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RESUMO

Devido à dinâmica empresarial, as organizações têm a necessidade de
atualizar seus sistemas de software por motivos de negócios ou mesmo
tecnológicos. Por outro lado, a forma de efetuar esta análise não é algo comum ou
divulgado na literatura. Entre os diversos métodos existentes para analisar a
arquitetura de sistema e possível decisão de atualização ou não, o CBAM (cost
benefit method analysis, método de análise custo benefício) se apresenta como uma
alternativa, haja vista que, além de unir a avaliação técnica, utiliza a perspectiva
financeira para essa análise. Entretanto, os critérios de custos e benefícios, bem
como quantificação, não são abordados pelo método, de forma que a aplicação (e
consequente precisão do resultado) pode variar consideravelmente, além do esforço
adicional gerado. Este trabalho objetiva propor uma alteração no método CBAM, de
forma que essas questões sejam melhor trabalhadas, propiciando diretivas e maior
reprodutibilidade para sua aplicação. Foi realizada uma revisão da literatura sobre a
gestão de ciclo de vida de atualização de software, métodos para avaliação de
arquitetura de sistema, motivadores e direcionadores de objetivos de negócios, além
de técnicas de análise financeira e variáveis de custos e benefícios comuns em
investimento de software. Após esse contexto e detalhamento da estrutura atual do
método, foi realizada uma análise crítica do CBAM, identificando-se oportunidades
de melhorias. Essas melhorias compreendem aspectos de estrutura do método e de
proposta de diretivas que orientem os trabalhos, quais sejam dimensões de
arquitetura de sistemas, econômicas e de alinhamento estratégico arquitetural. Com
essa proposição, o método alterado foi submetido e avaliado por meio de painéis
com especialistas, usando a técnica Delphi. Nestes painéis, houve a participação de
uma equipe multidisciplinar contando com profissionais das áreas de finanças,
tecnologia da informação, processos e negócios. Após a realização dos painéis, a
proposição de melhorias no CBAM foi revisada e, por fim, foram destacadas as
recomendações de futuros trabalhos e limitações da pesquisa.

Palavras-chave: CBAM; Atualização de software; Arquitetura de software.

ABSTRACT
Proposal for change CBAM method to be used in decision making of software
upgrade based on perception of decision makers
Due to dynamic business, organizations have the need to update their
software applications due to reasons from business or technology. On the other
hand, how to perform this analysis is not something common or disclosed in the
literature. Among the various methods available to analyze the system architecture
and possible decision to upgrade or not, the CBAM (cost benefit analysis method) is
presented as an alternative, given that in addition to use the technical evaluation,
considers the financial perspective for this analysis. However, the benefits and cost
criteria as well its quantification are not addressed by the method, so that the
application (and hence accuracy of the result) may vary considerably, beyond the
additional efforts allocated to do that. This work aims to propose a change in the
CBAM, so these points are addressed, enabling drivers and greater reproducibility for
the method. It was performed a literature review of software upgrade life cycle
management, methods for evaluation of system architecture, motivators and drivers
of business objectives, financial analysis techniques as well the variable costs and
benefits considered in a software investment. After this, CBAM had a critical analysis,
resulting in the identification of improvement opportunities. These improvements
include structural aspects of the method, in terms of steps or execution flow, and
proposed drivers that direct the work, which are dimensions of architectural system
and economical subjects and strategic alignment. The proposal method was
submitted and evaluated by interview with expert opinion, using the Delphi technique,
with the participation of a multidisciplinary team including professional from financial
area, information technology, business and processes. After completion of the
panels, the initial proposal was reviewed and, finally, the recommendations are
considered for further work and research limitations.

Key words: CBAM, software update, software architecture.
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1

1.1

INTRODUÇÃO

Motivação
Ao longo do seu ciclo de vida, sistemas de software recebem inúmeras

personalizações

motivadas

pela

evolução

dos

requisitos

dos

processos

empresariais. Conforme o período de vida do software implementado avança, no
entanto, a quantidade de itens alterados e a especialização requerida para fornecer
suporte às personalizações realizadas geram projetos de melhoria ou manutenção
mais complexos e aumentam o custo de efetuá-los (BREHM e MARKUS, 2000).
Com o passar do tempo, o sistema de software pode tornar-se obsoleto, seja
porque não atende mais às demandas empresariais, seja porque elementos de
infraestrutura (como hardware, sistema operacional) que o suportam evoluíram ou
foram descontinuados, não sendo mais compatíveis (TAMAI e TORIMITSU, 2002).
A partir deste ponto, a substituição de um sistema por outro pode acontecer,
trazendo consequências como custo do projeto, tempo de implantação e custo de
personalizações, bem como redefinições de processos e treinamento de usuários, a
fim de poderem operar o novo sistema (MARKUS et al., 2000).
Uma possível estratégia para evitar a obsolescência é que as empresas
usuárias atualizem o sistema de software implementado de acordo com a
disponibilidade de novas versões pelo fabricante (MARKUS e TANIS, 2000).
De acordo com Swaton (2004), das atualizações realizadas por empresas que
têm software ERP (Enterprise Resource Planning, software de gestão empresarial),
45% foram motivadas por requisitos obrigatórios (legais e correções de erros) e de
tecnologia (compatibilidade de hardware e componentes).
A atualização periódica, entretanto, geralmente não ocorre porque o custo
para efetuá-la não é facilmente explicável em termos de quais benefícios serão
trazidos, isto é, se o resultado a ser obtido compensará o investimento aplicado.
Nesta perspectiva de avaliação, o método de análise de custo-benefício
(CBAM – Cost Benefit Analysis Method) proposto por Kazman, Asundi e Klein (2001)
apresenta um processo que engloba perspectivas arquiteturais de requisitos
funcionais e não funcionais necessários para o negócio, e indicação dos custos e
benefícios resultantes das escolhas.
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Ionita, Hammer e Obbink (2002) relatam que, entre diversos cenários de
avaliação de arquitetura, tais como ATAM (Architectural Analysis Tradeoff Method),
ALMA (Architecture Level Modifiability Analysis), SAAM (Software Architecture
Analysis Method), FAAM (Family Architecture Analysis Method), o CBAM é o único
que traz a perspectiva econômica – requisito fundamental para qualquer avaliação
de atualização de software.
Por outro lado, o método não aborda critérios objetivos de custos e benefícios
a serem utilizados, nem a forma de quantificá-los ou analisá-los comparativamente.
Essa estrutura com foco ampliado faz com que a aplicação do método varie
consideravelmente conforme os participantes e sem apresentar resultados precisos
(KAZMAN, IN e OLSON, 2001).
Os fabricantes de software fornecem novas versões, geralmente a cada
dezoito meses (JANSEN, BRINKKEMPER e HELMS, 2008), enquanto as empresas
usuárias, pagando a manutenção do produto, são incentivadas a atualizarem o
software a cada novo lançamento; isto se aplica diretamente ao produto chamado de
software de prateleira com extensão de código, COTS (commercial off-the-shelf
software).
As organizações necessitam avaliar a atualização do software a cada nova
versão, mesmo que seja apenas para medir o risco de ter ou não garantia técnica do
produto instalado (REIFER, 2003).
Considerando uma adaptação no método, o CBAM permitirá que as
organizações consigam mensurar a decisão entre a escolha de atualizar o software
corporativo ou aguardar – e avaliar as implicações da decisão tomada.

1.2

Objetivo
Propor alteração no método de análise de custo benefício (CBAM),

incorporando a identificação de fatores arquiteturais e econômicos, de forma que
possa ser utilizado na tomada de decisão referente à atualização ou não do software
COTS.

1.3

Contribuições
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As principais contribuições que este trabalho objetiva atingir são:
• prover a evolução do método CBAM por meio da identificação e proposição
de variáveis arquiteturais e econômicas, itens não abordados na versão
original (KAZMAN, ASUNDI e KLEIN, 2001; MOORE et al., 2003; NORD et
al., 2003);
• reduzir a possibilidade de variação nos resultados com o uso do método,
assegurando maior reprodutibilidade na sua aplicação em avaliações
periódicas e sucessivas (KAZMAN, IN e OLSON, 2001; REIFER, 2003).

1.4

Método de trabalho
A pesquisa para determinar as melhorias ao método CBAM se fundamentam

na linha de “design research”, aplicadas para pesquisas em sistemas de informação.
Esta linha de pesquisa, que será explorada mais adiante, envolve o projeto de
novos artefatos ou de artefatos inovadores e a análise do uso e desempenho de tais
artefatos para aperfeiçoar o entendimento do comportamento de aspectos em
sistemas de informação (VAISHNAVI e KUECHLER, 2004).
Considerando tal premissa, o método de trabalho é baseado em um construto
apresentado na Figura 1 a seguir.
Figura 1 – Método de trabalho

Fonte: O autor
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Conforme o construto, as etapas são descritas a seguir:
1. Definição do objeto da pesquisa: trata-se da identificação da motivação
da pesquisa, seu objetivo e contribuição esperada.
2. Revisão da bibliografia: compreende revisão de bibliografia referente a
sistemas de informação, seu ciclo de vida, aspectos envolvidos na decisão
de atualização de sistemas integrados de gestão, os métodos existentes
para auxílio neste processo de decisão e literatura referente a variáveis de
arquitetura, sobre fatores de custos em decisões de atualização de
software.
3. Estudo do método CBAM: trata-se de explorar o método do CBAM de
forma a identificar oportunidades de melhoria e que as contribuições
esperadas com a pesquisa possam ser atendidas.
4. Análise crítica do método CBAM: neste ponto, procura-se explorar as
oportunidades de melhoria por meio de uma análise crítica do autor e da
literatura específica sobre o método.
5. Proposição de melhorias ao método: a partir da análise crítica, é
elaborada proposição de melhorias ao método, visando confirmar a
contribuição esperada para a pesquisa.
6. Avaliação das melhorias: é estruturado um painel com tomadores de
decisão das seguintes áreas de uma empresa – tecnologia da informação
(desenvolvimento, infraestrutura e arquitetura de sistemas), processos,
finanças e negócios. Neste painel, usando a técnica Delphi, as melhorias
identificadas são apresentadas e avaliadas pelos participantes do painel.
7. Método avaliado: neste ponto, é apresentada a nova configuração do
método, de forma que possa ser posteriormente aplicado em um caso real.
8. Recomendações de trabalhos futuros: encerra-se a pesquisa com as
recomendações de trabalhos futuros e explanação das suas limitações.
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1.5

Organização do trabalho
A seção 2, “Fundamentos e estado da arte”, apresenta as pesquisas

desenvolvidas em termos de avaliação de arquitetura de software e fatores de
custos que possam impactar a atualização de software, conceitua o CBAM, realiza a
análise crítica do método e propõe alterações a serem realizadas.
A seção 3, “Método de pesquisa”, apresenta e justifica o método escolhido
para a identificação de variáveis econômicas e arquitetônicas levadas em
consideração na tomada de decisão de atualização de software.
A seção 4, “Análise dos resultados”, descreve os resultados obtidos durante a
pesquisa, bem como a análise, culminando com a revisão da proposta de alteração
do método CBAM, que é o objetivo do trabalho.
Por fim, a seção 5, “Conclusões e considerações finais”, apresenta a
avaliação final da pesquisa, discorrendo sobre as contribuições obtidas e sugestões
para futuros trabalhos.

2

2.1

FUNDAMENTOS E ESTADO DA ARTE

Introdução
Este capítulo desenvolve os principais conceitos relacionados ao ciclo de vida

de atualização do software, focando em atualização de versão. Posteriormente, o
método CBAM é apresentado. Na sequência, é realizada uma análise crítica e, por
fim, a proposta de alteração.

2.2

Ciclo de vida de atualização de software
O ciclo de vida de software é um assunto que tem sido discutido ao longo dos

anos. Na NBR ISO/IEC 12207 (2008), tem-se um modelo de referência sobre o
processo de ciclo de vida, sendo que em sua concepção, dentro do grupo de
processos fundamentais, o processo de manutenção é responsável pela evolução
do produto de software ou mesmo por sua descontinuidade. A norma estabelece a
necessidade de se planejar como um produto será descontinuado e substituído por
outro.
Tamai e Torimitsu (2002) relatam que os sistemas de software tendem a
perder a utilidade rapidamente e, portanto, precisam ser atualizados – caso
contrário, serão substituídos. E isto ocorre, basicamente, por três causas: mudança
de regras de negócio, mudanças tecnológicas (hardware) e o alto custo de
manutenção.
A análise de manter um software ou substituí-lo é proposto por Lehman,
Ramil e Kahen (2000). Os autores trabalham com dimensões de tempo de vida do
sistema, fluxo de caixa futuro da aplicação atual e futura e o tempo para uma nova
substituição.
Quando a substituição é indicada, podem ocorrer as seguintes decisões:
1. continuar atualizando o software existente, mesmo que isto não seja
econômico, mas estratégico;
2. substituir por COTS;
18

3. adquirir um sistema que permita modificações;
4. desenvolver um novo sistema.
Contudo, os autores partem da premissa de que o sistema já foi avaliado e
sabe-se que pode ser substituído por outro, para então discorrer sobre as técnicas
de custo comentadas. Considerando um contexto em que uma empresa necessita
avaliar o sistema continuamente, a técnica proposta observa o resultado final de
custos, sem trabalhar no método que gera os valores das variáveis que o compõe.
Além do método necessário para avaliar a aderência das funcionalidades dos
sistemas aos requisitos de negócio, as empresas precisam também estabelecer a
periodicidade para executá-lo (REIFER, 2003).
Tal periodicidade necessita ser definida, seja baseada por diretivas próprias
ou por meio de fatores externos, como o lançamento de nova versão do software
pelos fabricantes, que normalmente varia entre 1 a 3 anos (JANSEN,
BRINKKEMPER e HELMS, 2008).
O fator externo de periodicidade é crítico porque os fabricantes, dada à
necessidade de diminuir o custo de manutenção de software, não fornecem suporte
técnico para versões antigas, a fim de pressionar os clientes a estarem atualizados
com versões mais recentes (DITTRICH e VAUCOULER, 2008).
Por essa perspectiva, as empresas necessitam avaliar a atualização do
software a cada nova versão, mesmo que seja apenas para medir o risco de ter ou
não garantia técnica do produto instalado (REIFER, 2003).
Naturalmente, essa garantia técnica refere-se a produtos de fornecedores
externos. Esse fator é importante porque, a partir do lançamento de novas versões,
as anteriores perdem o suporte para correção de erros, mudanças legais e
compatibilidade tecnológica (SHEPERD, 2007).
De maneira geral, conforme o autor, o suporte é fornecido considerando 5
anos do lançamento da versão do cliente ou até duas versões anteriores da atual.
A Figura 2, a seguir, demonstra esse fluxo:
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Figura 2 – Relação de lançamento de versões e suporte do fabricante

Fonte: O autor

No exemplo, ao adquirir a versão 1 do software, no ano 1, o cliente terá o
suporte até o lançamento de duas versões posteriores. Quando a versão 4 for
lançada, caso nenhuma atualização tenha sido executada, já não haverá mais
suporte para a versão 1.
Para Brehm e Markus (2000), a fim de facilitar a gestão empresarial, os
sistemas de software devem ser tratados como COTS (commercial off-the-shelf
software, software de prateleira), isto é, há um conjunto de funcionalidades que
podem ser alteradas pela configuração e não programação (personalização).
É importante ressaltar que essas configurações não se restringem somente a
ajuste de parâmetros, mas admitem adições de código personalizado que, embora
não alteram a estrutura do produto COTS principal, estendem suas funcionalidades
(HENTHORNE, TILEVICH, 2007).
Essa dinâmica ocorre da seguinte maneira: COTS envia argumentos de
funções (normalmente, nome da função, variáveis, tipo de retorno, entre outros), e a
configuração (com esse conceito de extensão) utiliza esses argumentos, podendo
criar regras específicas e até mesmo interfaces de usuários, para, novamente,
retornar esses valores ao código principal do COTS, que seguirá com o fluxo
estabelecido pelo fabricante.
Esse tipo de configuração é muito comum em sistemas de ERP e CRM. Com
essa perspectiva, um produto COTS pode ter código personalizado (com o uso
dessa extensão) e, portanto, necessitar de avaliação particular sobre esta(s)
personalização(ões).
A Figura 3 apresenta a relação entre COTS e extensão do código.
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Figura 3 – Relação entre COTS e configuração (extensão de código)

Fonte: Adaptado de Henthorne e Tilevich (2007)

O processo de configuração do software permite que haja particularidades em
cada cliente e que o processo de atualização ocorra sem a perda de tais
configurações. Ainda, há de se observar que as decisões de arquitetura são
possíveis, seja para um novo sistema, seja para um COTS com código estendido e,
por ter atualização do fabricante e manter compatibilidade com regras próprias
criadas pelos clientes, o uso de COTS facilita a atualização do sistema e,
consequentemente, estende o seu período de vida.
Entretanto, mesmo com tal premissa (de atualização de versão facilitada com
o uso de COTS com extensão de código), as empresas ainda necessitam verificar
qual método de avaliação arquitetural a ser adotado. Isto porque, conforme
Chojnowski (2009), as atualizações no software podem incorrer em mudanças de
requisitos, de forma que se torna necessário validar, primeiramente, o impacto
gerado, para, enfim, ponderar se a mudança de versão será mais ou menos crítica.
Quando observada a perspectiva de método de avaliação de sistemas, uma
das linhas de pesquisa da SEI (Software Engineering Institute) refere-se à utilização
de métodos de avaliação arquitetural dos sistemas, justamente para analisar a
aderência dos requisitos de arquitetura com os requisitos de negócio.
Ionita, Hammer e Obbink (2002) relataram os diversos métodos produzidos,
abaixo destacados na Tabela 1:
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Tabela 1 – Comparativo entre métodos de avaliação arquitetural
Método

SAAM

ATAM

ALMA
FAAM

CBAM

Métricas e
ferramentas de
suporte

Descrição do
processo

Classificação de
cenário (direto
versus indireto)

Razoável

Pontos
sensitivos,
trade off

Bom

Estimativa de
impacto
Tabelas
especializadas e
diagramas
Custos e
benefícios da
estratégia

Forças
Identificação de
áreas de alto
potencial de
complexidade

Fraquezas

Não possui métricas
claras

Aberto para
qualquer descrição
arquitetural
Cenários baseados
em requerimentos

Razoável
Muito bom

Razoável

Aplicável para
propriedades
dinâmicas e
estáticas
Árvore de utilidade
Cenários gerados a
partir de critérios
Ênfase na
autoridade do time
em aplicar o método
Cenários baseados
em requerimentos
Avaliação
econômica

Fonte: Adaptado de Ionita, Hammer e Obbink (2002)

Requer
conhecimento
técnico detalhado

Estudo de casos
restritos
Pouca extensão de
uso – aplicação
Custos e benefícios
não são declarados,
podendo ser
identificados pelos
participantes de
maneira muito
aberta

Destes métodos, devido à sua maior experimentação em pesquisas, pode-se
destacar o ATAM, proposto por Kazman et al. (1999). O ATAM permite realizar
análises de cenários, combinando a avaliação de requisitos funcionais e não
funcionais e a perda/ganho para atender cada item. As diretivas de negócios são
declaradas e, a partir deste ponto, requisitos para atendê-las são definidos por
cenários.
Os cenários podem conter decisões arquiteturais que são conflitantes entre si
(por exemplo, melhorar o desempenho e aumentar a acuracidade do sistema). Neste
caso, o utilizador do software, baseado nas necessidades empresariais, prioriza um
cenário. Por outro lado, outras dimensões sobre os custos de cada escolha não são
analisadas pelo ATAM.
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A atualização do software corporativo tem, então, importante papel no
atendimento das necessidades empresariais, observando-se o longo prazo, sendo
que também deve ter um valor percebido pelos financiadores da aplicação.
Com essa fundamentação, o ciclo de vida dos sistemas de software deve ser
analisado, atentando-se para os aspectos de sua arquitetura, mas, naturalmente,
englobando a perspectiva financeira. Neste contexto, o método de análise de custobenefício (CBAM – cost benefit analysis method) auxilia neste tipo de avaliação.

2.3

Método de análise de custo-benefício (CBAM)
O CBAM (KAZMAN, ASUNDI E KLEIN, 2002) fornece informações para ajuda

na tomada da decisão de atualização de software, utilizando como ponto de partida
a avaliação arquitetural, os benefícios e custos de cada decisão arquitetural, que são
quantificados e finalmente comparados.

2.3.1 Conceituação do CBAM
A Figura 4 apresenta um diagrama de representação do CBAM.
Figura 4 – Fluxo conceitual do CBAM

Fonte: Traduzido de Kazman, Asundi e Klein (2002).

A proposta do CBAM, de medir as decisões de arquitetura, pode ser
externada em algumas reflexões comuns ao gerenciamento do ciclo de vida do
software, tais como: qual será o custo/benefício de atualizar a versão do sistema de
software? Qual será o custo/benefício em substituí-lo?
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Semelhante ao ATAM, o CBAM utiliza conceitos de atributos de qualidade
durante as estratégias de arquitetura. Conforme a norma NBR ISO/IEC 9126-1
(2003) - Qualidade do Produto Parte 1: Modelo de Qualidade - as necessidades de
qualidade dos usuários determinam requisitos de qualidade externo, que, por sua
vez, determinam requisitos de qualidade interno do software. Os atributos são
divididos em seis categorias, a saber:
• funcionalidade: capacidade do software de prover funções que atendam as
necessidades explícitas e implícitas;
• confiabilidade:

capacidade

de

manter

um

nível

de

desempenho

especificado;
• usabilidade: capacidade de o software ser compreendido, aprendido,
operado e atraente ao usuário;
• eficiência: capacidade de apresentar um desempenho apropriado;
• manutenibilidade: capacidade de o software ser modificado;
• portabilidade: capacidade de o produto ser transferido de um ambiente
para outro.
Cada categoria é dividida em subcategorias. A Figura 5 apresenta a relação
entre as categorias e subcategorias.
Figura 5 – Modelo de qualidade para qualidade externa e interna

Fonte: Adaptado de NBR ISO/IEC 9126-1 (2003)

Os atributos acima costumam também ser classificados em requisitos
funcionais e não funcionais. Conforme Sommerville (2003), requisitos funcionais são
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declarações de como o sistema deve atuar, em termos do que deve ser realizado. Já
os requisitos não funcionais tratam do comportamento de como as declarações (ou
funções) são realizadas.
Neste sentido, como exemplo, “gravar os dados do cliente” é um requisito
funcional (e, vinculando à tabela da ISO 9126, pertence à categoria funcionalidade);
a gravação ocorrer em menos de um segundo refere-se a um requisito não funcional
(e pertenceria à categoria eficiência).
Todos esses requisitos (funcionais e não funcionais) ajudam a formar os
cenários, isto é, objetivos de negócios transformados em requisitos declarados. Vale
ressaltar ainda que, antes disso, isto é, de tais requisitos sistêmicos, existem as
regras de negócios, que são diretivas referentes ao domínio onde a solução será
executada (IIBA, 2008). A figura a seguir apresenta a relação entre esses itens.
Figura 6 - relação entre objetivos de negócios, requisitos, regras e cenários

Fonte: O autor

Os objetivos de negócios, mesmo estando num nível estratégico e depois
tático, precisam respeitar as regras do domínio ao qual pertencem. Uma vez que os
objetivos estão declarados, se definem os requisitos para seu atendimento e, por
sua vez, cenários são criados em vista do que pode ser construído ou adaptado para
atendimento dos requisitos. Um mesmo objetivo pode ter vários cenários.
A Figura 7, a seguir, mostra as etapas do método CBAM:

25

Figura 7 – Fluxo das etapas do CBAM

Fonte: Adaptado de Kazman, Asundi e Klein (2002)

Os detalhes de cada etapa são descritos a seguir:
1. coletar cenários: os utilizadores do software descrevem os objetivos de
negócios, os riscos vinculados e a priorização destes cenários, para que,
então, as estratégias de arquitetura possam ser desenhadas;
•

por exemplo, partindo do objetivo de negócios “aumentar receita de
vendas”, podem ser criados dois cenários:
i. reduzir o número de pedidos não finalizados devido falha de
conexão dentro de um ambiente um contexto de loja virtual;
ii. permitir que usuários submetam as ordens com a quantidade
de produtos que lhes convierem (sem limitação de itens).

2. refinar cenários: conforme os cenários arquiteturais são definidos, devese identificar os benefícios resultantes de cada um em termos dos
objetivos do negócio, identificando-se o pior, atual, desejado e melhor
nível de resposta para cada cenário;
•

utilizando a ilustração anterior, poderiam ser atribuídos os níveis de
resposta:
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Tabela 2 – Passo 2 do CBAM
Níveis de resposta
Cenário
1) Reduzir número de pedidos não
finalizados
2) Permitir ordens sem limite de
quantidade

Pior

Atual

Desejado

Melhor

>10%

5%

1%

0%

50%

30%

0%

0%

Fonte: O autor

3. priorizar cenários: os utilizadores do software classificam os cenários de
forma que os que mais atendem seus objetivos recebem maior pontuação.
Após isso, escolhem-se os cenários que obtiveram maior nota;
Tabela 3 – Passo 3 do CBAM
Níveis de resposta
Cenário
1) Reduzir número de
pedidos não finalizados
2) Permitir ordens sem limite
de quantidade

Votos

Pior

Atual

Desejado

Melhor

60

>10%

5%

1%

0%

40

50%

30%

0%

0%

Fonte: O autor

4. atribuir nota de utilidade: nesta etapa, determina-se o quanto um nível
de resposta atende ou não os objetivos de negócios. Numa escala de 0 a
100, são atribuídos os valores (em que 0 não atende; 100 atende
plenamente);
Tabela 4 – Passo 4 do CBAM
Notas de utilidade
Cenário
1) Reduzir número de
pedidos não finalizados
2) Permitir ordens sem limite
de quantidade

Votos

Pior

Atual

Desejado

Melhor

60

10

70

95

100

40

5

60

100

100

Fonte: O autor

5. desenvolver

estratégias

arquiteturais

e

estabelecer

níveis

de

respostas esperados nos atributos de qualidade: as estratégias de
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arquitetura são desenvolvidas, visando atender os cenários e, por
consequência, os objetivos de negócios. Uma estratégia pode atender um
ou mais cenários. A figura a seguir apresenta essa relação.
Figura 8 - Relação entre estratégias arquiteturais e cenários

Fonte: O autor

A tabela a seguir continua com o exemplo.
Tabela 5 – Passo 5 do CBAM
#
1
2

Estratégia
Pedido temporário (pedido
salvo regularmente para
posterior reaproveitamento em
caso de falha)
Itens do pedido sem limite de
quantidade

Cenários
afetados

Nível atual

Nível
esperado

1

5%

1%

2

30%

30%

2

30%

0%

Fonte: o autor

6. determinar a utilidade do nível de resposta esperado do atributo de
qualidade por interpolação: para cada estratégia desenvolvida, é
atribuída uma nota de utilidade referente ao atendimento ou não dos
objetivos de negócios;

28

Tabela 6 – Passo 6 do CBAM
Estratégia
Pedido temporário
(pedido salvo
regularmente para
posterior
reaproveitamento em
caso de falha)
Itens do pedido sem
limite de quantidade

Notas de utilidade

Cenários
afetados

Pior

Atual

Desejado

Melhor

Esperado

1

10

70

95

100

100

2

5

60

100

100

60

2

5

60

100

100

100

Fonte: O autor

7. calcular o benefício total obtido de uma estratégia arquitetural: os
benefícios são quantificados e depois multiplicados pelo peso do cenário.
É importante destacar que esses benefícios advêm da percepção dos
participantes, mas são transpostos de forma quantitativa;

Tabela 7 – Passo 7 do CBAM
Estratégia

Cenários
afetados
1

Votos
(A)

Esperado
(B)

Atual
(C)

Benefício
(D = B-C)

Total da
Estratégia
(A x D)

60

100

70

30

1800

1

2

Total da
Estratégia
– soma
dos itens

1800
2

40

60

60

0

0

2

40

100

60

40

1600

Fonte: O autor

1600

8. calcular o retorno de investimento de cada estratégia arquitetural: são
calculados os custos e, uma vez já com os benefícios definidos, obtém-se
o retorno do investimento, que é a divisão do benefício pelo custo –
conforme

conceito

definido

pelo

método;
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Tabela 8 – Passo 8 do CBAM
Estratégia

Custo
(A)

Benefício
(B)

ROI
(B ÷ A)

Ordem de
classificação

1

1500

1800

1,2

2

2

1000

1600

1,6

1

Fonte: o autor

9. confirmar resultados: para as estratégias com melhor retorno do
investimento, é realizada uma verificação detalhada, a fim de garantir que
os objetivos de negócios serão atendidos. No exemplo anterior, caso as
percepções se mantivessem, a estratégia 2 teria prioridade para ser
executada, visto ter obtido um retorno de investimento maior que a 1.
Kazman, Assundi e Klein (2002) aplicaram o CBAM, inicialmente, em projetos
realizados pela NASA (National Aeronautics and Space Administration, agência
espacial americana). O domínio proposto para o estudo citado no artigo foi um
sistema de coleta de dados de satélites, composto de 50 COTS, que contem 12 mil
módulos com 1,1 milhão de linha de códigos personalizadas (COTS com extensão
de código).
No estudo, foram identificados 57 cenários para avaliação. Seguindo os
passos, os benefícios e custos foram calculados para cada cenário, bem como a
conveniência, de tal forma que foi criado um gráfico agrupando os cenários conforme
o resultado obtido.
O CBAM teve sucesso em mostrar que, para determinados cenários
inicialmente não relevantes, a conveniência foi tal que tiveram de ser considerados
para tomada de decisão. Outros cenários, ainda que possuíssem maior custo,
também foram priorizados, considerando-se a importância estratégica.
Nord et al. (2003) propuseram a integração do ATAM com CBAM, haja vista
as necessidades de avaliação de arquitetura e mesmo as similaridades entre
algumas etapas.
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Outros autores realizaram esforços semelhantes em juntar os dois métodos:
1) Younbok e Ho-Jin (2005), aplicando-os a um estudo de caso de um projeto
de software para gestão de atividades acadêmicas. Os autores chegaram à
conclusão de que seria possível substituir algumas etapas do método
CBAM, quando se tem informações suficientes, como eliminar a priorização
dos usuários, por exemplo.
2) Amorim (2011) aplicou na avaliação de sistema de apoio a tomada de
decisão com o intuito de analisar o uso conjunto do ATAM e CBAM. De
forma semelhante, constatou benefícios (supressão de etapas) nesta
proposta de utilização.
É interessante observar que, baseando-se em decisões conjuntas das
perspectivas de utilizadores do software e equipe de arquitetura, ambas as visões
são ponderadas para alcance de um objetivo comum. Por outro lado, não há
dependência ou obrigatoriedade para o uso conjunto dos métodos.

2.3.2 Análise crítica do método
Primeiramente, há de se observar que o CBAM não possui o detalhamento de
fatores arquiteturais e econômicos que compõem o método, de forma tal que a
aplicação pode variar consideravelmente a cada execução (KAZMAN, ASSUNDI e
KLEIN, 2002).
Em segundo lugar, o método utiliza a junção de benefícios (obtidos de
critérios qualitativos, mas convertidos em quantitativos) com a divisão de custos (que
são informadas diretamente como forma econômica). Isto implica na perda do real
valor dos investimentos feitos no tempo. Ross, Westerfield e Jaffe (1998) comentam
sobre a flutuação do dinheiro no tempo; para fins ilustrativos, um montante de $1,00
(uma unidade monetária) não terá o mesmo valor que daqui a um ano, seja por
efeitos inflacionários ou de aplicação em investimento (juros).
Como terceiro item, o roteiro de aplicação do CBAM não é considerado
detalhado, de forma que o esforço necessário para execução pode ser alto,
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considerando que não há direcionadores, e os próprios resultados não são tão
precisos e vistos em consenso pelos participantes (IONITA, HAMMER E OBBINK,
2002; KAZMAN, IN e OLSON, 2001).
A seguir, cada um desses aspectos é tratado detalhadamente.
2.3.2.1 Variáveis econômicas de custo
Apesar da conciliação entre arquitetura e custo-benefício, o CBAM não
aprofunda os fatores que compõem o custo de uma arquitetura de software, que é
fator primordial para análise real dos benefícios (IONITA, HAMMER e OBBINK,
2002).
Além disso, conforme citado por estes autores, a não identificação de
variáveis de custos e benefícios faz com que os participantes possam estimar tais
itens de diferentes maneiras, por vezes não comparáveis entre si, e gastando
esforço considerável para a elaboração da estimativa.
Na literatura, há diversas metodologias para cálculo do custo do software.
Boehm, Abts e Chulani (2000) mencionam que as várias técnicas de estimativa de
custo de software podem ser divididas em modelos matemáticos, opinião de
especialistas e redes neurais. Tais técnicas, entretanto, focam no custo do software
em si, não em outras variáveis, que são integrantes do processo de atualização
(como hardware, por exemplo), além de não concentrarem esforço para cálculo de
benefício.
Conforme Sharma (2011), essas estimativas têm em comum o uso do
conceito de direcionadores de custos, que são características do desenvolvimento
de software que influenciam no esforço para a realização de determinado projeto.
Neste sentido, podemos citar alguns direcionadores de amplo uso no
mercado; um modelo de estimativa é o COCOMO II (Constructive Cost Model II –
modelo de custo construtivo), criado por Barry Boehm, que utiliza 22 direcionadores
de custos para estimar o software, entre os quais estão tamanho do banco de
dados, restrição de tempo de execução, capacidade do programador, entre outros.
Jones (1996) relata os direcionadores-chaves a serem utilizados em toda a
avaliação, que, segundo ele, são: processos, tecnologia, pessoas e ambiente.
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Processos estabelecidos promovem maior eficiência no desenvolvimento – e,
portanto, reduzem custos.
Já Lagerström et al. (2011) propõe que itens como número de consultores de
negócio, programadores, usuários finais, documentações geradas, plataforma para
execução do sistema, entre outros, podem ser considerados para cálculo de
investimento.
É interessante observar a similaridade entre os direcionadores que são
propostos por autores diferentes. Por exemplo, a variável custo da documentação do
sistema é expressa por Boehm, Abts e Chulani (2000) como “nível de
documentação”; para Capers Jones (1996), como “tamanho dos itens a serem
entregues (documentos, casos de testes)”; e, finalmente, por Lagerström et al.
(2011), como custo de documentação.
Os itens de custo também possuem um agrupamento lógico próprio (ou seja,
custos atrelados a software, por exemplo, como licença, personalização, taxa de
manutenção e suporte etc.).
Schmidt (2002) propôs as variáveis a serem consideradas numa avaliação de
custos (muitas das quais já mencionadas anteriormente), porém de forma
categorizada, como custos relacionados a software, outros à infraestrutura, e assim
por diante. A Tabela 9, a seguir, apresenta os direcionadores de custos relativos a
software:
Tabela 9 – Direcionadores de custos
Direcionadores de custo

Categoria de Custos

Software

Hardware

Pessoas
Infraestrutura

Outros
Fonte: Schmidt (2002)

licença de uso (compra ou renovação periódica);
parametrização ou personalização;
taxa de manutenção;
sistemas de software de apoio (ambiente operacional, suíte de
produtividade etc. – custos de aquisição, renovação).
compra ou atualização de servidor (depende do modelo estratégico de
armazenagem própria ou via serviço de terceiros);
compra de estação de trabalho;
espaço em disco;
memória;
redundâncias;
outro periférico.
custos gerais de alocação (horas de pessoas ou consultoria);
contratação;
treinamento.
custos de comunicação (internet, telefone);
espaço físico;
suporte técnico interno.
migração de sistemas / substituição por outro.
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2.3.2.2 Variáveis econômicas de benefícios
Os benefícios advindos de determinada escolha arquitetural também não são
descritos no CBAM, mas trabalhados de forma qualitativa. De maneira similar,
existem variáveis que podem compor os benefícios obtidos de forma mensurável.
Fernandes e Abreu (2012) destacam diversos itens a serem considerados nos
projetos, com redução de retrabalho, aumento de produtividade, entre outros. Para
Hunter e Westerman (2009), a área de tecnologia da informação pode melhorar
negócios por meio de quatro formas, a saber: informar melhor o público interno e
informar melhor o público externo, ambas classificadas como melhorar a tomada de
decisão, bem como otimizar processos, por meio de tecnologia ou redesenhar os
fluxos de como os clientes interagem com a empresa, estas duas últimas
categorizadas como melhoria de processos.
Hunter e Westerman propõem esta divisão, deixando a incorporação destes
direcionadores para as próprias companhias, por meio de questionamentos para
tentar identificá-los. Ao unir a categorização destes autores com as variáveis citadas
por Fernandes e Abreu (2012), temos um resumo dos benefícios, apresentado na
Tabela 10.

Melhoria de processos
Melhoria de tomada
de decisão

Categorização de benefícios

Tabela 10 – Direcionadores de benefícios

Otimização

aumento da produtividade;
redução de mão de obra pela integração de
processos;
redução do custo de treinamento;
redução do custo de projetos;
redução do custo total de propriedade.

Redesenho

redução no custo de processos;
redução do custo das operações;
melhoria da qualidade do produto (redução do
custo de pós-venda e redução de custos de
fabricação).

Informar melhor
público interno

melhor aproveitamento de material (redução de
custos de uso);
aumento da lucratividade da empresa;
maior rapidez na tomada de decisão.

Informar melhor
público externo

foco em produtos e operações mais rentáveis;
forte apoio à estratégia da empresa;
aumento da receita com o novo produto.

Fonte: O autor
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2.3.2.3 Variáveis arquiteturais
Ao iniciar a discussão de cenários, que são derivados a partir de objetivos de
negócios, os utilizadores do sistema podem ter dificuldade em explicitar as
necessidades em requisitos claros. Esta dificuldade de vínculo entre objetivos e
cenários pode impactar todo o resto do método, visto que a primeira etapa (“coletar
cenários”) é o fundamento para todas as etapas restantes.
Naturalmente, cada empresa terá as particularidades desses itens. Por outro
lado, conforme Schmidt (2002), os objetivos de negócios comumente se agrupam
nas diretivas apresentadas na Tabela 11, a seguir:
Tabela 11 – Objetivos de negócios comuns entre empresas
Itens
Financeiro e
Desempenho de
negócios

aumentar receitas de vendas;
aumentar fluxo de caixa;
aumentar margem ou lucro;
reduzir custos.

Produtos e
serviços

atualizar linha de produtos;
introduzir
produtos
mais
competitivos;
melhorar
satisfação
dos
clientes.

Operações

reduzir
tempo
de
desenvolvimento de produto;
reduzir tempo de distribuição;
reduzir
trabalho
administrativo;
aumentar produtividade.

Desempenho de
vende

reduzir ciclo de vendas;
diminuir o custo de vendas;
aumentar a média do valor de
cada pedido.

Funcionários e
ambiente de
trabalho

ser reconhecido com líder de
tecnologia;
ser
reconhecido
como
produtor
de
produtos
confiáveis ou de qualidade.
recrutar profissionais de alto
desempenho;
reduzir absenteísmo.

Posicionamento
estratégico

estabelecer
e
melhorar
parceiras estratégicas;
adquirir tecnologia de ponta.

Imagem

reduzir
débitos
ou
obrigações;
reduzir risco ou exposição;
melhorar o retorno sobre
investimento;
reduzir dias sem vendas.
fornecer novos serviços;
fornecer serviço ao cliente
com mais qualidade;
permitir
mais
serviços
customizados ao cliente.
aumentar capacidade de
transações;
melhorar
comunicação
interna;
reduzir
tempo
de
processamento de pedidos;
fornecer informações em
tempo real.
aumentar o volume de
vendas;
aumentar produtividade de
vendas.
ser reconhecido como líder
de desempenho.
promover internamente;
promover um ambiente de
recompensas.
prevenir
ou
aquisição/compra.

facilitar

Fonte: Traduzido de Schmidt (2002)
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A lista de itens acima, adaptada para cada empresa, permite ao time de
negócios orientar quais objetivos serão utilizados para que finalmente o time de
arquitetura inicie os cenários.
Kazman e Bass (2005) realizaram este trabalho, obtendo uma categorização
que visa facilitar a elicitação de requisitos. Os autores relatam os objetivos de
negócio comum e o relacionamento destes com os atributos para serem analisados
numa arquitetura.
De maneira mais reduzida, porém funcional, e de forma similar ao já
apresentado por Hunter e Westerman (2009), os objetivos são categorizados com a
perspectiva de sistemas, traduzindo-os em atributos de qualidade, suportando a
diretiva

de

negócios.

A

Tabela

12

apresenta

os

objetivos

e

atributos

correspondentes.
Tabela 12 – Objetivos de negócios e atributos
Objetivos de negócio

Reduzir custo total de
propriedade

Melhorar capacidade /
qualidade do sistema

Melhorar
posicionamento no
mercado

Atributos

Reduzir custo de desenvolvimento:
o gerenciar flexibilidade;
o desenvolvimento distribuído;
o portabilidade;
o padrões e sistemas abertos;
o testes;
o integridade;
o interoperabilidade.
Reduzir custo de implantação e operação:
o facilidade de instalação;
o facilidade de reparar.
Reduzir custo de manutenção:
o flexibilidade e configuração.
Reduzir custo de retirada e movimento para novo sistema:
o desativação de sistemas;
o transição controlada para novos sistemas;
o substituição de sistemas antigos.
desempenho;
confiabilidade / disponibilidade;
linhas de produtos;
facilidade de uso;
segurança;
escalabilidade e extensibilidade;
funcionalidade;
restrição de sistemas;
internacionalização;
expandir ou reter market share;
manter ou melhorar reputação;
entrar em novos mercados;
reduzir tempo para mercado.
atender desenvolvimento distribuído;
manter as rotinas necessárias de sistemas legados.

Atender processos de
negócios melhorados
Melhorar confiança e
manter ou melhorar reputação.
percepção do sistema
Fonte: Adaptado de Kazman e Bass (2005)
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2.3.2.4 Escala temporal dos valores
Outro fator que deve ser observado é que as estratégias de quantificação de
benefícios e custos terão maior expressividade, caso sejam ponderadas numa
escala temporal, considerando que projetos e sustentação de software podem levar
tempo significativo para execução e real medição de benefício / custo investidos, e
que tais valores monetários poderão variar durante essa escala (Schmidt, 2002).
Entre as diversas técnicas existentes de análise de investimento (como taxa
interna de retorno, período de retorno - payback, custo total de propriedade, entre
outros), o autor comenta que o valor presente líquido tem grande aceitação nas
análises de portfólio das empresas. Conforme Ross, Westerfield e Jaffe (1998), valor
presente líquido é o valor atual de pagamentos futuros descontada uma taxa de
juros apropriada menos o custo do investimento inicial. A fórmula é:

onde:
VPL = valor presente líquido
FC = fluxo de caixa, isto é, resultado da subtração de receitas menos despesas no período
i = taxa de juros
t = período de tempo (meses, anos etc.).
I = investimento inicial

O resultado da fórmula é interpretado como segue:
se VPL > 0 significa que o retorno obtido ao final do período é maior do
que investimento realizado, sendo, portanto, uma aplicação lucrativa;
se VPL < 0 significa que os investimentos são maiores que o retorno a ser
obtido, portanto não sendo atrativo para realização.
se VPL = 0 significa que o retorno é igual ao investimento, ou seja, não
houve lucro nem prejuízo.
É possível comparar alternativas de projetos com os resultados obtidos de
VPL para cada alternativa. Schmidt (2002) comenta que a avaliação também é
facilmente comparável entre projetos quando se utiliza o conceito de ROI simples
(return on investment, retorno sobre investimento).
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O autor considera que o termo “simples” (a partir deste momento, não mais
incorporado à sigla) origina-se da ideia de que o benefício é divido pelo custo, de
forma direta, sem sofisticação de desconto de taxas de juros.
A fórmula é apresentada abaixo:
ROI = Ganhos – Investimentos
Investimentos
Ao analisarmos a VPL, percebe-se que o resultado é apresentado em valores
monetários, ao passo que o ROI simples apresenta um percentual entre os ganhos e
investimentos, que são mais facilmente compreendidos pelo público.
Pode ser realizado, então, o conceito dos dois itens (percentual de ganhos
sobre gastos e variação temporal), com o uso do ROI e Valor Presente (VP),
respectivamente.
O valor presente tem um conceito similar ao do VPL em termos de variação
monetária no tempo, porém não trabalha com os resultados líquidos – isto deve ser
feito separadamente. A fórmula é apresentada a seguir:
VP = d

VF d
(1 + i) t

onde:
VP = valor presente
VF = valor futuro
i = taxa de juros
t = período de tempo (meses, anos etc.).

O objetivo de utilizar o Valor Presente ao invés do VPL é para transformar o
resultado final num percentual – resultado de mais fácil comparação e sem prejuízo
do racional que o construiu.
Finalmente, a esquematização do conceito de valor presente dentro do ROI é
mostrada abaixo:
ROI = VP (Ganhos) – VP (Investimentos)
VP (Investimentos)
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Ressalta-se que o conceito do ROI proposto por Schmidt e utilizado pelo
CBAM original (benefício dividido pelo custo) é mantido. A única diferença é que o
cálculo contempla o valor presente de benefícios e custos.

2.3.2.5 Roteiro de aplicação do método
A forma ampla e pouco descritiva de aplicação do método pode gerar esforço
para os participantes e, ao final, ainda não prover consenso (KAZMAN, IN e OLSON,
2001). Assim, para cada um dos passos do CBAM, será realizada uma análise
crítica, demonstrada a seguir:
1. coletar cenários: os usuários do sistema precisam definir os objetivos de
negócios para que o time de arquitetura possa criar os cenários. Conforme
descrito anteriormente na seção de variáveis arquiteturais, uma lista prédefinida de objetivos de negócios e atributos pode ser utilizada, a fim de
facilitar a criação dos cenários. Os atributos podem ser gerados a partir da
lista definida pela NBR ISO/IEC 9126-1 (2003);
2. refinar cenários: nenhuma observação a ser destacada;
3. priorizar cenários: por meio de votos, os utilizadores do software
classificam os cenários pontuando-os conforme a aderência aos objetivos.
A literatura comenta sobre maneiras de priorização de decisões. Saaty
(2001) comenta sobre o processo de análise hierárquica (analytic
hierarchy process), em que os objetivos, atributos e alternativas são
organizados hierarquicamente, recebendo pesos e sendo comparados
entre si, de forma que cada subdivisão recebe notas, contribuindo para a
soma total. Entretanto, considerando que esse método necessita de maior
detalhamento a ser aplicado, não será tratado aqui por não ser o foco do
trabalho;
4. atribuir nota de utilidade: a nota de utilidade é atribuída após a votação
dos cenários (escala de 0 a 100, sendo este último o atendimento
completo do requisito). Conforme Saaty (2001), a escolha entre itens deve
conter elementos comparáveis para que, ao observar determinado item,
possa usar a referência do anterior como melhor ou pior. Neste sentido, a
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priorização de cenários que ocorre na etapa anterior parece adequar-se
melhor quando sua ordem é invertida com esta etapa. Isto porque os
decisores atribuem, primeiramente, a nota de cada cenário (a escala de 0
a 100) para, posteriormente, já de posse dessa informação, atribuir votos
de cada cenário;
5. desenvolver

estratégias

arquiteturais

e

estabelecer

níveis

de

respostas esperados nos atributos de qualidade: nenhuma observação
a ser destacada;
6. determinar a utilidade do nível de resposta esperado do atributo de
qualidade por interpolação: nenhuma observação a ser destacada;
7. calcular o benefício total obtido de uma estratégia arquitetural: o
benefício é o cálculo entre a diferença de notas de utilidade esperada
subtraída da utilidade atual, multiplicando-se pelo peso (votos) do cenário
em questão. Esta estratégia torna o benefício qualitativo, uma vez que não
se sabe realmente o quanto haverá de ganho – apenas por percepções de
níveis desejados e esperados;
8. calcular o retorno de investimento de cada estratégia arquitetural: o
cálculo do retorno do investimento apresenta um dos pontos críticos, pois
se

unem

critérios

qualitativos

(cálculo

do

benefício,

destacado

anteriormente) com a entrada subjetiva de valores de custo, para então
calcular o fator de retorno (benefício dividido pelo custo). O elemento custo
é arbitrário, não sendo conhecido ou calculado durante todo o processo.
Além disso, como não é informado o tipo ou escala numérica desses
valores, podemos ter, por exemplo, estratégias arquiteturais que geram
números em escala de centenas (advindos de parâmetros qualitativos) a
serem calculados com números de origem financeira (que pode ter escala
de milhares ou milhões). Neste caso, a comparação entre eles não fica
razoável ou intuitiva;
9. confirmar resultados: nenhuma observação a ser destacada.
A Tabela 13, a seguir, apresenta o resumo das observações feitas em cada
uma das etapas do método CBAM.
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Tabela 13 – Análise do roteiro CBAM

Etapa

Passo

1

Coletar cenários

2

Refinar cenários

3

Priorizar cenários

4

Atribuir nota de utilidade
Desenvolver estratégias
arquiteturais e estabelecer
níveis de respostas
esperados nos atributos
de qualidade
Determinar a utilidade do
nível de resposta
esperado do atributo de
qualidade por interpolação
Calcular o benefício total
obtido de uma estratégia
arquitetural

5

6

7

Calcular o retorno de
investimento de cada
estratégia arquitetural

8

9
Confirmar resultados
Fonte: O autor

2.4

Análise

A falta de direcionadores de negócios préestruturados pode gerar mais tempo para
criação de cenários de arquitetura
Nenhuma observação a ser destacada
Nenhuma observação a ser destacada; ver
item abaixo.
Caso esta etapa fosse realizada antes do
passo anterior, seriam fornecidas mais
informações para facilitar o processo de
priorização de cenários.
Nenhuma observação a ser destacada.

Nenhuma observação a ser destacada.
Item calculado qualitativamente; não contempla
reais valores dos benefícios gerados.
Custo calculado arbitrariamente,
comprometendo a equação de possíveis
valores reais com valores obtidos
qualitativamente no passo anterior.
Nenhuma observação a ser destacada

Proposta de alteração do método CBAM
De acordo com Kazman, In e Olson (2001), o CBAM possui passos não

descritivos, que podem gerar esforços consideráveis e não haver consenso. Além
disso, como apontado pelos autores e corroborado por Ionita, Hammer e Obbink
(2002), a não identificação de variáveis de custo torna a estimativa mais subjetiva.
Como objetivo deste trabalho, as alterações propostas no método CBAM
visam atender a demanda por atualização de software, isto é, utilizá-lo como método
para determinar se um software será ou não atualizado, além de poder ser utilizado
para outro contexto que o não descrito anteriormente.
Assim, a proposta de alteração e explanação de cada etapa é detalhada a
seguir.
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2.4.1 Nova estrutura proposta de etapas do CBAM
Visando fornecer maiores informações para os tomadores de decisão a fim de
facilitar a priorização de cenários (Saaty, 2001), é sugerida uma nova estrutura de
sequência do CBAM. Além disso, a fim de adaptá-lo para o contexto de avaliação de
atualização de software, o conteúdo das etapas foi alterado. A Figura 9 apresenta a
estrutura proposta.
Figura 9 – Proposta de alteração das etapas do método CBAM

Fonte: O autor

As etapas são assim detalhadas:
1. definir pesos da avaliação: este passo visa obter o consenso, entre os
participantes, do peso que será aplicado em cada dimensão tratada pelo
método para atingir do resultado final.
Como visto, o CBAM combina arquitetura com perspectiva financeira.
Naturalmente, estes itens podem ter pesos diferentes conforme o momento
da empresa, do sistema avaliado. Assim, pela própria natureza do método,
já existem as dimensões “arquitetura” e “retorno financeiro”. Outra
dimensão a se destacar pode ser chamada de alinhamento estratégico
arquitetural.
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Esta dimensão indica o quanto as alternativas criadas realmente atendem
objetivos macro do sistema frente às necessidades da empresa – e não
necessariamente ligados a atributos de qualidade. Um exemplo poderia ser
o tempo de implantação ser fator crítico; ou mesmo que a solução para o
atendimento de cenários melhoraria a imagem da empresa. Conforme
Kazman e Bass (2005), os fatores estratégicos devem ser levados em
consideração. Nesta proposta, conforme a necessidade de maior
detalhamento das alternativas, o CBAM pode ser aplicado incluindo as três
dimensões citadas (arquitetura, econômica e estratégica) ou apenas com
as duas primeiras. Esta decisão é realizada nesta etapa. Para exemplo, no
alinhamento estratégico arquitetural será considerado o tempo de
implantação para estar disponível ao mercado, isto é, o quanto a estratégia
consegue atender esta expectativa;
Tabela 14 – Proposta de alteração do CBAM: passo 1
Dimensões

Peso

Arquitetura

Econômica

Alinhamento
Estratégico
arquitetural

3,0

3,0

4,0

Fonte: O autor

Os pesos apresentados na tabela acima são ilustrativos, cabendo aos
aplicadores definirem os valores exatos a serem trabalhados. O somatório dos pesos
das dimensões deve ser igual a 10. Isto porque será utilizado o balanceamento dos
resultados obtidos no cálculo final, a ser apresentado adiante (etapa 10).
2. coletar cenários: os objetivos de negócios já são previamente informados
para serem adaptados conforme a necessidade empresarial. A alteração
aqui se deve ao fato de os times já atuarem com uma lista pré-definida,
conforme apresentado na Tabela 12, com objetivos de negócios e
atributos. Esta lista visa acelerar o tempo de coleta.
Na ilustração desta proposta, será utilizado o mesmo cenário abordado
durante a explanação do CBAM. Assim, o time de negócios apresenta o
objetivo de “aumentar receita de vendas”. Ao observar a lista, pode-se
fazer o vínculo com itens que melhoram a capacidade do sistema, como
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desempenho (ordens processadas mais rapidamente), disponibilidade
(sistema

pronto

funcionalidade

para

uso

(melhorias

pelo

tempo

percebidas

necessário

internamente

aos
ou

clientes),
sugeridas

internamente, que farão a experiência de consumo render mais, como
ofertas cruzadas, por exemplo), e assim por diante.
Como dito, os cenários de “reduzir o número de pedidos não finalizados por
falha de conexão dentro de um ambiente um contexto de loja virtual” e
“permitir que usuários submetam as ordens com a quantidade de produtos
que lhes convierem (sem limitação de itens)” – ambos derivados dos
atributos disponibilidade e funcionalidade, respectivamente – serão aqui
utilizados para facilitar o contraponto com o método original;
3. refinar cenários: esta etapa permanece a mesma do método original;
4. atribuir nota de utilidade esta etapa permanece a mesma do método
original, com observação que foi realocada para acontecer antes da
priorização dos cenários;
5. priorizar cenários: esta etapa permanece a mesma do método original;
6. desenvolver

estratégias

arquiteturais

e

estabelecer

níveis

de

respostas esperados nos atributos de qualidade: conforme explicado
no método, as estratégias são estabelecidas. A alteração aqui se refere à
inclusão de estratégia de atualização de versão de software no momento
em que a empresa periodicamente revisa seu sistema. A estratégia de
atualização possivelmente abrangerá um número expressivo de cenários.
Para conhecimento dos cenários afetados e níveis de respostas esperados,
será necessário algum conhecimento do mapa de funcionalidades da nova
versão do sistema;
A Tabela 15 apresenta as estratégias já apresentadas como exemplo no
contexto de entendimento do método e a adição do item número 3, que é a
atualização de versão de software.
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Tabela 15 – Proposta de alteração do CBAM: passo 6
#
1
2
3

Estratégia
Pedido temporário (pedido
salvo regularmente para
posterior reaproveitamento em
caso de falha)
Itens do pedido sem limite de
quantidade
Atualização de versão de
software

Cenários
afetados

Nível atual

Nível
esperado

1

5%

1%

2

30%

30%

2

30%

0%

1

5%

1%

2

30%

0%

Fonte: O autor

7. determinar a utilidade do nível de resposta esperado do atributo de
qualidade por interpolação: esta etapa permanece a mesma do método
original;
Tabela 16 – Proposta de alteração do CBAM: passo 7
Estratégia
Pedido temporário
(pedido salvo
regularmente para
posterior
reaproveitamento
em caso de falha)
Itens do pedido
sem limite de
quantidade
Atualização de
versão de
software

Cenários
afetados

Notas de utilidade
Pior

Atual

Desejado

Melhor

Esperado

1

10

70

95

100

100

2

5

60

100

100

60

2

5

60

100

100

100

1

10

70

95

100

100

2

5

60

100

100

100

Fonte: O autor

8. calcular a utilidade da estratégia: a construção desta etapa é similar à do
método original; a partir da diferença entre as utilidades esperada e atual,
multiplica-se pelos votos para obter o valor do que aquela estratégia
representa como um todo referente aos cenários que afeta. A diferença
entre esta etapa e a original é a proposta de nomenclatura do valor obtido,
aqui chamado de “utilidade de estratégia” – no método original, é chamado
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de benefício. Aqui se opta por essa mudança principalmente porque o valor
obtido refere-se exclusivamente a derivações de arquitetura – e não de
levantamento econômico (ao qual a nomenclatura costuma ser mais
vinculada);
Tabela 17 – Proposta de alteração do CBAM: passo 8
Estratégia

1
2
3

Votos
(A)

Esperado
(B)

Atual
(C)

Benefício
(D = B-C)

Total da
Estratégia
(A x D)

1

60

100

70

30

1800

2

40

60

60

0

0

2

40

100

60

40

1600

1

60

100

70

30

1800

2

40

60

60

40

1600

Cenários
afetados

Total da
Estratégia
– soma
dos itens

1800
1600
3400

Fonte: O autor

9. calcular os benefícios / custos: esta etapa compreende a valorização
dos

benefícios

e

custos,

de

forma

quantitativa,

baseados

nos

direcionadores comentados anteriormente, aplicando o conceito de valor
presente e ROI (conforme explicado na seção 2.3.2.4).
Os benefícios são identificados com o auxílio dos direcionadores
apresentados na Tabela 10. Por sua vez, os custos são identificados pelas
variáveis citadas na Tabela 9.
Para ambos os casos (benefícios e custos), aplicam-se à somatória das
variáveis o conceito de valor presente, para depois disso, efetuar o cálculo
do ROI.
No exemplo, para cada um dos cenários, serão considerados benefícios e
custos diferenciados, a uma taxa de juros de 5,0% ao ano, durante 5 anos.
Os valores apresentados nas colunas A e B já estão calculados no valor
presente (os detalhes deste cálculo estão disponíveis no Apêndice A);

46

Tabela 18 – Proposta de alteração do CBAM: passo 9
Cálculo do Benefício e Custo
Estratégia

Benefício
(A)

Custo
(B)

ROI ( A-B )
B

Pedido temporário

450.000

90.000

4,00

Itens do pedido sem
limite de quantidade

235.000

73.000

2,22

1.950.000

500.000

2,90

Atualização de versão
de software

Fonte: O autor

10.

calcular valor final da estratégia: com as notas de utilidade

(dimensão arquitetura) e com o ROI (dimensão econômica), pode-se
realizar o cálculo final utilizando o peso atribuído no passo 1. Ainda,
confirmado dito no passo 1, pode-se atribuir mais uma dimensão, chamada
alinhamento estratégico arquitetural, para indicar a percepção de quanto a
solução proposta atende o requerido.
No exemplo, o principal item a ser observado no alinhamento estratégico
arquitetural é facilidade de implantação. Para isso, é necessário realizar
uma classificação do item, avaliando, numa escala de 0 a 10, o quanto a
aquela estratégia segue o objetivo definido (0, não atende; 10, atende
plenamente).
No exemplo, serão atribuídos os valores 8,0 para a estratégia do “pedido
temporário”, 10,0 para “itens do pedido sem limite de quantidade” (este
número indica ter uma implantação alinhada com a expectativa da
empresa, sendo a mais rápida e com menos cenários) e 5,0 para
“atualização do software”, que aparenta ser mais demorada;
Para conversão dos valores das outras dimensões em uma escala comum,
será utilizada fórmula mostrada a seguir.
VC = d

VO
MN

x 10d

onde:
VC = valor convertido
VO = valor original
MN = maior número dentro a série a ser convertida
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A divisão do valor original pelo valor máximo da série obtém uma
porcentagem proporcional do item com o todo e, ao multiplicar por 10, transforma o
valor na escala decimal.
Aplicando a fórmula acima e depois multiplicando pelo peso correspondente,
obtêm-se os valores apresentados abaixo (os detalhes deste cálculo estão
disponíveis no Apêndice A).
Tabela 19 – Proposta de alteração do CBAM: passo 10
Cálculo do valor final da estratégia
Estratégia

DIMENSÕES

VALOR
FINAL

Arquitetura

Econômica

Alinhamento
Estratégico
arquitetural

Pedido temporário

5,29

10,00

8,00

7,79

Itens do pedido sem
limite de quantidade

4,71

5,55

10,00

7,08

10,00

7,25

5,00

7,18

Atualização de versão
de software

Fonte: O autor

Ao analisar a tabela acima, o cenário com maior avaliação é criar a solução
do “pedido temporário”.
11.

confirmar resultados: similar ao método original, esta etapa visa

realizar uma verificação detalhada a fim de garantir que os objetivos de
negócios serão atendidos. No exemplo, é interessante observar que a
estratégia com maior pontuação (“criação de pedido temporário”, com 7,79)
não está tão distante da segunda melhor colocada (“atualização de versão
de software”, com 7,18). Os participantes poderiam se questionar se aplicar
esta última estratégia talvez fosse mais significativa, analisando outros
fatores, como garantia de suporte de fabricante, por exemplo. Estas
reflexões podem auxiliar na revisão das etapas e mesmo peso dos critérios
e itens, estabelecidos na etapa 1.
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2.4.2 Comparações entre o método original e o proposto
A tabela a seguir visa apresentar o resumo da proposta de alteração frente ao
método original.
Tabela 20 – Comparativo entre o método CBAM original e proposta de alteração
Etapa

Proposta de alteração

Observações ao CBAM original

1

Definir pesos de avaliação

Etapa nova, não havia no método original

2

Coletar cenários

Acrescentada lista pré-definida de objetivos de negócios
e atributos

3

Refinar cenários

Nenhuma alteração realizada

4

Atribuir nota de utilidade

5

Priorizar cenários

6

7

Desenvolver estratégias
arquiteturais e estabelecer
níveis de respostas esperados
nos atributos de qualidade
Determinar a utilidade do nível
de resposta esperado do
atributo de qualidade por
interpolação

Nenhuma alteração de conteúdo realizada. A ordem de
execução foi alterada com o passo ‘Priorizar cenários’,
para ser efetuada ANTES dele, em comparação ao
método original
Nenhuma alteração de conteúdo realizada. A ordem de
execução foi alterada com o passo ‘Atribuir nota de
utilidade’, para ser efetuada DEPOIS dele, em
comparação ao método original
Recomendação de inclusão da estratégia “atualização
de versão de software”

Nenhuma alteração realizada

8

Calcular utilidade da estratégia

Alterado o termo “benefício” por utilidade da estratégia

9

Calcular os benefícios e
custos

10

Calcular valor final da
estratégia

Novo método de cálculo, com direcionadores de
benefícios e custos
Etapa nova, com o cálculo do valor final considerando o
peso das dimensões arquitetônica econômica e de
alinhamento estratégico arquitetural

11

Confirmar resultados

Nenhuma alteração realizada

Fonte: O autor

2.5

Conclusão
O ciclo de vida de software tem recebido diversas discussões em termos de

modelo de processos e qualidade de produtos. Por outro lado, as tratativas
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referentes à atualização do software, sobre como analisar se deve atualizá-lo e em
qual momento fazê-lo, tem oportunidade para exploração.
O CBAM apresenta um modelo que pode ser aplicado dentro do contexto
empresarial. Entretanto, o método necessita ter informações como variáveis de custo
ou benefícios para funcionamento – e as considera como algo resolvido pelo
aplicador. A proposta dessas variáveis ajuda os tomadores de decisão.
Ainda neste tópico, com o cálculo de retorno de investimento com variáveis de
mesma natureza (isto é, custos e benefícios quantificados monetariamente), é
possível avaliar com mais propriedade o valor da estratégia. Na concepção original
do CBAM, os benefícios são obtidos de percepções qualitativas referentes à
utilidade da estratégia e o custo tem caráter financeiro.
Outro ponto a se destacar é que o CBAM considera a definição e posterior
priorização dos cenários de decisão de arquitetura. É interessante observar que os
usuários do software sabem realmente o que desejam de funcionalidade (requisito
funcional), mas podem ter dificuldades para definir os requisitos não funcionais –
aceitando-os ou rejeitando-os conforme cada cenário é fornecido pela equipe
fornecedora do sistema de software. Por isso, a inclusão de lista pré-definida dos
cenários e atributos correspondentes auxilia nesta etapa.
Finalmente, a decisão de substituir um determinado sistema, dado a lacuna
entre os requisitos desejados e o estágio atual, depende, inclusive, do fator escolha
do fornecedor (que pode ser interno ou externo) – isto sugerido com inclusão de
estratégia. As características de como selecionar um fornecedor não são abordadas
neste trabalho.
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3

3.1

MÉTODO DE PESQUISA

Introdução
Este capítulo apresenta o método de pesquisa utilizado, com a abordagem de

“design research”, para, em seguida, discorrer sobre a utilização e justificativa da
técnica Delphi durante a avaliação das melhorias propostas.
3.2

Abordagem “Design Research”
Conforme exposto brevemente no método de trabalho, a presente pesquisa

aplica as abordagens de “design research” em sistemas de informação.
De acordo com Orlikowski & Iacono (2001), apud Vaishnavi & Kuechler, a
abordagem de “design research” envolve o projeto de novos ou inovadores artefatos
e a análise do seu uso e desempenho, de forma que possa aperfeiçoar o
entendimento do comportamento de sistemas de informação. Tais artefatos
compreendem, mas não estão limitados a algoritmos, interfaces homem-máquina,
metodologias de desenvolvimento, linguagens etc.
De acordo com Winter (2008), para as pesquisas comportamentais relativas a
sistemas de informação, a significância estatística é estabelecida como uma medida
do resultado de seu rigor – a relevância desses resultados varia.
A pesquisa baseada em “design research” para sistemas de informação tem
por objetivo a construção de soluções para problemas de sistemas de informação,
sendo que a utilidade da solução para a prática é estabelecida como uma medida
clara da relevância do seu resultado, mas o rigor de sua construção de avaliação
pode variar.
Apesar do “design research” estar sendo adotado de forma crescente,
principalmente nos países da Europa, ainda não há um modelo aceito por todos
acerca do processo da pesquisa (WINTER, 2008).
As proposições do processo podem ser entendidas pela tabela a seguir:
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Tabela 21 – Autores e processos para aplicação do “design research”
Autor

Processo Proposto

March & Smith (1995)

Construir – avaliar – teorizar – justificar

Rossi & Sein (2003)

Identificar uma necessidade – construir – avaliar –
aprender e teorizar

Hevner et al.(2004)

Desenvolver/construir – justificar/avaliar

Peffers et al.(2006)

Identificação do problema e da motivação – objetivos
da solução – projeto e desenvolvimento –
demonstração – avaliação – comunicação

Fonte: O autor

Ainda conforme Vaishnavi e Kuechler (2004), os produtos típicos do “design
research” são:
Tabela 22 – Descrição dos artefatos de “design research”
Saídas

Descrição

1

Construtos

O vocabulário conceitual de um domínio

2

Modelos

3

Métodos

4

Instanciação

Um conjunto de proposições ou declarações expressando
relacionamentos entre construtos
Um conjunto de etapas usadas para desempenhar uma
tarefa – como fazer e usar o conhecimento
A operacionalização de construtos modelos e métodos

Melhores
A construção de um artefato juntamente com reflexão e
teorias
abstração
Fonte: Traduzido de Vaishnavi e Kuechler (2004)
5

Dentro do contexto da motivação, objetivo e contribuição do presente
trabalho, comparando-se com os métodos tradicionais de pesquisa, a proposição de
Peffers et al. (2006) parece se a mais adequada para empregar.
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Outra abordagem digna de ser relatada no contexto é a aplicação do método
Delphi para a validação das melhorias propostas pelo o método CBAM. Tal método é
detalhado a seguir.

3.3

Método Delphi
O método Delphi foi desenvolvido, por volta de 1950, pela Rand Corporation

para apoiar pesquisas militares de cunho estratégico. O método busca obter a
opinião coletiva mais confiável de um grupo de especialistas, aos quais são
aplicados questionários e/ou entrevistas individuais combinados com opiniões
controladas, ao longo de uma série de ciclos (DALKEY e HELMER, 1962).
Em assim procedendo, afirmam estes autores que o processo, se não leva
obrigatoriamente ao consenso, no mínimo leva à convergência das respostas ao
final de um número relativamente reduzido de ciclos.
O método tem sido amplamente utilizado desde então. Skulmoski et al. (2007)
realizou uma pequena adaptação voltada para trabalhos em pesquisa, conforme
mostrado na figura a seguir:
Figura 10 – Etapas do método Delphi

Fonte: Adaptado de Skulmoski et al. (2007)

Um exercício de exploração e verificação da pertinência e adequação de
proposições por meio da opinião de especialistas pode ser feito com o emprego de
diversos métodos distintos de análise científica, entre os quais se inclui o Delphi.
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O Delphi se aplica nas seguintes situações:
• os especialistas que podem ser envolvidos não apresentam um histórico de
comunicação adequada entre si;
• possa ser necessário envolver uma quantidade de especialistas grande a
ponto de inviabilizar a comunicação presencial;
• o tempo e o custo esperados representam restrições que podem inviabilizar
a realização de reuniões presenciais com a frequência necessária;
• há a expectativa de que a eficiência do contato presencial possa ser
melhorada com o suporte de um processo estruturado de comunicação;
• o histórico de relacionamento entre os especialistas indica haver
divergências de tal ordem que justifiquem o anonimato e a introdução de
um processo de comunicação arbitrado por terceiros;
A heterogeneidade entre os participantes deve ser preservada, para
assegurar a validade dos resultados, no caso, por exemplo, de poder haver
prevalência de opiniões por força da personalidade de um ou mais indivíduos e/ou
vantagem numérica decorrente do tamanho de um subgrupo.
Conforme os objetivos da pesquisa, o método Delphi aparenta ser o mais
indicado para a validação das melhorias propostas ao CBAM, visto as características
dos profissionais que normalmente participariam durante a aplicação do método –
áreas de negócios, arquitetura, finanças e processos – com perfis e perspectivas
variadas.
A literatura indica que o painel normalmente é executado com duas ou mais
sessões. Assim, foram projetados três (3) ciclos de painel com o grupo selecionado.

3.4

Esquematização do painel de entrevistas
Para a composição do painel de entrevistas, foram considerados três ciclos,

com escopo apresentado na Figura 11, a seguir.
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Figura 11 – Esquematização do painel de entrevistas

Fonte: O autor

O ciclo 1 consistiu na pesquisa sobre os motivadores para que a avaliação da
atualização de software seja iniciada, bem como os direcionadores de arquitetura
(requisitos funcionais e não funcionais) e econômicos (custos e benefícios).
O ciclo 2 apresentou a proposta de alteração do método, já com os
motivadores e direcionadores revisados da etapa anterior. Nesta etapa, fez-se
necessária a explanação do CBAM e alterações, para serem avaliadas pelos
participantes.
Finalmente, o ciclo 3 consistiu em proposta e variáveis revisadas do ciclo
anterior, para mais uma avaliação de consenso.
Para refinamento das opiniões e consequente consenso, os temas foram
separados em blocos e, a cada ciclo, ordenados e reapresentados sob outro prisma,
para direcionar a homogeneidade de entendimento do grupo.
Dessa forma, para cada grupo de informações e questões, o ciclo posterior
teve a formatação diferenciada.
A tabela a seguir apresenta a estrutura utilizada.
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Tabela 23 – Bloco de questões e refinamento por ciclo de entrevistas
Tema

Motivo

Motivadores de
atualização de
software

Direcionadores de
alinhamento
estratégico
arquitetural
Direcionadores de
arquitetura
Direcionadores
econômicos (custos
e benefícios)

Proposta de
Alteração do
método CBAM

Formato de questões abordadas nos painéis
Painel 1

Painel 2

Painel 3

Identificar qual é o
principal evento
(ou “gatilho”) para
iniciação de
avaliação de
atualização de
software, a fim de
sugerir esta
periodicidade para
aplicar o método

Marcação de itens
(se relevante ou
não, permitindo
múltiplas
respostas).
Espaço para
inclusão de outros
itens

Dos itens
assinalados,
indicar a ordem de
prioridade.
Espaço para
comentários

Apresentação da
compilação final,
para consenso e
comentários gerais

Utilizar os itens
como lista prédefinida nas
respectivas etapas
de uso, durante a
aplicação do
CBAM

Escala de
avaliação (1 a 5,
sendo 1 pouco
relevante e 5
extremamente
relevante).
Espaço para
inclusão de outros
itens

Apresentação da
compilação final,
para consenso e
comentários gerais

Validar a proposta
do CBAM
alterado, utilizando
ainda como
componentes do
método os
direcionadores e
motivadores
também

Não aplicável.
Por ser o primeiro
ciclo dos
participantes (e
assumindo um
dispêndio maior de
tempo para
compreensão e
execução), optouse por apresentar
a proposta do
CBAM somente a
partir da próxima
etapa

Como o objetivo é
obter uma lista
pré-compilada, os
direcionadores
são ordenados por
ordem de
relevância obtidas
anteriormente e os
participantes
devem pontuar os
itens
Espaço para
comentários
Com um primeiro
ciclo de
motivadores e
direcionadores
coletados, o
método é
apresentado e
questões
pertinentes são
realizadas.
Espaço para
comentários

Compilação das
questões
anteriores, para
consenso e
comentários gerais

Fonte: O autor

Em cada um dos painéis, observou-se a seguinte ordem:
1) apresentação do painel, com explicação do objetivo geral e explanação das
questões, uma a uma;
2) respostas dos participantes;
3) compilação das respostas e análise dos resultados;
4) criação do novo questionário. Início da etapa 1, adicionando a explicação
dos resultados da etapa anterior.
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3.5

Montagem do grupo de painelistas
Para a composição do grupo de painelistas, foram considerados os critérios

como:
1. conhecimento e experiência profissional nas demandas de projetos e
manutenção

de

software

(atuando

como

solicitantes/usuários,

fornecedores ou facilitadores);
2. função de influência e/ou decisória em temas relacionados à
atualização de sistemas de software;
3. interesse e disponibilidade para participar da pesquisa.
Considerando a multidisciplinaridade inerente ao método, procurou-se
localizar profissionais de atuações diversas, como negócios, tecnologia da
informação, processos e finanças.
Essa composição mista baseou-se no fato de que a avaliação de sistemas
tem uma dependência horizontal entre diversas funções, que se concentram nas
anteriormente citadas (SHEPERD, 2007).
A lista original resultou em 45 nomes, observando-se os critérios 1 e 2.
Após o convite, devido, principalmente, ao fator de disponibilidade para a
participação em todos os painéis, a lista final obteve 14 participantes, distribuídos da
seguinte forma:
1. tecnologia da Informação: 6 profissionais;
2. negócios: 4 profissionais;
3. finanças: 2 profissionais;
4. processos: 2 profissionais.
Os cargos dos profissionais listados, agrupados por área de atuação, estão
relacionados a seguir:
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Tabela 24 – Títulos de cargos por área de atuação
Área

Título do cargo

Tecnologia da
Informação

•
•
•

Gerente de Sistemas
Gerente de Projetos
Gerente de Sistemas

•
•

Gerente de Estruturação
e Expansão
Gerente de Produtos

•

Gerente de Arquitetura de
Sistemas
Gerente de Suporte Técnico
Coordenador de sistemas
Gerente de Registro de Renda
Fixa de Balcão
Vice-Presidente de Negócios

Finanças

•

Gerente Financeiro

•

Coordenador Financeiro

Processos

•

Gerente de Processos

•

Coordenador de Processos

Negócios

•
•
•
•

Fonte: O autor

3.6

Conclusão
Este capítulo apresentou a abordagem de “design research”, bem como o

método Delphi, que foi usado para a realização do painel de entrevista sobre os
fatores decisivos a serem considerados durante a atualização de software.
A aplicação e resultados obtidos serão tratados no capítulo a seguir.
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4
4.1

ANÁLISE DE RESULTADOS
Introdução
O capítulo apresenta o detalhamento da realização do painel Delphi, que foi

realizado no mês de março de 2013 e trata dos resultados obtidos. Por fim, após
detalhamento dos ciclos de entrevistas, em que a etapa seguinte costuma refinar os
resultados da etapa anterior, a proposta de alteração do método é revisitada, já
englobando os pontos críticos descobertos durante a aplicação do painel.

4.2

Realização do Ciclo 1 do Painel
Este ciclo teve por principal objetivo obter a percepção dos participantes

sobre os motivadores de atualização de software, bem como os direcionadores de
alinhamento estratégico arquitetural, arquitetura (requisitos funcionais e não
funcionais) e econômicos (custos e benefícios).
4.2.1 Motivadores de atualização de software
A identificação dos motivadores de atualização do software ajuda a validar o
tempo ou periodicidade de quando o método deve ser aplicado. Conforme Reifer
(2003), as empresas deveriam avaliar a atualização sempre que o fabricante
disponibilizasse uma nova versão, mesmo que seja apenas para medir o risco de
manter ou não a garantia de suporte técnico.
Sobre este aspecto, foi sugerido que os participantes indicassem se os
fatores apresentados tinham relevância para que se iniciasse a avaliação de
atualização de software (foram permitidas múltiplas respostas). Os motivadores
apresentados, baseados em Sheperd (2007), foram:
•

necessidade

de

mais

funcionalidades

de

negócios

(diferenciais

competitivos);
•

requisitos mandatórios (leis);
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•

obsolescência tecnológica (compatibilidade com hardware ou outro
software);

•

garantia de suporte técnico do fabricante.

Além disso, havia o espaço para que outros itens fossem incluídos (o que não
aconteceu). Finalmente, para os itens assinalados, pediu-se que fossem ordenados
pelo grau de importância, isto é, qual era o principal motivador, o segundo e assim
sucessivamente.
Ao somar as indicações dos motivadores indicados nas primeiras e segundas
posições, obteve-se que os requisitos mandatórios e funcionalidades de negócios
possuem maior relevância, respectivamente. A Figura 10 apresenta os itens e
quantidade de votos assinalados como primeiro e segundo motivador.
Figura 12 – Motivadores (Ciclo 1)

Fonte: O autor

Ou seja, este primeiro ciclo mostrou que o processo de avaliação de software
tende a ser feito quando ocorre a divulgação de mudanças legais que impactem
diretamente o funcionamento do software e quando a empresa necessita de mais
funcionalidades para ser competitiva.
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4.2.2 Direcionadores de alinhamento estratégico arquitetural
As variáveis de alinhamento estratégico arquitetural compreendem fatores
que influenciem na escolha de determinada estratégia arquitetural. Mesmo que
determinada solução proposta procure atender a requisitos de negócios, há
elementos estratégicos que podem corroborar ou distanciar a escolha pelos
participantes.
Um dos fatores, por exemplo, colocados no questionário, era se o tempo para
entrega da funcionalidade é fator crítico (time to market), isto é, se, mesmo que
determinada solução atenda aos requisitos funcionais e não funcionais elegidos, ela
será entregue em tempo aceitável.
Juntamente com este item, outros foram questionados:
1. a adoção de novas funcionalidades e tecnologia é essencial ao negócio
(competitividade): este item pode ser fator crítico para empresas que usam
recursos de ponta, como comércios virtuais, plataformas de negociação
financeiras, entre outros;
2. parceria

estratégica com fornecedor é mais

competitiva do

que

desenvolvimento interno: se ter um fornecedor para entregar o item será
mais adequado, considerando restrições internas das organizações, como
pessoas disponíveis para o projeto, conhecimento e habilidade para
execução. Na prática, este questionamento serve para validar se o uso de
COTS, mesmo com extensão de código, tem maior peso para a empresa;
3. a atualização do software proporciona mais confiança e credibilidade aos
envolvidos, sejam internos ou externos: este item significa apresentar aos
usuários e envolvidos constante evolução, para fornecer a percepção de
sistema altamente atualizado, principalmente pela disponibilização de
controles de segurança ao sistema.
O objetivo desta seção é atualizar as variáveis que compõem o item
“alinhamento estratégico arquitetural”, utilizando como ponto de partida a lista
fornecida e com opção de adição pelos participantes, o que não ocorreu.
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Foi solicitado que os participantes realizassem a avaliação de cada fator,
numa escala de 1 a 5, em que 1 significa pouco relevante e 5 como extremamente
relevante.
Após a aplicação, conforme Wrigth e Giovinazzo (2000), os itens foram
ordenados a partir da mediana, em ordem decrescente; a mediana indica o centro
de distribuição das avaliações recebidas e, no caso de uma pesquisa com
possibilidade de abertura de itens, tem resultado mais preciso que a média.
Dessa maneira, o item “tempo para entrega da funcionalidade” foi o mais
importante, obtendo uma mediana de 4,5; a “a atualização do software proporciona
mais confiança e credibilidade aos envolvidos” obteve mediana de 3,5; na
sequência, tem-se “adoção de novas funcionalidades e tecnologia é essencial ao
negócio” e “parceria estratégica com fornecedor”, com medianas de 3,5 e 3,0,
respectivamente.

4.2.3 Direcionadores de arquitetura
As variáveis foram divididas em duas seções: requisitos funcionais e não
funcionais. De forma semelhante ao da seção anterior, utilizou-se uma escala de
avaliação de 1 a 5, com mesmo critério de importância, bem como ordenação dos
direcionadores (mediana).
Em ambos os casos, também havia espaço para a inclusão de itens.
As questões de requisitos funcionais tiveram ênfase nos itens apontados por
Sheperd (2007), isto é, o quanto os novos requisitos funcionais deveriam ser
compatíveis com a situação atual.
As respostas recebidas e valores obtidos são apresentados a seguir:
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Tabela 25 – Direcionadores de arquitetura – requisitos funcionais (Ciclo 1)
A atualização deve:
atender a novas
funcionalidades
requeridas pelo processo
em prática atualmente
atender as
funcionalidades que
estão disponíveis hoje no
sistema
ter o mínimo de
customização para
atender ao processo em
prática atualmente
atender a novas
funcionalidades que
possam ser usadas no
futuro face aos objetivos
estratégicos da
organização

PARTICIPANTES E CLASSIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS

Mediana

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

4

5

5

4

5

5

5

5

5

5

4

5

4

5

5,0

4

4

5

5

5

5

5

5

5

4

4

3

4

5

5,0

5

3

5

5

3

4

5

5

5

5

5

4

3

5

5,0

4

3

5

3

5

3

5

4

3

3

3

3

4

5

3,5

Fonte: O autor

As respostas acima mostram a atualização de software deve atender aos
requisitos atuais de processos e de negócios, classificando-os como itens
extremamente relevantes.
Já com os direcionadores de requisitos não funcionais foram abordadas
questões sobre os atributos de qualidade referente à usabilidade, eficiência,
confiabilidade, manutenibilidade e portabilidade.
Sobre esta última, uma questão específica sobre computação na nuvem foi
realizada, visto este item aparecer cada vez mais nas empresas.
A tabela a seguir apresenta o quadro das respostas.
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Tabela 26 – Direcionadores de arquitetura – requisitos não funcionais (Ciclo 1)
PARTICIPANTES E CLASSIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS
O novo sistema deve ter
tempo de resposta adequado
conforme as necessidades dos
processos de negócio
O ambiente tecnológico deve
ser capaz de garantir
segurança da informação em
termos de acesso indevido,
intrusões, ataques e perdas de
dados
O ambiente tecnológico deve
ser capaz de proporcionar um
tempo de resposta conforme
requerido pelos processos de
negócio
O novo sistema deve ser fácil
de ser parametrizado sem a
necessidade de
personalização
O novo sistema deve ser fácil
de ser usado, tendo em vista o
perfil dos usuários
O ambiente tecnológico deve
ter alta disponibilidade
O novo sistema deve ser
capaz de ser processado no
atual ambiente tecnológico
sem a necessidade de
atualizações de hardware e
software
O novo sistema deve ter
capacidade de
interoperabilidade com outros
sistemas
O ambiente tecnológico deve
ser tolerante a falhas
O novo sistema deve ser mais
eficiente em termos de
utilização de recursos
computacionais
O novo sistema pode ser
hospedado em empresas de
serviços de cloud computing

Mediana

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

4

4

5

5

5

4

5

5

5

5

4

5

4

5

5,0

4

5

4

4

5

4

4

5

5

5

4

5

5

5

5,0

3

4

5

4

5

4

5

5

5

5

4

5

5

5

5,0

4

5

5

5

5

4

4

4

5

4

4

4

4

4

4,0

4

3

5

5

5

4

4

4

5

5

4

4

4

5

4,0

3

4

5

5

5

4

4

4

5

3

4

5

4

3

4,0

3

3

3

5

3

5

4

4

2

4

3

4

4

4

4,0

3

5

5

5

5

5

4

4

2

4

3

5

4

4

4,0

3

4

2

4

5

4

4

4

5

4

4

5

4

2

4,0

3

3

5

4

5

3

3

5

4

3

3

5

5

5

4,0

3

3

5

3

3

2

3

4

4

2

4

3

4

3

3,0

Fonte: O autor

4.2.4 Direcionadores de custos e benefícios
De maneira similar, estes direcionadores seguiram a escala de avaliação já
utilizada anteriormente, e de igual modo, a forma de classificação. Os itens foram
baseados nos direcionadores citados por Schmidt (2002). Foi também permitida a
inclusão de itens. Nesta seção, um participante incluiu o item “Custos de viagens e
traslados”, considerado na escala como 3.
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Tabela 27 – Direcionadores econômicos – custos (Ciclo 1)
PARTICIPANTES E CLASSIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS

Mediana

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

4

5

5

5

5

5

4

1

5

5

5

5

5

5

5,0

3

5

4

5

5

5

5

5

4

2

5

4

4

4

4,5

5

3

3

5

5

5

5

4

4

4

4

3

5

4

4,0

5

4

5

3

3

4

5

4

4

5

5

3

5

4

4,0

4

4

4

5

4

2

4

4

5

5

5

4

4

3

4,0

5

5

4

3

4

3

3

4

3

5

3

3

5

4

4,0

Suporte técnico interno

3

5

5

5

5

3

5

4

5

3

3

4

3

4

4,0

Licença de uso de software
(compra ou renovação
periódica)

5

5

4

3

4

4

3

5

4

1

5

3

4

4

4,0

Treinamento

3

5

4

4

4

2

5

3

5

3

3

3

3

4

3,5

3

3

4

3

3

2

1

4

4

5

5

4

3

5

3,5

3

3

3

2

2

4

3

3

3

4

4

4

3

3

3,0

3

3

3

2

2

3

3

3

3

4

4

4

5

3

3,0

Redundâncias

3

3

3

3

4

4

3

4

5

5

5

3

3

2

3,0

Memória (hardware)

2

3

3

5

5

1

3

4

3

3

4

3

4

4

3,0

Espaço em disco (hardware)

2

2

3

2

2

1

3

3

2

3

3

3

2

4

2,5

Custos de comunicação
(internet, telefone)

2

3

3

1

1

2

1

2

3

2

2

3

3

3

2,0

Outro periférico

3

1

3

2

2

3

1

2

3

3

4

2

2

2

2,0

Custos de viagens e traslados

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Migração de sistemas /
substituição por outro
Parametrização ou
personalização
Custos gerais de alocação
(horas de pessoas ou
consultoria)
Contratação de pessoas
Compra ou atualização de
servidor (depende do modelo
estratégico de armazenagem
própria ou via serviço de
terceiros)
Taxa de manutenção do
software

Espaço físico (escritórios,
mesas)
Compra de estação de
trabalho
Sistemas de software de apoio
(ambiente operacional, suíte
de produtividade etc. – custos
de aquisição, renovação)

Fonte: O autor

Os direcionadores de benefícios, que estão relacionados às vantagens ou
ganhos que determinada estratégia oferece, também foram baseados na lista de
Schmidt (2002). Não houve inclusão de benefícios pelos participantes.

Tabela 28 – Direcionadores econômicos – benefícios (Ciclo 1)
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PARTICIPANTES E CLASSIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS

Aumento da receita com o
novo produto
Aumento da lucratividade
da empresa
Redução do custo das
operações
Forte apoio à estratégia da
empresa
Foco em produtos e
operações mais rentáveis
Maior rapidez na tomada de
decisão
Redução de mão de obra
pela integração de
processos
Aumento da produtividade
Redução no custo de
processos
Redução do custo total de
propriedade
Redução do custo de
treinamento
Melhoria da qualidade do
produto (redução do custo
de pós-venda e redução de
custos de fabricação)
Redução do custo de
projetos
Melhor aproveitamento de
material (redução de custos
de uso)

Mediana

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

3

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

3

5

5,0

3

3

3

3

5

4

3

5

5

5

5

5

2

5

4,5

4

5

5

4

5

4

5

4

5

3

3

4

4

4

4,0

3

4

4

4

5

5

3

5

5

5

4

4

4

4

4,0

3

5

5

4

5

4

4

3

3

5

4

4

3

4

4,0

3

5

5

3

5

4

4

4

4

3

3

3

5

5

4,0

3

4

2

3

3

4

5

5

4

3

4

4

2

4

4,0

3

3

1

5

5

4

5

5

3

3

4

3

4

5

4,0

3

4

4

3

4

5

5

3

4

3

3

3

2

5

3,5

4

4

4

3

4

3

3

3

5

1

2

4

1

5

3,5

3

3

3

3

3

2

3

2

2

1

2

4

2

3

3,0

3

3

3

3

3

2

3

3

3

5

2

4

3

5

3,0

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

3

4

5

3,0

3

2

3

2

2

3

3

3

3

1

2

2

1

3

2,5

Fonte: O autor

O primeiro ciclo serviu como base para a ratificação dos motivadores e
direcionadores de alinhamento estratégico arquitetural, arquitetura e econômicos.
Com as respostas obtidas, foi possível elaborar a próxima etapa da pesquisa, a
partir do refinamento dos entendimentos capturados nesta fase e iniciar a validação
da alteração proposta do método.
Esta etapa, chamada de ciclo 2, é detalhada a seguir.
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4.3

Realização do Ciclo 2 do Painel
Este ciclo teve por principal objetivo confirmar as respostas obtidas na etapa

anterior e apresentar e obter opiniões sobre o método CBAM e estrutura proposta.
Do ponto de vista de estrutura, o ciclo pode ser dividido em duas partes: 1)
confirmação dos motivadores e direcionadores arquiteturais, econômicos e
estratégicos; 2) apresentação e feedback do CBAM alterado.

4.3.1 Confirmação de motivadores e direcionadores
Os motivadores de atualização de software têm uma característica particular,
pois o objetivo deles, na pesquisa, é identificar a partir de qual evento o CBAM será
inicializado. Dessa forma, torna-se relevante que os participantes confirmem a
ordem de importância desses motivadores – com essa ordem, poderá ser sugerido o
motivo ou mesmo periodicidade para aplicação do método.
O resultado conferido no Ciclo 1 teve a seguinte classificação:
1) requisitos mandatórios (leis);
2) necessidade de mais funcionalidades de negócios (diferenciais
competitivos);
3) garantia de suporte técnico do fabricante;
4) obsolescência tecnológica (compatibilidade com hardware ou outro
software).
Para o Ciclo 2, foi solicitado que cada motivador fosse classificado com a
ordem de importância, utilizando os critérios “1º lugar”, “2º lugar”, 3º “lugar e “4º
lugar”. Os participantes também ficaram cientes de que a ordem apresentada acima
foi a obtida pelo grupo no ciclo anterior. Além disso, houve a explanação de que a
ordem apresentada seria o principal “gatilho” para iniciar o método de avaliação de
software.
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Após a aplicação do questionário, teve-se a ordenação apresentada a seguir
(os números indicam a ordem de prioridade que o motivador recebeu; por exemplo,
“1º lugar” corresponde ao número 1, e assim sucessivamente).
Tabela 29 – Motivadores de atualização de software (Ciclo 2)
Motivadores

PARTICIPANTES E CLASSIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS

Mediana

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

Garantir suporte técnico

3

3

3

3

3

4

2

3

3

3

3

3

3

3

3

Obsolescência
tecnológica

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Requisitos mandatórios
(leis)
Funcionalidades de
negócios

Fonte: O autor

Para a confirmação dos direcionadores arquiteturais, econômicos e
estratégicos, foi utilizada a ordenação dos conjuntos de dados já apresentada no
Ciclo 1, e, a partir disso, solicitado para os participantes confirmarem se os itens
pertenciam à lista ou não. Para tanto, a fim de obter consenso, a confirmação de
variáveis se limitava a 75% do conjunto ofertado.
Isto se deu pelo fato de que, na fase anterior, 6 participantes anotaram, nos
espaços destinados a comentários gerais, que havia muitos direcionadores, com
textos e significados parecidos, que, além de poder causar dúvidas, ainda geravam
esforço adicional para debate semântico, considerando futuro uso durante a
aplicação do método.
Assim, para este ciclo, foi criada a regra descrita anteriormente, funcionando
da seguinte maneira: as listas das variáveis foram ordenadas (separadamente, para
cada conjunto) a partir do critério: maior mediana da escala de avaliação obtida.
Com esta ordenação, foi solicitado que os participantes classificassem todas
as variáveis, mas pontuando, uma a uma, as que fariam parte da lista e as que
deveriam sair do domínio – ou seja, do total de itens, 75% seriam indicados como
pertencentes ao domínio e os outros 25% como não pertencentes e que seriam
retirados.
Seguindo esse critério, para o conjunto de direcionadores de alinhamento
estratégico arquitetural, foi pedido que, dentre as quatro opções apresentadas,
fossem indicadas três que faziam parte de direcionadores e uma que não
pertenceria ao grupo.
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O resultado obtido é apresentado abaixo. São direcionadores de alinhamento
estratégico arquitetural de maior relevância:
tempo para entrega de funcionalidade: houve consenso total deste item;
a atualização de software ajuda os envolvidos internos e externos a
obterem mais confiança no sistema: houve desvio padrão de 0,36;
a adoção de novas funcionalidades e tecnologia é essencial ao negócio
(competitividade): houve desvio padrão de 0,42.
O item “parceria estratégica com fornecedor é mais competitiva do que
desenvolvimento interno” foi retirado da lista, com desvio padrão de 0,49.
A mesma solicitação foi feita para os direcionadores de arquitetura referentes
a requisitos funcionais: dentre as quatro opções listadas, assinalar as três que
pertencem ao grupo (ou devem fazer parte da lista) e retirar uma.
Este foi o grupo de questões que obteve o maior consenso (não houve desvio
padrão em nenhuma indicação). Assim, os direcionadores que fazem parte da lista
de requisitos funcionais são:
a atualização deve atender a novas funcionalidades requeridas pelo
processo em prática atualmente;
a atualização deve atender as funcionalidades que estão disponíveis hoje
no sistema;
a atualização deve ter o mínimo de customização para atender ao processo
em prática atualmente.
O seguinte item foi retirado da lista: “a atualização deve atender a novas
funcionalidades que possam ser usadas no futuro face aos objetivos estratégicos da
organização”.
Ao tratar dos requisitos não funcionais, na lista que continha 11 tópicos, foi
solicitada indicação de 8 itens que pertenceriam à lista, bem como 3 que seriam
retirados. O resultado é apresentado a seguir. Para efeito de comparação, a
resposta fornecida como “Sim, o item pertence à lista” foi computada como “1” e a
resposta fornecida como “Não, o item não pertence à lista” foi computada como “0”.
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Tabela 30 – Direcionadores de arquitetura – requisitos não funcionais (Ciclo 2)
PARTICIPANTES E CLASSIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS
O novo sistema deve ter
tempo de resposta adequado
conforme as necessidades dos
processos de negócio
(desempenho)
O ambiente tecnológico deve
ser capaz de garantir
segurança da informação em
termos de acesso indevido,
intrusões, ataques e perdas de
dados
O novo sistema deve ser fácil
de ser parametrizado sem a
necessidade de customização
O novo sistema deve ser fácil
de ser usado, tendo em vista o
perfil dos usuários
(usabilidade)
O ambiente tecnológico deve
ter alta disponibilidade
O novo sistema deve ter
capacidade de
interoperabilidade com outros
sistemas
O ambiente tecnológico deve
ser capaz de proporcionar um
tempo de resposta conforme
requerido pelos processos de
negócio
O ambiente tecnológico deve
ser tolerante a falhas
O novo sistema deve ser mais
eficiente em termos de
utilização de recursos
computacionais
O novo sistema deve ser
capaz de ser processado no
atual ambiente tecnológico
sem a necessidade de
atualizações de hardware e
software
O novo sistema pode ser
hospedado em empresas de
serviços de cloud computing

Mediana

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

0

0

0

Fonte: O autor

Ao trabalhar com os direcionadores financeiros, os participantes deveriam
eleger 12 variáveis mais importantes relacionadas a custos, dentre as 18
disponíveis. O resultado é apresentado a seguir. Para efeito de comparação, a
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resposta fornecida como “Sim, o item pertence à lista” foi computada como “1” e a
resposta fornecida como “Não, o item não pertence à lista” foi computada como “0”.

Tabela 31 – Direcionadores econômicos – custos (Ciclo 2)
PARTICIPANTES E CLASSIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS

Mediana

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

Licença de software

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

Contratação de pessoas

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

1

Suporte técnico interno

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

1

Redundâncias

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

Espaço físico

0

1

1

1

0

1

0

1

1

0

0

0

1

1

1

Memória (hardware)

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

Espaço em disco (hardware)

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

Outros periféricos

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

0

Migração de sistemas /
substituição por outro
Compra ou atualização de
servidor (depende do modelo
estratégico de armazenagem
própria ou via serviço de
terceiros)
Taxa de manutenção do
software
Custos gerais de alocação
(horas de pessoas ou
consultoria)
Treinamento
Sistemas de software de apoio
(ambiente operacional, suíte
de produtividade etc. – custos
de aquisição, renovação)
Parametrização ou
personalização

Compra de estação de
trabalho
Custos de comunicação
(internet, telefone)
Custos com viagens e
traslados

Fonte: O autor

Finalmente, para os direcionadores econômicos de benefícios, os participantes
deveriam eleger 10 variáveis das 14 disponíveis. O resultado é apresentado a
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seguir. Para efeito de comparação, a resposta fornecida como “Sim, o item pertence
à lista” foi computada como “1” e a resposta fornecida como “Não, o item não
pertence à lista” foi computada como “0”.

Tabela 32 – Direcionadores econômicos – benefícios (Ciclo 2)
PARTICIPANTES E CLASSIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS

Mediana

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Aumento da receita com o
novo produto

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Aumento da lucratividade da
empresa

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Redução do custo das
operações
Maior rapidez na tomada de
decisão
Redução no custo de
processos

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Aumento da produtividade

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Redução do custo de projetos

0

1

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

Melhoria da qualidade do
produto (redução do custo de
pós-venda e redução de
custos de fabricação)

0

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

Forte apoio à estratégia da
empresa
Foco em produtos e operações
mais rentáveis
Redução do custo total de
propriedade
Redução de mão de obra pela
integração de processos
Melhor aproveitamento de
material (redução de custos de
uso)
Redução do custo de
treinamento

Fonte: O autor

É importante salientar que os direcionadores estratégicos, arquiteturais e
econômicos, apesar de serem listados de forma ordenada na tabela, não possuem
uma prioridade de aplicação, isto é, a partir do momento que comporem o conjunto
dessas variáveis, todos serão verificados, não havendo relevância em priorizar
quaisquer itens – ao menos dentro do contexto deste painel.
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4.3.2 Apresentação e feedback do CBAM alterado
A proposta do CBAM foi apresentada, bem como o relacionamento com cada
grupo de direcionadores e motivadores já comentados. A partir disso, a fim de
capturar as opiniões dos participantes, foram realizadas perguntas abertas, focando
principalmente nas mudanças introduzidas pela proposta.
A primeira questão foi sobre como o método deveria ser conduzido, em
termos de envolvimento dos participantes na realização das etapas propostas, uma
vez que, nas mudanças propostas, fica clara a participação de equipe multidisciplinar
com foco bem definido: negócios, tecnologia, finanças e processos.
Outro fator para esse questionamento diz respeito ao método original, que
recomenda a união dos perfis em toda a etapa, apesar da dificuldade em obter
tempo de áreas distintas.
Apesar de abertas, as respostas convergiram para a compilação apresentada
a seguir.
Figura 13 – Forma de condução do CBAM (Ciclo 2)

Fonte: O autor

Ainda para confirmar a periodicidade para a aplicação do método, foi
questionado qual seria o prazo médio para tal execução (caso não acontecesse o
evento do motivador de atualização). Os resultados são descritos a seguir.
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Figura 14 – Periodicidade para aplicação do método (Ciclo 2)

Fonte: O autor

Em relação à projeção financeira, tanto de custos quanto de benefícios, foram
questionados dois itens: 1º) qual seria o prazo ideal (no tempo) para projetar o
retorno daquele investimento; 2º) se era importante considerar a variação do
dinheiro no tempo.
Para o primeiro item, tem-se a figura abaixo.
Figura 15 – Tempo sugerido para projeções financeiras (Ciclo 2)

Fonte: O autor
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Já para o questionamento sobre a consideração da variação do dinheiro no
tempo, todos os participantes responderam que “sim”, isto é, deveria ser observado.
Por fim, a última questão tratava das percepções sobre o método proposto.
Para tanto, foi solicitada a indicação dos pontos fortes e fracos do método, bem
como a justificativa.
A tabela a seguir mostra a compilação destas respostas.
Tabela 33 – Pontos fortes e fracos do método proposto (Ciclo 2)
Pontos fortes
Pontos fracos
• método estruturado, podendo
comparar cenários;
• maturidade das empresas para
executá-lo;
• alinhamento entre áreas
envolvidas;
• tempo que pode ser gasto;
• clareza para tomar decisão de
• depende de pessoas.
atualizar o software.
Fonte: O autor

Com este fechamento, foi possível elaborar a proposta para o terceiro e último
ciclo.

4.4

Realização do Ciclo 3 do Painel
Este ciclo teve por objetivos: consolidar os motivadores e direcionadores e

chegar ao consenso das etapas do método.
Do ponto de vista de motivadores e direcionadores, todos os resultados
obtidos no Ciclo 2 foram apresentados e, para cada um, foi pedido para que os
participantes, concordassem ou discordassem em relação à lista final, sendo ainda
possível a inclusão de comentários gerais (o que não aconteceu). Para tais
variáveis, houve o consenso, dessa forma, sendo as listas apresentadas nas tabelas
anteriores como válidas.
Do ponto de vista do método, foram realizadas algumas confirmações
referentes à maneira de condução, periodicidade de aplicação, tempo para projeção
financeira e opinião dos participantes de como contornar os pontos fracos relatados
anteriormente.
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Para a aplicação do método, 93% dos participantes acreditam que a melhor
maneira seja por meio de grupos separados, mas com um líder de função e
reunindo-se oportunamente.
A figura a seguir apresenta a compilação dos itens 2 e 3 (periodicidade e
tempo de projeção financeira).
Figura 16 – Periodicidade para aplicação e tempo para projeções financeiras (Ciclo 3)

Fonte: O autor

Por fim, foi solicitado que os participantes sugerissem alternativas para os
itens considerados como pontos fracos no ciclo anterior. De três itens listados
naquela etapa, foi retirado o tema “depende de pessoas”, uma vez que se espera
que o método realmente seja aplicado em conjunto, ainda que na fase decisória,
com times multidisciplinares. As principais sugestões estão apresentadas abaixo.
Tabela 34 – Pontos fortes e fracos do método proposto (Ciclo 2)
Pontos fracos
maturidade das empresas
para executá-lo;
tempo que pode ser gasto.
Fonte: O autor

1.
2.
1.
2.

Principais sugestões
Treinamento
Testes piloto
Focar apenas em atualizações maiores
Evoluir o método conforme o uso
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4.5

Revisão da proposta de alteração do método CBAM
Após os ciclos de painéis, pôde ser realizada uma análise crítica sobre a

proposta de alteração do CBAM. Esta análise se reflete em dois aspectos: estrutura
e componentes.
A estrutura do método não teve opiniões relevantes, apesar de que alguns
participantes indicaram a preocupação com o tempo necessário para aplicar o
método.
Neste ponto, se observa que mesmo que a execução concentre esforços para
ser finalizada – ainda mais nos ciclos iniciais –, isto não significa que a quantidade
apresentada de etapas esteja mais do que necessária. Ao contrário, um dos pontos
fortes citados durante o painel foi justamente que com o método (e sua estrutura) é
possível comparar cenários para melhor tomada de decisão.
Outro ponto importante refere-se à periodicidade. De maneira geral, a maior
parte dos especialistas votou que a aplicação do método deve ocorrer no período
entre 1 ano até 2 anos, no máximo. Isto vai ao encontro do ciclo de lançamento
comum dos fabricantes, de lançamento a cada 1,5 anos (18 meses), conforme
relatado no capítulo 2.
Apesar disso, a divulgação de novos requisitos mandatórios (legais) é o
principal motivador para que haja a avaliação. Neste ponto, pode ser suposta a
periodicidade de avaliação entre 1 a 2 anos, no mínimo, ou sempre que surgirem
novos requisitos legais.
Ao serem analisados os componentes que pertencem a cada respectiva
etapa, os participantes optaram por uma lista mais reduzida, a fim de gerar maior
objetividade – e, por consequência, menor esforço. Os direcionadores revistos em
todos os ciclos contribuíram para o refinamento da lista proposta anteriormente.
O fator de variação monetária conforme escala temporal também foi unânime
durante os painéis, e as projeções financeiras (de custos e benefícios) devem ser
realizadas para o período de três anos, conforme a maior parte do grupo indicou.
Uma hipótese testada durante o painel, mas não declarada explicitamente
durante a aplicação, é se a utilização de COTS com código estendido facilita a
gestão do software e, portanto, deveriam ser adotados (BREHM e MARKUS, 2000).
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O vínculo desta hipótese com os questionários aconteceu da seguinte forma:
a. nos motivadores de atualização de software, onde foi questionado se
garantia de suporte do fabricante era um fator crítico;
b. nos direcionadores de alinhamento estratégico arquitetural, onde foi
questionado se parceria estratégica era mais competitiva que o
desenvolvimento interno;
c. nos direcionadores de requisitos funcionais, sobre questionamento da
relevância de personalização / desenvolvimento;
d. nos direcionadores econômicos de custos, onde foi questionada a
relevância das variáveis licença de uso e taxa de manutenção (típicas
de fabricantes de software).
Com exceção do item b acima, os demais apresentaram resultados que
ajudam a concluir que a gestão do fabricante de COTS com extensão de código é
item relevante a ser tratado pelas empresas.
Alguns fatos importantes não previstos originalmente:
1. os participantes acreditam que a melhor maneira de executar o método é
trabalhar

com

equipes

multifuncionais

separadas

e

se

reunirem

oportunamente, a fim de tornarem os trabalhos entre funções mais
produtivos. Isto vai de encontro ao aconselhamento da proposta original do
CBAM, que fala da aplicação conjunta durante toda a aplicação;
2. os participantes ainda destacaram a preocupação com o nível de
maturidade das empresas para aplicarem este método. Este termo,
maturidade, pode ser entendido aqui como o nível (maior ou menor) que os
grupos funcionais conhecem as técnicas propostas, tem a disciplina para
seguir os passos do CBAM e obter os resultados.
3. para solucionar o item 2, foi sugerida a aplicação do método em um cenário
piloto, para melhor entendimento e possível adaptações dos itens.
Diante do exposto, a proposta de alteração do método parece ser adequada,
mantendo a estrutura e passos descritos em 2.4.
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Quanto aos direcionadores, as listas são assim resumidas:
1. direcionadores de alinhamento estratégico arquitetural:
a. tempo de entrega;
b. a atualização de software ajuda os envolvidos internos e externos a
obterem mais confiança no sistema;
c. a adoção de novas funcionalidades e tecnologia é essencial ao
negócio (competitividade).
2. direcionadores de requisitos funcionais:
a. a atualização deve atender a novas funcionalidades requeridas pelo
processo em prática atualmente;
b. a atualização deve atender as funcionalidades que estão disponíveis
hoje no sistema;
c. a atualização deve ter o mínimo de customização para atender ao
processo em prática atualmente.
3. direcionadores de requisitos não funcionais:
a. o novo sistema deve ter tempo de resposta adequado conforme as
necessidades dos processos de negócio (desempenho);
b. o ambiente tecnológico deve ser capaz de garantir segurança da
informação em termos de acesso indevido, intrusões, ataques e
perdas de dados;
c. o novo sistema deve ser fácil de ser parametrizado sem a
necessidade de customização;
d. o novo sistema deve ser fácil de ser usado, tendo em vista o perfil dos
usuários (usabilidade);
e. o ambiente tecnológico deve ter alta disponibilidade;
f. o novo sistema deve ter capacidade de interoperabilidade com outros
sistemas;
g. o ambiente tecnológico deve ser capaz de proporcionar um tempo de
resposta, conforme requerido pelos processos de negócio;
h. o ambiente tecnológico deve ser tolerante a falhas
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4. direcionadores econômicos – custos:
a. migração de sistemas / substituição por outro;
b. compra ou atualização de servidor;
c. taxa de manutenção do software;
d. custos gerais de alocação (horas de pessoas ou consultoria);
e. treinamento;
f. sistemas de software de apoio;
g. parametrização ou personalização;
h. licença de software;
i. contratação de pessoas;
j. suporte técnico interno;
k. redundâncias;
l. espaço físico;
m. memória (hardware)
5. direcionadores econômicos – benefícios:
a. aumento da receita com o novo produto;
b. aumento da lucratividade da empresa;
c. redução do custo das operações;
d. maior rapidez na tomada de decisão;
e. redução no custo de processos;
f. aumento da produtividade;
g. forte apoio à estratégia da empresa;
h. foco em produtos e operações mais rentáveis;
i. redução do custo total de propriedade;
j. redução de mão de obra pela integração de processos.
Ainda há que se observar que os direcionadores são considerados como
variáveis de listas pré-definidas, isto é, um conjunto a partir do qual é possível
aplicar o método e obter resultados estruturados.
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Por outro lado, fica claro que novas variáveis podem ser incorporadas
conforme a necessidade da empresa. Como exemplo, cita-se novamente a variável
“custos de viagens e traslados”, indicada por um participante no primeiro ciclo.
Apesar da indicação da lista dos direcionadores, e sua constante atualização
conforme o uso, faz-se necessário estabelecer os responsáveis por essa
atualização.
Isto porque, considerando a aplicação do método em cenários distintos, o time
multidisciplinar deve considerar quais variáveis devem ser mantidas, adicionadas ou
excluídas para uso efetivo.
Como as próprias listas já tem caráter de natureza própria, uma sugestão seria
que direcionadores arquiteturais fossem de responsabilidade de tecnologia da
informação; direcionadores de custos fossem de responsabilidade de finanças; e os
direcionadores de benefícios fossem de responsabilidade de negócios.
A responsabilidade de atualização das variáveis, contudo, não foi objeto de
estudo deste trabalho.

4.6

Conclusão
O capítulo apresentou a pesquisa realizada para validação do método

proposto. Cada painel foi detalhado e o resultado, aproveitado na etapa seguinte. Ao
final, fez-se a análise crítica da alteração proposta em face dos resultados obtidos.
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5

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A principal motivação do trabalho foi adequar o método que une perspectiva

arquitetural com financeira para ser utilizado em situações comuns, mas críticas das
empresas: a decisão de atualização ou não da versão de software.
Partindo da análise crítica do CBAM e propondo alterações, foram realizados
ciclos de painéis com especialistas, com o intuito de avaliar a proposição. A análise
crítica deste trabalho é destacada a seguir.

5.1

Contribuições
As contribuições esperadas desse trabalho eram:
1. prover a evolução do método CBAM por meio da identificação e proposição
de variáveis arquiteturais e econômicas, itens não abordados na versão
original;
2. reduzir a possibilidade de variação nos resultados com o uso do método,
assegurando maior reprodutibilidade na sua aplicação em avaliações
periódicas e sucessivas.
Analisando os itens, pode se dizer que a identificação e proposição de

variáveis arquiteturais e econômicas (contribuição 1) foram atendidas, primeiramente
com proposta inicial por meio da literatura e depois avaliada com especialistas em
ciclo de painéis.
Considerando a lista pré-definida de variáveis, bem como maior detalhamento
da execução das etapas do método (também avaliado pelos painéis com
especialistas), pode ser considerado que a contribuição 2, ou seja, a redução de
possibilidade de variação nos resultados, foi igualmente atendida.
Além disso, validou-se uma proposta de periodicidade para aplicação do
método, bem como uma formação diferenciada do original (grupos de participantes
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separados, com reuniões previstas conforme as etapas do método o requerem).
Ambos os itens fortalecem o método e não foram previstos inicialmente.

5.2

Limitações
A principal limitação deste trabalho refere-se ao caso prático para aplicação e

observação do método. Por ter sido uma proposta, com painéis voltados para
validação dela, não houve tempo suficiente para executar tal proposta em cenários
reais, o que poderia ter gerado observações e ajustes diferentes dos retratados.
Outro ponto refere-se à quantidade de participantes dos painéis (14
profissionais). Apesar da experiência reconhecida e ocupação em cargos de
liderança de destaque, os resultados poderiam conter matizes com outras
percepções caso o número de participantes fosse maior.

5.3

Recomendações para futuros trabalhos
A priorização de cenários no CBAM parte da percepção dos participantes,

classificando-os com maior ou menor relevância. Para tanto, um possível estudo de
incorporação de análise hierárquica de processo (AHP) dentro desta etapa poderia
proporcionar maior precisão ao método.
Além disso, com o intuito de validar as alterações realizadas no CBAM,
recomenda-se a aplicação da proposta em casos práticos para testá-la e,
eventualmente, aprimorá-la.
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APENDICE A – Demonstração dos cálculos realizados durante proposta de
alteração do método CBAM
As operações a seguir são os detalhamentos dos cálculos apresentados
durante a seção 2.4.1.
Para cada estratégia, os benefícios e custos referentes foram identificados.
Após isso, foi aplicado o conceito de valor presente (VP), utilizando uma taxa de 5%
ao ano. Por exemplo, para a estratégia “Pedido temporário” foi feito o cálculo:

A linha “Projetado” indica os valores esperados para cada ano e a linha “VP”
correspondente ao valor trazido ao momento presente aplicando a taxa destacada.
Somando-se as colunas (“ano 1” até “ano 5”) das linhas VP de benefícios e custos,
obtém-se 450.000 e 90.000, respectivamente. O cálculo do ROI é a subtração do
benefício menos o custo dividido pelo custo (conforme apresentado a seguir, já
incluindo outras estratégias).
Cálculo do Benefício e Custo
Estratégia

Benefício
(A)

Custo
(B)

ROI ( A-B )
B

Pedido temporário

450.000

90.000

4,00

Itens do pedido sem
limite de quantidade

235.000

73.000

2,22

1.950.000

500.000

2,90

Atualização de versão
de software

Para converter as dimensões arquitetural, econômica e estratégica em
valores comparativos, foi utilizada a fórmula:
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VC = d

VO
MN

x 10d

onde:
VC = valor convertido
VO = valor original
MN = maior número dentro a série a ser convertida

A divisão do valor original pelo valor máximo da série obtém uma
porcentagem proporcional do item com o todo e, ao multiplicar por 10, transforma o
valor na escala decimal.
Por exemplo, ao observarmos os valores obtidos na dimensão financeira
teremos:
Estratégia

ROI

Pedido temporário

4,00

Itens do pedido sem
limite de quantidade

2,22

Atualização de versão
de software

2,90

Utilizando a fórmula de conversão, veremos que o maior número dentro a
série (que, portanto, obteve melhor pontuação) é o correspondente ao “pedido
temporário” – ROI igual à 4,00. A tabela abaixo apresenta essa conversão

Estratégia

ROI

VC = VO x 10
MN

VC

Pedido temporário

4,00

4,00 x 10
4,00

10,00

Itens do pedido sem
limite de quantidade

2,22

2,22 x 10
4,00

5,50

Atualização de versão
de software

2,90

2,90 x 10
4,00

7,25
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O mesmo conceito foi aplicado as outras dimensões. E, finalmente, utilizando
o peso definido pelos usuários (no exemplo, arquitetura, peso igual à 3,0;
econômica, peso igual à 3,0; alinhamento estratégico arquitetural, peso igual à 4,0),
tem-se o quadro final apresentado a seguir

Cálculo do valor final da estratégia
Estratégia

DIMENSÕES

VALOR
FINAL

Arquitetura

Econômica

Alinhamento
Estratégico
arquitetural

Pedido temporário

5,29

10,00

8,00

7,79

Itens do pedido sem
limite de quantidade

4,71

5,55

10,00

7,08

10,00

7,25

5,00

7,18

Atualização de versão
de software
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APENDICE B – Questionários aplicados no Painel Delphi

Os ciclos do painel Delphi foram realizados presencialmente. No dia de cada
ciclo, os participantes recebiam a cópia física do questionário pertinente, para
eventuais anotações.
Entretanto, houve o incentivo de que as respostas fossem submetidas por
meio

de

formulários

eletrônicos,

criados

especificamente

para

facilitar

o

armazenamento e posterior análise dos dados.
Isto aconteceu da seguinte maneira: oportunamente, no dia do ciclo, era
disponibilizado um link de site da web para cada formulário correspondente. O
formulário eletrônico continha regras de preenchimento, como campos obrigatórios
(representados por ‘*’). Finalmente, após todo o preenchimento, o participante
finalizava o questionário o qual era armazenado num banco de dados virtual.
Os questionários a seguir foram exportados da aplicação on-line que os
gerou, de forma tal que as cópias a seguir tem, naturalmente, aspecto de
ligeiramente diferente do que o visto durante o preenchimento online –
principalmente em termos de formatação de itens, como tamanho de fontes de texto,
disposição e cores.
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Pesquisa sobre atualização de software - Mestrado
Profissional – Ciclo 1
Objetivo e delimitação do tema
Esta pesquisa objetiva coletar informações de como a atualização de software empresarial ocorre
nas empresas, visando identificar quais fatores são críticos na tomada de decisão.
A cada dia, as empresas são mais dependentes de seus sistemas de software corporativo, não apenas por serem
repositórios de informações de alta sensibilidade, mas por sustentarem processos de negócios - ou seja, auxiliar no ciclo de
vida e perpetuidade das organizações.
Apesar de tal importância, é comum a divergência sobre estratégias de como evoluir o software, seja por manutenções
ou atualizações de versão.
Os fabricantes impulsionam o lançamento periódico de versões, contendo novas funcionalidades e acompanhando a
compatibilidade tecnológica com novos componentes de

!

e software. Por outro lado, atualizações requerem tempo,

custo, esforço que precisam ser analisados se são ou não viáveis.
Compreender os motivadores e variáveis que compõem a tomada de decisão de atualização de versão de software
ajuda a criar critérios claros e objetivos, além de auxiliar no estabelecimento de processo formal para avaliação.
Este questionário contém perguntas relacionadas a este tema.
O anonimato é preservado, bem como em nenhum momento é solicitada a identificação de sua empresa ou setor de
atuação.
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Pesquisa sobre atualização de software - Mestrado Profissional
Identificação inicial
Nesta etapa algumas serão coletadas algumas informações básicas sobre sua área de atuação.

*1. Selecione a área de atuação mais adequada ao seu perfil
m
l Finanças
m
l Processos
m
l Negócios
m
l Tecnologia
Outro (especifique)

*2. Qual é o título do seu cargo?
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Pesquisa sobre atualização de software - Mestrado Profissional
Motivadores para atualização de software

*3. Quais são os motivadores para que um software seja atualizado?
Necessidade de mais funcionalidades de negócios (diferenciais competitivos)
Requisitos mandatórios (leis)
Obsolescência tecnológica - compatibilidade de hardware e outros sistemas
Garantir suporte técnico do fabricante
Outros (especifique um motivador por linha)

6

*4. Dos itens que você assinalou anteriormente, indique a ordem de relevância (inicie com o mais

relevante)

5
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Pesquisa sobre atualização de software - Mestrado Profissional
Direcionadores de alinhamento estratégico
Nas questões abaixo, marque a opção que mais atende o enunciado. Considere 1 como menos relevante e 5
como extremamente relevante.

*5. A adoção de novas funcionalidades e tecnologia é

essencial ao negócio (competitividade)
1

2

3

4

5

Comentários (opcional)

*6. Tempo para entrega da funcionalidade é fator crítico

(time to market)

1

2

3

4

5

4

5

Comentários (opcional)

*7. Parceria estratégica com fornecedor é mais

competitiva do que desenvolvimento interno
1

2

3

Comentários (opcional)

*8.

Atualização de software ajuda os envolvidos
internos e externos a obterem mais confiança no sistema
1

2

3

4

5

Outro (especifique)
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Pesquisa sobre atualização de software - Mestrado Profissional
Direcionadores de requisitos funcionais
Nas questões abaixo, marque a opção que mais atende o enunciado. Considere 1 como menos relevante e 5
como extremamente relevante.

*9. A atualização deve atender as funcionalidades que estão

disponíveis hoje no sistema
1

2

3

4

5

Comentários (opcional)

*10. A atualização deve atender a novas

funcionalidades requeridas pelo processo em prática
atualmente
1

2

3

4

5

Comentários (opcional)

*11. A atualização deve atender a novas funcionalidades

que possam ser usadas no futuro face aos objetivos
estratégicos da Organização
1

2

3

4

5

Comentários (opcional)

*12. A atualização deve ter o mínimo de customização para

atender ao processo em prática atualmente
1

2

3

4

5

Comentários (opcional)
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Pesquisa sobre atualização de software - Mestrado Profissional
Direcionadores de requisitos não funcionais
Nas questões abaixo, marque a opção que mais atende o enunciado. Considere 1 como menos relevante e 5
como extremamente relevante.

*13. O novo sistema deve ser fácil de ser usado tendo em

vista o perfil dos usuários (usabilidade)
1

2

3

4

5

Comentários (opcional)

*14. O novo sistema deve ter tempo de resposta

adequado conforme as necessidades dos processos de
negócio (desempenho)
1

2

3

4

5

Comentários (opcional)

*15. O novo sistema deve ser mais eficiente em termos de

utilização de recursos computacionais
1

2

3

4

5

Comentário (opcional)

*16. O novo sistema deve ser fácil de ser parametrizado sem

a necessidade de customização
1

2

3

4

5

Comentários (opcional)

*17. O novo sistema deve ter capacidade de

interoperabilidade com outros sistemas
1

2

3

4

5

Comentários (opcional)
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Pesquisa sobre atualização de software - Mestrado Profissional

*18. O ambiente tecnológico deve ter alta disponibilidade
1

2

3

4

5

Comentários (opcional)

*19. O ambiente tecnológico deve ser tolerante a falhas
1

2

3

4

5

Comentários (opcional)

*20. O novo sistema deve ser capaz de ser processado no atual

ambiente tecnológico sem a necessidade de atualizações de
hardware e software

Comentários (opcional)

*21. O ambiente tecnológico deve ser capaz de garantir segurança

da informação em termos de acesso indevido, intrusões, ataques
e perdas de dados

Comentários (opcional)

*22. O ambiente tecnológico deve ser capaz de proporcionar um

tempo de resposta conforme requerido pelos processos de
negócio
1

2

3

4

5

Comentários (opcional)

*23. O novo sistema pode ser hospedado em empresas de

serviços de cloud computing
1

2

3

4

5

Comentários (opcional)
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Pesquisa sobre atualização de software - Mestrado Profissional
Direcionadores de custo

*24. Na lista abaixo, assinale os direcionadores de custos que devem ser levados em consideração ao

avaliar a atualização de software. Em seguida, assinale a relevância do item, sendo 1 menos relevante e 5
extremamente relevante.
Relevância (1-menos
importante)

6

Licença de uso de software (compra ou renovação periódica)
Parametrização ou personalização
Taxa de manutenção do software
Sistemas de software de apoio (ambiente operacional, suíte de produtividade, etc. – custos de aquisição,
renovação)
Compra ou atualização de servidor (depende do modelo estratégico de armazenagem própria ou via serviço de
terceiros)
Compra de estação de trabalho
Espaço em disco (hardware)
Memória (hardware)
Redundâncias
Outro periférico
Custos gerais de alocação (horas de pessoas ou consultoria)
Contratação de pessoas
Treinamento
Custos de comunicação (internet, telefone)
Espaço físico (escritórios, mesas)
Suporte técnico interno
Migração de sistemas / substituição por outro

Outros (1 por linha)

6
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Pesquisa sobre atualização de software - Mestrado Profissional
Direcionadores de benefícios

*25. Na lista abaixo, assinale os direcionadores de benefícios que devem ser levados em consideração ao

avaliar a atualização de software, a fim de criar o business case (ou seja, benefícios que serão trazidos pela
atualização).
Em seguida, assinale a relevância do item, sendo 1 menos relevante e 5 extremamente relevante.
Relevância (1-menos
importante)
Aumento da produtividade
Redução de mão de obra pela integração de processos
Redução do custo de treinamento
Redução do custo de projetos
Redução do custo total de propriedade
Redução no custo de processos
Redução do custo das operações
Melhoria da qualidade do produto (redução do custo de pós-venda e redução de custos de fabricação)
Melhor aproveitamento de material (redução de custos de uso)
Aumento da lucratividade da empresa
Maior rapidez na tomada de decisão
Foco em produtos e operações mais rentáveis
Forte apoio à estratégia da empresa
Aumento da receita com o novo produto
Outros (1 por linha)
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Objetivo e delimitação do tema – Ciclo 2
A segunda parte da pesquisa objetiva:
1) Apresentar os resultados do questionário anterior e obter consenso dos itens compilados
2) Apresentar o método proposto para avaliação para tomada de decisão de atualização
de versão de software.
Considerando a dinâmica empresarial, além dos fatores que motivam a avaliação de um upgrade de software,
torna-se necessário um método que possa ser reproduzido periodicamente e obtenha consenso dos participantes.
O método a ser apresentado é o CBAM (cost benefit analysis method), que reune perspectivas: 1) de arquitetura de
sistemas e 2) econômicas (custos e benefícios).
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Motivadores para atualização de software

* 1. Os principais motivadores de atualização de software estão abaixo listados, por

ordem de importância (iniciando pelo mais importante).
Para cada motivador, selecione se concorda com a respectiva ordem.

Exemplo: caso considere o motivador "Requisitos mandátorios (leis") como o
mais importante, informe "1º lugar" na coluna de classificação e assim
sucessivamente.
Ordem de
importância
Requisitos mandatórios (leis)
Necessidade de mais funcionalidades de negócios (diferenciais competitivos)
Garantir suporte técnico do fabricante
Comentários
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Direcionadores de objetivos de negócios, requisitos funcionais e não funcionais

* 2. Os direcionadores de alinhamento estratégico estão listados abaixo.
Informe os 3 direcionadores mais importantes.
Sim, este é um Não, este não é
dos 3
Tempo para entrega da funcionalidade é fator crítico (time to market)

um dos 3
n

Atualização de software ajuda os envolvidos internos e externos a obterem
mais confiança no sistema
Parceria estratégica com fornecedor é mais competitiva do que
desenvolvimento interno
A adoção de novas funcionalidades e tecnologia é essencial ao negócio
(competitividade)
Comentários (opcional)

* 3. Os requisitos funcionais estão listados abaixo.
Informe os 3 requisitos funcionais mais importantes.
Sim, este é um Não, este não é
dos 3

um dos 3

A atualização deve atender a NOVAS funcionalidades REQUERIDAS
pelo processo em prática atualmente
A atualização deve atender as funcionalidades que estão disponíveis HOJE
no sistema
A atualização deve ter o mínimo de customização para atender ao processo
em prática atualmente
A atualização deve atender a NOVAS funcionalidades que POSSAM ser
usadas no futuro face aos objetivos estratégicos da Organização

Comentários (opcional)
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* 4. Os requisitos não funcionais estão listados abaixo.
Informe os 8 requisitos não funcionais mais importantes.
Sim, este é um Não, este não é
dos 8

um dos 8

O novo sistema deve ter tempo de resposta adequado conforme as
necessidades dos processos de negócio (desempenho)
O ambiente tecnológico deve ser capaz de garantir segurança da informação
em termos de acesso indevido, intrusões, ataques e perdas de dados
O ambiente tecnológico deve ser capaz de proporcionar um tempo de resposta
conforme requerido pelos processos de negócio
O novo sistema deve ser fácil de ser parametrizado sem a necessidade
de customização
O novo sistema deve ser fácil de ser usado tendo em vista o perfil dos usuários
(usabilidade)

O ambiente tecnológico deve ter alta disponibilidade
O novo sistema deve ser capaz de ser processado no atual ambiente
tecnológico sem a necessidade de atualizações de hardware e
software
O novo sistema deve ter capacidade de interoperabilidade com outros sistemas
O ambiente tecnológico deve ser tolerante a falhas
O novo sistema deve ser mais eficiente em termos de utilização de recursos
computacionais
O novo sistema pode ser hospedado em empresas de serviços de
cloud computing
Comentários (opcional)
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Direcionadores de custo

* 5. Os direcionadores de custos estão listados abaixo.
Informe os 12 direcionadores mais importantes.
Sim, este é um Não, este não é
dos 12

um dos 12

Migração de sistemas / substituição por outro
Parametrização ou personalização
Custos gerais de alocação (horas de pessoas ou consultoria)
Contratação de pessoas
Compra ou atualização de servidor (depende do modelo estratégico de

n
m
l

armazenagem própria ou via serviço de terceiros)
Taxa de manutenção do software
Suporte técnico interno
Licença de software
Treinamento
Espaço físico
Compra de estação de trabalho
Sistemas de software de apoio (ambiente operacional, suíte de produtividade,
etc – custos de aquisição, renovação)
Redundâncias
Mémoria (hardware)
Espaço em disco (hardware)
Custos de comunicação (internet, telefone)
Outros periféricos
Custos de viagens e traslados
Comentários (opcional)
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Direcionadores de benefícios

* 6. Os direcionadores de benefícios estão listados abaixo.
Informe os 10 mais importantes.
Sim, este é um Não, este não é
dos 10

um dos 10

Aumento da receita com o novo produto
Aumento da lucratividade da empresa
Redução do custo das operações
Forte apoio à estratégia da empresa
Foco em produtos e operações mais rentáveis
Maior rapidez na tomada de decisão
Redução de mão de obra pela integração de processos
Redução no custo de processos
Aumento da produtividade
Redução do custo total de propriedade
Redução do custo de treinamento
Melhoria da qualidade do produto (redução do custo de pós-venda e redução de
custos de fabricação)
Redução do custo de projetos
Melhor aproveitamento de material (redução de custos de uso)
Comentários (opcional)
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Método de Avaliação de Atualização de Software
Esta etapa contempla a proposta do método CBAM e suas particularidades.
O CBAM é um método criado em 2001 pela SEI (Software Enginnering Institute), com o intuito de auxiliar a tomada
de decisão de escolhas de arquitetura de sistemas considerando o aspecto econômico.
Maiores informações do método original estão disponíveis em
Este trabalho propõe uma alteração no método de forma a direcionar os esforços do time multidisciplinar
necessário para aplicação (negócios, TI, finanças, processos).

A figura abaixo apresenta as etapas:
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As etapas são:
1) Definir pesos da avaliação: consiste em informar qual o valor a ser atribuído as escolhas de arquitetura
(requisitos funcionais e não funcionais), econômicas (custos e benefícios) e alinhamento estratégico.
2) Coletar cenários: traduz todos os requisitos de negócios para o domínio do sistema.
3) Refinar cenários: atribui níveis de respostas esperados para cada cenário desenhado
4) Atribuir notas de utilidade: determinar o quanto o nível de resposta atende o requisito de negócio
5) Priorizar cenários: pesos (importância) são atribuídos aos cenários, fazendo uma espécie de ranking.
6) Desenvolver estratégias arquiteturais: criam-se alternativas (estratégias) para atendimento de cenários
inclusive, uma alternativa pode ser a atualização de sistema (upgrade).
7) Determinar a utilidade do nível de resposta esperado: calcular as respostas das estratégias considerando que
uma estratégia pode abranger '
n'cenários coletados no passo 2.
8) Calcular a utilidade da estratégia: calcular o quanto a estratégia atinge os objetivos esperados
9) Calcular os benefícios / custos: os direcionadores de benefícios e custos são calculados, para cada
estratégia sugerida.
10) Calcular o valor final da estratégia: unindo-se itens quantitativos e qualitativos, é realizado o cálculo final,
podendo comparar as estratégias entre si.
11) Confirmar resultados: confirmar se os resultados apresentados fazem sentido aos participantes e refazer as
etapas, se necessário

109

* 7. O CBAM une pessoas de diferentes perfis (negócios, TI, processos e
finanças).

Qual seria a melhor forma de condução (todos juntos durante todo o método,
divididos, etc)? Justifique sua resposta.

* 8. Qual seria a periodicidade ideal ou recomendada para se fazer avaliação de
atualização de software?

* 9. Para se calcular custos e benefícios de software:

Qual o tempo (meses, anos) recomendada para se criar
uma projeção financeira?
É necessário fazer a variação do dinheiro no tempo
(VPL, por exemplo)? (Sim / Não)

* 10. Quais são os pontos fortes e fracos do método proposto?
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Objetivo e delimitação do tema – Ciclo 3
A terceira parte da pesquisa objetiva:
1) Apresentar os resultados do questionário anterior e obter consenso dos itens compilados
2) Consolidar observações realizadas e propostas de melhoria para o CBAM
Considerando a dinâmica empresarial, além dos fatores que motivam a avaliação de um upgrade de software,
torna-se necessário um método que possa ser reproduzido periodicamente e obtenha consenso dos participantes.
O método a ser apresentado é o CBAM (cost benefit analysis method), que reune perspectivas: 1) de arquitetura de
sistemas e 2) econômicas (custos e benefícios).
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Motivadores para atualização de software

* 1. Os principais motivadores de atualização de software estão abaixo listados, por
ordem de importância (iniciando pelo mais importante).

1º lugar - Requisitos mandatórios (leis)
2º lugar - Necessidade de mais funcionalidades de negócios (diferenciais
competitivos)
3º lugar - Garantir suporte técnico do fabricante
Na caixa abaixo, informe se concorda ou não com a classificação.
5
6
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Direcionadores de objetivos de negócios, requisitos funcionais e não funcionais

* 2. Os direcionadores de alinhamento estratégico estão listados abaixo.
- Tempo para entrega da funcionalidade é fator crítico (time to market)
- Atualização de software ajuda os envolvidos internos e externos a obterem
mais confiança no sistema
- A adoção de novas funcionalidades e tecnologia é essencial ao negócio
(competitividade)
Informe se concorda ou discorda com o conjunto acima.
5
6

* 3. Os requisitos funcionais estão listados abaixo.
- A atualização deve atender a NOVAS funcionalidades REQUERIDAS pelo
processo em prática atualmente
- A atualização deve atender as funcionalidades que estão disponíveis HOJE no
sistema
- A atualização deve ter o mínimo de customização para atender ao processo em
prática atualmente
Informe se concorda ou discorda com o conjunto acima.
5
6
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* 4. Os requisitos não funcionais estão listados abaixo.
- O novo sistema deve ter tempo de resposta adequado conforme as
necessidades dos processos de negócio (desempenho)
- O ambiente tecnológico deve ser capaz de garantir segurança da informação em
termos de acesso indevido, intrusões, ataques e perdas de dados
- O ambiente tecnológico deve ser capaz de proporcionar um tempo de resposta
conforme requerido pelos processos de negócio
- O novo sistema deve ser fácil de ser parametrizado sem a necessidade de
customização
- O novo sistema deve ser fácil de ser usado tendo em vista o perfil dos usuários
(usabilidade)
- O ambiente tecnológico deve ter alta disponibilidade
- O novo sistema deve ter capacidade de interoperabilidade com outros sistemas
- O ambiente tecnológico deve ser tolerante a falhas
Informe se concorda ou discorda com o conjunto acima.
5
6
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Direcionadores de custo

* 5. Os direcionadores de custos estão listados abaixo.
- Migração de sistemas / substituição por outro
- Parametrização ou personalização
- Custos gerais de alocação (horas de pessoas ou consultoria)
- Contratação de pessoas
- Compra ou atualização de servidor (depende do modelo estratégico de
armazenagem própria ou via serviço de terceiros)
- Taxa de manutenção do software
- Suporte técnico interno
- Licença de software
- Treinamento
- Espaço físico
- Sistemas de software de apoio (ambiente operacional, suíte de produtividade, etc
– custos de aquisição, renovação)
- Redundâncias
- Mémoria (hardware)
Informe se concorda ou discorda com o conjunto acima.
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Direcionadores de benefícios

* 6. Os direcionadores de benefícios estão listados abaixo.
- Aumento da receita com o novo produto
- Aumento da lucratividade da empresa
- Redução do custo das operações
- Forte apoio à estratégia da empresa
- Foco em produtos e operações mais rentáveis
- Maior rapidez na tomada de decisão
- Redução de mão de obra pela integração de processos
- Redução no custo de processos
- Aumento da produtividade
- Redução do custo total de propriedade
Informe se concorda ou discorda com o conjunto acima.
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Estrutura do método

* 7. A lista abaixo apresenta o resultado do último ciclo (por ordem de votos).
Indique a melhor opção.
Executar em grupos separados, com um líder por função, reunindo-se oportunamente
Juntos, durante todo o processo.
Comentário

* 8. Qual seria a periodicidade ideal ou recomendada para se fazer avaliação de
atualização de software?
6 meses
1 ano
Até 2 anos
Comentários

* 9. Confirme o tempo para realizar a projeção financeira:
3 anos
1 ano
2 anos
5 anos
6 meses

* 10. Para os pontos apresentados abaixo, sugira itens de melhoria /
contingência:
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