

$QWHULRU

2EMHWLYR

$WLQJLGR

Efetividade dos testes

0,4

0,9

0,75

Fator de análise

0,6

0,3

0,15

Efetividade da divisão das
equipes

0,33

0,9

0,85

A.3.5 Comentários finais da iteração
Considerou-se que a implementação da alteração atingiu os objetivos a
contento. Os desvios apresentados, entre os valores objetivos e os valores atingidos,
são decorrentes do fato de que o conjunto de parâmetros que atende aos diversos
produtos de seguros não foi especializado, pois não se considerou vantajosa esta
manutenção. Além disso, estes parâmetros têm manutenção unificada para todas as
áreas usuárias.
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A.4 APLICAÇÃO DO PROCESSO – SEGUNDA ITERAÇÃO
A segunda e a terceira iterações do PMC, constantes deste trabalho, serão
descritas de forma reduzida. O foco se concentrará nas necessidades determinadas
e nas alternativas de solução Conforme definido inicialmente, o segundo ponto
critico a ser tratado foi a revisão do processo de renovação. Para descrição do
processo de renovação foi utilizado o caso de uso, conforme o quadro A.5, para o
cenário da ocorrência normal dos eventos sem erros e sem ações paralelas de
controle. Destaque somente para o sub-fluxo de consistência.

Quadro A.5 – Descrição do caso de uso Renovação
&DVRGH8VR±5HQRYDomR$XWRPiWLFD

Descreve o processo de cálculo do valor do seguro que é disparado automaticamente quando
está próximo do vencimento da apólice. Atende aos ramos de automóveis e de bens. Gera os
valores atualizados do seguro e comunicações ao cliente e ao corretor para estes se
manifestarem quanto à concordância ou não da renovação do contrato de seguros.
Pré-condições

Cliente possui contrato de seguro que está próximo, 15 dias
do fim de vigência.

Pós-condições

Proposta de renovação gerada. Comunicação enviada ao
cliente e ao corretor.

Relacionamentos
Associação
Fluxo normal dos
eventos

Sub-fluxo
Consistência

Cotação
Aceitação
1. Sistema seleciona apólices a renovar
2. Sistema consiste parâmetros de interesse ou validade da
renovação
3. Sistema calcula os novos valores do seguro
4. Sistema gera arquivos para comunicação ao cliente e
corretor
5. Desenvolvedor seleciona negócios e os informa aos técnicos de
seguros para conferência
6. Técnico de seguros confere as renovações e libera impressão e
envio de documentos
7. Sistema imprime os documentos
Sistema consiste parâmetros de interesse ou validade da
renovação:
1. Sistema verifica se houve sinistro no período, se o cadastro
do corretor está regular e se o bem segurado tem taxa
cadastrada.
2. Sistema continua o calculo para situação regular
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A.4.1 Documentar a arquitetura
Para a realização da segunda iteração, alteração do processo de renovação
automática, já havia um pacote de documentos arquiteturais. Somente foi necessário
complementar com o diagrama de atividades para visualização do processo de
renovação.
A.4.2 Avaliação da arquitetura
A avaliação do ponto crítico: Alterar processo de renovação de seguros levou a
necessidade de se construir uma visão mais detalhada do processo de renovação. O
diagrama de atividades da figura A.14 representa esta visão e a figura A.15 o
diagnostico.




Figura A.14 – Diagrama de atividades da renovação
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'LDJQyVWLFR

$OWHUDomRGRSURFHVVRGHUHQRYDomRGHVHJXURV

Problema:

Alteração para um usuário afeta todos os outros. Área que não solicitou
alteração também tem que testar;

Motivos:

Tempo grande demandado para processar as renovações;
Reprocessamento de uma área implica em reprocessamento para todas.
&RQVLGHUDo}HVGH4XDOLGDGH±,62
Característica
Manutenibilidade

Métrica

Subcaracterística
Testabilidade

Medida
Efetividade dos testes

12243222

Valor
Inicial: 0,7

TT = Tempo de Testes de novas funções
TTT = Tempo Total de Testes
Eficiência

Recurso

Influência manual =

25 de3622f

Inicial: 0,6

TAM = Tempo em Atividades Manuais
TTR= Tempo total da Renovação
Eficiência

Recurso

Indicativo de dependência inter-áreas =

g< h

Inicial: 1

DEP = 1 depende
DEP = 0 não depende

$SURYDomRGRVHQYROYLGRV
Usuários:

Arquiteto:

Desenvolvedor:

Analista de Produção:

Gerente:

•
•
•
•

$QH[RV±$UWHIDWRVDUTXLWHWXUDLV

Contexto do sistema de seguros;
Visão da atribuição do trabalho;
Visão de distribuição;
Visão de uso dos módulos.

Figura A.15 – Diagnóstico da alteração do processo de renovação de seguros
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A.4.3 Melhorar a arquitetura

Para a resolução do problema com a renovação foi proposta a alternativa
apresentada na figura A.16, onde se propõe que os processos de validação, cálculo
e liberação sejam especializados para cada tipo de seguro. Assim, cada área pode
trabalhar independentemente das outras. Somente para a geração dos documentos
é que o processo continuou unificado.

Figura A.16 – Diagrama de atividades – Nova renovação
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3URSRVWDGH0HOKRULD
Prioridade de Melhoria:
Situação Anterior:

$OWHUDomRGRSURFHVVRGHUHQRYDomRGHVHJXURV

Alteração para um usuário afeta todos os outros. Área que não solicitou
alteração também tem que testar;
Tempo grande demandado para processar as renovações;
Reprocessamento de uma área implica em reprocessamento para
todas.

Solução
Proposta:

Individualizar e especializar os módulos de renovação para cada área
de negócio, eliminar processos manuais.
&RQVLGHUDo}HVGH4XDOLGDGH±,662

Característica
Manutenibilidade

Subcaracterística
Testabilidade

Métrica
Medida

Efetividade dos testes 77777
TT = Tempo de Testes de novas
funções

Valor
Inicial: 0,7
Objetivo: 0,9

TTT = Tempo Total de Testes
Eficiência

Recurso

Influência manual = 7$0775

TAM = Tempo em Atividades
Manuais

Inicial: 0,6
Objetivo: 0

TTR= Tempo total da Renovação
Eficiência

Recurso

Indicativo de dependência inter-

Inicial: 1

áreas =
'(3

Objetivo: 0

DEP = 1 depende
DEP = 0 não depende

Usuários:
Desenvolvedor:
Gerente:

$SURYDomRGRVHQYROYLGRV
Arquiteto:
Analista de Produção:
$QH[RV±$UWHIDWRVDUTXLWHWXUDLV

Arquitetura atual: Diagrama do processo unificado de renovação com intervenção manual.



Arquitetura proposta: Diagrama dos processos especializados de renovação de seguros com
automatização das intervenções manuais

Figura A.17 – Proposta de melhoria do processo da renovação de seguros
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A.4.4 Implementação da melhoria e resultados obtidos
A implementação da melhoria na segunda iteração: alteração do processo de
renovação automática foi implementada conforme definido na proposta de melhoria.
Nesta implementação, mais que alterar programas, foi significativo criar os
processos que permitiram que cada área confira seus processamentos e os libere
em separado. A total independência não foi possível, pois os documentos são
gerados por cliente. Se ocorrer de um cliente ter negócios de seguros em áreas
diferentes, automóvel e residência, por exemplo, é necessário aguardar a efetivação
de todas as áreas para liberar a geração dos documentos para os clientes. O
acompanhamento das métricas, definidas como objetivo de avaliação, é mostrado na
tabela A.2.
Tabela A.2 – Alteração da Renovação – valores das métricas após implantação
0pWULFD

$WLQJLPHQWRGDVPpWULFDV
$QWHULRU

9DORUGR$WULEXWR
2EMHWLYR

$WLQJLGR

Efetividade dos testes

0,7

0,9

0,85

Influência manual

0,6

0

0

1

0

0

Indicativo de dependência inter-áreas

A.4.5 Comentários finais da iteração
O não atingimento pleno do objetivo de efetividade dos testes ocorreu pelos
mesmos motivos da alteração do cálculo: uso da mesma tabela de parâmetros
fazendo com que, quando uma alteração afeta parâmetros, também pode afetar
outras áreas. A influência manual foi resolvida, assim como a dependência interáreas para o caso de reprocessamento. As alterações realizadas não resolveram um
outro problema, qual seja, a espera da finalização do cálculo de todas as áreas
antes de se emitir os documentos para os clientes. Os motivos já foram
apresentados e referem-se a que, no documento gerado para envio ao cliente,
devem constar todas as suas renovações.
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A.5 APLICAÇÃO DO PROCESSO – TERCEIRA ITERAÇÃO
Para complementar o terceiro ciclo de melhoria, foi tratado o problema da
administração das taxas e parametrização, que era feita em dois ambientes
diferentes. Esta administração é relacionada a manter e disponibilizar, para as
rotinas de cálculo, as taxas de automóveis por modelo, ano de fabricação e região e
está descrita pelo caso de uso do quadro A.6. O cenário escolhido foi o fluxo
principal, sem erros e com destaque para o sub-fluxo de geração de taxas para o
período de 20 anos.

Quadro A.6 – Descrição do caso de uso Administração de taxas e parâmetros
&DVRGH8VR±$GPLQLVWUDomRGHWD[DVH3DUDPHWUL]DomR
Descreve o processo de se cadastrar os parâmetros utilizados no cálculo de seguros.
Estes parâmetros são: limites de aceitação de valores, taxas, regiões, cotações de
veículos e demais parâmetros que orientam o processo de cotação de seguros.
Pré-condições

O técnico de seguros tem em mãos as informações para parametrizar
um novo produto de seguros

Pós-condições

O produto está cadastrado e disponível para comercialização.

Relacionamentos
Associação

Cotação

Inclui

Geração de taxas para período de 20 anos
1. Técnico inicializa o sistema em baixa plataforma
Fluxo normal dos
2. Técnico cadastra os parâmetros de cálculo e comercialização
eventos
3. Sistema valida a consistência dos parâmetros
4. Técnico encerra o cadastramento em baixa plataforma
5. Sistema dispara a geração de taxas para período de 20 anos
6. Sistema realiza a transferência das taxas para ambiente de
cálculo
7. Técnico valida os parâmetros na alta plataforma
Sub-fluxos

Geração de taxas para período de 20 anos:
1. Técnico de seguros cadastra taxas por período de 10 anos
2. Sistema replica taxa mais antiga para um período passado até
completar 20 anos.
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A.5.1 Documentar a arquitetura
Além dos documentos já gerados, incluiu-se uma visão da distribuição para
melhorar o entendimento da situação da administração de taxas e parametrização.
A.5.2 Avaliação da arquitetura
No processo de avaliação da arquitetura foi apontado como ponto crítico a
necessidade de unificação de ambientes utilizados no processo de administração
das taxas de automóvel. Nesta análise, o modelo que se apresenta adequado para
representação é o diagrama de distribuição demonstrando os processos que são

executados em cada plataforma de hardware e de VRIWZDUH. Pode-se ver pela figura
A.18 que há processamento uma plataforma e depois a transferência de dados para
outra, onde as taxas serão efetivamente utilizadas.

ikjml6npo q r.s(nTr.tvu0w0r.x
Gera taxas

Gera pacotes para
transferência

Transmite novas taxas

y zm{ n |sTrQn w0}Twpu0w.r
Recebimento das taxas

Cálculo do Seguro

Figura A.18 – Diagrama de distribuição – Administração de Taxas
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'LDJQyVWLFR

$OWHUDUDGPLQLVWUDomRGHSDUkPHWURVHGHWD[DV

Problema:
Motivos:

Dependência de um único analista e falta de conhecimento sobre os
ambientes envolvidos causando demora na recuperação em caso de erro;
Implementação da transferência de dados de forma complexa gerando
processo lento
Existência de dois ambientes operacionais diferentes, sem necessidade
que justifique, com conseqüente duplicidade de dados.

Característica
Manutenibilidade

&RQVLGHUDo}HVGH4XDOLGDGH±,62
Métrica
Subcaracterística
Medida
Recuperabilidade

Efetividade da recuperação

: =

~

Valor
Inicial: 0,65

TR = Tempo de recuperação em
caso de erro
TTEE = Tempo Total de Execução com
Erro
Eficiência

Tempo

Inicial: 0,7

Impacto da transferência =
TTr / TTP
TTr = Tempo de Transferência
TTP= Tempo total de Processamento

Eficiência

Recurso

Indicativo de duplicidade

~F

Inicial: 1

DUP = 1 existe duplicidade
DUP = 0 não existe a duplicidade

$SURYDomRGRVHQYROYLGRV
Usuários:

Arquiteto:

Desenvolvedor:

Analista de Produção:

Gerente:
•
•
•
•

$QH[RV±$UWHIDWRVDUTXLWHWXUDLV
Caso de Uso;
Organização do desenvolvimento;
Diagrama de Pacotes;
Diagrama implementação – Administração de parâmetros e taxas

Figura A.19 – Diagnóstico da alteração do processo de administração de taxas
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A.5.3 Melhoria da arquitetura

Para resolução do problema com a renovação foi proposta a alternativa
apresentada na figura A.20. Nesta implementação os componentes do processo de
administração de taxas estão todos na mesma plataforma. Desta forma não há mais
duplicidade de dados nem o demorado e complexo processo de transferência. A
proposta de melhoria completa esta descrita na figura A.21.

 6"k

Gera taxas

Confere taxas

Cálculo do seguro

Figura A.20 – Diagrama de implementação – Nova Administração de Taxas
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3URSRVWDGH0HOKRULD
Prioridade de Melhoria:
Situação Anterior:

$OWHUDomR GR SURFHVVR GH DGPLQLVWUDomR GH SDUkPHWURV H
WD[DV

Dependência de um único analista e falta de conhecimento sobre os
ambientes envolvidos causando demora na recuperação em caso de
erro;
Implementação da transferência de dados de forma complexa gerando
processo lento
Existência de dois ambientes operacionais diferentes, sem necessidade
que justifique, com conseqüente duplicidade de dados.

Solução
Proposta:

Realizar todo o processo em plataforma única

&RQVLGHUDo}HVGH4XDOLGDGH±,62
Característica
Manutenibilidade

Subcaracterística
Testabilidade

Métrica
Medida

Efetividade da recuperação 
7577((

TR = Tempo de recuperação em
caso de erro
TTEE = Tempo Total de Execução
com Erro
Eficiência

Recurso

Valor
Inicial: 0,65
Objetivo: 0,20

Impacto da transferência =

Inicial: 0,7

TTr / TTP
TTr = Tempo de Transferência

Objetivo: 0

TTP= Tempo total de
Processamento
Eficiência

Recurso

Indicativo de duplicidade '83

Inicial: 1

DUP = 1 existe duplicidade
DUP = 0 não existe a duplicidade

Usuários:
Desenvolvedor:
Gerente:

Objetivo: 0

$SURYDomRGRVHQYROYLGRV
Arquiteto:
Analista de Produção:
$QH[RV±$UWHIDWRVDUTXLWHWXUDLV

Arquitetura atual: Diagrama de implementação duas plataformas



Arquitetura proposta: Diagrama de implementação unificado

Figura A.21: Proposta de melhoria do processo da renovação de seguros
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A.5.4 Implementação da melhoria e resultados obtidos
A implementação foi feita conforme definida na proposta de melhoria e teve
vantagens adicionais, não quantificadas inicialmente. Estas foram referentes à
desativação de servidores e economias com cancelamento de licenças e contratos

de manutenção de VRIWZDUH. Apesar de sugerir somente a mudança de plataforma
de hardware, esta implementação envolveu também o desenvolvimento significativo

de VRIWZDUH, pois toda a aplicação teve que ser re-escrita na linguagem de

programação e utilização do banco de dados e sistemas de arquivos do PDLQIUDPH.

Com relação às métricas definidas para avaliação, apresentadas na tabela A.3,
obteve-se a eliminação das duplicidades e a diminuição significativa do tempo de
recuperação em caso de erro. O objetivo de melhoria no tempo de recuperação em
caso de erro foi superado, pois há total domínio da tecnologia por parte dos
desenvolvedores. A existência de somente um ambiente operacional eliminou
totalmente o processo de transferência de dados e a duplicidade, desta forma,
atingiu também os objetivos determinados para estes itens.

Tabela A.3 – Alteração da administração de parâmetros e de taxas – valores das métricas
após implantação

0pWULFD

$WLQJLPHQWRGDVPpWULFDV

9DORUGR$WULEXWR

$QWHULRU

2EMHWLYR

$WLQJLGR

Efetividade da recuperação

0,65

0,20

0,10

Impacto da transferência

0,7

0

0

Indicativo de duplicidade

1

0

0
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A.5.5 Comentários finais da iteração
A unificação da tecnologia utilizada no processo teve efeitos não quantificados
para a equipe de desenvolvimento: aumento da confiança e conseqüentemente da
produtividade. Este foi o motivo da superação do objetivo da métrica de efetividade
da recuperação pós-implantação da nova arquitetura.

A.6 CONCLUSÃO DO APÊNDICE
A aplicação do processo de melhoria, descrita neste apêndice, foi possível pois
teve o compromisso da alta administração da empresa. O projeto durou 8 meses e
foi encerrado ao ter atingido seus compromissos.
Nas empresas em que os sistemas são considerados meio de atingir os
resultados e não um fim em si, a empresa do exemplo se encaixa neste perfil, a
pressão constante sobre a manutenção de sistemas é para atender novos requisitos
dos processos de negócio. Normalmente não há prioridade ou investimento
significativo em melhorias. Quando os sistemas atingem determinado nível de
serviço, que seus problemas estruturais impactam o dia-a-dia dos usuários, começase a questionar se não é hora de se investir em melhorias.
No exemplo dado, os objetivos inicialmente eram genéricos. O processo
somente se configurou em melhoria arquitetural e contínua após a conclusão da
primeira etapa. Após o desenho da arquitetura geral verificou-se que havia várias
possibilidades de melhoria. As principais foram definidas como objetivo do projeto e
foram levadas a termo.
A experiência de melhoria continua não se prolongou após o projeto pois os
desenvolvedores voltaram a suas alocações originais em suas equipes de
manutenção.

