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RESUMO
O uso de SOA para construção de sistemas distribuídos tem sido incentivado
pelos benefícios associados à interoperabilidade, capacidade de substituição,
modificabilidade e inteligibilidade. Porém SOA permite a realização desses
benefícios a partir do seu ganho de maturidade, que demanda governança de
planejamento e desenvolvimento. Um dos processos que influenciam essa evolução,
necessitando de governança, é a priorização de projetos de SOA. Essa pesquisa
desenvolve uma abordagem para realização deste processo usando como
referência o método de análise arquitetural o ATAM em conjunto com QFD e FMEA.
Para isso, primeiro o processo é definido, depois é feita sua aplicação em um
cenário hipotético e os resultados são avaliados. O processo proposto é
documentado, podendo servir de exemplo para futuras aplicações.

Palavras Chaves: SOA; Priorização de Projetos; Análise Arquitetural; ATAM;
Governança; QFD; FMEA

ABSTRACT
Approach for project prioritization in SOA governance context using
architectural analysis
Use of SOA to build distributed systems has been encouraged by benefits
associated with interoperability, substitutability, changeability and intelligibility. But
SOA's benefits increases with a maturity gain, which requires governance for
planning and development. SOA projects prioritization is one of the processes that
influence this evolution, requiring governance. This research develops an approach
to execute this prioritization process using as reference ATAM in conjunction with
QFD and FMEA. Following text has a process definition as first step, then an
hypothetical application and result evaluation. The proposed process is documented
and hypothetical application can serve as an example for future applications.

Keywords: SOA, Project Prioritization, Architectural Analysis, ATAM, Governance,
QFD, FMEA
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação
Arquitetura orientada a serviço (Service-Oriented Architecture – SOA) é um tema que
atrai a atenção tanto de pesquisadores como de empresas que fomentam o
desenvolvimento e o uso de sistemas de computação distribuída. Em parte, isso se deve ao
fato de SOA representar um paradigma para a computação distribuída com potenciais
benefícios quando comparada a arquiteturas utilizadas anteriormente.
Trata-se, conforme apresentado por Papazoglou e Traverso (2006), de uma
arquitetura que estrutura a construção de sistemas distribuídos orientados a serviço
(Service-Oriented Computing - SOC). Ao utilizar serviços disponíveis através da internet
como

componente

básico

para

construção

de

sistemas,

a

SOA

possibilita

o

desenvolvimento mais rápido de aplicações, com menor custo, permitindo uma adaptação
dinâmica para composição de sistemas em ambientes heterogêneos.
Porém, realizar esse objetivo é uma tarefa complexa. Apesar do modelo inicial de
SOA ser relativamente simples, o ganho de maturidade dessa arquitetura ocorre em um
período longo e depende da articulação tanto de decisões técnicas sobre infraestrutura e
mecanismos de software, como do planejamento alinhado à direcionadores de negócio para
promover a realização dos objetivos da empresa com o apoio do sistema.
Como apresentado no artigo de Welke, Hirschheim e Schwarz (2011), a ambição por
realizar todos os potenciais benefícios com o uso de SOA acaba por criar uma expectativa
alta nas empresas que decidem adotar esse tipo de arquitetura. Essa expectativa gera
projetos com objetivos que a empresa tem dificuldade de realizar no tempo e custo
esperado.
Visando orientar o processo de evolução de uma SOA, os autores propõem um
modelo de maturidade. Este modelo define três principais momentos de maturidade de uma
SOA, sendo que em um primeiro momento os esforços deveriam se concentrar em realizar
benefícios ligados a questões técnicas e de infraestrutura que muitas vezes são
transparentes para os processos de negócio, por exemplo a integração entre sistemas
legados ou consolidação de funcionalidades,. Com tal ganho de maturidade tem início um
segundo momento, quando a SOA deveria ampliar a realização de benefícios, criando um
relacionamento maior com os processos de negócio internos da empresa através da
composição e orquestração de processos. Num terceiro momento, após a consolidação da
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SOA como arquitetura para suportar os processos de negócio, é esperado que essa
arquitetura passe a ser considerada um ativo estratégico da empresa, influenciando
decisões internas sobre novos processos e produtos e redefinindo relações externas com as
demais empresas participantes da cadeia produtiva.
A definição dos três momentos da maturidade da SOA encontra um paralelo na
definição de três camadas de serviços definida por Erl (2008). O autor define que os
serviços de uma SOA devem ser organizados em três camadas: tarefa (task), entidade
(entity) e utilitário (utility), existindo uma relação de hierarquia entre elas. Os serviços
classificados como tarefa estão diretamente ligados ao negócio, representando as tarefas
previstas pelo processo da empresa. Já uma tarefa, interage com entidades previstas
também pelo negócio, como cliente, produto, fatura. Porém a interação desses serviços,
mais orientados a característica do negócio, dependem de uma série de capacidades
técnicas como comunicação, conversão e persistência de dados, que é fornecida pela
camada de serviços utilitários. Com isso, a partir desse paralelo, o ganho de maturidade de
uma SOA deveria ter início com o desenvolvimento de serviços utilitários, que devem apoiar
a gestão de entidades que participam de tarefas nos processos de negócio.
Porém este modelo de maturidade não aborda o controle de decisões realizadas ao
longo da evolução de SOA. Portanto, complementares ao modelo de maturidade, existem
propostas de modelos de governança que identificam uma série de processos que devem
ser alvo de um monitoramento e controle, visando atingir os objetivos da empresa ao longo
da evolução dessa arquitetura.
A presente pesquisa tem como escopo propor uma abordagem para realização do
processo de priorização de projetos de SOA conforme descrito no modelo de governança de
Marks (2008). De acordo com o modelo, esse processo é responsável por avaliar, priorizar e
sequenciar os projetos a partir da construção de uma matriz de priorização para orientar o
desenvolvimento de uma SOA de acordo com os direcionadores do negócio. Ao realizar a
priorização e sequenciamento, o processo contribui para o ganho de maturidade gradativo
de uma SOA, antecipando possíveis benefícios e evitando o desperdício de esforço e
possível frustração referente à sua adoção.
Como não é objetivo dos modelos de governança detalhar a realização de cada
processo apontado como alvo da governança, eles pressupõem que em cada contexto no
qual uma governança será estabelecida ocorram atividades de detalhamento. Um
detalhamento prévio desses processos, atendendo os objetivos apontados pelos modelos
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de governança, contribui para a qualidade e velocidade da implantação de uma governança
de SOA e para o ganho de maturidade dessa arquitetura.
Como ao longo do desenvolvimento da SOA devem ocorrer atualizações dos
direcionadores do negócio e o surgimento de novas demandas, é importante que o processo
de priorização permita sua revisão de forma repetível e consistente, evitando com isso um
desalinhamento entre as necessidades e o desenvolvimento do sistema.
Importante também que o processo seja flexível o bastante para tratar tanto casos
mais simples, durante as primeiras fases do desenvolvimento, como casos mais complexos
nas fases mais avançadas, podendo assim fazer parte da governança desde o início do
desenvolvimento da SOA.

1.2 Objetivo
A presente pesquisa tem como objetivo propor uma abordagem para o processo de
priorização de projetos de SOA conforme previsto pelo modelo de governança de Marks
(2008). O processo proposto contempla atividades e artefatos para coleta de informações e
análises para gerar os dados necessários para construir a matriz de prioridade conforme
proposto por Marks (2008). Como a priorização deve ser revista ao longo da evolução da
SOA é esperado que o processo proposto tenha condições de ser repetido de forma
consistente.

1.3 Contribuições
Uma das contribuições da pesquisa é a composição de métodos de análises já
existentes para construir o processo pretendido, permitindo tanto aproveitar a maturidade já
contida nessas referências para promover a repetição do processo de forma consistente,
como também incorporar futuras evoluções dessas referências.
O processo proposto usa como referência o método para análise arquitetural ATAM
(Architectural Trade-off Analysis Method) em conjunto com os métodos QFD (Quality
Functional Deployment) e o FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). Métodos esses já
testados e com exemplos de aplicação já documentados (FRANKA et al., 2012) (BIANCO;
KOTERMANSKI; MERSON, 2007) (NUÑEZ-REYNA; CERVANTES, 2009). Além desses
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métodos, os critérios de análise de qualidade estabelecidos pela norma NBR ISO/IEC 912611 também são usados como referência.
Vale destacar que o uso do ATAM para o detalhamento do processo de priorização
atende a necessidade de flexibilidade para o balanceamento entre controle, custo e
desempenho durante o estabelecimento de um modelo de governança. Como esse método
de análise se adapta a quantidade de informação disponível sobre o sistema, é possível
gerar resultados mesmo nas primeiras fases de desenvolvimento, quando ainda são poucas
as informações disponíveis.
Outra contribuição da pesquisa é a proposta de um artefato que incorpora na matriz
de priorização (MARKS, 2008) a divisão das camadas de serviços proposta por Erl (2008).
Artefato esse que além de suportar o processo de priorização proposto, pode futuramente
ser usado para suportar demais processos ao longo do ciclo de vida da SOA.

1.4 Método de trabalho
As atividades realizadas para o desenvolvimento dessa pesquisa são inicialmente
relacionadas à definição do processo e artefatos usados durante a priorização de projetos
de SOA. As atividades seguintes são relacionadas à aplicação do processo desenvolvido e
à avaliação dos resultados.
Durante a primeira atividade define-se a forma de identificação e avaliação dos riscos
e dos requisitos que devem ser atendidos. Com isso, também são definidas as atividades
para geração e consolidação das informações utilizando como referência o ATAM, QFD e
FMEA.
Ainda durante a primeira atividade, são detalhados os artefatos utilizados ao longo
do processo de priorização, definindo as informações contidas em cada um deles e os
critérios de preenchimento.
Após as atividades de definição, tem início as atividades de aplicação do processo
de priorização. A descrição dessa aplicação apresenta o as características da empresa, os

1

Norma NBR ISO/IEC 25010 revisa a norma usada nessa pesquisa. Porém o uso da norma anterior não
afeta o resultado da pesquisa dado o uso feito da norma e o conteúdo da revisão. Tópico melhor detalhado no
item 2.5.4 dessa pesquisa.
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objetivos pretendidos, os detalhes sobre a arquitetura do sistema e também exemplos dos
artefatos gerados ao longo do processo.
Por fim, é realizada a análise dos resultados obtidos. Essa atividade consolida as
principais considerações sobre o resultado e limitações da sua aplicação.

1.5 Organização do Trabalho
A segunda seção desta dissertação, Revisão Bibliográfica, inicia com a
caracterização de SOA e os principais benefícios associados à adoção desse tipo de
arquitetura. Seguinte a isso, são apresentados modelos de maturidade e de governança de
SOA para orientar sua evolução. A partir daí é apresentado, e contextualizado, o processo
de priorização de projetos de SOA, como tema principal da pesquisa. Segue uma análise de
artigos sobre abordagens para esse processo e sobre os métodos usados como referência:
ATAM, QFD e FMEA.
A terceira seção, Abordagem para priorização de projetos de SOA, apresenta a
definição do processo que usa o ATAM em conjunto com QFD e FMEA, detalhando os
artefatos usados e os critérios para seu preenchimento.
A quarta seção, Aplicação da priorização de projetos de SOA, relata a aplicação do
processo em um cenário hipotético, apresenta a avaliação do resultado da priorização dos
projetos de SOA.
A quinta seção, Considerações, apresenta uma análise dos resultados da pesquisa e
considerações para futuros avanços do tema tratado.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Para contextualizar a presente pesquisa frente aos demais estudos relacionados a
arquitetura orientada a serviço (Service Oriented Architecture – SOA), a revisão bibliográfica
a seguir busca primeiro apresentar as características da SOA e os potenciais benefícios
associados à adoção desse tipo de arquitetura.
Após essa primeira parte, será apresentado um modelo de maturidade que propõe
fases de evolução de uma SOA, proporcionando a ampliação da capacidade de realização
de benefícios. Complementarmente, serão analisados também dois modelos de governança
de SOA que destacam o papel do processo de avaliação e priorização de projetos durante
sua evolução.
Posteriormente são analisados dois artigos que propõem abordagens para a
priorização de projetos de SOA.
São apresentados também os métodos usados como referência. Primeiro o método
de análise arquitetural ATAM (Architecture Trade-off Analysis Method) e artigos que
estudam a sua aplicação para análise de SOA. Depois os métodos. FMEA (Failure Mode
and Effect Analysis) e QFD (Quality Functional Deployment).
Por fim, é apresentado o modelo de qualidade definido pela norma NBR ISO/IEC
9126-1 que orienta a definição das metas de qualidade.

2.1 Arquitetura orientada a serviço e potenciais benefícios associados
Apesar de ser alvo de estudos acadêmicos e experiências práticas, o conceito de
SOA e o conceito de serviço em si, como elemento primário para a composição dessa
arquitetura, não possuem um significado padrão amplamente difundido. Serão destacadas a
seguir características comuns encontradas em publicações sobre o assunto (LUTHRIA;
RABHI, 2009) (FUGITA, 2009) (BIANCO; KOTERMANSKI; MERSON, 2007) (HUHNS;
SINGH, 2005), (ERL, 2008).
A definição comum entre as abordagens presentes nos artigos é de serviço como
uma forma de encapsular funcionalidades de software que são acessadas a partir de uma
interface padrão. Neles são esperadas as seguintes características:
Serviços

com

contratos

padronizados:

Os

serviços

devem

encapsular

funcionalidades e estabelecer interfaces seguindo um formato padrão de comunicação
visando promover a interoperabilidade.
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Baixo acoplamento: O baixo acoplamento prevê que os módulos definidos possam
atuar de forma autônoma, sem a dependência dos demais, permitindo assim maior liberdade
e autonomia para composição de funcionalidades.
Abstração: Os serviços devem expor as principais funções realizadas, evitando
expor funções relevantes apenas internamente ao serviço. Também devem ser o mais
genérico possível, para ampliar a capacidade de reuso em diferentes contextos.
Capacidade de busca e descoberta: Os serviços também devem ser passíveis de
busca e serem descobertos e acessados independente do local onde o recurso
computacional está instalado. Dessa maneira, é ampliada a quantidade de funcionalidades
disponíveis para a composição de sistemas computacionais distribuídos, sendo possível
realizar composições dinâmicas a partir da busca de serviços existentes.
Independência tecnológica: Associada à capacidade de busca e descoberta, a
independência tecnológica é uma característica importante para os serviços pois, apesar da
heterogeneidade das tecnologias utilizadas para implantação das funcionalidades, os
serviços devem ser descobertos e utilizados sem depender da utilização de uma tecnologia
específica.
Utilizando como base serviços com as características descritas acima, a SOA propõe
um modelo inicial com poucos elementos e tipos de relacionamento. Conforme apresentado
na figura 1, um Consumidor de Serviço busca no Registro de Serviço um Provedor de
Serviço que atenda seu objetivo.
Figura 1 - Agentes de uma SOA

Fonte: PAPAZOGLOU (2003)
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Apesar do modelo de SOA apresentado ser inicialmente simples, durante a
construção da SOA a relação entre os serviços ganha maior complexidade. Erl (2008)
propõem a classificação dos serviços que compõem uma SOA entre tarefas (task),
entidades (entity) e utilitários (utility).
Os serviços classificados como tarefas possuem uma ligação direta com o negócio,
representando a automação de uma das atividades previstas no processo da empresa. O
serviço classificado como tarefa interage com outros serviços que representam entidades
previstas pelo negócio - como cliente, produto, fatura - e formam a camada de entidades.
Porém a interação entre esses serviços mais orientados à característica do negócio
dependem de uma capacidade técnica para comunicação, conversão e persistência de
dados, que é fornecida pela camada de serviços utilitários. Com isso Erl (2008) define uma
relação de hierarquia entre as três camadas de serviços conforme apresentado pela figura
Figura 2 – Camadas de serviços

Fonte: ERL (2008)
A partir desse relacionamento, é possível a construção de sistemas distribuídos que
apresentam melhor desempenho de requisitos não funcionais, como interoperabilidade,
adaptabilidade, capacidade de substituir, modificabilidade e inteligibilidade. Com esse
melhor desempenho é esperada a geração de benefícios durante o desenvolvimento,
manutenção e uso de um sistema distribuído.
Nos artigos (WELKE; HIRSCHHEIM; SCHWARZ, 2011), (LUTHRIA; RABHI, 2009) e
(HUANG; HU, 2004) são citados exemplos de potenciais benefícios associados à adoção de
SOA. Para identificar a origem desses benefícios a pesquisa busca associá-los ao melhor
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desempenho de requisitos não funcionais apresentados por O’Brien, Merson e Bass (2007),
mantendo o alinhamento com os atributos de qualidade definidos pela NBR ISO/IEC 9126-1.
Aproveitando a divisão usada por Huang (2004), são elencados os potenciais
benefícios, dividindo-os entre estratégicos, operacionais e de infraestrutura. São
identificados também os requisitos não funcionais que deve ter seu desempenho melhorado.
Iniciando a análise pelos benefícios ligados à infraestrutura, o aumento da
interoperabilidade

entre

os

sistemas

é

possível

devido

o

encapsulamento

das

funcionalidades em serviços e, com isso, é ampliada a capacidade de reuso das aplicações
desenvolvidas. Ao explorar a capacidade de reuso é possível reduzir a quantidade de
funcionalidades duplicadas, tornando o portfólio de aplicações mais enxuto. Com a
consolidação da demanda pelas funcionalidades é possível otimizar a infraestrutura
computacional instalada.
Entre os potenciais benefícios classificados como operacionais, podemos elencar os
ligados ao desenvolvimento e manutenção de aplicações e também os associados à
melhoria na definição e controle de processos.
A maior capacidade de reuso permite que durante o desenvolvimento de novas
funcionalidades seja possível reaproveitar um maior número de aplicações já desenvolvidas.
Ao intensificar o reuso é possível reduzir tanto o risco do projeto, como o tempo e custo
necessário para o desenvolvimento.
Os benefícios ligados à manutenção são apresentados a partir de dois cenários
como exemplo: a modificação de etapas de um processo e a alteração interna de um
serviço. No caso de modificação de etapas de um processo, uma maior capacidade de
substituição, devido à utilização de interfaces padrões (como os protocolos WSDL e SOAP)
e ao baixo acoplamento previsto em projeto, permite que um serviço seja substituído por
outro sem gerar impacto nos demais que compõem um processo orquestrado. Essa
capacidade, criada a partir do uso de mecanismos de orquestração de processos, promove
menor tempo e, potencialmente, menor custo de manutenção em cenários onde ocorrem
mudanças constantes de processos.
No caso da necessidade de alteração interna de um serviço, quando a manutenção
deste não altera a interface publicada anteriormente, não é necessário realizar nenhum
esforço adicional para correção de erros em sistemas que o utilizem. Porém, mesmo nos
casos onde ocorre a alteração da interface já publicada, o uso do protocolo WSDL, por
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exemplo, permite que o cliente de um serviço se ajuste automaticamente à nova interface
publicada, evitando assim o esforço de manutenção. Nesse caso, também é esperado um
menor tempo e, potencialmente, menor custo de manutenção em cenários onde ocorrem
mudanças constantes de processos.
Além dos benefícios relacionados a tempo e custo de manutenção, outro potencial
benefício classificado como operacional é o melhor controle e a melhoria contínua dos
processos. Isso devido à maior interoperabilidade ao se encapsular funcionalidades em
serviços e se utilizar de mecanismos de orquestração de processos.
Nesse caso, é criada uma camada onde todos os serviços estão disponíveis para
participarem de um processo, aumentando a integração e consolidação dos dados entre
diferentes sistemas que apoiam os processos de uma empresa. Isso permite a visibilidade e
controle dos processos de ponta a ponta, independente dos sistemas utilizados, sendo
possível identificar gargalos e orientar ações de melhoria contínua.
Junto a isso, a ampla disponibilidade de serviços, devido à interoperabilidade,
fomenta a definição de melhores processos para a empresa, pois são evitadas possíveis
barreiras por falta de integração dos sistemas. Com isso é possível intensificar o controle,
processos de melhoria contínua e otimização, fomentando a geração de melhores
resultados.
Sobre os benefícios classificados como estratégicos, destacam-se a promoção de
maior agilidade e a possibilidade de maior integração entre os participantes de uma cadeia
produtiva. Caso a empresa tenha como um dos direcionadores estratégicos ser mais ágil
para ajustar processos, lançar novos produtos ou se adequar a mudanças na legislação, a
adoção de SOA pode contribuir com o atendimento desses objetivos, permitindo que o
desenvolvimento e manutenção dos sistemas que apoiam essas atividades ocorra de forma
mais rápida.
Já a interoperabilidade alcançada pelo uso de SOA permite uma maior integração
entre processos e os dados gerados ao longo da cadeia de produção. Como na maioria das
cadeias produtivas o processo da matéria prima ao consumidor final é constituído de etapas
que transpassam mais de um empresa, a maior interoperabilidade permite a intensificação
de parcerias estratégicas. O aumento da transparência dos processos, e do fluxo de
informação, gera melhores condições para o planejamento de demanda, controle de
estoque e fluxo de materiais e recursos.
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Durante essa primeira parte do texto foram apresentadas as características de uma
SOA e os potenciais benefícios associados à melhoria do desempenho de requisitos não
funcionais ligados ao uso desse tipo de arquitetura. Porém, ao longo do processo de adoção
de SOA é previsto um ganho de maturidade que necessita de planejamento e
acompanhamento para que os objetivos do negócio sejam atendidos.

2.2 Modelo de maturidade
Nessa parte do trabalho analisa-se o modelo de maturidade proposto no artigo
(WELKE; HIRSCHHEIM; SCHWARZ, 2011) como uma referência que explicita que o
desenvolvimento de uma SOA ocorre de forma gradual e que deve ser esperado um ganho
de maturidade ao longo desse processo.
Conforme descrito no artigo, a adoção de SOA é influenciada por potenciais
benefícios que vão desde questões técnicas ligadas ao desenvolvimento, implantação e
manutenção de aplicações, passando também por melhorias operacionais, ligadas à
definição e gestão de processos. Além disso, fatores também ligados a estratégia da
empresa influenciam a adoção de SOA, por permitir a reorganização de estruturas internas
e estabelecer parcerias estratégicas com demais empresas presentes na cadeia de
produção.
Porém, como pontuam os autores, essa amplitude pode gerar expectativas que vão
além da capacidade de realização das empresas, o que acaba promovendo perda de foco
durante o processo de implantação e evolução, gerando projetos considerados falhos e
perda de investimento por não realizar o esperado.
Visando contribuir com a melhoria desse cenário, os autores propõem um modelo de
maturidade que busca servir de referência para medição da maturidade atual de uma SOA e
definir quais capacidades devem permitir a geração de benefícios com o desenvolvimento
dessa arquitetura.
Para o desenvolvimento do modelo de maturidade citado, foram utilizados como
referência os níveis de maturidade propostos pelo CMMI (Capability Maturity Model –
Integration). O modelo proposto parte de um nível inicial com processos pouco estruturados,
em que é percebida maior dedicação à realização dos processos e menor atenção em criar
condições de repetibilidade ou gestão dos fatores envolvidos. Com o ganho de maturidade,
é prevista uma sequência de níveis, nos quais a repetibilidade e a gestão do processo
passam a ganhar maior importância, chegando até o último nível denominado Otimizado. O
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último nível é o momento em que os processos passam a ter capacidade de se
retroalimentarem a partir de sua execução, promovendo uma melhoria contínua.
Na tabela 1, além do níveis de maturidade, são apresentadas nas colunas também
as cinco diferentes características propostas pelo modelo: Visão SOA, benefício e métricas,
relacionamento com o negócio, método, fonte de serviços e governança. Estas
características devem ser alvo de análise para que seja identificado o nível de maturidade
de uma SOA. Assim pretende-se orientar qual característica deve ser priorizada para
promover um ganho de maturidade uniforme. Além disso, evita-se a definição de escopo de
projetos com ganho de maturidade muito expressivo. Dessa forma o modelo de maturidade
tem como objetivo ser usado para redução do risco de insucesso dos projetos.
A partir da definição dos níveis de maturidade e características, a abordagem de
ganho de maturidade apresentada no artigo propõe que o movimento de evolução de SOA
seja entendido em três principais momentos que ampliam a geração de benefícios e tornase mais estruturado e repetível. Primeiro sobre a ampliação dos benefícios gerados: ao
analisar as três primeiras colunas da tabela 1 (Visão SOA, Benefícios e Métricas,
Relacionamento com o negócio), nota-se que como momento inicial é esperado que uma
SOA tenha uma visão mais técnica, buscando realizar benefícios ligados à otimização de
infraestrutura e melhorias durante atividades de desenvolvimento e manutenção de
sistemas.
Com o ganho de maturidade, no segundo momento é esperado que a SOA se
estabeleça como arquitetura usada para a construção dos sistemas da empresa. Com isso
ela passa a ter um relacionamento maior com as áreas de negócio, fomentando revisão de
processos e criando mecanismos que ampliem a agilidade para empresa alterar sua forma
de atuação no mercado. Dessa forma o uso de SOA deixa de estar concentrado em
benefícios técnicos e passa a incorporar também benefícios ligados ao negócio.
Num terceiro momento, a SOA é reconhecida como um ativo estratégico da
empresa, influenciando tanto a definição de novos produtos e processos internos, como o
relacionamento com as demais empresas que participam da cadeia produtiva.
Em paralelo a evolução do uso de SOA, espera-se que seu desenvolvimento seja
estruturado. Ao analisar a coluna Método e Governança, também na tabela 1, nota-se que
inicialmente um pequeno esforço é previsto para estabelecer elementos que permitam o
controle e a repetibilidade dos processos ligados ao desenvolvimento e manutenção de uma
SOA. Porém, com o ganho de maturidade, é esperado que sejam criados métodos e
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processos de governança específicos que sejam diretamente integrados às políticas
corporativas.
Importante ressaltar que os autores apresentam algumas considerações durante o
artigo: uma delas é que esse modelo de maturidade ainda pode ser enriquecido para apoiar
análises mais completas. Como exemplo o artigo incorpora uma terceira dimensão a esta
matriz, onde estariam critérios de avaliação como eficiência da infraestrutura, reuso,
composição de serviços e integração entre sistemas.
Tabela 1 – Modelo de maturidade de SOA
Modelo de maturidade de SOA
Nível de
maturidade

Visão SOA

Benefício e
Métricas

Relacionamento
com o negócio

Componentes Expectativa
Transparente
de software
de reuso;
para o negócio
com
Sem métricas
granularidade
fina

Inicial

Gerenciado

Definido

Gerenciado
Quantitativamente

Otimizado

Método
Pequenas
adaptações dos
métodos de
desenvolvimento
atuais

Fonte de
serviços

Governança

Maioria
derivados de
aplicações já
existentes

Políticas
básicas para
os serviços
abrangendo o
projeto

Arquitetura
Padronização Serviços
Métodos de
gerada a
de dados e
considerados
desenvolvimento
partir dos
recursos
parte do custo do de serviço
componentes
projeto
abrangendo o
existentes
projeto

Desenvolvimento
interno de
componentes de
software com
granularidade
fina

Políticas de
serviço
gerenciado
através de
monitoramento
de registros

Apoio a
Redesenho
Serviço
processos de de processos considerado
negócio
de negócio
durante o
levantamento de
requisitos

Método de
desenvolvimento
de serviço do
negócio

Possibilidade de
uso de recurso
externo definido
por
funcionalidade

Definição e
utilização de
políticas e
métricas

Arquitetura
de serviços
corporativos

Agilidade e
flexibilidade

Serviço
incorporado à
cultura da
empresa

Método de
desenvolvimento
de serviço
interno e externo
a empresa

“Enterprise
Service Bus”
para coordenar
serviços

Alinhamento
entre
governança de
TI e de
negócio

Arquitetura
adaptável

Sistemas
autônomos

Serviço
incorporado à
cultura da cadeia
de produção

Otimização do
método com
contribuições
das empresas
participantes da
cadeia de
produção

Integração
completa com a
cadeia produtiva
(Fornecedores e
Clientes)

Feedback das
políticas para
ajuste dos
resultados

Fonte: WELKE; HIRSCHHEIM; SCHWARZ (2011)
Outra consideração apresentada é a necessidade do estabelecimento de métricas
que permitam uma análise quantitativa da maturidade. Com isso, espera-se uma avaliação
mais precisa da maturidade de uma SOA, e também a comparação de diferentes
implantações a partir de uma referência comum.
Apesar das considerações apresentadas pelos autores, a proposta de modelo de
maturidade traz uma grande contribuição ao pontuar que a SOA deve passar por um
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processo de ganho de maturidade durante sua construção e que, ao longo desse processo,
é esperado que o interesse da SOA tenha como foco inicial questões técnicas e depois
evolua para tratar questões mais ligadas ao negócio.

2.3 Modelo de governança
Além do uso do modelo de maturidade como referência para orientar a implantação e
evolução de uma SOA, o processo de evolução demanda monitoramento e controle. Isso
porque essa evolução ocorre dentro de um longo período de tempo e envolve uma série de
decisões técnicas e de negócio, que precisam estar coerentes entre si, para promover o
melhor uso da arquitetura. Como exemplo de proposta já desenvolvida para promover esse
monitoramento e controle são analisados dois modelos de governança de SOA que
apontam uma gama de processos que lhes devem ser alvo. Esses modelos são
apresentados nos artigos do Open Group (2009) e Marks (2008).
Vale ressaltar que ambos os modelos de governança citados apresentam uma visão
mais ampla dos processos que devem estar presentes na gestão de SOA, contendo poucos
detalhes sobre políticas, métricas e responsáveis relacionados. Essa é uma característica
comum a outros modelos de governança, como governança corporativa ou de TI, pois, como
esses modelos são aplicados em diferentes contextos e apresentam uma diversidade de
interesses, culturas e níveis de maturidade, não seria razoável, nem produtivo, detalhar a
forma de realização de cada processo ou sua governança.
Em vista disso, os modelos de governança são desenvolvidos como modelos de
referência, para orientar o detalhamento dos processos que devem estar presentes na
gestão de um sistema que utiliza SOA e em sua governança. Dentre as questões que
devem ser observadas durante a governança, são importantes dois pontos: a necessidade
de definição de uma estratégia da SOA e o balanceamento entre controle, desempenho e
custo.
A partir da definição de uma estratégia da SOA, são estabelecidos os objetivos para
os quais a governança contribuirá para o cumprimento. Com tais objetivos, é possível
detalhar quais políticas e atividades são necessárias para o monitoramento e controle,
buscando com isso evitar uma governança muito rigorosa, que gere um esforço
desproporcional ao objetivo pretendido, ou o contrário, pouco rigorosa que deixe de ser
efetiva.
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Buscando promover o alinhamento com as estratégias definidas e o balanceamento
citado acima, os modelos de governança são divididos em duas partes. A primeira parte
elenca uma série de processos que deveriam ser alvo da governança de SOA. A segunda
propõem um ciclo contínuo de desenvolvimento a partir de iterações que permitem evoluir a
governança de acordo com o estado atual da SOA e atualizações da estratégia do negócio.
Como exemplo dessa organização é apresentado o modelo de governança do Open
Group (2009). Nesse caso os processos que devem ser alvo da governança são agrupados
em um modelo de referência de governança de SOA (SOA Governance Reference Model –
SGRM). Utilizando-se dessa referência, um ciclo contínuo de desenvolvimento chamado
método de vitalidade da governança de SOA (SOA Governance Vitality Method - SGVM),
tem como objetivo criar um processo de governança adaptado a um contexto de SOA
específico. A figura 3 apresenta a relação proposta pelo modelo do Open Group.
Figura 3 - Relacionamento entre SGRM e SGVM para criação e evolução de
processos de governança de SOA específicos

Fonte: GROUP (2009)
O presente trabalho se concentra em apresentar os modelos de referência que
agrupam os processos que devem ser alvo de governança, como é o caso do SGRM.
Assim, visa-se contextualizar o processo de priorização de projetos, alvo do interesse desse
trabalho.

2.3.1 Processos alvo da governança de SOA
Ambos os modelos de governança (GROUP, 2009; MARKS, 2008) apresentam
processos ligados ao planejamento, ao desenvolvimento e a manutenção de uma SOA.
Entre os ligados ao planejamento encontram-se processos responsáveis pela identificação
de demandas, priorização e seleção de projetos, financiamento e acompanhamento de
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resultados, monitoramento do nível de serviço do sistema, entre outros. Já em relação ao
desenvolvimento e manutenção de uma SOA, encontram-se processos responsáveis pela
identificação de serviços candidatos, decisão entre desenvolver ou adquirir um serviço,
publicação de serviços, controle de consumo, atualização e retirada de serviços, entre
outros.
Além dessa divisão, o modelo trazido pelo Open Group (2009) propõe uma divisão
entre serviço e solução, diferenciando-se com relação ao modelo proposto pelo Marks
(2008). Essa diferença se dá apenas na forma de apresentar os processos. A figura 4
apresenta a separação citada. Nesse caso, o modelo do Open Group trata o planejamento,
projeto e operação de um serviço, isolado da arquitetura composta por serviços para
atender uma demanda específica, o que esse modelo chama de solução.
Figura 4 – Processos alvo da governança de SOA

Fonte: GROUP (2009)
Outra diferença é o fato do modelo apresentado por Marks (2008) determinar os
processos que devem compor as capacidades equivalentes à gestão de portfólio e ciclo de
vida, também citados no modelo proposto pelo Open Group. Marks apresenta maior
detalhamento dos processos alvo da governança, por apontar mais um nível hierárquico,
que o modelo do Open Group.
Para contextualizar o processo de priorização de projetos para o desenvolvimento de
SOA, será utilizado o modelo de governança proposto por Marks (2008). Ele mantém a
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divisão entre os processos de planejamento e os processos de desenvolvimento e
manutenção de SOA, porém não separa em camadas diferentes a SOA dos serviços. Os
processos responsáveis pelo planejamento da SOA estão em uma camada com o nome
Governança do Modelo Operacional de SOA. Já os processos responsáveis pelo
desenvolvimento e manutenção de uma SOA estão em uma camada chamada Governança
do Ciclo de Vida do Desenvolvimento de SOA e Serviços. Além dessas camadas, o autor
propõem mais duas chamadas Governança Corporativa/Estratégica e Governança da
Tecnologia. A figura 5 apresenta as camadas descritas.
Figura 5 – Camadas de processos do Modelo de Governança de SOA

Fonte: Marks (2008)
Uma das camadas adicionais desse modelo é a que contém os processos de
governança corporativa/estratégica. Nela encontram-se processos mais abrangentes, que
fazem parte de modelos de governança de TI ou corporativa, porém que têm interface e
influenciam o processo de desenvolvimento de SOA. Como exemplo, é citado o processo de
planejamento estratégico de SOA, ressaltado como um requisito importante para a
governança de SOA, ou processo de aquisições técnicas, capaz de realizar, tanto
aquisições de equipamentos e software para desenvolvimento de uma SOA, como também
demais aquisições técnicas necessárias para a empresa.
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A outra camada refere-se a processos responsáveis pelo desenvolvimento e
manutenção da infraestrutura técnica, sobre a qual será desenvolvida a SOA. São
apontados, como responsabilidade desses processos, tanto a implementação e manutenção
de ambientes de desenvolvimento e produção quanto a promoção de condições de busca e
acesso a serviços tanto internos como externos à empresa.

2.3.2 Processo de Gestão da priorização de Projetos de SOA
O presente trabalho tem como foco o processo de priorização de projetos de SOA
citado no modelo de Marks como participante da camada de Governança do Modelo
Operacional de SOA. A figura 6 apresenta os processos que participam dessa camada
dando destaque para o processo citado.
Figura 6 – Processos participantes da camada Governança do Modelo Operacional
de SOA

Fonte: MARKS (2008)
É responsabilidade deste processo realizar a priorização e sequenciamento dos
projetos para o desenvolvimento dos componentes que constroem a SOA. O autor propõem
que essa priorização ocorra a partir da identificação dos potenciais benefícios e dos riscos
associados aos projetos.
Visando o sucesso do desenvolvimento da SOA, a partir desses projetos priorizados,
o sequenciamento tem como direcionador a realização, primeiro, dos projetos que
apresentam menor risco e maior benefício. Para isso, o autor propõe cinco classificações
geradas a partir da matriz apresentada na figura 7, são elas: Pilotos e Provas de Conceito
de SOA, Aplicações Reais de SOA, Implantações de SOA e Processos Referência,
Iniciativas Estratégicas de SOA e Anti iniciativas de SOA.
Os projetos classificados como Piloto e Prova de Conceito são candidatos a
ocorrerem durante as primeiras fases do ciclo de vida de uma SOA, quando ela apresenta
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pouca maturidade. Nesse momento, projetos de baixo risco e baixo benefício contribuem
para promover um ambiente de baixa complexidade para realizar testes.
Os projetos classificados como Implantações de SOA e Processos Referência são
candidatos a serem realizados inicialmente, com o intuito de consolidar padrões de
arquitetura e processos de desenvolvimento que servirão de referência para futuros
projetos. Por envolverem benefícios e riscos maiores que os projetos classificados como
Piloto, faz sentido a busca por padronização da arquitetura e utilização de processos mais
formais para lidar com a maior complexidade envolvida.
Figura 7 – Gráfico para priorização de projetos de SOA

Fonte: MARKS (2008)
Já os projetos classificados como Estratégias de SOA deveriam ocorrer em uma fase
mais avançada do ciclo de vida, quando é possível mitigar os riscos envolvidos e ampliar a
capacidade de geração de benefícios a partir do ganho de maturidade.
São classificadas como aplicações reais de SOA os projetos já concluídos. Eles
ocupam a área do gráfico superior, à esquerda pois, após a conclusão do projeto, a
arquitetura desenvolvida deve gerar os benefícios esperados e os riscos são minimizados
dado que as incertezas já foram eliminadas durante o processo de desenvolvimento da
SOA.
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Por último, estão os projetos classificados como Anti Iniciativas de SOA. Essa
classificação identifica os projetos que apresentam baixo benefício e alto risco associado.
Possivelmente esses projetos buscam atender requisitos e demandas que são melhor
atendidas por outras arquiteturas que não sejam SOA. Independente de qual arquitetura
melhor atende os requisitos esperados, ao realizar essa classificação evita-se utilizar SOA
em um contexto não propício, amenizando-se assim falhas no atendimento de requisitos,
perda de investimento e dificuldades de manutenção e evolução dessa arquitetura.
O autor apresenta essa proposta porém não é escopo do modelo de governança um
maior detalhamento do processo de identificação e quantificação dos potenciais benefícios
ou os riscos associados. É objetivo desse trabalho propor um processo que usa como
referência o método de análise arquitetural ATAM, QFD e FMEA para realizar tal priorização
com o detalhamento adequado que permita sua repetição em diferentes contextos.

2.4 Processos de priorização no contexto de SOA
Dois artigos propõem abordagens para o processo de priorização em um contexto de
SOA. Nesta parte do trabalho eles são analisados buscando-se destacar as principais
diferenças em relação à proposta da pesquisa: o Artigo de Hau et al. (2008) propõe critérios
para avaliar SOA como uma solução técnica adequada dado os requisitos necessários; já
Neves et al. (2012) propõe a adaptação do método AHP (Analytic Hierarchy Process) para
priorização de serviços buscando apoiar a escolha de quais devem compor uma SOA.
Hau et al. (2008) argumenta que a adoção e evolução de SOA deve considerar a
relação entre seu desenvolvimento e o custo, prazo e requisitos definidos pelo projeto. Eles
destacam que, caso SOA não represente a melhor arquitetura para atender o escopo, a sua
adoção pode acarretar em um prazo ou custo maior que o previsto. A priorização de projetos
de SOA busca evitar esse tipo de situação.
Mesmo sendo uma possível decisão estratégica do negócio, arcar com eventuais
custos adicionais para construção de uma SOA, por considerá-los investimentos que
permitem benefícios no longo prazo, a priorização de projetos de SOA continua relevante
para orientar seu ganho de maturidade.
A priorização de projetos de SOA de Hau et al. (2008) é feita com a avaliação de
critérios predefinidos a partir da identificação de características da SOA e benefícios
relacionados ao seu uso. As características são:

orientação a interface, padronização,

autonomia, modularidade e orientação ao negócio. Como benefícios são citados: redução de
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complexidade, agilidade, interoperabilidade e reuso. A partir desses conceitos e benefícios
foram identificados características dos projetos que são beneficiados pela SOA para o
atendimento do prazo e custo esperado. A tabela 2 apresenta o resultado da análise do
artigo.
Tabela 2 – Critérios definidos a partir de conceitos e benefícios de uma SOA
Característica da SOA

Orientação a Interface

Padronização

Autonomia e modularidade

Orientação ao negócio
Benefícios com uso de SOA

Redução da complexidade

Agilidade
Interoperabilidade
Reuso

Contribui para
 Projetos grandes
 Complexidade
 Risco de mudança de requisitos
 Times múltiplos
 Restrições de tempo
 Sistema novo (sem legado)
 Projetos grandes
 Complexidade
 Risco de mudança de requisitos
 Times múltiplos
 Restrições de tempo
 Tamanho do projeto
Contribui para
 Projetos grandes
 Complexidade
 Risco de mudança de requisitos
 Times múltiplos
 Restrições de tempo
 Ambiente dinâmico
 Expansão do domínio da aplicação
 Envolvimento de diferentes sistemas
 Escassez de especialistas
 Serviços compartilhados
 Cenários com multi canais

Fonte: HAU et al (2008)
O primeiro caso trata de uma empresa que busca reestruturar seu sistema de gestão
logística, que utiliza uma arquitetura que depende de um software cliente específico
instalado em cada terminal de acesso para se comunicar com o servidor, que consolida os
dados. Dada a necessidade de troca de informações de forma bidirecional entre empresas
para realizar as atividades de agendamento, emissão de ordem, planejamento e
monitoramento dos transportes, a arquitetura atual não apresenta as características de
interoperabilidade, adaptabilidade e capacidade para ser instalado adequadas para apoiar a
execução dessas atividades.
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A análise proposta se dá confrontando a descrição do cenário com os critérios
definidos, resultando em um parecer sobre sua aderência a SOA. Nesse caso citado, o
artigo apresenta como resultado que, dos doze critérios analisados apenas um não estava
aderente e um não possuía relevância no cenário. Por exemplo, o critério Expansão do
Domínio da Aplicação estava aderente ao uso de SOA dado que esse projeto pretende
apoiar um processo que depende da atuação de diversas empresas. O critério de
complexidade também foi aderente por envolver a integração de diferentes sistemas
presentes nestas empresas.
Foi classificado como não aderente o critério Sistema Novo (sem legados), por se
tratar de um sistema já em produção que terá sua arquitetura reestruturada. Com relação ao
critério de Restrição de Tempo, o cenário descrito não considera o tempo para conclusão do
sistema como um fator crítico. A tabela 3 traz o resultado consolidado da análise dos doze
critérios para esse cenário.
Tabela 3 – Resultado da análise do cenário B
Avaliação
-

+
+/+

Critério
Sistema Novo
(sem legado)

Observação
Sistema legado da empresa e das empresas
parceiras se mantém porém o sistemas de logística
para integrar todos os sistemas será novo
Projeto com orçamento multi milionário envolvendo
diversas áreas da empresa
Não é crítico
Interação entre diversas empresas

Projetos Grandes

+

Restrição de Tempo
Expansão do domínio da
aplicação
Complexidade
Risco de mudanças de
requisitos
Times múltiplos

+
+
+

Ambiente dinâmico
Sistemas diferentes envolvidos
Escassez de especialistas

+

Serviços compartilhados

+

Cenários com multi canais

+
+

Ambiente heterogêneo de empresas e sistemas
Logística é uma área dinâmica no momento
Implementação necessária nas diversas empresas
participantes
Logística é uma área dinâmica no momento
Sistemas heterogêneos
Especialistas internos a cada empresa porém sem
conhecimento dos sistemas externos
Serviços estarão disponíveis para todos as
empresas envolvidas
Aplicações para celular são consideradas como
requisito do projeto

+9

Fonte: HAU et al (2008)
O segundo caso, menos aderente a SOA, trata de um sistema de gestão de
mudanças em sistemas ERP fornecidos pela empresa SAP. O sistema é utilizado para
apoiar a execução das atividades envolvidas durante todas as etapas do processo,
coordenando desde o registro da necessidade de mudança até a implantação da
atualização no ambiente de produção. Devido à mudança dos requisitos, que passaram a
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demandar maior flexibilidade para apoiar modificações nos processos gerenciados, a
arquitetura do sistema será reestruturada para eliminar a necessidade de modificações
diretamente nas linhas de código.
A análise dos doze critérios resultou em quatro critérios aderentes a SOA, sete
critério não aderentes e um que não é representativo para o cenário. Como exemplo dos
critérios aderentes, os autores citam a expansão do domínio da aplicação e o envolvimento
de outros sistemas devido ao fato do projeto prever a integração de diferentes sistemas. Já
como não aderente, a análise considerou o projeto pequeno, com requisitos estáveis e
envolvendo uma equipe pequena, o que não justificaria a construção de uma SOA. A tabela
4 traz o resultado da análise.
Tabela 4 - Resultado da análise do cenário E (HAU et al., 2008)
Avaliação
+/+
+
+
+

-3

Critério
Sistema Novo
(sem legado)
Projetos Grandes
Restrição de Tempo
Expansão do domínio da
aplicação
Complexidade
Risco de mudanças de
requisitos
Times múltiplos
Ambiente dinâmico
Sistemas diferentes envolvidos
Escassez de especialistas
Serviços compartilhados

Cenários com multi canais

Observação
O sistema será novo porém o legado continuará
operando
Projeto pequeno com poucos envolvidos
Não é importante
Integração entre SAP e o novo sistema
Poucos sistemas com requisitos bem definidos
Baixa probabilidade
Apenas um time envolvido
Os sistemas irão se manter
Integração entre SAP e o novo sistema
Necessário especialistas no novo sistema e no SAP
Após a implantação o sistema poderá gerenciar
mudanças em outros sistemas além do SAP devido
a flexibilidade pretendida
Não é relevante

No final deste artigo, os autores levantam a necessidade complementar essa análise
com a ponderação do resultado com pesos para cada critério estabelecido. Outra
consideração presente no texto é o uso dos critérios em métodos de análises mais formais
como processo de análise hierárquica (Analytic Hierarchy Process – AHP) ou métodos de
análise de custo e benefício. Também foi destacado o fato dos critérios definidos não serem
mutuamente excludentes, um exemplo dessa característica é a repetição de observações
iguais em mais de um critério, o que, além de sugerir a revisão dos critérios, reforça a
consideração do uso de pesos.
A comparação da proposta apresentada acima com a abordagem desenvolvida na
presente pesquisa é feita a partir de três pontos: método proposto, critérios de análise e
relação com a governança de SOA.
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Quanto ao método proposto, os autores ao final do artigo sugerem que futuramente
os critérios definidos sejam utilizados como parte de um método de análise amplamente
utilizado, como AHP, evitando o desenvolvimento de um novo método que ainda demanda
testes e ganho de maturidade. Ao utilizar ATAM em conjunto com QFD e FMEA a
abordagem desenvolvida nesta pesquisa evita esse tipo de situação. Para os critérios de
análise, os autores ressaltam a necessidade de ponderação e a busca de critérios
mutuamente excludentes. Essa pesquisa pretende utilizar como referência de critérios os
atributos de qualidade definidos pela norma NBR ISO/IEC 9126-1. Os métodos QFD e
FMEA preveem a ponderação dos critérios de análise.
Sobre a relação com a governança de SOA, o artigo não contextualiza o processo
proposto em relação aos demais executados ao longo do desenvolvimento de uma SOA,
não sendo possível identificar o melhor momento de sua aplicação ou sinergias com outros
processos. Para evitar essa situação, essa pesquisa posiciona o processo desenvolvido em
relação aos demais processos participantes de um modelo de governança de SOA.
Já Neves et al. (2012) destaca a necessidade de alinhamento entre requisitos
técnicos e direcionadores do negócio para gerar os benefícios esperados ao selecionar
serviços que irão compor uma SOA. Para promover esse alinhamento o artigo propõem uma
adaptação do método AHP para consideração de fatores que representem a estratégia da
empresa durante a priorização desses serviços.
As principais adaptações feitas pelos autores foram a consideração de cenários, que
agrupam diferentes combinações de serviços para atendimento de um mesmo propósito, e a
adição de uma ponderação do resultado a partir da estratégia da empresa.
Conforme apresentado no artigo, o método AHP permite identificar a melhor opção
para atender o objetivo proposto dado os fatores analisados. No caso da análise de serviços
que irão compor uma SOA, os autores propõem a formação de grupos de serviços,
denominados cenários, que serão escolhidos em conjunto. Dessa maneira é possível avaliar
a melhor opção entre contratar todos os serviços necessários de um fornecedor único, ou
contratar de fornecedores diferentes. A figura 8 ilustra as possíveis combinações a serem
avaliadas. `
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Figura 8 – Cenários de implantação dos Serviços

Fonte: Neves et al (2012)
A outra adaptação realizada pelos autores foi ponderar os resultados, gerados
inicialmente a partir apenas dos fatores técnicos. Para isso foram atribuídos diferentes
pesos aos fatores analisados, buscando refletir em números a estratégia do negócio. Para
ilustrar a importância dessa ponderação, o artigo apresenta um caso onde o resultado inicial
é alterado após a ponderação.
Como proposto pela presente pesquisa, o artigo de Neves et. al. (2012) também usa
como referência um método já estabelecido e testado em diferentes aplicações. Porém em
relação à governança de SOA, observa-se uma diferença na abordagem. A intenção do
artigo de alinhar requisitos técnicos com a estratégia do negócio é através da seleção de
serviços que irão compor uma SOA. Apesar desse processo ser citado como um dos que
contribuem para esse alinhamento, é importante posicioná-lo frente aos demais processos
de governança.
O artigo propõe que durante o processo de priorização deve haver uma etapa de
seleção dos critérios de análise, porém não se dedica a estabelecer atividades que orientem
essa seleção, ou referências que promovam a qualidade dos critérios selecionados.

2.5 Referências usadas para proposta do processo de priorização
Para o desenvolvimento do processo de priorização de projetos de SOA foi usado
como referência o ATAM (Architecture Trade-off Analysis Method), QFD (Quality Functional
Deployment) e FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) para coleta e análise de
informações e o preenchimento da matriz de priorização proposta por Marks (2008). Além
dos métodos usados, é apresentado também a norma que estabelece atributos para análise
de qualidade de software (NBR ISO/IEC 9126-1, 2003).
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2.5.1 ATAM
Como descrito no artigo (KAZMAN; KLEIN; CLEMENTS, 2000) ATAM é um método
de análise que tem como objetivo identificar o resultado de decisões arquiteturais em
atributos de qualidade de um sistema.
A partir da análise de cenários de arquitetura frente a requisitos não funcionais,
priorizados a partir da estratégia do negócio, as atividades do ATAM permitem a
identificação de riscos, sensibilidades e tradeoffs. O uso do método possibilita avaliar e
comparar cenários de arquitetura de software desde as primeiras fases do ciclo do
desenvolvimento, mesmo sem medições realizadas diretamente no sistema analisado.
Como as primeiras fases do desenvolvimento comumente são dedicadas a
especificações, com elaboração de diagramas que detalham os requisitos e a arquitetura, as
análises durante esse início do ciclo de vida não devem gerar dados quantitativos precisos
do desempenho da arquitetura frente os requisitos não funcionais. Porém, o uso do ATAM
permite a identificação de tendências, apoiando processos de decisões arquiteturais desde
as primeiras fases do ciclo de vida. Essa característica reforça o uso do método como
referência para realizar o processo de priorização de projetos de SOA, pois ele permite
balancear a relação entre custo e esforço ou custo e desempenho por se adaptar à
quantidade de informações disponíveis.
Para realizar a análise descrita, o ATAM propõem nove passos que representam
reuniões nas quais estão definidos os objetivos, artefatos que devem ser produzidos e
participantes sugeridos. Os primeiros cinco passos são responsáveis por gerar as
informações e consolidá-las em artefatos que irão subsidiar o processo de análise que
ocorre durante os próximos quatro passos. Nesses últimos passos é analisado o
comportamento da arquitetura discutida inicialmente frente aos cenários de aplicação, sendo
possível constatar o atendimento aos atributos de qualidade priorizados de acordo com a
estratégia do negócio.
Ao longo dos nove passos os principais artefatos gerados são a árvore de
necessidades, que representa a decomposição da estratégia do negócio em atributos de
qualidade e posteriormente em métricas com metas definidas, os diagramas que
representam a arquitetura em análise e os cenários que serão usados para verificar o
comportamento da arquitetura. Ao final do processo existe a consolidação dos resultados
apontando a arquitetura que melhor atende os requisitos definidos, junto com os trade-offs,
risco, não riscos e sensibilidades associados.
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Sobre os participantes ao longo do processo de análise, o ATAM propõem uma
equipe multidisciplinar com representantes tanto das áreas que executam o processo que
utilizará o sistema em desenvolvimento como a equipe técnica responsável pelo
desenvolvimento e manutenção do sistema. Dessa maneira o ATAM busca trazer diferentes
visões durante a análise, contribuindo para um alinhamento entre as necessidades técnicas
e a estratégia do negócio.

2.5.1.1

Uso do ATAM para análise de SOA

Bianco, Kotermanski e Merson (2007) analisam o uso do ATAM para avaliação de
SOA, argumentando ser possível o uso do método sem a necessidade de propor uma
extensão para atender alguma deficiência identificada.
Além disso, outra contribuição do artigo é a identificação de aspectos relevantes
dessa arquitetura que orientam a elucidação dos requisitos não funcionais considerados
durante a análise. Como a arquitetura de um sistema pode ser avaliada a partir de uma série
de requisitos não funcionais, como interoperabilidade, recuperabilidade, modificabilidade,
adaptabilidade, entre outros, a análise exaustiva de todos os requisitos gera um esforço
desproporcional à contribuição para sua qualidade. Para atendimento do objetivo, de
identificar riscos, sensibilidades e tradeoffs durante a avaliação de uma arquitetura, é
importante definir quais requisitos não funcionais são relevantes para análise.
Os autores apontam como relevantes para avaliação de SOA aspectos ligados à
comunicação e integração de sistemas. Esses aspectos abrangem requisitos ligados à
comunicação entre sistemas, tipo de integração, uso de mecanismos de orquestração de
processos, forma de composição de serviços e o uso de protocolos criados especificamente
para SOA. Esses aspectos devem orientar a seleção de quais atributos de qualidade são
relevantes para avaliação da SOA de acordo com o contexto de aplicação.
Como exemplo, o tipo de comunicação entre sistemas é um dos aspecto que
demanda uma decisão arquitetural, envolvendo a avaliação de requisitos não funcionais
como interoperabilidade, comportamento em relação ao tempo, segurança de acesso,
adaptabilidade, entre outros. O uso do ATAM contribui para essa decisão arquitetural que
envolve, por exemplo, a decisão entre o uso de protocolos como SOAP, REST, ou o uso de
sistemas de mensagens como o IBM Websphere MQ ou o Microsoft MSMQ.
Bianco, Kotermanski e Merson (2007) detalham cada um dos aspectos relacionando
possíveis perguntas e requisitos não funcionais. Apresenta também artefatos utilizados
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durante o processo para documentar e avaliar a arquitetura. Por concentrar-se na avaliação
dos aspectos de comunicação e integração entre os sistemas, os cenários avaliados foram
documentados com descrições das características do sistema, casos de uso e diagramas de
bloco e sequência. O diagrama de bloco é usado para identificar os principais componentes
que constituem a SOA e a relação entre eles. O diagrama de sequência é usado para
detalhar um comportamento dinâmico relevante para a avaliação.
Essa abordagem desconsidera os detalhes da arquitetura de cada componente por
considerar ser mais relevante para a análise de SOA a relação entre os componentes, com
suas funcionalidades encapsuladas em serviços. Porém, caso necessário, isso não impede
que cada componente seja alvo de uma análise arquitetural em separado.
O artigo contribui para a presente pesquisa ao identificar: a possibilidade do uso do
ATAM para análise de SOA sem a necessidade de extensões; os aspectos relevantes que
orientam a definição dos requisitos não funcionais a serem avaliados e também artefatos
para descrição de cenários usados durante a análise.

2.5.1.2

Impactos da SOA em requisitos não funcionais

O artigo de O’Brien, Merson e Bass (2007) analisa como os conceitos usados para
construção de SOA, como modularidade, baixo acoplamento, transparência de localidade,
entre outros, interferem no desempenho de requisitos não funcionais em uma SOA.
Nesse artigo é analisado o comportamento de uma série de requisitos não
funcionais, como interoperabilidade, confiabilidade, disponibilidade, usabilidade, segurança,
comportamento

em

relação

ao

tempo,

escalabilidade,

capacidade

de

extensão,

adaptabilidade, testabilidade, capacidade de ser auditado, capacidade para ser instalado e
modificabilidade. Para cada requisito não funcional, os autores apresentam, primeiro, uma
descrição breve sobre a definição do requisito e em seguida as características da SOA que
impactam o requisito.
No caso da análise sobre interoperabilidade, SOA permite um bom desempenho
devido ao encapsulamento das funcionalidades de vários sistemas que a podem compor,
permitindo que sejam acessados independentemente da tecnologia utilizada para seu
desenvolvimento. Essa interoperabilidade depende do uso de protocolos como SOAP,
WSDL, REST, entre outros.
Assim como apresentado acima, o artigo analisa todos os requisitos citados,
identificando o impacto da SOA em cada um deles. Como forma de resumir o resultado da
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análise, o artigo propõe uma tabela (tabela 5) onde são apresentados os resultados de cada
avaliação identificado por cores. A cor verde significa que já existem mecanismos de
software maduros, que permitem um bom desempenho do requisito. A cor amarela significa
que já

existem

mecanismos

de

software,

porém que

ainda demandam

maior

desenvolvimento. Por último, a cor vermelha significa que ainda não existem mecanismos
de software que permitam um bom desempenho do requisito analisado.
Pode-se analisar que o incremento do desempenho dos requisitos não funcionais
identificados pela cor verde apresenta tradeoffs como os classificados com a cor vermelha e
amarela. Por exemplo, segurança na troca de informações, controle do desempenho do
sistema para responder dentro do tempo esperado, facilidade de instalação e auditoria são
requisitos não funcionais que são impactados negativamente em uma SOA com alta
interoperabilidade e modificabilidade.
Tabela 5 – Impacto da SOA em requisitos não funcionais
Requisito não funcional

Classificação

Interoperabilidade

Verde

Confiabilidade

Amarelo

Disponibilidade

Amarelo

Usabilidade

Amarelo

Segurança

Vermelho

Comportamento em relação ao tempo

Vermelho

Escalabilidade

Amarelo

Capacidade de extensão

Verde

Adaptabilidade

Amarelo

Testabilidade

Vermelho

Capacidade de ser auditado

Vermelho

Capacidade para ser instalado

Amarelo

Modificabilidade

Verde
Fonte: O’BRIEN; MERSON; BASS (2007)

Dada a necessidade de lidar com tradeoffs inerentes a SOA, e de realizar a
governança da evolução dessa arquitetura, controlando tanto o seu planejamento como o
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seu desenvolvimento, a priorização de projetos contribui para essa evolução, evitando a
realização de projetos com riscos difíceis de serem mitigados, e priorizando os com maior
benefício relacionado aos objetivos do negócio. O ATAM mostra-se coerente como um
método de referência para a priorização de projetos por identificar riscos, não riscos, e
tradeoffs associados aos projetos. Por ser um método já testado e permitir análises desde
de as primeiras fases do desenvolvimento, ele contribui para orientar as decisões
arquiteturais, evitando a opção por uma arquitetura que possa gerar futuros problemas de
atendimento a requisitos ou de evolução do sistema.
Como parte do processo de priorização de projetos de SOA realiza-se com o
preenchimento da matriz de priorização proposta por Marks (2008), a pesquisa desenvolveu
um processo específico que usa como referência o método ATAM e mais dois métodos
adicionais, QFD e FMEA, que serão apresentados a seguir.

2.5.2 QFD
O método QFD (Quality Function Deployment) tem como objetivo estabelecer a
relação entre as necessidades dos clientes em requisitos técnicos ao longo do processo de
desenvolvimento e produção, buscando promover que o resultado final produzido possua a
qualidade adequada para promover a satisfação do cliente (CHAN; WU, 2002).
De acordo com o breve histórico apresentado por Chan e Wu (2002) o QFD tem
origem no Japão na década de 70 dentro de um contexto de pesquisa relacionado ao
controle de qualidade total (Total Quality Control) na indústria de manufatura. Nessa época
pesquisadores japoneses além de estudarem o controle e melhoria do processo produtivo,
passaram a estudar também formas de melhorar o processo de desenvolvimento de
produtos, visando tratar potenciais ameaças à qualidade durante a fase de desenvolvimento,
permitindo assim que a produção tenha início com maior maturidade.
Com o sucesso obtido em indústrias japonesas, esse método sofreu uma expansão
geográfica e uma ampliação do escopo de aplicação. Houve uma assimilação dos métodos
relacionados à pesquisa sobre controle de qualidade total primeiramente pelas indústrias
norte americanas e depois nos demais países ocidentais (CHAN; WU, 2002).
Durante essa expansão, além da aplicação para controle de qualidade ao longo do
desenvolvimento de produtos, o QFD se mostrou um método flexível, sendo aplicado para
outros fins. Revisões da literatura acadêmica apontam aplicações e extensões do método
para auxiliar, por exemplo, a definição de estratégia empresarial, priorização de etapas de
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desenvolvimento, desenvolvimento de serviços, sendo aplicado em diferentes ramos da
indústria (CARNEVALLI; MIGUEL, 2007; CHAN; WU, 2002).
O principal artefato utilizado durante a aplicação do QFD é a matriz da qualidade que
relaciona a qualidade exigida no produto com as especificações técnicas que buscam
atender essas necessidades. A partir da priorização e relacionamento da qualidade exigida
em relação as especificações técnicas, a matriz da qualidade permite identificar em uma
escala relativa quais dessas especificações técnicas mais contribuem para a qualidade que
irá promover a satisfação do cliente.
Além da matriz da qualidade, que é destacada em diversos artigos por ser o principal
artefato do QFD, Carnevalli e Miguel (2007) destacam a importância das demais atividades
que orientam o seu preenchimento, como é o caso da definição e priorização das
necessidades do cliente e os desdobramentos da matriz da qualidade ao longo do
desenvolvimento do produto.
No caso do desenvolvimento de produtos é proposto o desdobramento de quatro
matrizes da qualidade (LIU, 2000), que acompanham vão desde a identificação dos
requisitos até o controle do processo produtivo. Nesse contexto, a primeira matriz relaciona
as necessidades do cliente com as especificações técnicas do produto. A seguir, a próxima
matriz relaciona essas especificações com as características dos componentes. A partir
dessa segunda matriz, são feitos mais dois desdobramentos, um para identificar as
principais operações de produção e depois para identificar os principais requisitos durante
essas operações. A figura 9 apresenta a sequência descrita.
Figura 9 - Desdobramento de matrizes da qualidade para desenvolvimento de
produto

Fonte: LIU (2000)
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O mesmo raciocínio de desdobramento é válido ao aplicar o QFD para o
desenvolvimento de software. Para contextualizar a proposta de uso do QFD por essa
pesquisa, foi usado como referência a sequência de desdobramentos proposta por Liu
(2000) e (HAN et al., 1998). A primeira proposta possui um paralelo mais direto com o
desenvolvimento de produto, apoiando desde o relacionamento entre as necessidades do
cliente com as especificações técnicas até a etapa de controle do processo de
desenvolvimento do software. Complementar a essa sequência, Han et al. (1998) propõem
três desdobramentos, tendo início com os fatores concorrenciais, passando pela estratégia
da empresa, terminando com a relação entre os fatores críticos para o sucesso e

as

características do sistema de informação.
Buscando uma integração entre as duas propostas, pode-se considerar a última
matriz proposta por Han et. al. equivalente à primeira matriz proposta por Liu. Com essa
integração cria-se uma sequência com cinco desdobramentos, acompanhando desde a
definição da estratégia da empresa até o controle do desenvolvimento do software para
atender os objetivos definidos. A figura 10 apresenta a sequência integrada.
A proposta dessa pesquisa utiliza o QFD para relacionar os requisitos dos clientes
com as especificações técnicas da arquitetura da SOA, equivalente a matriz que integra as
duas abordagens apresentadas de desdobramento.
Figura 10 – Sequência de desdobramentos integrada

2.5.3 FMEA
FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) é um método de análise para identificação
e tratamento de riscos através da identificação de potenciais modos de falha, causa e efeito
dessas falhas. Após a identificação dos riscos, é realizada a priorização através do produto
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dos índices de severidade, ocorrência e capacidade de detecção da falha, resultando em um
índice de criticidade para cada risco. Os riscos mais críticos são alvo de um plano de ação
que busca reduzir esse índice, aumentando a confiabilidade do produto.(MÁRCIO;
FERNANDES, 2006). Todas essas informações são registradas em uma matriz de risco
definida pelo método.
O desenvolvimento desse método tem início na década de 60 dentro do programa
espacial norte americano e foi mais amplamente difundido no final da década de 70 com a
indústria automobilística, ligado ao contexto de pesquisa relacionado ao controle de
qualidade total, principalmente na indústria de manufatura. Nesse contexto, além do
aprimoramento da estrutura dos dados e cálculos da análise, foram detalhados também a
sequência de atividades e os tipos de FMEA necessários para apoiar o ciclo de vida de um
produto. Similar a intenção do QFD, o FMEA também propõem a identificação e tratamento
de riscos desde as fases iniciais do desenvolvimento do produto. Primeiro, através do FMEA
de sistema, busca-se tratar riscos do modelo conceitual do produto. Como próximo passo é
realizado o FMEA de componentes, visando tratar falhas das partes que compõem o
produto. Por fim é feito o FMEA de processo, para evitar falhas durante o processo
produtivo.
Mesmo tendo sido criado para apoiar o processo de desenvolvimento de produtos na
indústria de manufatura, existem experiências de aplicação do FMEA para análise de riscos
durante o ciclo de vida de software. Um exemplo de aplicação relevante para o contexto da
pesquisa é o método SARA (Software Architecture Reliability Analysis) apresentado por
Tekinerdogan et. al. (2008) que utiliza FMEA para análise de confiabilidade de arquitetura
de software. Um paralelo com o FMEA aplicado ao desenvolvimento de produto, esse
método realiza a análise da confiabilidade do conceito da arquitetura do software, similar ao
objetivo do FMEA de sistema.
Tanto no desenvolvimento de produtos, como de software, o FMEA promove o ganho
de confiabilidade do resultado final, porém isso não significa que as qualidades esperadas
pelo cliente estejam satisfeitas. Por conta disso, existem pesquisas que integram QFD com
o FMEA, promovendo o desenvolvimento e a confiabilidade das qualidades esperadas pelo
cliente (FRANKA et al., 2012; MÁRCIO; FERNANDES, 2006).
Na integração proposta por Márcio e Fernandes (2006) o resultado da priorização
dos requisitos gerados ao final do QFD é utilizada como dado de entrada da análise FMEA.
Dessa maneira a priorização é reutilizada durante o processo de priorização dos riscos,
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promovendo que as ações para a redução da criticidade se concentrem em componentes
mais relevantes para a qualidade final esperada pelo cliente. Nessa integração os
desdobramentos de ambos os métodos continuam válidos e são integrados, sendo que para
cada nova matriz da qualidade gerada pelo QFD é originada também uma nova análise
FMEA. Esse modelo de integração é utilizado como referência para o desenvolvimento do
processo alvo dessa pesquisa.

2.5.4 Modelo de qualidade NBR ISO/IEC 9126-1
A Norma NBR ISO/IEC 9126-1 define atributos e subcaracterísticas da qualidade a
fim de orientar a definição das características da qualidade necessárias para satisfazer as
expectativas do cliente. Esses atributos podem ser usados em diversas atividades
relacionadas ao ciclo de vida de um software, desde a definição e avaliação de requisitos
durante as fases iniciais do ciclo de vida, até atividades posteriores, como seleção de
softwares comerciais ou definição de testes para aceitação de produtos desenvolvidos.
Para avaliar a qualidade do software a norma estabelece três diferentes contextos da
qualidade: interna, externa e em uso. Esses contextos em conjunto promovem a qualidade
esperada para satisfazer o cliente durante o uso. A qualidade interna diz respeito ao
desenvolvimento e construção do software, características do código fonte, diagramas,
documentos e demais artefatos utilizados durante esse processo. A qualidade externa avalia
o comportamento do software durante sua execução, tipicamente através de medições dos
resultados gerados em um ambiente controlado específico para testes. Já a qualidade em
uso diz respeito a experiência do usuário utilizando o software no contexto esperado.
A norma estabelece uma serie de atributos e subcaracterísticas da qualidade
específicos para cada contexto de análise. Dado o escopo da pesquisa, foram usados os
atributos relacionados a qualidade interna e externa apresentados na figura 11. A figura
apresenta os seis atributos em forma de colunas com suas respectivas subcaracterísticas
abaixo. Além disso, a norma destaca também não ser possível na prática avaliar todas as
subcaracterísticas, por representar um grande esforço que não gera ganho significativo de
qualidade no resultado da análise. Isso torna necessária identificação de quais
subcaracterísticas são relevantes para cada contexto de análise.
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Figura 11 – Atributos e subcaracterísticas da qualidade

Fonte: NBR ISO/IEC 9126-1 (2003)
O processo desenvolvido atua na determinação das subcaracterísticas da qualidade
externa que devem ser analisadas para promover a satisfação dos objetivos que orientaram
a adoção de SOA. Além disso o processo realiza a avaliação da qualidade interna da
arquitetura proposta visando promover a qualidade externa esperada. Complementar as
demais referências de processos citadas anteriormente, o uso de critérios de qualidade
definidos por norma contribui por definir critérios mutuamente excludentes e com
abrangência de diferentes quesitos.
Além disso, ao fazer uso de critérios definidos por norma, cria-se uma dinâmica que
permite a incorporação de revisões da norma para melhoria da aplicação do processo
proposto. Exemplo disso é a norma NBR ISO/IEC 25010 que revisa a norma usada nessa
pesquisa. Como essa revisão mantém o conceito dos contextos de qualidade interna,
externa e em uso, incorporando alguns atributos e respectivas subcaracterísticas da
qualidade, ela não prejudica o uso feito da norma anterior nessa pesquisa.
O fato da pesquisa usar como referência uma norma que já possui uma revisão
publicada contribui para exemplificar o benefício do uso de critérios definidos por norma e
não impede que durante a aplicação do processo seja verificado se novas revisões
incorporaram melhorias que contribuem para a análise.
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3 ABORDAGEM PARA PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS DE SOA
Abaixo apresenta-se o processo de priorização de projetos de SOA desenvolvido
nessa pesquisa. Primeiro é feita sua contextualização frente aos demais processos
presentes no modelo de governança de Marks(2008), identificando: as principais
informações usadas como “entrada”, suas origens esperadas e potenciais processos que
usariam o resultado final da priorização. Seguinte a isso, é feita a apresentação do processo
em si, com o detalhamento das atividades previstas e os principais artefatos gerados.

3.1 Principais entradas e resultados do processo de priorização
De acordo com a divisão em camadas definida pelo modelo de governança de
Marks(2008), o processo de priorização de projetos de SOA faz parte da camada
Governança do Modelo Operacional de SOA. Os processos nela inseridos são responsáveis
pelo planejamento e gestão das atividades para o desenvolvimento da arquitetura, buscando
promover o atendimento dos objetivos que fomentaram a sua adoção.
A maior parte das informações usadas durante a priorização são originadas em
processos pertencentes a camada de Governança Corporativa / Estratégica, responsável
por definir os objetivos do negócio. Como a priorização deve ser balizada pelos objetivos da
empresa, tanto a estratégia do negócio, de TI e da SOA, como os requisitos e casos de uso
são informações importantes durante a priorização por orientar a definição das qualidades
esperadas do sistema. Além disso, para ter um entendimento da situação atual da empresa,
são analisados o processo de negócio, o organograma, os projetos já definidos e o resultado
dos projetos anteriores. Complementar a essas informações, a priorização também analisa a
arquitetura atual e futura, que tem a origem prevista no processo de Arquitetura Corporativa
de SOA. A figura 12 apresenta as duas camadas citadas, marcadas com cores de fundo
diferentes, e as interfaces entre os processos identificadas pelas setas.
A priorização dos projetos de SOA tem início com o a priorização do
desenvolvimento dos componentes que são agrupados para formarem o escopo dos
projetos, buscando controlar riscos durante o desenvolvimento e antecipar a realização de
benefícios.
Diversos processos previstos no modelo de governança são potenciais interessados
no resultado da priorização, as setas que indicam o resultado do processo de priorização na
figura 12 os identificam. Como exemplo, a priorização pode ser usada no processo de
Gestão de Requisitos e Demandas de Serviços para determinar o foco adequado durante
atividades das equipes responsáveis por esse processo. A mesma relação existe também
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com atividades mais gerenciais, por exemplo, a priorização pode ser usada pelo processo
de Gestão do Financiamento e Orçamento para o planejamento de compras, contratos e
fluxo de caixa.
Figura 12 – Relacionamento do processo de priorização com demais processos do
modelo de governança

Finalizado o posicionamento deste processo em relação aos demais citados no
modelo de governança de Marks (2008), a seguir são apresentados detalhes sobre as
atividades e artefatos previstos no processo de priorização aqui desenvolvido.

3.2 Detalhamento do processo de priorização de projetos de SOA
A abordagem desenvolvida define um processo que tem como objetivo a construção
da matriz de priorização para subsidiar análises que permitem a definição da priorização de
projetos de SOA. A abordagem proposta usa como referência o método de análise
arquitetural ATAM e os métodos QFD e FMEA para geração das informações necessárias
para a construção da matriz de priorização.
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Os passos do ATAM são usados como principal sequência de atividades, sendo
divididos em três etapas que marcam os principais momentos do processo: Definição do
contexto da análise, Análise da arquitetura e Consolidação dos resultados. Ao longo dos
passos, além da árvore de necessidades já prevista pelo ATAM, também é gerada a matriz
da qualidade proposta pelo QFD e a matriz de riscos proposta pelo FMEA, como forma de
estruturar e documentar as informações necessárias para compor a matriz de priorização. A
Matriz de priorização organiza os componentes em três camadas conforme a proposta de
Erl (2008), sendo que em cada camada os serviços são posicionados de acordo com o
benefício e risco associado.
A figura 13 apresenta o fluxo esquemático que serve de base para a apresentação
do processo, que é descrito com mais detalhe nos tópicos a seguir. O exemplo dos artefatos
gerados são apresentados durante o exemplo de aplicação descrito no capítulo quatro e
também no Anexo A.
Figura 13 – Fluxo esquemático do processo de priorização de projetos de SOA

3.2.1 Definição do contexto da análise – 1ª Etapa
A primeira etapa reúne e comunica informações sobre o contexto da análise que
servem de base para orientar a priorização dos componentes de SOA durante a fase
seguinte.
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Em um processo de governança de SOA maduro, as informações sobre o contexto
da análise deveriam ser originadas nos demais processos presentes na governança,
conforme descrito na figura 12, e apresentadas durante essa primeira etapa. Porém, caso as
informações não tenham sido geradas até o momento, é possível aproveitar essa
oportunidade para defini-las, pois serão úteis na etapa de Análise da arquitetura.
Apresentar o Processo de Priorização – 1º Passo
Dando início ao processo, o primeiro passo prevê uma apresentação do método de
análise para os participantes visando esclarecer a sequência de atividades, principais
artefatos e objetivo final.

Artefatos
Nesse primeiro passo o principal artefato é um material de apoio para a realização da
primeira reunião. O diagrama da figura 13, anteriormente apresentada, é um exemplo de
material para apoiar essa atividade.
Apresentar Direcionadores do Negócio – 2º Passo
O segundo passo tem como objetivo apresentar o contexto atual da empresa, os
direcionadores de negócio e os atributos de qualidade priorizados de acordo com esses
direcionadores. Como parte do contexto atual da empresa, é esperado que se apresente um
breve histórico, suas vantagens competitivas e quem são os principais tomadores de
decisão. Já sobre os direcionadores do negócio, é esperado que se apresente a estratégia
atual do negócio, da área de Tecnologia da Informação (TI) e se esclareçam as restrições
técnicas e do negócio (KAZMAN; KLEIN; CLEMENTS, 2000).
Durante esse passo também é feita a tradução das estratégias e restrições em
atributos e subcaracterísticas da qualidade, representando os requisitos não funcionais que
devem ser atendidos. Com base no artigo (O’BRIEN; MERSON; BASS, 2005), o processo
divide as subcaracterísticas da qualidade definidas pela norma NBR ISO/IEC 9126-1 entre
as que representam benefícios, por apresentarem bom desempenho com adoção de SOA, e
as que representam riscos, pelo fato da SOA ter dificuldade em atender metas de qualidade
mais rigorosas.
A tabela 6 detalha a divisão das subcaracterísticas entre benefícios e riscos. As
subcaracterísticas da qualidade devem selecionadas de acordo com a relevância para os
objetivos do negócio, e classificação entre prioridade alta, média e baixa.
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Tabela 6 – Classificação das subcaracterísticas da qualidade em benefícios e riscos
Benefícios
Subcaracterísticas da Qualidade (ISO/IEC 9126-1)

Característica da SOA
Interoperabilidade entre funcionalidades
disponíveis em diferentes sistemas,
desenvolvidos em diferentes linguagem,
respeitando padrões de comunicação

Interoperabilidade

Modificabilidade

Modificações na composição de serviços ou
internas ao serviço, controlando o impacto
na sua interface e funcionalidade, são
cenários previstos pela SOA

Capacidade para substituir

Respeitando as funcionalidades e interfaces
esperadas, serviços podem ser substituídos
sem impacto para operação do sistema

Riscos
Subcaracterísticas da Qualidade (ISO/IEC 9126-1)

Segurança de acesso

Comportamento em relação ao tempo

Característica da SOA
Apesar de existirem padrões que tratam o
temas, metas rigorosas de segurança de
acesso exigem um atenção maior para
detalhamento para tratar temas como
criptografia e autenticação.
Comportamento em relação ao tempo pode
ter desempenho fora do esperado devido a
latência da rede, busca por serviços e tempo
para decodificação das mensagens trocadas
entre serviços

Testabilidade

Teste de funcionalidades na SOA pode ser
impactado negativamente dado a possível
complexidade devido a distribuição dos
recursos pela internet

Analisabilidade

Análise de “ponta-a-ponta” de eventos em
uma SOA pode ser prejudicada devido à
dificuldade de acesso a informações
distribuídas entre diferentes sistemas pela
internet

Estabilidade

A dispersão de recursos em diferentes
serviços disponíveis na internet pode
adicionar complexidade para garantir
estabilidade e disponibilidade do sistema

Conformidade relacionada à usabilidade

Um baixo desempenho com relação ao
tempo de resposta do sistema pode gerar
problemas de usabilidade
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Artefatos
Os principais artefatos gerados durante esse passo do processo são: a apresentação
dos direcionadores do negócio e a seleção e priorização das subcaracterísticas da
qualidade de acordo com a estratégia da empresa.
Para apresentar o contexto da empresa é sugerida a elaboração de uma
apresentação que contenha pelo menos os tópicos: breve histórico, estratégia do negócio,
estratégia de TI e tomadores de decisão. Sobre a documentação dos tomadores de decisão
é sugerida a matriz de responsabilidades RACI, que identifica o papel de cada participante a
partir da classificação entre: Responsável, Aprovador, Consultado e Informado. Um exemplo
da matriz de responsabilidades é apresentada na tabela 7.
Tabela 7 - Matriz de responsabilidades RACI

Participante 1

R

A

X

X

Participante 2

C

I

X

Sobre as subcaracterísticas da qualidade esperadas da SOA, é sugerida a
apresentação do resultado da seleção e priorização a partir de uma estrutura hierárquica,
conforme a apresentado na figura 14. Essa estrutura tem como início as estratégias e
restrições relevantes do negócio, sendo desdobrado em atributos e subcaracterísticas da
qualidade. Por fim é feita a priorização das subcaracterísticas definidas.
Figura 14 - Priorização dos atributos e subcaracterísticas da qualidade

Apresentar arquitetura proposta – 3º Passo
O terceiro passo consiste em apresentar a arquitetura atual do sistema e a
arquitetura futura que será alvo da análise. Para contextualizar a apresentação da
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arquitetura, com seus componentes de software, infraestrutura física e integrações, é
esperada a apresentação do processo de negócio e principais casos de uso. Complementar
a isso, é previsto também a apresentação do comportamento dinâmico do sistema para
atender os principais casos de uso, a identificação de riscos e dos principais casos de
mudança do contexto de aplicação.

Artefatos
Sobre a apresentação do processo de negócio é importante identificar as principais
entradas, atividades e resultados do processo. É sugerido o uso do diagrama IDEF0 (PUBS,
1993) para essa documentação, porém essa não é a única forma, sendo possível o uso de
outros diagramas para o mesmo fim.
Para a apresentação da arquitetura do sistema é necessário identificar quais visões
são relevantes para o público e para o propósito da análise. No caso da análise de SOA é
importante avaliar a modularidade do sistema e verificar o acoplamento e a comunicação
entre os componentes. Os diagramas de componentes e de sequência definidos pela UML
são referências iniciais para atender esse objetivo (BIANCO; KOTERMANSKI; MERSON,
2007).
Uma vez apresentada a arquitetura futura do sistema deve ser a classificação dos
componentes entre as camadas de Tarfas,Entidades e Utilitários conforme proposto por Erl.
Sobre a identificação dos riscos sugere-se a montagem de um texto que contenha a
potencial falha, o efeito causado e o resultado obtido após a falha.
Analisar a arquitetura proposta – 4º Passo
O quarto passo tem como objetivo analisar o relacionamento entre os atributos de
qualidade e os componentes da arquitetura, visando identificar quais componentes são
responsáveis por promover a qualidade esperada. Nesse momento, caso seja identificada a
necessidade de adição de novos componentes para atender os atributos de qualidade
definidos, é possível refinar a arquitetura do sistema.
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Artefatos
Os principais artefatos gerados durante esse passo são os diagramas da arquitetura
proposta atualizados a partir da análise realizada. Essa atualização além de poder conter
novos componentes não identificados anteriormente, pode conter também anotações que
registram o relacionamento dos componentes com as subcaracterísticas da qualidade.

3.2.2 Análise da arquitetura – 2ª Etapa
Terminada a definição do contexto da análise, na nova etapa as atividades dos
próximos passo são separadas em duas frentes, benefícios e riscos, cada uma ligada a um
dos eixos da matriz de priorização (MARKS, 2008).
Gerar árvore de necessidades e detalhamento dos riscos – 5º Passo
No quinto passo são detalhadas e priorizadas as metas de qualidade e os riscos
associados a arquitetura proposta. Para o detalhamento das metas são estabelecidas
métricas e valores para cada subcaracterísticas da qualidade, permitindo que sejam
verificadas futuramente. O cumprimento dessas metas representa a criação de condições
para realizar os benefícios com a adoção de SOA.
Essas metas são documentadas de forma hierárquica, estendendo o artefato gerado
durante o segundo passo quando são apresentados os direcionadores do negócio. Com isso
é criado o artefato proposto pelo ATAM chamado árvore de necessidades, que tem como
ponto inicial os direcionadores e restrições do negócio e organiza de forma hierárquica o
desdobramento até as metas de qualidade. Depois desse detalhamento, é feita a priorização
das metas entre baixa, média e alta de acordo com os direcionadores do negócio.
Sobre o detalhamento e priorização dos riscos, para cada atributo de qualidade são
identificados os modos de falha, causa e efeito da falha, seguindo o método FMEA,
construindo assim a matriz de risco. Após esse detalhamento, para cada linha da matriz é
definido o grau de severidade, ocorrência e detecção, sendo possível calcular o índice de
criticidade para priorização dos riscos.

Artefatos
Sobre o detalhamento das metas de qualidade, o principal artefato gerado é a árvore
de necessidades, que organiza de forma hierárquica o desdobramento dos direcionadores
do negócio em metas das subcaracterísticas da qualidade. Durante a construção desse
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artefato é importante observar se as metas estabelecem métricas que possam ser
verificadas futuramente. A figura 15 apresenta um exemplo desse artefato.
Figura 15 – Estrutura da árvore de necessidades

A priorização das subcaracterísticas e metas da qualidade devem ser feitas com a
classificação entre baixa, média e alta. É associado o valor nove à priorização alta, três à
média e um à baixa. Com isso, o valor final da priorização é o produto da priorização da
subcaracterística e da meta definida.
O detalhamento e priorização dos riscos é feito usando a matriz de riscos proposta
pelo FMEA. A partir das subcaracterísticas selecionadas como risco na etapa anterior, os
riscos são detalhados identificando os modos de falha, efeitos e causas que podem impactar
negativamente o cumprimento das metas. Esses riscos são priorizados de acordo com os
índices de severidade, ocorrência e detecção.
Para a definição dos índices de severidade, ocorrência e detecção a pesquisa
propõem o uso dos critérios adaptados a partir de McDermott et. al (2009). Apesar de usar
como referência critérios ligados a indústria automobilística é possível convertê-los para
análise do desenvolvimento de software. As tabelas a seguir apresentam a escala de uma a
dez para cada um dos índices citados.
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Tabela 8 - Critérios avaliação do índice de severidade
Critérios para avaliação do índice de severidade
Efeito
Falha no
atendimento da
segurança,
requisitos ou
normas
regulatórias
Perda ou
degradação das
funções primárias

Perda ou
degradação das
funções
secundárias

Incômodo

Sem efeito

Critério: Severidade do efeito no sistema
Potencial modo de falha afeta a segurança durante a operação do sistema e/ou provoca o
não atendimento de normas regulatórias sem alertar o usuário

p
10

Potencial modo de falha afeta a segurança durante a operação do sistema e/ou provoca o
não atendimento de normas regulatórias alertando o usuário

9

Interrupção de funções primárias do sistema (sistema sem funcionamento, porém sem
afetar a segurança ou normas regulatórias)

8

Degradação de funções primárias sistema (sistema em funcionamento, porém com um
desempenho reduzido)

7

Interrupção de funções secundárias sistema (sistema em funcionamento, porém com
funções de usabilidade, recuperação de falhas, entre outras interrompidas)

6

Degradação das funções secundárias do sistema (sistema em funcionamento, porém com
funções de usabilidade, recuperação de falhas, entre outras com desempenho reduzido)

5

Degradação de subcaracterísticas da qualidade com baixa relevância percebida por 75%
dos usuários
Degradação de subcaracterísticas da qualidade com baixa relevância percebida por 50%
dos usuários
Degradação de subcaracterísticas da qualidade com baixa relevância percebida por 25%
dos usuários
Efeito não perceptível

4
3
2
1

Tabela 9 - Critérios para avaliação do índice de ocorrência
Critérios para avaliação do índice de ocorrência
Classificação da
falha
Muito Alta

Critério: Ocorrência da causa (Falhas/operação)

Índice

Maior ou igual 1 em 10

10

Alta

1 em 20

9

Alta

1 em 50

8

Alta

1 em 100

7

Moderada

1 em 500

6

Moderada

1 em 2.000

5

Moderada

1 em 10.000

4

Baixa

1 em 100.000

3

Baixa

1 em 1.000.000

2

Muito Baixa

Falha eliminada devido ao controle preventivo

1
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Tabela 10 - Critérios para avaliação do índice de detecção
Critérios para avaliação do índice de detecção
Oportunidade de detecção

Critério: Capacidade de detecção e controle da falha

Índice

Sem oportunidade de detecção

Ausência de controles para detecção da falha

10

Baixa detecção antes e após a falha
Detecção após conclusão do
desenvolvimento
Detecção após conclusão do
desenvolvimento
Detecção após conclusão do
desenvolvimento

9

Detecção através da análise do projeto

Mecanismos de detecção falhos
Mecanismo de detecção durante testes finais integrados antes da
entrada em produção após conclusão do desenvolvimento
Mecanismo de detecção durante testes de sistemas e subsistemas
antes da entrada em produção após conclusão do desenvolvimento
Mecanismo de detecção durante testes de componentes antes da
entrada em produção após conclusão do desenvolvimento
Mecanismo de detecção durante testes finais integrados durante o
desenvolvimento
Mecanismo de detecção durante testes de sistemas e subsistemas
durante o desenvolvimento
Mecanismo de detecção durante testes de componentes durante o
desenvolvimento
Mecanismo de detecção durante análise do projeto e simulações

Detecção não necessária

Modo de falha e causas controlados não demandando detecção

1

Detecção durante desenvolvimento
Detecção durante desenvolvimento
Detecção durante desenvolvimento

8
7
6
5
4
3
2

Analisar arquitetura proposta – 6º Passo
O sexto passo tem como objetivo analisar a arquitetura proposta para verificar se ela
atende as metas de qualidade e mitiga os riscos identificados. Essa análise é feita a partir
da verificação do comportamento da arquitetura proposta frente uma série de cenários que
possibilitam avaliar o atendimento das principais metas de qualidade.
Para a definição dos cenários é esperado o registro de qual atributo de qualidade
será avaliado, características do ambiente de teste e a resposta esperada. A partir da
definição do cenário, a avaliação deve identificar quais componentes da arquitetura são
responsáveis por promover o atendimento das metas e as motivações que levaram a
definição desses componentes. Além disso, esse momento é propício para identificar riscos,
sensibilidades e trade-offs existentes.
Com as informações geradas ao final desse passo é possível preencher o
relacionamento entre os atributos de qualidade e os componentes da arquitetura na matriz
da qualidade destinada à análise dos benefícios. Com isso tem início a análise de quais
componentes mais contribuem para a promoção da qualidade esperada, conforme proposto
pelo QFD. Nesse momento é realizada a mesma atividade para preencher a matriz da
qualidade destinada à análise do relacionamento dos riscos com os mesmos componentes
da arquitetura.
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Artefatos
Nesse passo os principais artefatos gerados são os cenários utilizados para análise,
o registro das sensibilidades, riscos e trade-offs, o refino da arquitetura proposta e o
preenchimento do relacionamento entre componentes e os benefícios e riscos nas matrizes
da qualidade.
Para definição do cenário é importante identificar a meta a ser verificada, a
subcaracterísitca da qualidade associada, o ambiente, que representa o contexto da análise,
e o comportamento esperado da arquitetura como resposta.
Após a análise, as sensibilidades, riscos e trade-off identificados são registrados
junto com os cenários. Além disso, os diagramas da arquitetura proposta são atualizados
caso seja encontrado novos componentes necessários.
Nessa etapa a matriz da qualidade referente ao benefícios e riscos já devem ter as
metas da qualidade e os riscos priorizados, como também os componentes da arquitetura
proposta atualizados. O relacionamento entre os componentes e benefícios, ou
componentes e riscos, é feito através da classificação entre forte (9), médio (3), fraco (1) ou
nulo (0), sendo que o valor numérico atribuído será usado para o cálculo do índice de
priorização, que indica a relevância do componente para a promoção da qualidade. O
Cálculo desse índice é detalhado na apresentação do passo 9 desse processo.
Brain Storm, Priorização de cenários e análise da arquitetura proposta – 7º e 8º Passo
Os dois passos seguintes, o sétimo e oitavo, repetem a mesma dinâmica de análise
realizada no sexto passo, porém expandindo a quantidade de cenários. O sétimo passo tem
como objetivo gerar novos cenários, contemplando metas de qualidade que não foram
escopo da análise anterior, ou novos cenários de crescimento ou exploratórios.
Os de crescimento são cenários semelhantes aos já analisados, porém com metas
de qualidade mais rigorosas. Exemplo desse tipo de cenário poderia ser o aumento
significativo de usuários mantendo o mesmo tempo de resposta do sistema. Já os cenários
exploratórios adicionam novas metas de qualidade ou condições não esperadas que
representem uma mudança radical do contexto inicial pensado para o sistema.
Após a geração dos novos cenários, também faz parte do sétimo passo a priorização
para seleção dos mais relevantes que devem participar da próxima análise. Essa seleção de
cenários é importante dado que existe um limite de tempo e recursos disponíveis para a
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conclusão da priorização. A conclusão dessa nova análise realizada no oitavo passo encerra
a etapa de priorização dos componentes da SOA, obtendo-se com isso as matrizes de
qualidade relacionada ao benefícios e riscos completamente preenchidas, sendo possível o
início da consolidação dos dados.

Artefatos
A definição dos cenários, o registro das análises e preenchimento do relacionamento
entre os componentes e as metas de qualidade ou riscos na matriz da qualidade respeitam
as definições dos artefatos detalhadas durante o sexto passo.

3.2.3 Consolidação dos resultados – 3ª Etapa
Apresentar Resultados – 9º Passo
O nono passo visa construir a matriz de priorização e realizar as análises que dão
subsídio para decidir a priorização dos projetos de SOA.
A matriz de priorização proposta estende a matriz definida por Marks (2008) ao
separar os serviços da SOA em três diferentes camadas: tarefas, entidades e utilitários.
Com isso cada camada possui uma plano específico para posicionar os serviços de acordo
com os benefícios e riscos associados. Além disso, outra extensão é a adição de ligações
entre os serviços representando suas dependências para o atendimento a uma
funcionalidade específica. A figura 16 representa a matriz proposta.
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Figura 16 – Matriz de Priorização

Cada camada da matriz de priorização é dividida em cinco regiões, sendo que na
diagonal, que vai do menor risco e benefício até o maior risco e benefício, estão as três
principais regiões, onde se espera posicionar a maioria dos componentes. As outras duas
regiões estão uma de cada lado da diagonal descrita, sendo que de um lado estão os
componentes que apresentaram maior benefício e menor risco, e do outro os de maior risco
e menor benefício. A figura 17 apresenta as cinco regiões com seus respectivos nomes.
Para construção da matriz cada componente da arquitetura será posicionado a partir
dos índices relativos de prioridade calculados nas matrizes da qualidade referente aos
benefícios e riscos. Conforme apresentado na figura 18, o índice é calculado por
componente, sendo que para cada um é gerado um índice absoluto e outro relativo. O valor
do índice absoluto é calculado a partir da soma do produto da priorização consolidada da
meta de qualidade com a classificação relacionamento entre o componente e a meta de
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qualidade. Já o Índice relativo é a porcentagem do índice absoluto de um componente em
relação a soma de todos os índices absolutos presentes.
Figura 17 – Regiões da Matriz de Priorização

Figura 18 – Cálculo do índice de prioridade

O fato do índice relativo apresentar faixas de valores que são muito influenciadas
pelo número de componentes presentes na análise, a extensão dos eixos da matriz de
priorização deve ter como maior valor o maior índice relativo presente. As cinco regiões
definidas pela matriz proposta por Marks (2008) é fixa, não variando de acordo com a
atualização da extensão dos eixos. As regiões definidas não devem ser interpretadas de
forma absoluta, e sim a partir da relação entre o posicionamento dos componentes
analisados. Por exemplo: um componente que apresente baixo benefício e alto risco,
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quando comparado aos demais, tende a se posicionar na região Anti-SOA. Por se
posicionar nessa região pode-se afirmar que demandará um esfoço maior para mitigar os
riscos quando comparado aos demais, cabendo até reconsiderar a forma de insersão desse
componente na SOA. Porém não é possível afirmar em definitivo que esse componente
deve ser excluído da arquitetura ou que a arquitetura como um todo está inviabilizada.
Uma vez concluída a construção da matriz, é possível iniciar as análises para decidir
o agrupamento dos componentes em projetos e sua priorização.
Para o agrupamento e priorização é importante considerar a dependência, o grau de
reuso do serviço e a coerência do resultado do desenvolvimento tanto para a construção da
SOA, como para o negócio. A matriz de priorização construída permite uma análise “de
baixo para cima” (bottom-up) e “de cima para baixo” (top-down) para apoiar essa atividade.
Em uma abordagem “de baixo para cima” é possível agrupar os serviços por camada
e por região da matriz, para reunir serviços com o índice de risco e benefício similiares.
Nessa abordagem a tendência é desenvolver primeiro os serviços utilitários da região “Piloto
e Prova de Conceito” e expandir o desenvolvimento para os utilitários das demais regiões da
mesma camada e para os serviços das camadas acima. Essa abordagem cria um inventário
de serviços utilitários que servem de base para atender futuras funcionalidades demandadas
pelo negócio a partir do reuso.
Porém uma abordagem unicamente “de baixo para cima” pode demandar mais
tempo para gerar resultados relevantes para o negócio, isso porque o desenvolvimento de
serviços da camada de tarefas, os mais relacionados ao processo de negócio e com maior
potencial para gerar benefícios, é iniciado somente após o desenvolvimento das camadas
inferiores. Outro ponto que deve ser evitado nessa abordagem é o desenvolvimento de
serviços utilitários que não serão usados por serviços das camadas superiores, evitando
assim o esforço com desenvolvimentos que não serão aproveitados em um futuro próximo.
Já considerando a abordagem “de cima para baixo”, o agrupamento tem como
direcionador reunir o desenvolvimento de todos os serviços usados por um serviço da
camada de tarefas. Nessa abordagem a tendência é iniciar o desenvolvimento dos serviços
da camada de tarefas da região “Piloto e Prova de Conceito” e expandir para as demais
regiões da mesma camada. Essa abordagem demanda o desenvolvimento de uma série de
serviços das camadas inferiores, podendo gerar mais esforço do que o esperado ou adiantar
de desenvolvimento de serviços mais complexos antes de ganhar maturidade com o
desenvolvimento dos mais simples.
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A conclusão do agrupamento e o resultado da priorização deve conjugar o resultado
de ambas abordagens (“de cima para baixo” e “de baixo para cima”) visando criar
agrupamentos que gerem resultados relevantes para o negócio e que permitam um
sequenciamento de projetos que respeite o ganho de maturidade da SOA, iniciando com o
desenvolvimento de serviços com baixo risco e benefício até atingir os de maior risco e
benefício.
Não existe uma resposta única para o agrupamento e priorização. O resultado pode
variar de acordo com a estratégia da empresa, o grau de maturidade da SOA e com a
quantidade de recursos disponíveis.

Artefatos
A matriz de priorização, o agrupamento dos componentes em projetos e o
sequenciamento são os principais artefatos gerados nesse último passo. Esses artefatos
devem ser consolidados em um material de apoio para realizar a reunião de apresentação
dos resultados.

3.3 Papeis e Responsabilidades
O processo de priorização proposto demanda uma equipe multidisciplinar que tenha
conhecimento tanto do processo de negócio,

da infraestrutura instalada, como

conhecimento da arquitetura sob análise. Como o processo pode ser aplicado em diversos
estágios de maturidade da SOA, alterando a quantidade e perfil dos participantes, a seguir
são propostos três tipos de participantes e suas participações ao longo do processo de
priorização.
O primeiro pefil é do arquiteto de software responsável pela realização do processo
de priorização e por conduzir análises e apresentações. Para tanto a pessoa nesse perfil
deve ter conhecimento tanto das atividades e artefatos previstos pelo processo, como da
arquitetura em análise.
O segundo e o terceiro perfil são relativos aos participantes do processo que
contribuem com informações e análises. A divisão em dois perfis é para diferenciar entre os
usuários finais do sistema em desenvolvimento e os técnicos responsáveis pela construção
e manutenção do sistema. Não é estipulado uma quantidade ou conhecimento específico
desses participantes. É importante promover a multidisciplinaridade durante a seleção dos
participantes para contemplar diferentes pontos de vista durante a priorização.

67

A participação do arquiteto de software é ao longo de todo o processo. Os demais
participantes tem sua participação mais pontual, solicitada pelo arquiteto que está
conduzindo o processo.
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4 APLICAÇÃO DA PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS DE SOA
Após a apresentação no capítulo anterior do processo e principais artefatos gerados
durante a priorização, esse capítulo tem como objetivo apresentar o relato de um caso
hipotético de aplicação do processo, servindo de base para análises e considerações sobre
o processo proposto e também como um exemplo mais tangível para orientar futuras
aplicações desse processo.
O caso hipotético é apresentado seguindo as etapas do processo, começando com
a definição do contexto da análise, quando são descritas as características da empresa, sua
estratégia, os principais direcionadores do negócio e a arquitetura do sistema. Segue com a
etapa de análise da arquitetura, quando são preenchidas as matrizes de qualidade referente
aos benefícios e riscos. Por fim, o resultado é consolidado para gerar a matriz de
priorização, os componentes são agrupados em projetos e é feita a proposta de
sequenciamento para execução.

4.1 Exemplo de definição do contexto de análise – 1ª Etapa
Apresentar o Processo de Priorização – 1º Passo
A etapa de definição do contexto da análise tem início com passo destinado a
apresentar o objetivo e principais etapas do processo. Como esse objetivo foi contemplado
no capítulo anterior, a presente análise se inicia a partir do segundo passo.
Apresentar direcionadores do negócio – 2º Passo
Esse caso hipotético trata-se de uma empresa que presta serviço de rastreabilidade
para poucas, porém grandes indústrias do setor farmacêutico, tendo como principal
vantagem competitiva o atendimento de normas específicas desse setor, através de um
sistema de rastreabilidade desenvolvido por ela. A estratégia do negócio é ampliar sua
participação no mercado que já atua e também expandir sua atuação para outros setores
que também demandam o serviço de rastreabilidade. Para apoiar esse objetivo, a estratégia
de TI decidiu pela adoção de SOA para atender a demanda de maior interoperabilidade,
modificabilidade e adaptabilidade, devido ao potencial aumento de heterogeneidade com a
ampliação do número de clientes. Para a construção dessa nova arquitetura foi criado um
programa com um gerente dedicado ao tema que, junto com um gerente da área de TI, tem
a responsabilidade de decidir com as áreas afetadas como será essa nova arquitetura.
A principal restrição do negócio é a forma de financiamento da construção dessa
nova arquitetura, que é proveniente do lucro gerado a partir dos serviços já contratados. Por
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conta disso essa nova arquitetura não deve impactar a qualidade dos serviços atuais nem
inibir a venda de novos contratos.
Sobre restrições técnicas, o principal destaque é o fato de que atualmente os
sistemas são instalados de forma isolada, no ambiente de cada cliente, não havendo
nenhuma comunicação com computadores externos através da internet.
Dado esse contexto, a estratégia do negócio foi traduzida em subcaracterísticas da
qualidade,

definindo

a

interoperabilidade

e

modificabilidade

como

as

principais

subcaracterísticas relacionadas aos benefícios, ou seja, importante para ampliar a
participação no setor farmacêutico e expandir os mercados atendidos. Para lidar com as
restrições do negócio e de TI foram definidas como as principais subcaracterísticas a
testabilidade, comportamento em relação ao tempo e segurança de acesso, representando
riscos que devem ser mitigados. As características da qualidade e sua priorização estão
apresentadas na figura 19.
Figura 19 – Priorização dos atributos e subcaracterísticas da qualidade

Apresentar arquitetura proposta – 3º Passo
O objetivo do terceiro passo é apresentar a arquitetura do sistema atual e a futura.
Para ilustrar a aplicação do processo é apresentado o processo de negócio da empresa, os
componentes, o comportamento dinâmico da arquitetura e a infraestrutura usada.
O sistema desenvolvido apoia o processo de prestação de serviço de rastreabilidade
que consiste em receber um evento, que é registrado em uma base histórica, e dispara
ações relacionadas. O processo de negócio consiste na venda de contratos para atender
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novas demandas de rastreabilidades, que determinam os eventos que devem ser
rastreados. Uma vez que o serviço contratado é implantado, é iniciado o serviço de
rastreabilidade e passa-se a emitir relatórios com os dados rastreados e faturas de cobrança
pelos serviços prestados. Na figura 20 consta o diagrama do processo descrito.
Figura 20 – Processo de negócio da empresa de serviço de rastreabilidade

A arquitetura atual do sistema conta com dois principais componentes, o rastreador e
a base histórica. O rastreador é responsável por implementar a lógica de negócio e a base
histórica pela persistência dos dados. Dado o escopo da análise é relevante detalhar os
subcomponentes do rastreador, que conta com sensores e atuadores que são responsáveis
pela comunicação com o sistema ERP respeitando regras, o rastreador implementa as
regras de negócio e o sistema de cobrança que emite as faturas. Essa arquitetura é
instalada em cada cliente de forma isolada, conforme mostra a figura 21.
Atualmente as principais restrições técnicas do sistema são a manutenção de
diferentes instâncias isoladas e a necessidade de interrupção para inclusão de novos
serviços de rastreabilidade.
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Figura 21 – Arquitetura atual do sistema usado como exemplo

Visando ampliar a modificabilidade e interoperabilidade foi desenvolvida uma nova
arquitetura baseada em SOA, que centraliza o processamento do serviço de rastreabilidade
e se comunica com um agente externo, que é responsável pela integração com o ambiente
do cliente.
Nessa nova arquitetura foi reduzido o acoplamento entre os componentes separando
os atuadores e sensores do rastreador. O rastreador passa a implantar as regras de negócio
a partir da orquestração de processos.
A figura 22 mostra a nova arquitetura proposta, a partir da qual, os serviços
candidatos para compor esse novo sistema foram identificados e classificados em camadas
conforme proposto por Erl (2008). A figura 23 apresenta os serviços candidatos já
classificados.
Os principais casos de uso previstos para o sistema são (1) implantar um serviço de
rastreabilidade já existente em um novo cliente com a nova arquitetura SOA, (2) implantar
um novo modelo de rastreabilidade na nova arquitetura que se comunique com um ERP e
(3) substituir a arquitetura antiga para atender um contrato vigente. Possíveis cenários de
mudanças desses casos são (1) implantar um modelo de rastreabilidade usando novos
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sensores e atuadores, (2) crescimento de dez vezes a demanda por rastreabilidade e (3)
atendimento de clientes com qualidade de conexão de internet abaixo do esperado.
Figura 22 – Arquitetura futura do sistema usado como exemplo
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Figura 23 – Inventário de Serviços candidatos classificados em camadas

Analisar Arquitetura Proposta – 4º Passo
Esse passo tem como objetivo analisar a relação dos atributos de qualidade
definidos e priorizados no passo anterior com a arquitetura proposta, visando identificar
quais são os principais componentes responsáveis pela promoção da qualidade esperada
do sistema. Essa análise é uma oportunidade para o refinamento da arquitetura proposta,
como apresentado no exemplo a seguir.
Referente a adaptabilidade, o Agente Externo foi identificado como o principal
componente responsável pelo cumprimento da meta de qualidade. Isso devido ao fato do
Agente Externo ser responsável pela comunicação com o ambiente do cliente, sendo o
principal componente instalado fora do contexto interno da empresa.
Nessa análise não foi identificada a necessidade de novos componentes. Já durante
a análise da segurança de acesso e testabilidade houve a necessidade de refinamento da
arquitetura proposta, conforme descrito a seguir: foi identificada a necessidade de adicionar
dois novos componentes para atender a qualidade esperada, um responsável pelas políticas
de acesso, outro pela gestão de usuários e um adicional para criptografia das mensagens.
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Esses três componentes não foram considerados inicialmente, porém se mostraram
relevantes para o atendimento da qualidade esperada.
O mesmo caso se repete com a testabilidade. Para atender a qualidade esperada foi
identificada a necessidade da criação de um componente responsável pela automatização e
gerenciamento de testes. A figura 24 apresenta um exemplo de possível atualização dos
diagramas da arquitetura, contemplando os novos componentes e anotações. No Anexo A
são apresentados mais exemplos dos artefatos gerados durante esse passo da análise
Ao

término

subcaracterísticas

desse
com

passo

maior

espera-se

prioridade

que,

sejam

senão

todas,

analisadas

para

pelo

menos

identificar

as

quais

componentes da arquitetura são os principais responsáveis pela promoção da qualidade
esperada. Com isso é feito um refinamento da arquitetura proposta e uma preparação para
o preenchimento do relacionamento entre os componentes e os atributos de qualidade,
conforme proposto pela matriz da qualidade.
Figura 24 - Diagrama da arquitetura atualizado com novos componentes e anotações
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4.2 Exemplo de Priorização dos componentes de SOA – 2ª Etapa
Após a definição do contexto de análise, tem início a priorização dos componentes
frente aos direcionadores do negócio. As análises dessa etapa são divididas entre
benefícios e riscos, construindo duas matrizes de qualidade que subsidiarão a priorização
dos projetos de SOA. A seguir serão apresentados exemplos dos artefatos gerados ao
longo dos quatro passos contidos nessa etapa de priorização.
Gerar árvore de necessidades e detalhamento dos riscos – 5º Passo

Gerar árvore de necessidades
A árvore de necessidades é um artefato gerado para registrar as metas de cada
subcaracterística da qualidade definida durante a primeira etapa da análise, representando
as metas que, sendo atendidas, promovem a realização dos benefícios relacionados a
adoção de SOA.
Para exemplificar a construção da árvore de necessidades foram utilizadas as
subcaracterísticas da qualidade definidas para apoiar o cumprimento da estratégia do
negócio e de TI. A figura 25 apresenta a estrutura hierárquica da árvore de necessidades e
o trecho que será usado como exemplo.
Para cada subcaracterística da qualidade são definidas e priorizadas metas que
possam ser verificadas durante a fase de análise da arquitetura. Nesse caso as metas
prioritárias são ligadas a adaptabilidade, modificabilidade e interoperabilidade. No caso da
adaptabilidade, a meta é adequar um agente externo ao ambiente do cliente demandando
no máximo 1 semana/homem. O mesmo é feito para as demais subcaracterísticas, podendo
haver mais de uma meta para a mesma subcaracterística, como é o caso da
modificabilidade.
Após a conclusão da árvore de necessidades é possível preencher e concluir a
priorização das metas na matriz da qualidade referente aos benefícios, conforme
apresentado na tabela 11.
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Tabela 11 – Preenchimento da matriz da qualidade referente aos benefícios com os
dados da árvore de necessidades
Direcionadores
do negócio

Atributo
Priorização das
Subcaracterísticas
da
subcaracterísticas
da Qualidade
Qualidade
da qualidade

Portabilidade

Adaptabilidade

Manutena
-bilidade Modificabilidade

1 (Baixa)

3 (Média)

Estratégia do
Negócio e TI

FuncionaInteroperabilidade
lidade

Metas

Priorização Priorização
das metas consolidada

Adequação do agente externo
ao ambiente do cliente através
de parametrização
demandando no máximo
1Semana/Homem

3 (Média)

3

Atualização de serviços sem
interromper os modelos
existentes

9 (Alta)

27

9 (Alta)

27

Serviços disponíveis para
orquestradores de processo
externos sem necessidade de
novo desenvolvimento

1 (Baixa)

9

Reuso de agentes externos em
diferentes contextos de
instalação sem necessidade de
alteração do código fonte

9 (Alta)

81

Adição de um novo serviço sem
interromper os processos
atuais de rastreabilidade

9 (Alta)
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Figura 25 – Exemplo da Árvore de necessidades

Detalhar e priorizar riscos
Para o detalhamento e priorização dos riscos é usado como informação inicial as
subcaracterísticas da qualidade identificadas como riscos durante o segundo passo da
primeira etapa.
Esse detalhamento é feito usando a estrutura de dados e cálculo de priorização
definido pelo método FMEA, que propõem a definição de modo de falha, causa e efeito para
cada risco e faz a priorização através dos índices de severidade, ocorrência e capacidade
de detecção. Para cada meta da qualidade referente as subcaracterísticas identificadas
como risco é feito esse detalhamento.
Como exemplo será apresentado o detalhamento dos riscos relacionados ao
Comportamento em relação ao tempo, uma das subcaracterísticas da qualidade que
geraram os maiores índices de risco. Nesse caso a meta é realizar a rastreabilidade de um
processo com taxa de saída de até 1 evento/seg. Um dos modos de falha identificados é a
latência do sistema maior que 1 seg. para processar um evento, gerando como efeito a
perda de informação do processo a ser rastreado. A causa em questão é a demora para
conclusão do ciclo de processamento.
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Uma vez definido o modo de falha, efeito e causa, são definidos os índices de
severidade, ocorrência e detecção. Nesse caso o risco recebeu o índice de severidade
nove, significando não atendimento de uma norma regulatória alertando o usuário. Com
relação a ocorrência esse risco recebeu o índice seis, significando ser moderada a latência
maior que a esperada. Sobre a detecção, o controle para prevenção é a implantação de um
mecanismo de gestão de fila de processamento que evite a perda de informação devido a
latência. Já a forma de detecção é através monitoramento da fila para alertar o operador do
processo sobre potencial perda de informação. Por esses motivos o risco recebeu o índice
de detecção cinco. Com isso o índice de priorização do risco é calculado através do produto
dos índices de severidade, ocorrência, detecção e além disso participam desse cálculo os
índices de priorização das metas de qualidade definidos na atividade anterior.
Essa sequência de análise é repetida para as demais subcaracterísticas da
qualidade, pelo menos para as que apresentam maior prioridade, gerando uma lista de
riscos priorizados, conforme apresentado na tabela 12.
Tabela 12 - Preenchimento da matriz da qualidade referente aos riscos com os
dados obtidos durante o detalhamento e priorização

Subcaracterísticas
da Qualidade

Metas
Realizar
rastreabilidade de
Comportamento
processo
em relação ao
com taxa de
tempo
saída de até
1
evento/seg

Priorização
consoli- Modo de
dada
Falha

81

Efeito

Latência
maior que
Perda de
1 seg para
informação
rastrear
evento

Severidade

9

Causa
Demora
para
conclusão
do ciclo de
processamento do
evento
rastreado

Controle
Ocorpara
rência prevenir

6

Controle
para Detecdetectar ção RPN

MonitoraGestão de mento da
fila de
fila e
processaalerta
mento
para
operador

5

21.870

Analisar arquitetura proposta – 6º Passo
Após a definição e priorização das metas da qualidade e dos riscos, o processo de
priorização seguem com a análise da arquitetura proposta frente aos cenários para verificar
o atendimento das metas. Como exemplo é analisado um cenário ligado ao comportamento
em relação ao tempo.
As características do cenário são as seguintes:


Cenário: Realizar rastreabilidade de processo com taxa de saída maior que 1
evento/seg;



Atributo de Qualidade: Comportamento em relação ao tempo;
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 Ambiente: Agente externo integrado ao ERP do cliente;
 Resposta: Manter operação do processo de rastreabilidade (captura/registro de
dados e disparo de ações).
Confrontando a arquitetura proposta com o cenário descrito foi identificada a
necessidade de refinamento da arquitetura para atender a meta de capacidade de ser
instalado. Nesse caso o agente externo deixa de ser apenas um componente que realiza a
comunicação entre o ambiente do cliente e o servidor que concentra o processamento da
rastreabilidade, e passa a ter capacidade de realizar o processamento da rastreabilidade
para poder ser instalado em clientes com latência média da internet acima de 1 seg. A figura
26 apresenta o refinamento proposto.
Figura 26 – Diagrama da arquitetura proposta

Além deste refinamento, foi identificado um ponto de sensibilidade e um trade-off.
Como nesse cenário o agente externo passa a ter maior responsabilidade na persistência
dos dados rastreados e demandará maior poder de processamento, ele passa a exigir uma
infraestrutura mais robusta, tornando-se um ponto de sensibilidade.
Sobre o trade-off, a adição de maior responsabilidade para o agente externo durante
processamento da rastreabilidade permite o atendimento da meta de comportamento em

80

relação ao tempo, porém, gera maior complexidade para o atendimento da meta de
modificabilidade, pois passa a demandar a propagação de atualizações do sistema para
diversos pontos, mantendo a consistência do dados e a não interrupção do processo.
Após a conclusão da análise dos cenários é feito o preenchimento do relacionamento
entre os componentes e as metas de qualidade ou riscos, dependendo da matriz da
qualidade em questão. O relacionamento é classificado entre forte, médio, fraco ou
inexistente. Esse preenchimento gera os índices que permitem a construção da matriz de
priorização durante o nono passo. As matrizes da qualidade geradas durante essa análise
são apresentadas nas tabelas 13 e 14.
Brain Storm, priorização de cenários e análise da arquitetura proposta – 7º e 8º Passo
Após a primeira sessão de análise da arquitetura durante o sexto passo, o sétimo e
oitavo tem como objetivo o refino através da análise de novos cenários gerados durante
esses dois passos seguintes. Nesse exemplo foram definidos dois novos cenários, um de
crescimento e outro exploratório.
O cenário de crescimento é baseado no cenário anterior referente ao comportamento
em relação ao tempo e prevê como meta rastrear processos com taxa de saída de 2
eventos/seg., duas vezes mais rápido do que a meta do cenário inicial. O resultado da
análise desse cenário reafirma a decisão arquitetural de processar a rastreabilidade no
agente externo e manter uma gestão de fila para comunicação com o servidor central. Com
o aumento do desempenho do processo a sensibilidade identificada anteriormente, de maior
robustez do agente externo, se torna mais relevante.
Já o cenário exploratório é relacionado a interoperabilidade, que teve estabelecido
como meta o reuso de agentes externos em diferentes contextos de instalação sem
necessidade de alteração do código fonte. O cenário prevê rastrear processos que capturam
eventos a partir de sensores RFID (Radio-Frequency Identification) conectados a um
dispositivo móvel com sistema operacional Android. O resultado da análise identificou a
necessidade de criação de uma versão do agente externo para o sistema operacional
Android.

Atributo da Qualidade

Portabilidade

Manutenabilidade

Manutenabilidade

Funcionalidade

Funcionalidade

Direcionadores do negócio

Expandir atuação no mercado atual / Ampliar atuação em novos mercados

Expandir atuação no mercado atual / Ampliar atuação em novos mercados

Expandir atuação no mercado atual / Ampliar atuação em novos mercados

Expandir atuação no mercado atual / Ampliar atuação em novos mercados

Expandir atuação no mercado atual / Ampliar atuação em novos mercados

Subcaracterística da Qualidade

Interoperabilidade

Interoperabilidade

Modificabilidade

Modificabilidade

Adaptabilidade

Priorização das subcaracterísticas da qualidade

9

9

3

3

1

1

9 81

Serviços disponíveis para orquestradores de processo
externos sem necessidade de novo desenvolvimento

Reuso de agentes externos em diferentes contextos
de instalação sem necessidade de alteração do
código fonte

153

1%

Índice de Prioridade Absoluto

1

1

1

1

3

Monitoramento

Índice de Prioridade Relativo

9

9 27

Adição de um novo serviço sem interromper os
processos atuais de rastreabilidade

3

9 27

Metas

Atualização de serviços sem interromper os modelos
existentes

Priorização das metas
3

Priorização consolidada

Adequação do agente externo ao ambiente do cliente
através de parametrização demandando no máximo
1Semana/Homem

Processar Evento

9

9

9

9

9

10%

1.323

0

0%

Emitir Relatório

1

1

30

0%

Agente Externo (AE)

10%

1.269

9

3

9

9

9

Sensor

10%

1.305

9

9

9

9

3

10%

1.305

9

9

9

9

3

Rastreador

3

3

3

3%

432

Fatura

3

Atuador

10%

1.305

9

9

9

9

3

1

1

3

3

2%

255

Políticas de Acesso

1

3

3

3

3%

414

Casos de teste

3

3

1

9

9

6%

747

Mestre da Configuração

3

3

1

9

9

6%

747

Gestor de configuração

3

1

1

57

0%

Indicador

1

3

3

3%

405

Relatório

3

1

1

3

3

2%

252

10%

1.323

9

9

9

9

9

0%

0

Camada Utilitário

Base Histórica

Camada Entidade

Orquestrador de Processo

Camada Tarefa

LDAP

Tabela 13 - Matriz da qualidade relacionada aos benefícios

3

3

3

3

3%

441

Automatização de testes

3

1

1

1

1

1%

147

Enterprise Service Bus

1

3

3

3

3

3%

441

Conversor de Dados

3

3

3

3

3

3%

441

De/Encriptador

3

1

1

1

1

1%

147

Gerador de Métrica

1

3

9

0%

Formatador de Relatório

Emitir Cobrança

Atributo da Qualidade

Manutenabilidade

Manutenabilidade

Eficiência

Funcionalidade

Direcionadores do negócio

Manter qualidade do serviço atual / Baixo impacto na base instalada

Manter qualidade do serviço atual / Baixo impacto na base instalada

Manter qualidade do serviço atual / Baixo impacto na base instalada

Expandir a aplicação para além do ambiente do cliente

Subcaracterística da Qualidade

Segurança de Acesso

Comportamento em relação
ao tempo

Testabilidade

Testabilidade

9

9

9

Nenhum erro que
bloqueie a realização do
processo normal de
rastreabilidade

Realizar rastreabilidade
9 de processo com taxa de
saída de até 1 evento/seg

Nenhuma troca de
informação do processo
3 de rastreabilidade entre
computadores não
autorizados

Metas

9

Priorização das metas

Nenhum erro que
bloqueie a realização do
processo normal de
rastreabilidade

Priorização das subcaracterísticas da qualidade

1

1

Effeito

Modo de Falha

Priorização consolidada

27

Registro de
informação de
fonte não
confiável

Latência maior
81 que 1 seg para
rastrear evento
Perda de
acuracidade da
informação
rastreada

Perda de informação

Falha na captura
9 e registro dos
Perda de informação
dados

Falha na captura
9 e registro dos
Perda de informação
dados

Causa

Severidade
Fonte de dados
não autorizada
atuando no
sistema
3

6

Demora para
conclusão do ciclo
9 total de
processamento do
evento rastreado

4

6

3

Ocorrência

Falha na lógica de
9 negócio
configurada

Falha nos
9 mecanismos de
software

Controle para previnir
Verificação da
fonte das
informações
recebidas

Monitoramento
de fontes não
autorizadas
autando no
sistema

Monitoramento
Gestão de fila de
da fila e alerta
processamento
para operador

8

5

3

3

Monitoramento

Índice de Prioridade Relativo

2%

Índice de Prioridade Absoluto 73.386

2.592

21.870

2.430

Controle para detectar

Monitoramento
de falhas durante
Execução de
execução do
5
cenários de teste sistema e alerta
para
administrador

Detecção

1.215

RPN

Monitoramento
de falhas durante
Execução de
execução do
5
cenários de teste sistema e alerta
para
administrador

Processar Evento

9%

252.963

9

9

9

9

0

Emitir Cobrança

0%

Emitir Relatório

0%

10.935

3

3

Agente Externo (AE)

8%

229.635

9

9

9

Sensor

8%

229.635

9

9

9

8%

229.635

9

9

9

Rastreador

0

Fatura

0%

Atuador

8%

229.635

9

9

9

0

Políticas de Acesso

0%

Casos de teste

0%

10.935

3

3

Mestre da Configuração

8%

229.635

9

9

9

Gestor de configuração

8%

229.635

9

9

9

Indicador

2%

48.843

9

1

1

1

Relatório

0%

10.935

3

3

Camada Utilitário

8%

229.635

9

9

9

Base Histórica

Camada Entidade

9%

252.963

9

9

9

9

Orquestrador de Processo

Camada Tarefa

0%

0

LDAP

Tabela 14 - Matriz da qualidade relacionada aos riscos

Automatização de testes

1%

32.805

9

9

Enterprise Service Bus

3%

88.938

9

3

Conversor de Dados

8%

229.635

9

9

9

De/Encriptador

8%

229.635

9

9

9

Gerador de Métrica

3%

76.545

3

3

3

1%

21.870

1

Formatador de Relatório
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A partir dessa decisão arquitetural foi identificado um trade-off entre interoperabilidade e
testabilidade. A adição de uma versão do agente externo específica para um novo sistema
operacional gera mais complexidade para os testes pois passa a ter a necessidade de testar
as mesmas funcionalidades em diferentes contextos.
Nesse exemplo todos os cenários adicionais gerados foram analisados. Em
contextos diferentes, com pouco tempo disponível e um número maior de cenários
adicionais, deve ser feito uma priorização dos cenários que serão analisados.
Após a conclusão do sétimo e oitavo passo a matriz da qualidade referente aos
benefícios e riscos devem estar totalmente preenchidas e refinadas a partir da análise
realizada.

4.3 Exemplo da consolidação dos resultados – 3ª Etapa
Apresentar resultados – 9º Passo
Para consolidar os resultados e construir a matriz de priorização os índices de
priorização devem estar calculados usando as matrizes da qualidade e os componentes
devem estar classificados entre utilitários, entidades e tarefas.
Nesse exemplo vinte e quatro componentes fazem parte da arquitetura proposta,
sendo que quatro foram posicionados na camada tarefa, onze na camada entidade e nove
na camada utilitário. A figura 27 apresenta distribuição descrita.
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Figura 27 – Distribuição dos componentes em camadas

Em cada camada os componentes foram posicionados de acordo com o índice de
priorização relativo referente ao benefício e risco calculado nas matrizes de qualidade.
Segue abaixo a apresentação da distribuição de cada camada.
Na camada de tarefas, figura 28, os serviços para emitir cobrança e relatórios
ficaram posicionados bem próximos na região de menor risco e benefício, o serviço de
monitoramento se destaca por ter maior risco e benefício associado, porém se mantem na
mesma região classificada como “Piloto e provas de conceito”. Já o serviço para processar
evento foi o que apresentou maior benefício e risco associado, ficando posicionado na
região de serviços estratégicos da SOA. Nenhum componente ficou nas regiões “Anti
iniciativas de SOA” ou “Aplicação real de SOA”. Essa distribuição dos componentes reflete
os direcionadores do negócio, onde o maior benefício e risco está no processo para rastrear
eventos e os demais processos são apoio para esse processo principal.
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Figura 28 – Distribuição dos componentes da camada Tarefa

Na camada de entidades, figura 29, os componentes também estão posicionados na
diagonal da matriz que vai do menor risco e benefício até o maior risco e benefício.
Mantendo a coerência com a camada de tarefas, os serviços entidades relacionados à
emissão de relatórios, cobrança e monitoramento estão posicionados na região de “Piloto e
prova de conceito”. Já os serviços relacionados ao processamento de eventos estão
posicionados na região de maior risco e benefício.
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Figura 29 - Distribuição dos componentes da camada Entidade

Na camada de utilitários, figura 30, os componentes também estão posicionados
respeitando a mesma diagonal citada na camada anterior, porém nesse caso a correlação
com a distribuição dos componentes nas camadas acima não é direta, pois nessa camada
existe um maior reuso dos serviços pelos diferentes processos. A “Base histórica” é um
componente que se destaca nessa camada por estar posicionada na região “Anti iniciativas
SOA”. Por ser um componente usado por diversos processos ele exige uma maior atenção
para evitar efeitos negativos no sistema, podendo até haver a decisão durante o
desenvolvimento da SOA de não expor essa funcionalidade como serviço.
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Figura 30 - Distribuição dos componentes da camada Utilitário

A figura 31 apresenta a composição das três camadas da matriz de priorização com
as dependências citadas durante a análise de cada camada.
Uma vez concluída a construção da matriz de priorização, ela serviu para análise “de
baixo para cima” e “de cima para baixo” para definir o agrupamento dos componentes.
Nesse exemplo a abordagem “de baixo para cima”, visando agrupar os serviços por camada
não apresentou muita vantagem pois a quantidade de reuso não é expressivo. Com isso, a
evolução da arquitetura cria pouco foco no desenvolvimento necessário para operacionalizar
um serviço classificado como tarefa.
Já a abordagem “de cima para baixo”, nesse exemplo usando como direcionador o
agrupamento dos serviços usados por um serviço tarefa, agrupa serviços das diferentes
camadas com índices de benefício e risco semelhantes. Com isso é possível a evolução das
camadas em paralelo e cria um foco maior para operacionalizar serviços tarefas. Esse
exemplo teve como resultado final do agrupamento a criação de 4 grupos, um por cada
serviço tarefa definido, seguindo a abordagem “de cima para baixo”.
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Figura 31 – Matriz de priorização preenchida

Dado este agrupamento, o sequenciamento proposto inicia o desenvolvimento da
SOA com o grupo relacionado a emissão de relatórios. A evolução da arquitetura segue com
o desenvolvimento da emissão de cobrança, monitoramento e por fim os serviços ligados ao
processamento de eventos. A figura 32 apresenta o sequenciamento proposto.
Nesse caso as vantagens de iniciar o desenvolvimento da SOA pela emissão de
relatórios são: a pouca quantidade de serviços identificados, a maioria dos serviços foram
classificados na região “piloto e prova de conceito” e já permite a operacionalização de um
serviço tarefa que já pode ser usado por clientes.
Um ponto que vale ressaltar é o desenvolvimento do componente “Base Histórica”
classificado como “Anti iniciativa SOA”. Nesse caso, como esse componente será reusado
por outros serviços, e apresenta grande risco, é interessante já iniciar seu desenvolvimento
para tratar riscos que possam inviabilizar a arquitetura proposta.
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Figura 32 – Proposta de sequenciamento de projetos

A evolução proposta segue com o desenvolvimento dos processos de apoio que
reusam o desenvolvimento da “Base Histórica”. O desenvolvimento seguinte é dos serviços
para emissão de cobrança, que adiciona mais dois serviços, um na camadas de tarefas,
outro na de entidades e lê informações fornecidas pela “Base Histórica”. Já a próxima etapa
prevê o desenvolvimento dos serviços para monitoramento da SOA que também reusa o
mesmo desenvolvimento da camada de utilitários e adiciona os demais serviços específicos.
Por fim, o próximo desenvolvimento previsto é relacionado ao processamento de
eventos, grupo de componentes que apresentaram maior benefício e risco, posicionados
nas regiões “Implantação de SOA e processos de referência” e “Iniciativas estratégicas de
SOA”.
Esse sequenciamento tem como principal objetivo tratar desde o início o principal
risco identificado e realizar o desenvolvimento de um conjunto de componentes de baixo
risco e benefício, que possam apoiar um processo de negócio, para promover o ganho de
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maturidade da SOA. Após esse ganho inicial de maturidade, segue o desenvolvimento dos
serviços com mais riscos e benefícios associados
5 CONSIDERAÇÕES
Para atender o objetivo de estruturar a coleta de dados e as análises necesárias para
contruir a matriz de priorização de Marks (2008) foi usado como referência três métodos já
existentes para compor o processo desenvolvido. Os nove passos do ATAM são utilizados
como a principal sequência de atividades que dita a dinâmica do processo. Além disso o
artefato Árvore de Necessidades é usado para consolidar os benefícios esperados e
também é aplicada a análise da arquitetura baseada em cenários, ambos referências
também trazidas do ATAM.
Para o detalhamento dos riscos foi utilizado como referência o FMEA, sendo que a
matriz de risco foi utilizada para consolidação desses dados e o cálculo do índice de
priorização do risco foi conforme proposto pelo método.
Tendo os benefícios e riscos consolidados e priorizados, o método QFD foi aplicado
em dois momentos em paralelo, o primeiro para relacionar os benefícios com os
componentes da arquitetura, o segundo para relacionar os riscos com os mesmos
componentes. Cada aplicação do QFD tem como objetivo o cálculo do indice relativo de
priorização do componente que é usado para posicioná-lo na matriz de priorização.
Com isso, o processo proposto estrutura as atividades de coleta de dados, forma de
registro e análises necessárias, transformando analises qualitativas em dados quantitativos,
permitindo a construção da matriz de priorização. Essa estruturação contribui para a
repetição do processo de forma consistente.
Ao comparar o processo proposto com os demais analisados durante a pesquisa, é
importante destacar considerações relacionadas aos critérios para avaliação da SOA, a
estrutura da proposta e a relação com a governança de SOA.
Com relação aos critérios para avaliação da SOA, a pesquisa seleciona
subcaracterísticas da qualidade definidas pela norma NBR ISO/IEC 9126-1, contribuindo
para a consistência durante a aplicação em novos contextos, ou durante repetidas análises
de um mesmo contexto. Os artigos (HAU et al., 2008) e (NEVES et al., 2012), analisados
durante a pesquisa, definem critérios não especificados por norma, estabelecendo critérios
com potencial sobreposição entre si e sem referência no caso de expansão dos critérios
usados.
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Com relação a estrutura do processo, o uso de referências já definidas e testadas
permite incorporar a maturidade já adquirida no processo proposto. Esse é um ponto
ressaltado no artigo (HAU et al., 2008), que apresenta uma abordagem desenvolvida sem
considerar um processo anterior como referência.
Sobre a relação do processo de priorização com a governança de SOA, é importante
destacar o uso do ATAM como referência por ele permitir que o processo proposto se
adapte a quantidade de informações disponíveis, criando assim maior flexibilidade para lidar
com o balanceamento esperado pela governança entre o esforço para realizar o controle do
processo e o benefício gerado.
Outra consideração relacionada a governança de SOA é o fato dos dois processos
usados como referência, QFD e FMEA, preverem o reuso e desdobramento das
informações ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento. Isso pode contribuir para a maior
coesão entre os processos pertencentes a governança de SOA.
Mesmo o processo tendo atingido o objetivo proposto, tês ressalvas são importantes.
Uma relacionada aos limites da aplicação do processo, outras duas sobre a relevância do
experimento realizado e sobre ao artefato proposto.
Como o índice de priorização dos componentes usado para contruir a matriz de
priorização é relativo a quantidade e características dos componentes que fazem parte da
análise, não é possível fazer uma análise conclusiva sobre a viabilidade técnica ou resultado
final do desenvolvimento da arquitetura. A matriz de priorização deve ser usada para
identificar índice de risco e beneficio relativo entre os componente para orientar o
sequenciamento das atividades de desenvolvimento.
Sobre a relevância do experimento, é importante a ampliação dos casos de estudo
de aplicação do processo proposto para, a partir de uma amostra maior, verificar a
relevância do processo para o ganho de maturidade e governança de SOA e também refinar
os responsáveis e indicadores para monitoramento e controle do processo.
Outra ressalva importante é referente a matriz de priorização proposta. A pesquisa
apresentou o protótipo de um diagrama em três dimensões, porém a sua construção ao
longo do processo deve considerar o uso de uma ferramenta para coleta, construção e
navegação no diagrama que não foi alvo da pesquisa. Esse desenvolvimento deve
considerar problemas comuns a esse tipo de diagrama, principalmente os relacionados a
usabilidade (TEYSEYRE; CAMPO, 2008).
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ANEXO A
Exemplo dos artefatos gerados durante o processo de priorização de projetos de
SOA.
1º Passo – Apresentar o ATAM
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2º Passo - Apresentar direcionadores do negócio
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3º Passo - Apresentar arquitetura proposta

97

98

99

100

101

4º Passo – Analisar a arquitetura proposta

102

103

104

5º Passo – Gerar árvore de necessidades e detalhamento dos riscos
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6º Passo – Analisar a arquitetura proposta

106

7º e 8º Passo – Brain Storm e Priorizar cenários e Analisar arquitetura proposta
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9º Passo – Apresentar resultados
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