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RESUMO
Os processos de manutenção e desenvolvimento aplicados a um software de
um sistema de informação objetivam atender a necessidade em fazê-lo evoluir
constantemente. Qualquer que seja a origem das mudanças, um software deve ser
adaptado e consequentemente evoluir, mas frequentemente nesta evolução há a
perda da visão geral e dos motivos que geraram tais mudanças. Desse modo, a
evolução do software de um sistema de informação ocorre em um contexto mais
amplo do que a perspectiva típica de sua manutenção, na qual tende a predominar a
visão técnica. A evolução depende do conhecimento da totalidade do ambiente
organizacional no qual o sistema de informação é parte integrante, abrangendo, em
particular, as dimensões do negócio e da arquitetura de software. Em outras
palavras, a capacidade desse processo evolutivo ocorrer de modo harmônico é uma
propriedade que se aplica à totalidade desse ambiente organizacional. Esta
propriedade é denominada de evolvabilidade, que se aplica, no âmbito deste
trabalho, tanto à parte do negócio como à parte da arquitetura de software. O
objetivo deste trabalho é a definição de um método para o acompanhamento
sistemático e estruturado da evolvabilidade da parte de software de um sistema de
informação ao longo de seu ciclo de vida, denominado MPAE – Método para
avaliação da evolvabilidade. O resultado final desse método é a definição dos
direcionadores do negócio que guiarão a avaliação arquitetônica do software, em
particular, os direcionadores do negócio requerido pelo método ATAM (Architecture
Tradeoff Analysis Method). O MPAE está baseado no Business Motivation Model da
OMG, permitindo relacionar a origem das motivações, seus influenciadores e o
contexto organizacional que estão na base da evolvabilidade do ambiente
empresarial, fornecendo meios para a identificação, o registro estruturado e a
especificação dos direcionadores de negócio na perspectiva da evolvabilidade. Para
uma avaliação informal da viabilidade da aplicação do método, o MPAE foi
exercitado integralmente em uma empresa real no momento em que ela estava
redefinindo as diretrizes para se reposicionar no segmento de mercado de sua
atuação. Estas diretrizes teriam impacto nas duas dimensões da evolvabilidade
tratadas neste trabalho.
Palavras-chave: Evolvabilidade; Processo evolucionário; Business Motivation Model
(BMM); Avaliação arquitetônica; Architecture Tradeoff Analysis Method (ATAM);
Quadro de Referência de Zachman; Direcionadores de Negócio.

ABSTRACT
A Systematic Method to Monitor Software Evolvability
The maintenance and development processes applied to information system’s
software aimed to meet the need of its constant evolution. Whatever the origin of the
changes, software must be adapted and thus evolve, but often in this process there
is a loss of the global vision and the reasons that led to such changes. Thus, the
software evolution of an information system takes place in a wider context than the
typical perspective of maintenance, in which the technical vision tends to be
dominant. The evolution depends on the knowledge of the organizational
environment as a totality, which has the information system as its effective part,
covering, in particular, the business and software architecture dimensions. In other
words, the capability of this evolutionary process to occur harmoniously is a property
applies to the whole organizational environment. This property is named evolvability,
applied on the present work, both to the portion of the business and to the portion of
the software architecture. The main goal of this work is to define a method for the
systematic and structured monitoring of the software evolvability as part of an
information system throughout its life cycle, called MPAE (Método para avaliação
evolvabilidade – Evolvability assessment method). The final results of this method is
the definition of the business drivers that will guide the software architectural
evaluation, in particular, the business drivers required by the ATAM method
(Architecture Tradeoff Analysis Method). The MPAE is based on the OMG’s Business
Motivation Model allowing relate the origin of motivations, their influencers and
organizational context that underlie the evolvability of the business environment, by
providing ways for the identification, the structured record and the specification of the
business drivers from the perspective of evolvability. For an informal evaluation of the
method feasibility, the MPAE was fully exercised in a real company at the time it was
redefining the guidelines for its repositioning on the market segment where it
operates. These guidelines would have a significant impact on the two dimensions of
evolvability studied in this work.
Keywords: Evolvability; Evolutionary process; Business Motivation Model (BMM);
Architectural evaluation; Architecture Tradeoff Analysis Method (ATAM); Zachman
Framework; Business Drivers.
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1 INTRODUÇÃO
1.1

Motivação
Um artefato de software tem, em si, a representação explicita ou não de várias

perspectivas (SOWA; ZACHMAN, 1992) que expressam o resultado de um processo
de desenvolvimento, no qual se objetivou satisfazer requisitos definidos para um
domínio, em um determinado momento e para um ambiente específico.
Nessa perspectiva, a continuidade da satisfação demanda mudanças
contínuas, pois um ambiente de negócios cujas necessidades se alteram, também
deve ter alterados seus processos, procedimentos, conceitos e técnicas de
desenvolvimento de sistemas de informação (LEHMAN, 1984, p.20).
Essas mudanças, sendo refletidas nos sistemas de informação, podem
contribuir para um prolongamento do ciclo de vida do software, reduzindo o risco de
torná-lo inútil (JOHARI; KAUR, 2011).
Assim sendo, os processos de manutenção e desenvolvimento aplicados a um
software objetivam atender a necessidade em fazê-lo evoluir constantemente
(HASSAINE, 2012, p. 267).
Qualquer que seja a origem das mudanças, um software deve ser adaptado e
consequentemente evoluir, sendo que a predisposição de um software para
responder a tais mudanças é definida inicialmente como evolvabilidade (AMERICA,
2012).
No entanto, para Hassaine (2012), uma vez que a evolvabilidade acontece de
maneira contínua, ela tende a desviar consideravelmente a arquitetura de software
daquela originalmente concebida, ou seja, torna a arquitetura menos adaptável a
novas

exigências

emergentes,

como

também,

em

sendo

um

processo

descontrolado, torna os sistemas mais complexos e difíceis de serem mantidos.
Breivold; Crnkovic e Eriksson (2007) creditam ao aumento da complexidade do
software a elevação dos custos de manutenção e a perda de qualidade percebida.
Dessa maneira, não se consegue que o software atenda adequadamente às
pressões originadas no ambiente de negócios ao qual o software dá suporte.
Segundo Ciraci (2006), as pressões exercidas pelo ambiente de negócios são
percebidas nos produtos de software, sendo inclusive determinantes para a
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continuidade ou não destes produtos no mercado de TI. Os produtos de software
devem, portanto, ter um mecanismo que possibilite a adaptação a este ambiente em
mudanças, em curto intervalo de tempo e com grau de confiança aceitável.
Outra questão resultante do processo de evolução é a perda da visão geral,
não só do papel que o software deveria desempenhar na organização, mas também
dos motivos que originaram tal demanda. Segundo America (2012), a causa pode
ser devida a um ou vários fatores, tais como, tamanho da organização,
complexidade do software ou arquitetura inadequada, uma vez que com o tempo, os
fundamentos presentes, tanto no software quanto em sua arquitetura, podem não
fazer mais sentido a partir de um ponto de vista contemporâneo.
Algumas das questões levantadas, tais como, mudança contínua, crescimento
contínuo, aumento da complexidade, perda da qualidade percebida e dificuldade na
conservação do conhecimento por parte dos envolvidos, já haviam sido
anteriormente identificadas, tanto que fazem parte das leis de evolução de software
desenvolvidas por Lehman (1980).
Quanto

às

questões

arquitetônicas,

Hassaine

(2012)

defende

como

necessários o uso de métodos e/ou ferramentas para a avaliação da deterioração
arquitetônica, a fim de identificar os sinais de envelhecimento e evitar seus efeitos
negativos, contribuindo assim para uma redução dos custos de desenvolvimento.
Com este propósito, ele apresenta uma solução na forma de padrões de evolução
arquitetônica e com métricas para revelar sinais da decadência arquitetônica.
Para lidar com as mudanças que, entre outras coisas, lidam com a perda de
qualidade percebida, Breivold; Crnkovic e Eriksson (2007) propõem inicialmente um
modelo de qualidade que expresse a evolvabilidade e o fazem com a decomposição
de suas características, derivando-as em novas características.
Em seguida, e a partir do modelo de qualidade da evolvabilidade, Breivold;
Crnkovic e Larsson (2012) desenvolveram um método de avaliação arquitetônica de
software evolucionário (AREA – Software Architecture Evolvability Analysis Process)
que tem como principais objetivos quantificar e qualificar a evolvabilidade, como
forma de apoiá-la e torná-la efetiva através de um processo de análise. Esse método
visa contribuir não só para a melhoria do suporte gerencial, mas também para
auxiliar na estimativa do esforço e produtividade para as mudanças.
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Quanto às pressões por mudanças, ressaltadas por Ciraci (2006), a
identificação da origem dos estímulos seria o passo inicial para se lidar com esta
questão. Destaca-se, entre tais origens, a do domínio, definido como o modelo do
mundo real considerado para o software, o seu meio ambiente, no qual qualquer
parte pode motivar uma mudança no software.
Além de utilizar uma perspectiva diferente correspondente ao ambiente,
America (2012) ressalta a utilização de várias áreas do conhecimento no
desenvolvimento de um software. Dentre elas o conhecimento do ambiente no qual
um software está inserido, formado pela seguinte estrutura: negócios, arquitetura de
software, processos de desenvolvimento de software e organização (Business,
Architecture, Processes, Organization – BAPO).
O conhecimento do ambiente é, portanto para America (2012) o aspecto
fundamental a ser considerado em uma abordagem evolucionária, uma vez que a
evolvabilidade é atribuída não apenas ao software, mas a toda estrutura do seu
ambiente.
Em suma, America (2012) sustenta que a evolvabilidade depende do
conhecimento, de uma visão geral do todo, juntamente com um entendimento
profundo das partes que se pretende modificar.
Dessa contextualização da evolvabilidade, pode-se dizer que há dois aspectos
fundamentais na totalidade formada pelo ambiente e o software nele inserido. Um de
caráter geral, implicando o conhecimento da evolução deste ambiente, isto é, da
dinâmica das mudanças nas articulações de suas partes, como apontada,
principalmente por America (2012). Outro de caráter particular, implicando a
identificação dos estímulos de mudança provenientes de partes da estrutura do
ambiente do negócio que agem sobre a parte correspondente ao software e
consequentemente à sua arquitetura.
Quanto ao primeiro aspecto, dentre os vários modelos para representar o
conhecimento da mencionada totalidade, um bastante difundido e maduro, o
framework de Zachman (SOWA; ZACHMAN, 1992), mostra-se particularmente
adequado, pois considera uma multiplicidade de perspectivas e de níveis de
abstração no mundo dos negócios e dos sistemas computacionais que lhes dão
suporte. Um aspecto relevante desse framework é a busca da representação do
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conhecimento da empresa vista como uma totalidade, o que o torna coerente com o
sentido dado pela evolvabilidade como anteriormente descrito. Outro aspecto de
particular interesse desse framework é o que focaliza os elementos motivadores do
negócio, evocando uma estrutura que pode permitir a identificação e a descrição das
motivações que provocam mudanças em qualquer parte da empresa, incluindo seus
sistemas computacionais.
No entanto, esse framework não propõe um modelo concreto para a descrição
e a especificação dessas motivações, mas sobre suas bases conceituais foi
proposto o Business Motivation Model (Modelo de Motivação de Negócios) – BMM
(OMG, 2014), que provê tal modelo. O BMM permite que se faça o registro e se
tenha o conhecimento das motivações de mudança centrado exclusivamente no
ambiente dos negócios da empresa, modelando as forças influenciadoras dos
estímulos de mudança e de conservação, ou seja, especificando os principais
direcionadores dos negócios.
Quanto ao segundo aspecto, isto é, a parte da estrutura do ambiente
correspondente à arquitetura do sistema computacional, particularmente a parte de
interesse deste trabalho - a arquitetura de software –, seria necessário analisar os
efeitos dos estímulos de mudanças que podem provocar efeitos colaterais
significativos nesta arquitetura. Para tanto, dentre os vários métodos de avaliação
arquitetônica que consideram explicitamente os estímulos decorrentes dos
direcionadores de negócio, encontra-se o ATAM - Architecture Tradeoff Analysis
Method (Método de Análise de Compensações Arquitetônicas) (KAZMAN; KLEIN e
CLEMENTS, 2000).
Ciraci (2006) indica este método para avaliar o grau de adequação de uma
arquitetura de software a um ambiente de negócios do ponto de vista da
evolvabilidade. No entanto, tais indicações parecem ser insuficientes para se ter um
método que permita incorporar a análise da evolvabilidade, por exemplo, no ATAM,
o qual ressalte-se concentra totalmente a análise apenas no seu aspecto técnico, o
da modificabilidade da arquitetura. Esse método tampouco investiga de modo
estruturado os motivadores de negócio, apenas considerando-os de maneira sucinta
e informal.
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1.2

Objetivo
O objetivo deste trabalho é a definição de um método para o acompanhamento

sistemático e estruturado da evolvabilidade da parte de software de um sistema de
informação, ao longo de seu ciclo de vida, denominado MPAE – Método para
avaliação da evolvabilidade. O resultado final desse método é a definição dos
direcionadores do negócio que guiarão a avaliação arquitetônica do software. Neste
trabalho será utilizado, por uma questão de familiaridade com o método ATAM, os
direcionadores de negócio por ele requeridos.
Para uma avaliação informal da viabilidade da aplicação do método, o MPAE
foi exercitado integralmente em uma empresa real no momento em que ela estava
redefinindo as diretrizes para se reposicionar no segmento de mercado de sua
atuação. Estas diretrizes teriam impacto nas duas dimensões da evolvabilidade
tratadas neste trabalho.
Em resumo, espera-se que esse método contribua para o tratamento
sistemático e estruturado dos aspectos da evolvabilidade em suas duas dimensões
principais: o mundo dos negócios, que justificam a existência dos sistemas de
informação que lhes dão suporte, e o mundo tecnológico, que focaliza
essencialmente as decisões técnicas de manutenção dos sistemas de informação.
O MPAE está baseado no modelo BMM (OMG, 2014), permitindo relacionar a
origem das motivações, de seus influenciadores e do contexto organizacional que
estão na base da evolvabilidade do ambiente empresarial, fornecendo meios para a
identificação, o registro estruturado e a especificação dos direcionadores de negócio
na perspectiva da evolvabilidade.
O MPAE deverá permitir a integração, do ponto de vista da evolvabilidade, das
perspectivas das linhas dois – Modelo de Negócio - e três – Modelo do Sistema – da
coluna motivação do framework de Zachman (SOWA; ZACHMAN, 1992). O nível de
abstração da linha dois será representado pelos modelos e registros derivados do
BMM. O nível de abstração da linha três será representado pelos artefatos gerados
pelos dois primeiros passos do método ATAM (KAZMAN; KLEIN e CLEMENTS,
2000), adaptados para permitir essa integração.
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Em termos práticos, essa transformação estará representada nos registros
estruturados das motivações, dos influenciadores, dos direcionadores do negócio e
dos estímulos que dirigirão a análise das mudanças na arquitetura de software.
1.3

Resultados Esperados e Contribuições
O principal resultado esperado desta pesquisa é a obtenção de um método que

permita posicionar a análise arquitetônica do software de sistemas de informação,
em especial seu aspecto de avaliação arquitetônica baseada no método ATAM, na
perspectiva da evolvabilidade. O principal benefício decorrente é o permitir uma
análise conjunta entre os agentes do chamado mundo de negócios aos do chamado
mundo da tecnologia, a respeito da evolução integrada dos negócios e de seus
sistemas de informação.
Para tanto, o presente trabalho elabora, de modo preliminar, o método MPAE,
baseado no BMM (OMG, 2014), cujos artefatos permitem identificar e estruturar os
direcionadores de negócio que dirigirão as eventuais mudanças na arquitetura do
software dos sistemas de informação envolvidos. Esta é, portanto, a primeira
contribuição da pesquisa.
A segunda contribuição é a estruturação dos passos 1 e 2 do método ATAM,
para integrá-lo na perspectiva da evolvabilidade. O ATAM não propõe uma estrutura,
nem um método, formalizados para as discussões entre os stakeholders envolvidos
para a avaliação do alinhamento da arquitetura de software dos sistemas de
informação às mudanças nos negócios. O método MPAE propõe uma adaptação
nos passos mencionados para adequá-los na perspectiva da evolvabilidade,
deixando intactos os passos subsequentes, isto é, os passos que caracterizam os
aspectos técnicos da avaliação arquitetônica.
1.4

Método de Trabalho
A presente pesquisa é definida inicialmente como uma pesquisa exploratória,

situando-se na perspectiva conceitual, utilizando teorias e conceitos existentes para
a geração de um método de acompanhamento da evolvabilidade. Dentre as teorias
e os conceitos utilizados está o framework de Zachman (SOWA; ZACHMAN, 1992),
o método de avaliação ATAM (KAZMAN; KLEIN e CLEMENTS, 2000), o Business
Motivation Model – BMM (OMG, 2014) e evolvabilidade (LEHMAN, 1984; CIRACI,
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2006; BREIVOLD; CRNKOVIC; ERIKSSON, 2007;

JOHARI; KAUR, 2011;

HASSAINE, 2012; AMERICA, 2012).
O framework de Zachman (SOWA; ZACHMAN, 1992) é utilizado como um guia
para a definição de uma visão integrada de um ambiente de negócio, que nesta
pesquisa está delimitada à abstração da coluna, “Por quê?” – Motivação-, e nas
perspectivas das linhas: 2 – Visão de Negócio e 3 – Visão Arquitetônica de
Sistemas.
O BMM (OMG, 2014) é utilizado como metamodelo de motivação do ambiente
de evolvabilidade e como suporte conceitual para a geração dos artefatos do método
MPAE.
O método ATAM (KAZMAN; KLEIN e CLEMENTS, 2000) é utilizado por ser um
método de avaliação que avalia as consequências das decisões arquitetônicas em
função

das

necessidades

dos

atributos

de

qualidade,

considerando

os

direcionadores de negócio (Business Drivers) como elementos centrais. Por estas
características, ele é considerado adequado para a parte de avaliação arquitetônica
na perspectiva da evolvabilidade.
Para a elaboração dos modelos e de suas instâncias apresentados neste
trabalho, foram realizadas várias sessões de discussão informal, isto é, sem uma
técnica estruturada ou combinações de técnicas estipuladas, com vários
responsáveis da empresa na qual se exercitou o método MPAE. O procedimento
adotado foi sempre o de se iniciar a discussão temática apresentando os conceitos
que seriam utilizados, para fins de avaliação do sucesso da discussão.
1.5

Organização do trabalho
Este trabalho está organizado nas seguintes partes:
A seção 2, Evolvabilidade, apresenta diversas interpretações do conceito de

evolvabilidade.
A seção 3, Método de análise de compensações arquitetônicas - ATAM,
apresenta o método em sua proposta original, destacando a caracterização do
atributo de modificabilidade por ser considerado o complemento técnico da
evolvabilidade.
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A seção 4, Quadro de referência de arquitetura – Zachman, apresenta
primeiramente o Quadro de Referência de Arquitetura de Sistemas de Informação –
QRASI, que servirá como um guia para o mapeamento da evolvabilidade da
perspectiva de negócio para a perspectiva de sistema, segundo a abstração da
motivação.
A seção 5, Modelo de Motivação de Negócios, o BMM é apresentado e servirá
como base conceitual para a geração do modelo da motivação organizacional.
A seção 6, Proposta do Trabalho, apresenta as atividades previstas e
articuladas que devem ser utilizadas no uso do método MPAE.
A seção 7, Exemplo de utilização do método, apresenta um exemplo de
utilização do método considerando a Evolvabilidade.
A seção 8, Conclusão, apresenta as conclusões finais do trabalho incluindo
aspectos que podem ser melhorados, indicados como sugestões para trabalhos
futuros.
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2

O CONCEITO DE EVOLVABILIDADE
O presente trabalho adota como base para a definição do termo evolvabilidade a

consequência lógica da definição de America (2012) quanto ao seu aspecto
essencial.
Assim, a evolvabilidade está sendo conceituada como uma propriedade
emergente de um ambiente formado essencialmente por sua parte do negócio e por
sua parte dos sistemas de informação embutidos no negócio, sensível a mudanças
evolutivas e que, independentemente da origem da motivação destas mudanças,
resultam em alterações no ambiente em geral ou em determinada parcela dele.
Uma propriedade é dita emergente quando ela não pode ser referenciada por
um simples componente ou parte, mas que depende de como todos os
componentes ou partes interoperam, isto é, depende da totalidade do sistema
resultante (SWEBOK, 2014).
A seção 6 apresenta a visão da evolvabilidade adotada.
2.1

Evolução de software
No final dos anos sessenta, o fenômeno conhecido como evolução de software

foi inicialmente reconhecido como crescimento de software (LEHMAN, 1984 apud
LEHMAN, 1969).
Posteriormente, Lehman (1984) argumentou que o software, por si mesmo, não
se deteriora e, portanto, não precisaria ser mantido no sentido tradicional de
engenharia. Ou seja, a atividade de alterar um sistema ou produzi-lo com mais,
menos ou diferentes atributos, caracterizaria um processo de desenvolvimento
evolutivo.
Assim sendo, o uso do termo manutenção, em um processo de longo prazo,
seria inadequado no contexto de software. Deste modo, Lehman (1984) defende que
este termo seja abandonado e substituído por evolução. A evolução é, portanto,
segundo Lehman (1984), uma busca contínua para a satisfação dos atributos do
software que mudam frequentemente.
A dinâmica da evolução é identificada por Lehman (1984) como um fenômeno
responsável pelo crescimento da complexidade das funções de um software.
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Lehman (1980) introduziu o conceito que classifica o software em três classes
de programas.
Os programas do tipo S (S-programs) são formalmente definidos e derivados
de uma especificação. Tal especificação é uma definição formal de um problema e,
portanto, direciona o trabalho de programação para a realização de uma solução
desejada.
Os programas do tipo E (E-programs) são programas que mecanizam a
atividade humana ou social e, desta maneira, possuem maior propensão a
mudanças. Outra característica destes programas é que são considerados como
embutidos no ambiente.
Os programas do tipo P (P-programs) se encontram entre as definições do tipo
S e E, ou seja, podem ter ao mesmo tempo partes formalmente definidas e partes
que mecanizam atividades humanas.
Lehman (1984) já apresenta uma referência da classificação SPE que inclui a
expressão type e complementa com os termos programs ou system. O novo formato
ficou: S-type programs, P-type programs e E-type programs.
Entre os anos 70 e 90, Lehman (2001) introduziu oito leis que servem para
orientar o processo de evolução de software. A Tabela 1 apresenta de forma
resumida essas leis, além de indicar o ano nos quais as leis foram formuladas.
Tabela 1 Leis de evolução de software

No
Ano

Nome

I

Mudança
1974 contínua
II

Complexidade
1974 crescente
III
Autorregulação
1974
Manutenção da
estabilidade
1978 organizacional
IV

Lei
Softwares do tipo E-type devem ser continuamente
adaptados, a fim de evitar que seu uso seja
progressivamente menos satisfatório.
A evolução de um software E-type aumenta de
forma crescente sua complexidade, a menos que
haja trabalho especifico para manter ou reduzir a
complexidade.
Processos de evolução geral de software E-type são
autorregulados.
A menos que os mecanismos de feedback sejam
alterados, a taxa média global efetiva da atividade
de evolução em um sistema E-type tende a
permanecer constante durante a vida útil do produto.
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No
Ano

Nome

Lei

V

Em geral, a taxa do crescimento incremental de
longo prazo de um software E-type tende a declinar.

VI

A capacidade funcional de um software E-type deve
aumentar continuamente, a fim de manter a
satisfação do usuário durante a vida útil do software.

Manutenção da
1978 familiaridade
Crescimento
1991 Contínuo

Declínio da
1996 qualidade

A menos que seja rigorosamente adaptado,
considerando
as
mudanças
no
ambiente
operacional, a qualidade de um software E-type será
sistematicamente reduzida.

Feedback do
VIII software
(reconhecido em
1996 1971 e formulado
em 1996

Processos evolutivos são multiníveis, multicíclicos,
multiagentes e retroalimentados.

VII

Fonte: Adaptado de Lehman; Ramil (2001).

Lehman (1984) cita ainda que a pressão por mudanças originadas no ambiente
operacional é devida, em parte, à evolução do próprio ambiente em reação aos
requisitos direcionados ao sistema e, em parte, à experiência com a operação do
sistema, demandando correções e melhorias. Além disso, o ato de instalação do
sistema muda o ambiente e, consequentemente, soma-se a este nas necessidades
do ambiente.
2.2

Evolvabilidade e o conhecimento da totalidade do ambiente
Para America (2012), em um ambiente de produtos caracterizados por uso

intensivo de software, de diferentes tamanhos e formas tais como: aparelhos
auditivos (muito pequeno), celulares (pequeno), televisores (médio), scanner médico
MRI (Magnetic Resonance Imaging) (grande) e Navios de Batalha (muito grande), é
necessária a união de várias áreas do conhecimento para serem produzidos,
mantidos e evoluídos. Assim, America (2012) atribuí o termo evolvabilidade ao
ambiente considerado como negócio, arquitetura de software, processos de
desenvolvimento de software e organização (BAPO - Business, Architecture,
Processes, Organization), ao invés de indicá-lo como um atributo restrito ao produto
de software.
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Nessa perspectiva, o meio para se lidar com a evolvabilidade deve direcionarse ao ambiente, pois, mudanças nas características ambientais podem influenciar
alterações concretas no software sem, no entanto, se constituir em uma norma
definida a ser seguida (AMERICA, 2012).
America (2012) indica algumas mudanças possíveis que devem ser
observadas nas dimensões do negócio, da arquitetura, dos processos e da
organização.
Negócio: No qual as mudanças resultam de alterações nas expectativas dos
usuários em relação ao funcionamento do programa de computador e/ou produto.
Tais mudanças geralmente influenciam diretamente determinados requisitos
funcionais ou não funcionais.
Arquitetura: Representada pelas escolhas das técnicas utilizadas para atender
às necessidades do sistema, bem como da estratégia estabelecida para a
adequação a mudanças.
Processos: Aqui considerados os de produção, bem como os relacionados a
mudanças de produto, ou a mudanças dos próprios processos de produção e
manutenção. Outra questão seria a preocupação com a manutenção, não somente
dos produtos, mas também da estrutura da arquitetura. Cabe ressaltar que a
mudança da arquitetura de um ambiente de software tende a exigir demasiado
esforço extra.
Organização: A cultura da organização em relação ao conhecimento. A
maneira como o conhecimento é adquirido, consolidado e compartilhado torna-o
relevante ao se referir à característica evolucionária.
A visão utilizada por America (2012) é a de que a característica evolucionária
depende do conhecimento e somente uma visão geral de todo o ambiente, aliada a
um profundo conhecimento das partes que o constituem, permite estabelecer as
bases para um processo de evolução de sistema.
Nessa perspectiva, um processo que trata das questões evolucionárias deveria
contemplar quatro passos.


Minerar os Dados em toda e qualquer forma de registro utilizado no
processo

de

desenvolvimento,

desde

documentos

formais

até
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correspondências eletrônicas entre os desenvolvedores, considerando
ainda registros do ambiente BAPO, no qual o software está inserido e deve
ser executado. O resultado desse processo é uma base de conhecimento
consolidada que visa tornar o conhecimento tácito em explícito,
considerando a possível perda de informação, devido ao fato de que
pessoas anteriormente envolvidas tenham deixado à organização.


Com

base

nas

informações

anteriormente

consolidadas,

deve-se

identificar a necessidade do desenvolvimento de novos mecanismos,
padrões e diretrizes que contribuam na melhoria da evolvabilidade. Isso
inclui a captação, articulação e visualização de conhecimento, de modo a
tornar a informação acessível e compartilhada.


Representar o conhecimento por meio de uma arquitetura de referência
para o ambiente BAPO.



Fundamentar o conhecimento extraído dos passos anteriores, a fim de
estabelecer as bases para as decisões, tanto do ponto de vista técnico
relacionado ao software e da arquitetura que lhe dá suporte, quanto do
ponto de vista econômico.

2.3

Ambiente dos produtos de software.
Produtos de software são programas de computador projetados para serem

utilizados por várias organizações. Devem ter, portanto, mecanismos que permitam
sua configuração e/ou personalização disponíveis para seus usuários (UNPHON,
2010).
Outra característica desse tipo de produto é a necessidade, por parte do
desenvolvedor, de realizar o lançamento constante de novas versões, tanto para a
correção de falhas quanto para atualizações e/ou evoluções. Williams e Carver
(2009) se utilizam das leis de Lehman (2001) para explicar problemas que podem
surgir desse processo de atualizações.
Uma mudança contínua, se não foi adequadamente realizada, pode tornar o
sistema mais complexo, conforme a Lei II (LEHMAN, 1984). Um método que dê
suporte à identificação do que deve ser mudado, tanto em relação ao software
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quanto à arquitetura existente, pode ser utilizado a fim de mitigar os problemas
originados pelo aumento da complexidade (WILLIAMS, 2009).
Em relação ao crescimento contínuo de um software, a Lei VI (LEHMAN,
1984), diz que as necessidades do usuário tendem a aumentar continuamente
durante toda a vida útil do software. Dessa forma, a mudança contínua (Lei I), o
aumento da complexidade (Lei II) e o crescimento contínuo (Lei VI), tendem a induzir
a Lei VII – Diminuição da percepção da qualidade. A continuidade do processo de
mudança e a ocorrência destas leis gera um ciclo negativo, tendendo a tornar
perceptível a perda de qualidade.
2.4

Modelos de qualidade do atributo evolucionário
Considerando o padrão ISO/IEC 14598-11, que expressa como primeira etapa

da avaliação de software a seleção das “... características de qualidade relevantes,
utilizando um modelo de qualidade que desdobre a qualidade de software em
diferentes características...” (KOSCIANSKI, 1999, p. 12), a identificação prévia das
características orienta a avaliação a ser executada.
Tanto Ciraci e Broek (2006) quanto Breivold; Crnkovic e Eriksson (2008)
partem de modelos de qualidade relacionados à manutenção para derivar o modelo
de evolvabilidade.
Breivold; Crnkovic e Eriksson (2007) propõem um modelo de qualidade que
expressa

a

derivação

do

atributo

evolucionário

em

uma

coleção

de

subcaracterísticas. A Figura 1, ilustra o processo de derivação.
Tais subcaracterísticas foram encontradas no contexto de sistemas industriais
e, portanto, não se exclui a possibilidade de haver outra combinação para domínios
diferentes. Sistemas industriais são caracterizados pela crescente dependência de
controles automatizados (HALLMANS; NOLTE; LARSSON, 2013) e geralmente têm
um ciclo de vida longo. Sendo assim, tais sistemas são expostos a grande
quantidade de modificações corretivas e evolutivas, sendo essencial ter-se a
capacidade de contemplar mudanças (BREIVOLD; CRNKOVIC; ERIKSSON, 2008).
A partir dessas subcaracterísticas é que se torna possível o uso do método de
avaliação arquitetônica de software evolucionário AREA (Software Architecture
1

Tecnologia de Informação - Avaliação de produto de software Parte 1: Visão geral.
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Evolvability Analysis Process) que tem como principais objetivos: (a) atribuir valores
às subcaracterísticas de qualidade, (b) identificar fraquezas na arquitetura
considerando a característica evolucionária e (c) identificar por meio das
subcaracterísticas do atributo de qualidade evoluções possíveis do sistema
(BREIVOLD; CRNKOVIC e LARSSON 2012).
Porém, faz-se necessária a distinção entre evolvabilidade e modificabilidade
quanto às diferenças dos estímulos de mudança de software.
Figura 1 Conceito do modelo evolucionário

Fonte: Adaptado de Breivold; Crnkovic e Larsson (2012).

Para Breivold; Crnkovic e Larsson (2007), em um ciclo de vida longo de um
software, vários são os estímulos de mudança. Entre outros, a demanda para
responder a mudanças de mercado, mudanças nos requisitos de negócio, no
ambiente ou na tecnologia utilizada. Dessa forma, a inabilidade de efetiva e
confiavelmente fazer com que o software evolua pode significar perda de
oportunidade de negócio. Consequentemente, há forte demanda para se obter um
processo eficiente e confiável de evolução de software, de modo a prolongar o seu
ciclo de vida útil (BREIVOLD; CRNKOVIC & ERIKSSON, 2007).
2.5

Método de avaliação AREA
Breivold; Crnkovic e Larsson (2012) descrevem os artefatos utilizados na

análise evolucionária AREA, que incluem:
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Mudanças de estímulos, aqui consideradas em uma perspectiva
arquitetônica, podendo ser originadas de uma necessidade existente e/ou
prevista quanto ao ambiente de software, à organização, aos processos, à
tecnologia, ou mesmo a restrições legais. O resultado é que tais
mudanças podem resultar em um conjunto de requisitos potenciais, ao
qual a arquitetura precisa se adaptar.



Preocupações arquitetônicas, aqui relacionadas às subcaracterísticas
evolucionárias e atributos específicos de qualidade relacionados ao
domínio.



Potenciais requisitos arquitetônicos que influenciam a arquitetura de
software e são essenciais para acomodar as mudanças de estímulos.



Soluções arquitetônicas candidatas refletem decisões de projeto. A
descrição de uma solução candidata pode ter as seguintes informações:
◦ Descrição do problema e a identificação das desvantagens em relação
ao projeto arquitetônico original.
◦ Requisitos de novas exigências que a arquitetura precisa atender.
◦ Solução arquitetônica para os problemas de projeto apresentados.
◦ Fundamentação e consequências arquitetônicas, demostrando a lógica
da solução proposta e implicações no processo evolucionário.
◦ Carga horária estimada de trabalho para implantação e verificação.

Breivold; Crnkovic e Larsson (2012) descrevem as principais atividades do
processo de análise evolucionária AREA (Figura 2):


Elicitar as preocupações arquitetônicas: Esta atividade extrai as questões
ou preocupações arquitetônicas relacionando-as às subcaracterísticas
evolucionárias, tanto qualitativa quanto quantitativamente.
◦ Levantamento qualitativo: Oficinas de arquitetura são realizadas para
que se discuta e identifique potenciais requisitos arquitetônicos, os
quais serão posteriormente mapeados com as subcaracterísticas
evolucionárias, possibilitando a priorização destas em relação ao ponto
de vista dos envolvidos técnicos e organizacionais.
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◦ Levantamento quantitativo: Entrevistas individuais são realizadas com
representantes de diferentes papéis organizacionais, a fim de obter
opiniões e preferências quanto às subcaracterísticas evolucionárias,
por meio de uma comparação em pares, para estabelecer, de forma
relativa, o grau de importância sob o ponto de vista das partes
interessadas.


Analisar as implicações das mudanças dos estímulos: Esta atividade tem
por objetivo analisar a evolução arquitetônica em relação às mudanças
dos estímulos, buscando identificar problemas a serem resolvidos e os
potenciais requisitos arquitetônicos.



Propor soluções arquitetônicas: Esta atividade objetiva propor as soluções
arquitetônicas que solucionem os potenciais requisitos arquitetônicos
identificados na atividade anterior.



Avaliar soluções arquitetônicas: Esta atividade objetiva garantir que as
decisões e soluções arquitetônicas propostas anteriormente sejam
adequadas,

considerando

o

processo

evolucionário.

As

soluções

arquitetônicas são confrontadas às subcaracterísticas evolucionárias, tanto
qualitativamente quanto quantitativamente.
O processo de avaliação AREA é composto basicamente por três fases que
totalizam seis atividades, prevendo a realização de três oficinas com a duração de
metade de um dia de trabalho para cada uma, contando com a presença de
arquitetos de software, gerente do produto, principais desenvolvedores e o avaliador.
Cabe à primeira oficina encaminhar as duas primeiras atividades: identificar
questões arquitetônicas e analisar as implicações das mudanças dos estímulos. Na
segunda oficina se dá a identificação e proposição das soluções arquitetônicas e na
terceira oficina é realizada a avaliação das soluções arquitetônicas propostas. A
seguir são esquematizados os passos realizados na análise qualitativa e
quantitativa, respectivamente, quanto à evolvabilidade.
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Figura 2 Processo de análise evolucionária de arquitetura de software (AREA)

Fonte: Adaptado de Breivold; Crnkovic e Larsson (2012).

2.5.1 Fases do processo de avaliação qualitativa
Breivold; Crnkovic e Larsson (2012) dividem o processo em três fases, sendo
que na Fase 1 o objetivo é analisar as implicações das mudanças dos estímulos na
arquitetura de software. Esta fase é dividida em dois passos:


Passo 1.1: Identificação dos requisitos da arquitetura de software.
Independente da origem do estímulo de alteração, este estímulo pode resultar
na necessidade da arquitetura em se adaptar. O objetivo deste passo é
identificar os requisitos essenciais para a arquitetura de software, em uma
oficina com as partes interessadas, por meio de discussões a respeito das
necessidades de arquitetura.



Passo 1.2: Priorização dos requisitos da arquitetura. Os requisitos
identificados no passo anterior são priorizados.
Na Fase 2 o objetivo é analisar e adequar a arquitetura de software para

acomodar as mudanças de estímulo atuais e potenciais. O foco desta fase é na
identificação

de

possíveis

melhorias

componentes. Ela inclui três passos:

e/ou

substituições

necessárias

de
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Passo 2.1: Identificação e extração das construções arquitetônicas, aqui
expressas como subsistemas e componentes relacionados a cada requisito
identificado.



Passo 2.2: Identificação dos componentes que necessitam de refatoração, a
fim de cumprir os requisitos priorizados.



Passo 2.3: O objetivo desta avaliação é o de assegurar a integridade
arquitetônica. Portanto, os processos para identificar e avaliar possíveis
soluções de refatoração têm como objetivo auxiliar a avaliação da
conformidade em relação às decisões anteriores do projeto.
O processo termina na Fase 3, com a análise do trabalho e apresentação do

processo de avaliação. Os resultados dos passos anteriores são então consolidados
e expressos por meio de uma coleção dos documentos gerados, tendo somente um
passo para a sua realização:


Passo 3: Processo da avaliação. Neste processo são apresentados: (i) os
requisitos identificados e priorizados em relação à arquitetura de software; (ii)
os componentes e/ou módulos identificados que precisam ser reformulados
visando melhoria e ou adaptação; e (iii) a documentação referente à
avaliação, que descreve as características de cada componente identificado
como candidato à mudança, bem como a quantidade de trabalho estimada.
Este documento é o resultado do processo de descoberta, identificação e
catalogação realizadas durante a avaliação.

2.5.2 Fases do processo de avaliação quantitativa
O método apresentado nesta avaliação por Breivold; Crnkovic e Larsson
(2012) pretende evitar que a priorização de atributos de qualidade seja realizada de
forma intuitiva. Dessa maneira, utiliza-se o Processo de Análise Hierárquica (AHP –
Analytic Hierarchy Process), a fim de estabelecer os atributos necessários para a
realização de um processo quantificado. Este processo é dividido em três fases:
Na Fase 1 é analisada a influência das mudanças de estímulos sobre a
arquitetura de software. O objetivo é acomodar tais mudanças.


Passo 1.1: Identificar a opinião dos interessados sobre cada subcaracterística
evolucionária. Esta atividade utiliza entrevistas individuais, a fim de obter a
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opinião de cada interessado de maneira independente. Nesta ocasião é
discutido o contexto específico a cada situação.


Passo

1.2:

Definição

de

prioridade

e

preferência

em

relação

às

subcaracterísticas evolucionárias. Nesta etapa, os participantes representam
diferentes papéis e fornecem suas preferências quanto às subcaracterísticas
evolucionárias por meio de uma comparação (Qi, Qj) a fim de determinar sua
importância relativa. A escala de comparação AHP apresentada na Tabela 2
é utilizada para determinar o valor de cada par de subcaracterísticas.
Tabela 2 Escala para a comparação de pares

Escala

Explicação
Variável i e j são de igual importância
Variável i é ligeiramente mais importante do que j
Variável i é mais importante do que j
Variável i é muito mais importante do que j
Variável i é extremamente mais importante do que j
Sem valores de referência

1
3
5
7
9
2, 4, 6, 8

Fonte: Adaptado de Breivold; Crnkovic e Larsson (2012).

No processo de comparação pode ser necessária a inclusão de outros
atributos além dos evolucionários, uma vez que cada domínio tem uma necessidade
específica. Portanto, a comparação em pares deve considerar todos esses atributos,
ou seja, devem ser realizadas n ( n-1 ) / 2 comparações com cada interessado.
2.6 Conclusão
Desde os trabalhos pioneiros de Lehman (1984) no final dos anos sessenta há
uma

busca

por

métodos,

técnicas

e/ou

processos

que

possam

reagir

adequadamente às mudanças evolucionarias continuas.
Lehman (1984), desde o início dos seus trabalhos, ressaltou a preocupação
quanto às pressões por mudanças no qual um software é submetido destacando,
principalmente, as oriundas do ambiente operacional.
As leis de Lehman (1984) servem como um guia para classificar e melhorar a
compreensão dos problemas resultantes dos ciclos de vida de um software,
especialmente quanto ao aspecto de sua evolução. No entanto, ele não contém em
si um método que permita avaliar e/ou reagir aos efeitos da evolução.
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O processo apresentado por America (2012), com uso da mineração de dados,
aliado a uma arquitetura de referência como base para desenvolvimento de novos
artefatos e padrões no contexto de decisão econômica, parece conter elementos
para uma identificação precisa e necessária e por isto sua definição de
evolvabilidade é adotada como base ao conceito adotado no presente trabalho.
Porém, embora ele ofereça meios para se apreender um processo de evolução, ele
não contempla elementos para um processo de análise e avaliação arquitetônica.
Quanto ao método AREA, criado especialmente para avaliar a evolvabilidade
arquitetônica em um ambiente de software industrial, sua estratégia geral compara
diretamente as subcaracterísticas do atributo de qualidade evolucionária, a fim de
minimizar a subjetividade e quantificar as relações. Desse modo, ele tende a
enfatizar uma visão do processo de avaliação, demonstrando ser adequado para
determinados domínios, tal como o ambiente de automação industrial mostrado. No
entanto, aparentemente ele não estabelece explicitamente a maneira como os
estímulos do ambiente são considerados nesta avaliação.
Assim um método de análise e avaliação contínua de um processo
evolucionário deveria ser capaz de identificar o ambiente no qual um software está,
ou estará, inserido em suas principais dimensões: a do negócio e o da tecnologia
envolvida, considerando a diversidade de perspectivas dos envolvidos e, do conjunto
de atributos de qualidade em toda a história de suas evoluções.
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3

O MÉTODO ATAM
Esta seção descreve de modo sucinto, os objetivos do ATAM (Architecture

Tradeoff Analysis Method) (KAZMAN; KLEIN e CLEMENTS, 2000), os passos do
método e o uso do atributo de modificabilidade.
3.1

Proposito do ATAM
Segundo Kazman; Klein e Clements (2000), o objetivo do ATAM é identificar as

consequências das decisões arquitetônicas por meio dos atributos de qualidade dos
requisitos. Desta maneira, ele pretende ser um meio de identificação de riscos
potenciais de uma arquitetura em qualquer fase do desenvolvimento, ou seja, desde
a concepção até um processo de retirada e substituição de um SI.
O nível de detalhamento do ATAM visa ser compatível ao da especificação da
arquitetura, ou seja, não é necessário o detalhamento de um atributo de qualidade
para ser considerado bem sucedido. Em vez disso, o êxito é conseguido por meio da
identificação de tendências.
Kazman; Klein e Clements (2000) ressaltam esta característica do ATAM, ou
seja, o método não tem como meta estabelecer previamente o comportamento de
um atributo de qualidade, o que seria impossível em um projeto em estágio inicial,
mas identificar a maneira como um atributo de qualidade pode ser afetado por
decisões arquitetônicas. Assim, o que se pretende com o ATAM é registrar os riscos,
não riscos, pontos de sensibilidade e pontos de compensações arquitetônicas
(trade-offs) que são resultantes de um processo de análise arquitetônica.
Uma das condições para realização de avaliação arquitetônica é que haja uma
declaração de requisitos de atributos de qualidade e uma especificação da
arquitetura, com uma articulação clara das decisões arquitetônicas. No entanto, não
é incomum a existência de especificações vagas e ambíguas. Por isso o ATAM
prevê duas ações na análise da arquitetura:


Extrair e refinar a indicação dos requisitos de atributos de qualidade e



Extrair e refinar uma indicação precisa das decisões de projeto
arquitetônico.
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Outro grande objetivo do ATAM é avaliar se as decisões de projeto
arquitetônico são suficientes para atender satisfatoriamente aos requisitos de
qualidade.
O

foco

do

ATAM

se

direciona

aos

requisitos

de

atributos

de

qualidade. Portanto, apesar de não ser essencial uma caracterização precisa de
cada atributo de qualidade ela pode contribuir positivamente e de maneira
expressiva na identificação das tendências. Portanto, um meio de se buscar
melhorar esta precisão é com o uso de três questionamentos direcionados a cada
atributo de qualidade.


Quais são os estímulos que a arquitetura deve atender?



Como mensurar ou observar o atributo de qualidade, de que maneira este
será analisado?



Quais decisões arquitetônicas podem colaborar ou prejudicar a exigência
deste atributo?
O método ATAM está fundamentado em três conceitos chaves: a noção de

uma caracterização do atributo de qualidade, o uso de cenários e a noção de estilos
arquitetônicos.
A seguir será apresentado sucintamente o método, seus fundamentos e seus
passos. A apresentação está fundamentalmente, baseada em Kazman; Klein e
Clements (2000) e Kazman; Bass e Klein (2006).
3.2

Os passos do método
O ATAM é um método fundamentado no princípio de que estilos arquitetônicos

são determinantes à satisfação dos atributos de qualidade de um projeto
arquitetônico. O método busca identificar as metas empresariais e traduzi-las em
atributos de qualidade, para em seguida utilizar estes atributos de qualidade a fim de
certificar se os estilos arquitetônicos atendem adequadamente a tais atributos.
Apesar de o método ATAM conter passos numerados o que, sugere
linearidade, o processo de análise pode se valer de relativa independência. Ou seja,
após a realização de um passo, pode-se retroceder ou avançar além da linearidade,
ou mesmo repetir um passo tantas vezes quantas necessárias. Isso acontece devido
ao aspecto não rigoroso do ATAM.
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A importância dos passos é o de delinear claramente as atividades envolvidas
no método, separando os resultados de cada atividade. Os passos se dividem em
grupos sendo: Apresentação, Investigação e Análise, Teste e Relatórios, detalhados
a seguir:
Apresentação
Passo 1 - Apresentação do método ATAM. Neste passo o líder da equipe de
avaliação apresenta o ATAM, seus fundamentos, conceitos-chaves, os passos e os
principais objetivos são explicados a todos os interessados, sendo que o ideal seria
que todos os envolvidos estejam representados. Durante essa apresentação é
previsto um tempo para perguntas e respostas visando definir o contexto e as
expectativas em relação ao trabalho.
Em linhas gerais, a apresentação descreverá:
o Os passos do ATAM,
o As técnicas que serão utilizadas na análise e divulgação dos resultados, o
utilitário de geração de arvore de utilidade, a abordagem arquitetônica com
base no levantamento e análise preliminar, e os cenários de brainstorming e
de mapeamento.
o As

saídas

da

avaliação,

os

cenários

evocados

e

priorizados,

os

questionamentos realizados, a avaliação da arquitetura, a árvore de utilidade,
os atributos priorizados e mapeados para o projeto arquitetônico, o conjunto
das abordagens arquitetônicas identificadas, o conjunto de riscos e não riscos
descobertos, o conjunto de pontos de sensibilidade e compensações
arquitetônicas identificadas.
Passo 2 – Todos os envolvidos na avaliação precisam entender o contexto no
qual o SI se justifica, bem como as diretivas principais do negócio que direcionam o
seu desenvolvimento. Esta apresentação deverá ser desenvolvida a partir de uma
perspectiva do negócio.
A apresentação deveria descrever o seguinte:


Descrição do ambiente de negócios, história, diferenciais de mercado,
exigências, as partes interessadas, as motivações, a necessidade atual de
condução e como o sistema proposto deverá atender as necessidades e/ou

35

requisitos. Esta perspectiva geralmente é apresentada pelo tomador de
decisões.


Descrição das restrições de negócios por normas legais, demandas de
clientes, participação de mercado, custos, recursos disponíveis para o projeto,
etc. Para esta apresentação pode haver vários representantes, uma vez que
a natureza das restrições é diversa e, portanto, há várias perspectivas.



Descrição das limitações técnicas. Esta perspectiva deveria ser apresentada,
por representantes técnicos diretamente envolvidos.



Descrição das diretivas arquitetônicas e atributos de qualidade identificados
e/ou desejados, tais como: desempenho, disponibilidade, segurança,
modificabilidade, interoperabilidade, integrabilidade. Para esta descrição,
tanto pode ser considerada a perspectiva de negócio por meio da exposição
do tomador de decisões, quanto à perspectiva arquitetônica expressa por
meio da exposição do arquiteto da solução.
Passo 3 - Apresentação da arquitetura atual. O arquiteto irá descrever uma

arquitetura existente e/ou proposta, ressaltando a maneira pela qual ela deve
atender aos direcionadores do negócio. O nível de detalhamento desta
apresentação dependente de vários fatores, tais como: grau de informalidade, grau
de risco e documentação disponível das decisões arquitetônicas. Nesta perspectiva,
a quantidade e a qualidade da informação disponibilizada irão influenciar o resultado
da análise.
As coberturas esperadas desta apresentação são:


As restrições técnicas, tais como, sistema operacional, hardware.



Outros sistemas com os quais o sistema terá que interagir.



Abordagem de arquitetura utilizada para atender aos requisitos dos atributos
de qualidade.
A observação por parte da equipe da avaliação permite identificar neste passo

possíveis abordagens arquitetônicas.
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Investigação e Análise
Passo 4 - Identificar abordagens arquitetônicas. As abordagens de arquitetura
são identificadas pelo arquiteto, mas não são analisadas.
Aqui o objetivo é identificar as abordagens e estilos arquitetônicos por
representarem o meio pelo qual uma arquitetura pode atender aos atributos de
qualidade de alta prioridade.

Tais abordagens arquitetônicas especificam as

estruturas arquitetônicas do sistema, entre outras coisas a potencialidade de
crescimento, a maneira como respondem a mudanças, resistem a ataques, etc.
Passo 5 - Geração da árvore de utilidade dos atributos de qualidade. O
trabalho conjunto da equipe de avaliação, da equipe de arquitetura, dos gerentes
e/ou dos representantes dos clientes, visa identificar, priorizar e refinar os principais
atributos de qualidade do software. Este passo é considerado por Kazman; Klein e
Clements (2000) como fundamental, pois orienta o restante da análise. Então, para
manter o foco de atenção de todas as partes interessadas nos aspectos
arquitetônicos críticos é gerada a árvore de utilidade.
A árvore de utilidade serve para reiterar os atributos de qualidade dos
requisitos, forçando a equipe de avaliação e o cliente a explicitarem suas
necessidades de modo preciso.
Passo 6 - Análise das abordagens arquitetônicas. Com base nos fatores de alta
prioridade identificados no Passo 5, as abordagens arquitetônicas que tratam esses
fatores são extraídas e analisadas. O propósito deste passo é a documentação das
decisões arquitetônicas e a identificação dos seus riscos, não riscos, pontos de
sensibilidade e pontos de compensações arquitetônicas (trade-offs).
Este passo atividade visa descobrir as adaptações arquitetônicas que
viabilizam os atributos de qualidade e é composto das seguintes atividades:
1. Relacionar

os

atributos

de

qualidade,

em

ordem

de

importância,

caracterizados por meio de cenários da árvore de utilidade elaborada no
passo 5 e pelas abordagens arquitetônicas, identificadas no passo 4.
2. A identificação dos componentes, conectores, configurações e restrições
associadas a cada cenário identificado.
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3. A equipe de avaliação e a equipe de arquitetura discutem acerca de questões
específicas do atributo de qualidade e da abordagem arquitetônica. As
experiências da equipe técnica em caracterizar o atributo de qualidade
contribuem na realização desta atividade.
4. Caso não seja possível a realização de uma caracterização clara do atributo
de qualidade, aplicam-se modelos específicos para caracterizá-los da melhor
maneira possível.
5. Finalmente, após a caracterização dos atributos de qualidade, são analisados
os atributos e a arquitetura, para determinar se as decisões arquitetônicas
estão devidamente direcionadas às suas metas.
O objetivo não é realizar uma análise minuciosa, mas uma análise adequada
ao nível da especificação disponibilizada e da necessidade do julgamento dos
arquitetos para determinar o grau de satisfação do atributo de qualidade. Ao término
deste passo, são obtidas as principais características da arquitetura e as decisões
arquitetônicas que foram adotadas juntamente às suas justificativas.
Teste
Passo 7 - Brainstorm e priorização de cenários. Com base nos cenários
gerados no passo 5 da árvore de utilidade, um conjunto maior de cenários é induzido
a partir do grupo de interessados. Ele visa promover o debate e a priorização dos
cenários, estimulando a comunicação, a participação e a criatividade dos envolvidos.
O resultado deste passo é comparado ao da árvore de utilidade e visa
confirmar o alinhamento entre a percepção dos arquitetos e dos demais
interessados do projeto. Para a perspectiva do usuário final, os envolvidos assumem
este papel a fim de projetar cenários que possam representar possíveis mudanças.
Tal atividade visa ainda identificar a natureza dessas possíveis mudanças, frutos de
melhorias ou decorrentes de mudanças extremas (como infraestrutura, motivações
e/ou do objetivo principal do software).
Em seguida, os cenários identificados são priorizados, para determinar quais
os que têm maior probabilidade de acontecer e/ou são mais relevantes. Considera-
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se ainda que é possível descobrir cenários que não tenham recebido a devida
atenção nos passos 5 e 6.
Passo 8 - Análise das abordagens arquitetônicas. Este passo é semelhante ao
passo 6, porém considerando a priorização de cenários realizadas no passo 7. Este
passo visa testar os cenários nas abordagens arquitetônicas selecionadas,
buscando identificar riscos, não riscos, pontos sensíveis e de compensação
arquitetônica que eventualmente não tenham sido identificadas, os quais são
documentados.
Relatórios
Passo 9 - Apresentação dos resultados aos presentes. Ao término do processo
e após a realização de todos os passos, toda a base de informações recolhidas no
ATAM (estilos arquitetônicos, cenários, questões específicas de atributo, a árvore de
utilidade, riscos, não riscos, pontos de sensibilidade, compensações arquitetônicas)
é reunida pela equipe técnica responsável e os resultados são apresentados às
partes interessadas. Posteriormente, escreve-se um relatório detalhando essas
informações juntamente com todas as estratégias de mitigação propostas.
Esta apresentação normalmente é realizada verbalmente com o uso de slides e
pode ainda ser produzido um relatório escrito para entrega posterior.
3.3

Caracterização do atributo de qualidade de modificabilidade
A caracterização de um atributo de qualidade serve como um ponto de partida

para uma avaliação pelo método ATAM e pode ser realizada como preparação ou
durante a avaliação (KAZMAN; KLEIN; CLEMENTS, 2000). Portanto, avaliar um
projeto arquitetônico quanto aos atributos de qualidade exige que se tenha o
entendimento das características de tais atributos. Neste trabalho, o atributo do
ATAM a ser caracterizado é o da modificabilidade, a fim de que se possa
estabelecer e analisar os meios para se lidar com este atributo.
O atributo de modificabilidade, como o próprio nome sugere, lida com as
questões relacionadas a mudanças e, uma vez que estas são constantes, este
atributo é continuamente influenciado por elas.
Segundo Bass; Clements e Kazman (2012) a modificabilidade diz respeito à
mudança e suas principais preocupações referem-se ao custo e ao risco de se
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fazerem mudanças. Eles indicam ainda quatro questões que podem orientar um
trabalho arquitetônico:


O que pode mudar? Uma mudança pode ocorrer em qualquer aspecto de
um software: nas funções executadas pelo sistema, na plataforma que dá
o suporte ao software, no ambiente em que este software é executado,
nos protocolos de comunicação utilizados para interagir com outros
softwares, em seus atributos de qualidade, dentre outros. Essencialmente
a tudo que diretamente esteja relacionado ao funcionamento do software.



Qual a probabilidade de a mudança ocorrer? Não se planeja um sistema
para atender a todas as possibilidades de mudança, pois isto seria
extremamente custoso e provavelmente apresentaria problemas em outras
dimensões. A questão talvez pudesse ser colocada de outro modo: Para
qual tipo de mudança o sistema deveria estar preparado?



Quando uma mudança é feita e quem a fará? No passado as mudanças
eram feitas essencialmente nos códigos-fontes pelos desenvolvedores.
Atualmente elas assumiram outra dimensão, uma vez que é necessário
também considerar a natureza da mudança, ou seja, identificar a natureza
da mudança juntamente ao momento em que ela deve ocorrer, bem como
identificar o responsável pela mudança.

Possíveis respostas a este questionamento poderiam estar relacionadas:


Ao momento do desenvolvimento com a modificação do código fonte;



À compilação com a parametrização do compilador;



À construção do executável por meio da troca de bibliotecas;



À instalação e configuração por meio da parametrização dos programas
de instalação;



À execução com parametrização disponibilizada pelo software, entre
outros.

Quanto ao questionamento de quem as realiza, as respostas poderiam ser: o
desenvolvedor, um usuário final ou um administrador do software, por exemplo. Em
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tempo de desenvolvimento, as mudanças de códigos geralmente são realizadas pelo
desenvolvedor.


Qual o custo da mudança? Criar um programa mais propenso a
modificações envolve dois tipos de custos:
◦ O custo de introduzir um mecanismo que torne o software mais
modificável.
◦ O custo de fazer a modificação usando o tal mecanismo.

A caracterização de um atributo de qualidade é dividida em três partes que
são: os estímulos externos, as decisões de arquitetura e as respostas. Os estímulos
externos são os eventos que motivam mudanças e geram necessidades na
arquitetura, em responder a tais mudanças. As decisões de arquitetura devem
expressar os requisitos de forma concreta, mensurável ou observável. As
quantidades mensuráveis ou observáveis são descritas na seção de respostas na
caracterização do atributo (KAZMAN; KLEIN; CLEMENTS, 2000).
A Figura 3 exemplifica a caracterização da modificabilidade.
Figura 3 Caracterização da Modificabilidade

Fonte: Adaptado pelo autor de Kazman; Klein & Clements (2000).
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Portanto, caracterizar a modificabilidade envolve considerar não somente o
detalhamento da característica deste atributo de qualidade, mas as táticas
conhecidas para a modificabilidade. A Tabela 3 mostra um cenário geral do atributo
de modificabilidade.
Para Bass; Clements e Kazman (2012), as táticas que objetivam a
modificabilidade devem ter como uma das metas, o controle da complexidade ao se
fazer mudanças assim como o tempo e custo destas mudanças.
Tabela 3 Cenário geral da modificabilidade.

Parte do cenário

Valores possíveis

Fonte

Usuário final, desenvolvedor, administrador do sistema.

Estímulo

Uma diretiva para adicionar, apagar e ou modificar uma
funcionalidade, ou mudar um atributo de qualidade,
capacidade de armazenamento ou processamento, mudanças
tecnológicas, etc...

Artefatos

Código-fonte, base de dados,
recursos, configurações, etc...

Ambiente

Execução, compilação, inicialização, implantação, projeto,
etc...

Resposta

Um ou mais dos seguintes:

Métrica de
Resposta



Fazer modificação.



Testar modificação.



Implantar modificação.

interfaces,

componentes,

Em termos de custos:


Numero, tamanho, complexidade ou artefatos afetados.



Esforço.



Cronograma medido por tempo de calendário efetivo.



Dinheiro (desembolso direto ou custo de oportunidade).



Medida em que tais modificações afetam outras funções
ou atributos de qualidade.



Novos defeitos introduzidos.

Fonte: Baseado em Bass; Clements & Kazman (2012).
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Ainda segundo Bass; Clements e Kazman (2012), para o entendimento do
atributo de qualidade de modificabilidade é necessário o entendimento de duas
características essenciais deste atributo: acoplamento e coesão.
O acoplamento refere-se à característica de um módulo em conter determinada
responsabilidade, ou seja, quando uma responsabilidade é compartilhada com
outros módulos, uma alteração desta responsabilidade pode resultar na mudança de
vários módulos que compartilham desta responsabilidade, dificultando esta
atividade. Assim sendo, o acoplamento para Bass; Clements e Kazman (2012) é a
sobreposição de responsabilidades dos módulos que, ao serem submetidos a um
processo de mudança, ocasiona a propagação da mudança por estes módulos.
Desta maneira um alto acoplamento é prejudicial à modificabilidade.
A coesão de um módulo é a probabilidade de que um cenário de mudanças
afete uma responsabilidade e cause mudanças em outras responsabilidades (BASS;
CLEMENTS E KAZMAN, 2012). Quanto maior a coesão, menor é a probabilidade de
que uma alteração possa repercutir em várias funções. Alta coesão contribui
positivamente ao atributo de modificabilidade.
A Figura 4 ilustra a tática de modificabilidade, cujos principais elementos são
descritos a seguir:
Reduzir o tamanho de um módulo


Dividir um módulo. - Quanto maior for o módulo e a quantidade de funções e
de responsabilidades que ele contém, tanto maior será o custo de
modificação. Portanto, refinar um módulo reduzindo o seu tamanho tende a
simplificar o processo de modificação e, consequentemente, torna este
processo menos custoso.
Aumentar a coesão
As táticas de mover responsabilidades de um módulo para outro visam reduzir

a probabilidade de que uma alteração repercuta em outros módulos. Este processo
é descrito por Bass; Clements e Kazman (2012) como aumento da coerência
semântica.


Aumentar a coerência semântica. – Uma maneira de melhorar a coerência
semântica, indicada por Bass; Clements e Kazman (2012) é: submeter um
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módulo à técnica de hipótese, a fim de verificar se determinada
responsabilidade está totalmente contida em um módulo ou é compartilhada
com outros. O compartilhamento de responsabilidade causa a necessidade de
modificação em todos os módulos, caso esta responsabilidade seja alterada.
Dessa maneira, deve-se considerar a modificação e a concentração de
responsabilidade em um módulo, a fim de aumentar a coesão.
Figura 4 Táticas de modificabilidade

Fonte: Baseado em Bass; Clements & Kazman (2012).

Reduzir o acoplamento


Encapsular – O encapsulamento introduz uma interface explícita em um
módulo, delimitando a maneira como ele pode ser acionado. Um dos
principais fatores deste procedimento é evitar que uma mudança neste
módulo se propague para outros. A preocupação então com o acoplamento é
transferida do módulo para sua interface. Porém, como a interface limita as
maneiras pelas quais as responsabilidades externas interagem com o módulo,
ou seja, por meio da interface exposta, as questões do acoplamento são
reduzidas. Esconder os detalhes do módulo, abstraindo-os para a interface
contribui para a melhoria da modificabilidade.
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Usar intermediários. – O uso de intermediários visa quebrar a dependência da
responsabilidade de A em relação à responsabilidade de B (por exemplo). O
tipo de intermediário a ser utilizado está relacionado ao tipo de dependência.
Por exemplo, o modelo de comunicação Publicação-Assinatura baseado na
troca assíncrona de mensagens, consiste de um conjunto de clientes que
publicam eventos (produtores), os quais são encaminhados para clientes que
registraram interesse em recebê-los (consumidores), é um modelo que usa
um intermediário.



Restringir dependências. – Nesta tática a restrição de dependência se efetiva
por meio da limitação de visibilidade e/ou por restrição de autorização de
acesso. Esta tática está presente nas arquiteturas em camadas, por exemplo.



Refatoração.

– Esta tática é utilizada quando dois ou mais módulos são

afetados pela mesma alteração, por serem duplicatas, completas ou parciais
um do outro. Ela é muito utilizada do desenvolvimento ágil como forma de
evitar a duplicação de código e/ou a geração de módulo de complexidade
elevada.


Abstração de serviços comuns – Em situações nas quais dois módulos de
prestação de serviços fornecem serviços semelhantes, a abstração do serviço
pode viabilizar a elaboração destes serviços na forma de um único serviço.
Dessa maneira, as modificações ficam restritas a um único local tornando os
custos de modificação menores. Uma estratégia para a introdução dessa
abstração é por meio da parametrização, que pode ser tão simples como
valores para variáveis ou tão complexa como declarações em uma linguagem
especializada a ser posteriormente interpretada.
Adiar o tempo de vinculação
Alterações tardias são baseadas em parametrizações e tendem a ser mais

baratas e rápidas do que mudanças baseadas apenas na mão de obra de
codificação. No entanto, gerar os mecanismos que permitam tal facilidade é caro,
implicando um típico caso de análise de trade-off.
Os parâmetros são, talvez, o mecanismo mais conhecido para a introdução de
flexibilidade, tendo sua origem na tática de abstração de serviços. A instalação de
um mecanismo que transfira para outro a possibilidade de realizar uma mudança no
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software sem ter que mudar qualquer código é, às vezes, chamado de exteriorização
da mudança (BASS; CLEMENTS & KAZMAN, 2012).
3.4

Conclusão
Segundo Kazman; Klein e Clements (2000), o objetivo do ATAM é avaliar as

consequências das decisões arquitetônicas em função das necessidades dos
atributos de qualidade. Ele é um método de análise que considera os estilos
arquitetônicos como determinantes para os atributos de qualidade de uma
arquitetura de software.
Em seu processo de análise, os elementos centrais são os direcionadores de
negócio (Business Drivers), que expõem os objetivos de negócio e permitem
identificar as metas de atributos de qualidade. Todavia o ATAM não especifica ou
prescreve a maneira pela qual seus direcionadores são identificados e registrados.
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4

O QUADRO DE REFERÊNCIA DE ZACHMAN
Esta seção descreve de modo sucinto, o quadro de referência para arquitetura

de sistemas de informação (QRASI), introduzidas por Zachman (SOWA; ZACHMAN,
1992), sua estrutura e os fundamentos que orientam sua utilização.
4.1

O quadro de referência de arquitetura de sistemas de informação.
O quadro de referência para arquitetura de sistemas de informação (QRASI)

introduzidas por Zachman (SOWA; ZACHMAN, 1992) referenciado doravante como
framework de Zachman, objetiva ser o meio pelo qual se possam relacionar os
elementos concretos do mundo às abstrações equivalentes dos ambientes
computacionais.
Além disso, o QRASI fornece um meio para se visualizar um sistema de
informação (SI) de perspectivas variadas, mostrando ainda o relacionamento entre
todas elas: "o objetivo do quadro ISA é demostrar como tudo se encaixa" (SOWA;
ZACHMAN, 1992, p. 591).
Ele é uma taxonomia formada inicialmente por 30 caixas ou células,
organizadas em seis colunas rotuladas de A a E e cinco linhas, numeradas de 1 a 5
(SOWA; ZACHMAN, 1992).
Em sua origem, o QRASI utilizou-se de uma metáfora, em que compara a
criação de um SI ao da construção de uma casa, considerando as perspectivas
produzidas por um arquiteto na concepção e construção de um edifício. Tais
perspectivas estão divididas em suas 5 (cinco) linhas, que são:
1. Escopo, que é a perspectiva do planejador. Visa representar um esboço, a
fim de exprimir uma ideia que permita gerar uma estimativa do escopo do
sistema, o quanto irá custar e/ou como funcionará de modo geral, a fim de
expor um resumo executivo a um planejador ou a um investidor.
2. Modelo de Negócio, que é expresso na perspectiva do proprietário.
Modelos de Negócio são representados por meio dos desenhos do
arquiteto, que demonstram as entidades empresariais e os processos de
negócio, bem como as interações entre estes. Serve para demonstrar o
entendimento do arquiteto quanto ao ponto de vista do dono.
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3. Modelo do SI, que é expresso na perspectiva do projetista. Corresponde
ao modelo de um SI projetado por um analista de sistemas que deve
determinar entre outros, por exemplo, os elementos de dados e funções
que representam as entidades e os processos de negócios. Os planos do
arquiteto são traduzidos dos desenhos do arquiteto em especificações
detalhadas.
4. Modelo de Tecnologia, que é expresso na perspectiva do construtor.
Corresponde ao modelo de tecnologia, que deve adaptar o modelo do SI
considerando os detalhes da linguagem de programação, dispositivos de
E/S, e/ou tecnologia. Os planos do arquiteto são redesenhados,
considerando as restrições das ferramentas, da tecnologia e/ou dos
materiais necessários.
5. Visão de Componente, que é expressa na perspectiva de cada
especialista envolvido. Correspondem às especificações e detalhamento
das

partes

direcionadas

aos

especialistas,

programadores,

administradores de banco de dados, gestores de segurança de sistemas,
etc..., responsáveis por partes distintas, em que muitas vezes não há a
preocupação com o contexto geral ou a estrutura do sistema.
Na montagem do quadro de referência, em geral, mesmo não tendo regras a
serem seguidas, as linhas são montadas de maneira crescente, ou seja, o modelo
se inicia na primeira linha escopo, depois modelo de negócio, para em seguida
modelo de SI e assim sucessivamente.
As restrições, de maneira geral, possuem como característica a de serem
aditivas, ou seja, a restrição de cada perspectiva compõe o conjunto de restrições do
modelo. Assim sendo, as restrições de uma linha superior ou anteriores são
consideradas na criação dos modelos adjacentes. Dessa maneira o novo modelo já
surge em acordo com as restrições do conjunto. Todavia, uma vez que cada linha
representa uma perspectiva diferente e pode conter em si restrições que influenciam
o todo, ao serem percebidas podem gerar a necessidade em reconstruir todas as
perspectivas anteriores.
Zachman (SOWA; ZACHMAN, 1992) ressalta que manter a harmonia do
conjunto é um grande desafio a gestão de qualidade.
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A Tabela 4 mostra as características, de maneira geral, das linhas do quadro
de referência Zachman original (ZACHMAN, 1992).
Tabela 4 Características das linhas do quadro de referência de Zachman

Perspectiva

Linha

Tipo de restrição

Tipo de modelo

1

Planejador / Investidor

Financeira / Externa

Escopo

2

Dono / Proprietário

Uso / Política

Modelo Empresarial

3

Projetista

Estrutura / Operação

Modelo SI

4

Construtor

Tecnologia selecionada

Modelo Tecnológico

5

Especialista

Implementação

Modelo fora de contexto

Fonte: Adaptado de Sowa; Zachman (1992).

4.2

As colunas do framework
As colunas do QRASI representam diferentes tipos de abstração ou diferentes

maneiras de se descrever o mundo real, compondo uma matriz de representação. O
objetivo dessa estratégia não se resume em restringir a abordagem, para se lidar
com o problema da complexidade de um projeto, mas em permitir a elaboração de
diferentes descrições por motivos distintos com perspectivas diferentes. Em suma,
cada descrição se torna única e diferente das demais, apesar de pertencerem a um
mesmo conjunto e estarem intimamente relacionadas entre si.
Zachman (SOWA; ZACHMAN, 1992) estabeleceu que as abstrações são
geradas dos seguintes questionamentos básicos: O quê? (What?), Como? (How?),
Onde? (Where?), Quem? (Who?), Quando? (When?) e Por quê? (Why?),
relacionando-os da seguinte maneira aos SI:
◦ O quê?
Esta abstração se refere à descrição dos materiais, informações e entidades de
um sistema. O modelo de entidade relacionamento poderia ser, por exemplo, uma
representação adequada.
◦ Como?
Esta abstração se refere à descrição da função, ou, em termos de SI, a
descrição de processos com a entrada, o processamento e respectiva saída. Um
modelo básico de representação poderia ser o diagrama de fluxo de dados, por
exemplo.
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◦ Onde?
Esta abstração se refere à descrição do local, ou seja, onde as coisas
acontecem. Em termos do SI, ela pode ser referenciada como modelo de rede, no
qual o foco se concentra nos fluxos e/ou conexões. Um modelo básico de
representação poderia ser o de nó de ligação.
◦ Quem?
Esta abstração se referiu inicialmente ao conceito de Pessoa, como forma de
representar a estrutura organizacional nos relacionamentos da empresa e
considerando a estrutura de autoridade e responsabilidade. Posteriormente foi
sugerido o uso do termo Agente, com o mesmo significado aplicado a sistemas de
inteligência artificial. Assim, tem-se a representação de pessoas de dentro ou de fora
da organização e de agentes humanos ou não humanos. Um modelo básico para
esta representação poderia ser o de papel funcional.
◦ Quando?
Esta abstração se refere ao conceito de tempo e visa estabelecer os critérios
de desempenho, bem como os níveis quantitativos na utilização de recursos da
organização. Em geral, as relações entre duração e utilização de recursos são
inversamente proporcionais, ou seja, quanto menor o tempo, maior a utilização de
recursos e vice e versa. Um modelo de representação básica poderia ser o de ciclo
de evento.
◦ Por quê?
Esta abstração se refere à representação descritiva que retrata a motivação da
organização, demonstrando a relação entre objetivos e estratégias ou, em outras
palavras, os métodos que levam a determinadas metas. Um modelo básico de
representação poderia ser a demonstração dos meios necessários para atingir
determinado fim. O Modelo de Motivação de Negócios (BMM - Business Motivation
Model) (OMG, 2014) tem este objetivo.
Parte-se da premissa de que, no decorrer de um processo de construção de
um produto, um conjunto de representações arquitetônicas é produzido que
expressa diferentes perspectivas de participantes distintos. Outra premissa é a de
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que um produto pode ser descrito de maneiras diferentes para propósitos também
diferentes.
Desse modo, cada elemento em cada eixo da matriz de representações é
explicitamente diferençável de todos os outros elementos. Isto é, o modelo de
negócio na perspectiva do proprietário é diferente do modelo do sistema de
informação na perspectiva do projetista e assim por diante. Ou seja, tais
representações não são apenas sucessivas e detalhadas representações, mas
diferentes representações quanto ao conteúdo, significado, motivação, uso, etc.
4.3

As regras do framework
Zachman (SOWA; ZACHMAN, 1992) definiu ainda um conjunto de regras, que

orientam o QRASI.


Regra 1 - As colunas não possuem ordem.

Ordem implica prioridade e/ou importância. Desse modo não há uma ordem
original para as colunas, mas ela pode ocorrer a determinadas situações em que
certo fator deva ser priorizado em determinado ponto no tempo. Assim sendo, faz–
se necessária a compreensão dos motivos que influenciaram tal priorização.


Regra 2 - Cada coluna possui um modelo básico simples.

Cada coluna representa uma abstração da organização, em relação ao mundo
real, para a conveniência do projeto em si. São as respostas aos questionamentos
presentes na parte de cima da coluna. A resposta para "O quê?" é algum tipo de
entidade. A resposta para "Como?" é algum tipo de processo. A resposta para
"Onde?" é algum tipo de localização. A resposta para "Quem?" é algum tipo de papel
desempenhado por uma pessoa ou agente computacional. A resposta para
"Quando?" é o tempo, um subtipo como data, ou um tempo que é coincidente com
algum evento. A resposta para "Por quê?" é algum objetivo e/ou meta que fornece a
razão que motiva a realização do modelo na linha.


Regra 3 - O modelo básico de cada coluna deve ser único.

Como cada coluna objetiva ser a resposta a uma pergunta diferente, não é
razoável se ter a mesma resposta, com as mesmas informações. E, apesar do
conjunto das abstrações de uma linha ou perspectiva pertencerem a uma mesma
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organização e as colunas se relacionarem entre si, utilizam conceitos diferentes e
únicos.


Regra 4 - Cada linha representa uma perspectiva única.

Os papeis representados nas linhas, têm pontos de vista diferentes orientados
por restrições e necessidades distintas, gerando, por consequência, diferentes níveis
e tipos de descrições.


Regra 5 - Cada célula é única.

Esta regra é resultante das regras 3 e 4. Uma vez que as linhas e colunas são
únicas, então a interseção destas gera, ao mesmo tempo, uma abstração e
perspectiva exclusivas.


Regra 6 – O conjunto de todas as células de uma linha constitui um
modelo completo a partir da perspectiva da linha.

O significado desta regra é: uma vez que colunas adicionais são definidas,
cada nova descrição de uma célula deve manter a consistência em relação à
perspectiva da linha. Isto é, cada célula de uma dada linha pode ser definida e ter
sua relevância independentemente de qualquer outra célula da linha. Esta regra se
baseia na premissa de que as colunas são abstrações, um "recorte" de uma única
realidade, sendo o conjunto de colunas de uma mesma linha o "todo" desta
realidade.


Regra 7 – A lógica é recursiva.

A lógica da estrutura do QRASI pode ser usada para descrever praticamente
qualquer coisa e de várias maneiras diferentes, desde que tenha um dono, um
projetista, um construtor, e que eles se façam uso de material, de função e de
geometria. Inclusive esta lógica permite que de descreva a própria construção de um
QRASI.
O conjunto dessas regras demonstra que uma célula deve ser consistente com
a perspectiva de sua linha, por ser ela uma abstração da mesma realidade. Seu
relacionamento, e possível dependência, ocorrem tanto em relação à linha onde está
inserida, quanto à coluna nas células superior ou inferior.
Assim, um estímulo à mudança em determinada célula poderia provocar um
efeito tanto na célula acima, quanto na célula abaixo e, potencialmente, nas outras
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células da mesma linha. Desse modo, se a natureza da dependência das células for
compreendida, pode-se constituir em importante fator para o dimensionamento do
impacto de uma alteração e, consequentemente, permitindo a criação de um
caminho para a gestão de mudanças.
Outra característica a ser ressaltada é que as linhas são, em sua essência,
perspectivas diferentes. Assim, o que há é uma transformação de uma linha em
outra, ou seja, uma transformação que mapeia uma linha em outra, e não um
refinamento “top-down” de uma linha superior em sua inferior. Esse ponto dever ser
ressaltado para se evitar interpretações que consideram as linhas como
refinamentos sucessivos que resultam no código de um software de SI. O que o
framework preconiza é uma transformação entre um modelo de uma linha superior
em um modelo de uma linha inferior, evidentemente da mesma coluna, pertencentes
a perspectivas distintas como, por exemplo, negócio e SI que lhe dá suporte.
Em outras palavras, a Linha 2, Modelo do Negócio na perspectiva dono, aqui
referenciado como o dono do conceito, representa basicamente o negócio, suas
interações e conceitos, no jargão e nos interesses exclusivos do negócio, sem
considerar o sistema de informação que dê suporte a este negócio.
Enquanto que na Linha 3, Modelo do Sistema de Informação na perspectiva do
projetista, representa, entre outras coisas, as entidades e os processos de negócios
em uma perspectiva do projeto arquitetônico idealizado para dar suporte ao negócio,
enquanto ferramenta de automação, por exemplo.
Tal transformação se dá na forma de um mapeamento ou tradução dos
elementos de negócio em elementos da tecnologia que os representam.
4.4

Conclusão
Na perspectiva da evolvabilidade, o QRASI ou framework de Zachman (SOWA;

ZACHMAN, 1992) mostra-se particularmente adequado, uma vez que possibilita
tanto a representação da empresa em sua totalidade quanto o registro das
articulações deste negócio, e ainda se propõe a manter a consistência do conjunto.
Esse framework mostra-se particularmente apropriado para servir de quadro de
referência para identificar a origem dos estímulos, bem como de suas
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consequências

e

influências

evolvabilidade do software.

na

forma

de

representações

descritivas

da
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5

O MODELO MOTIVAÇÃO DE NEGÓCIOS - BMM
Esta seção descreve de modo sucinto, o Modelo de Motivação de Negócios

(BMM) (OMG, 2014) seu esquema, fundamentos e os principais elementos deste
modelo.
5.1

O modelo BMM
O Business Rules Group (BRG) desenvolveu o Business Motivation Model –

BMM (Modelo de Motivação de Negócios) (OMG, 2014) que provê um esquema ou
estrutura para desenvolver, identificar, estruturar, comunicar e gerenciar planos de
negócio de uma maneira organizada. Essencialmente o BMM faz o seguinte:


Identifica os fatores que motivam o estabelecimento de planos de
negócios.



Identifica e define os elementos de planos de negócios.



Indica como todos esses fatores e elementos se relacionam entre si.

O BMM contém:


Um conjunto de conceitos internos que definem os elementos de planos
de negócios. Estes são associados em uma estrutura independente de
metodologia, que visam disponibilizar os elementos para a criação de um
modelo de negócios para dar apoio aos processos que são movidos por
mudanças nos negócios.



Três conceitos fundamentais: Processos de Negócios, Regras de Negócio
e Unidade Organizacional, considerados em um modelo de motivação de
negócios. Presume-se, que eles participam de outras associações fora de
seu alcance, como são os casos de Semantics of Business Vocabulary
and Rules - SBVR e Business Process Model and Notation - BPMN,
especificações também adotadas pela OMG (OMG, 2014).

O BMM é simples. Seus conceitos utilizam-se de atributos básicos,
referenciados por um identificador e uma descrição de texto. A maioria das
associações é irrestrita, opcional e muitos para muitos, a Figura 5 ilustra uma visão
geral do BMM.
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Figura 5 Visão geral do BMM

Fonte: Business Motivation Model – BMM (OMG, 2014).

Há duas grandes áreas do BMM:


A primeira está relacionada aos Fins e aos Meios dos planos de negócios.
Os Fins são os resultados que a empresa deseja, tais como metas e
objetivos. Os Meios representam os recursos utilizados para se atingir os
Fins. As estratégias, táticas, políticas de negócio e regras de negócios
estão entre os meios que podem ser empregados.



A segunda diz respeito aos Influenciadores, que moldam os elementos dos
planos

de

negócio,

e

à

avaliação

das

consequências

destes

Influenciadores nos Fins e Meios. Ou seja, as forças, fraquezas,
oportunidades e ameaças.
Os Fins, Meios e Influenciadores se relacionam e devem responder a duas
questões fundamentais:
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O que é necessário para alcançar o que a empresa deseja alcançar?

A resposta a esta pergunta se dá ao estabelecer os elementos específicos do
plano de negócio, enfim, os Meios necessários para que se tenham os Fins
desejados.


Por que cada elemento do plano de negócio existe?

A resposta a esta pergunta se dá através da identificação peculiar dos Fins a
que cada Meio serve e dos Influenciadores que moldaram tais escolhas. Isto é
entendido como Motivação.
Segundo o BMM (OMG, 2014), se uma empresa realiza determinada abordagem
em sua atividade, deveria ser capaz de explicar o porquê disto, isto é, quais são
suas motivações, o que se espera de tal atividade. Às vezes não é possível
descobrir a motivação, especialmente em uma organização que exerce sua
atividade por um longo tempo e, frequentemente, a causa, a motivação da busca por
um resultado, não é registrada de modo adequado.
Para o BMM, a pedra angular do trabalho de motivação deve considerar as
aspirações da organização, por meio da sua Visão e, os seus Planos de Ação para
realiza-la, conceitualmente compreendida como sua Missão, nos termos utilizados
no BMM são os Fins que devem ser alcançados por seus Meios.
Outro fator essencial para o BMM é o fato de que uma organização pode não ter
sua existência e funcionamento operando de forma isolada e independente. Ao
contrario, sua atividade ocorre sob a égide dos Influenciadores. O BMM identifica os
Influenciadores, como algo que pode causar mudanças que afetam a organização
em seu funcionamento.
Ao identificar os Influenciadores relevantes e conseguir determinar o grau de
influência destes sobre os Fins e Meios, as Diretivas do Negócio, Políticas e Regras
de Negócio, podem ser utilizadas para indicar o caminho a ser seguido pela
organização, a fim de obter os resultados esperados.
A lógica que orienta o funcionamento do BMM é mostrada na Figura 6.
Por fim, para o BMM, compreender a motivação das Regras de Negócio é
essencial, bem como entender o relacionamento entre os Influenciadores, os Fins e
os Meios. Dessa forma, deve-se identificar possíveis regras de negócios que não
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mais são necessárias, quer por mudança dos Fins e ou Meios, quer por não fazerem
mais sentido no contexto atual.
Figura 6 Progressão lógica do BMM

Fonte: Adaptação feita pelo autor da Figura 7.2 BMM (OMG, 2014).

A seguir, são apresentados os conceitos-chaves, definidos pelo BMM (OMG,
2014) que fundamentam o Modelo de Motivação.
5.2

Perspectiva de Negócio
Todos os elementos do BMM são desenvolvidos com a perspectiva de negócio,

ou seja, o BMM deve orientar o desenvolvimento de um Modelo de Negócio para os
elementos do Plano de Negócio. Os Planos de Negócio, em seguida, servirão de
base para o projeto de sistemas de informação de suporte, interligando desta forma
às soluções dos sistemas.
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Para o BMM os planos de negócio devem ser feitos antes do projeto
arquitetônico, a fim de tornar-se a base dos fundamentos para esta atividade e,
consequentemente, dar melhor suporte ao negócio. Os conceitos-chaves do BMM
são ilustrados na Figura 7 e explicados na sequência.
Figura 7 Conceitos fundamentais do BMM

Fonte: Figura 7.3 BMM Core Concepts (OMG, 2014).

59

5.3

Motivação
Quando uma organização realiza um Processo de Negócio, ela deveria ser

capaz de explicar o porquê o faz.
Processos de Negócio realizam Cursos de Ação. Cursos de Ação visam dar
sustentação a uma organização para que atinja progressivamente suas Metas. As
Metas são definidas por pessoas que possuem autoridade em uma organização
visando:


Avaliar o efeito de alguma influência sobre o negócio.



Decidir quais devem ser as Metas.

Alguma lógica do processo de negócio pode ser representada por meio das
Regras de Negócio. As Regras de Negócio se originam das Políticas do Negócio. As
Politicas do Negócio são definidas por pessoas que possuem autoridade em uma
organização visando:


Avaliar o efeito de alguma influência sobre o negócio.



Decidir quais devem ser as Políticas do Negócio.

Uma vez que, a motivação é o resultado da decisão de pessoas da organização
que definem o que é melhor para ela, a organização deveria ser capaz de dizer
quem decidiu, com base em quais avaliações, sobre quais influências e quando
ocorreu a decisão.
Em geral, as organizações não têm a rastreabilidade completa da motivação.
Quando necessário, o BMM pode dar suporte a tal processo de identificação.
5.4

Reação à mudança
Um pressuposto fundamental do BMM (OMG, 2014) é o de que uma

organização não é direcionada por mudanças, mas sim pelo modo como decide
reagir às mudanças. Dessa maneira, é essencial reconhecer o que influenciou uma
mudança e ter a capacidade de avaliar suas consequências.
O BMM não define um processo específico para a reação à mudança, mas,
independentemente do processo utilizado, prevê a rastreabilidade:
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Para frente, da repercussão da influência na especificação do Processo de
Negócio, nas Regras de Negócios e responsabilidades da Organização.



Para trás, para uma organização demonstrar o porquê faz, o que faz e a
maneira com que faz.
A rastreabilidade é particularmente importante para um processo de

governança ou para eventuais processos de auditorias legais.
5.5

Abstração de referências
Utilizando-se da estratégia de abstrair para simplificar, o BMM utilizou-se deste

recurso deixando claras as definições entre:


Fins e Meios: o que uma empresa quer ser ao contrário do que decidiu fazer.
Os Meios podem ser alterados sem alterarem seus Fins. No entanto, o
inverso não é tão comum.



Mudanças causadas por Influenciadores e a avaliação da repercussão destas
nas mudanças. A repercussão de determinada mudança pode ser avaliada
considerando a perspectiva de quem avalia e, desta maneira, cada avaliação
pode ter um resultado diferente.



As avaliações e as decisões que se basearam nestas são expressas através
das Políticas de Negócios e Fins.



Cursos de Ação: como a maneira de explorar os recursos, capacidades e
políticas de negócios, e as Diretivas que permitem e restringem os Cursos de
Ação.



Como Cursos de Ação que definem a maneira pelos quais recursos e
capacidades são utilizados e, as métricas que qualificariam o “Quão bem”
estes recursos utilizados podem dar suporte a determinados Objetivos. Os
Objetivos podem ser mudados sem terem sido mudados seus Cursos de
Ação.
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5.6

Fins
Fins denotam o que uma empresa é. Alterá-los significa que uma empresa está

mudando para novos mercados, por exemplo.
Definir um Fim, não significa ter que especificar como isso será alcançado.
No BMM, Fins são categorizados como Visão e Resultados Desejados, e
Resultados Desejados como Metas e Objetivos. A Figura 8 mostra a hierarquia do
conceito de Fins.
Um Resultado Desejado é uma representação da intenção de uma organização
em conquistar, manter ou sustentar determinada posição de mercado e é expresso
por meio das Metas e Objetivos.
Figura 8 Hierarquia do conceito de Fins

Fonte: Adaptação da figura 8.1 Hierarquia do conceito de Fins (OMG, 2014)

A Visão é uma autoimagem do que a organização é ou quer se tornar. Uma
organização pode usar o BMM sem definir explicitamente sua Visão.
Uma Visão descreve um estado no qual se imagina que a empresa estará no
futuro. A visão não contém, em si, a forma do que se deve fazer para se alcançar tal
Fim. A Visão é um desejo, possivelmente intangível, a ser alcançado, mas que deve
ser sempre perseguido.
Uma Visão é muitas vezes complexa e não focaliza em um aspecto particular
do problema do negócio, ao contrário de uma Meta que deve ser geralmente
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atingível e deve ser orientada para um único aspecto do problema do negócio. A
Tabela 5 mostra exemplos de visões extraído do BMM (OMG, 2014).
Tabela 5 Exemplos de Visões

Empresa

Visão

EU-Rent

Ser a marca preferida no aluguel de automóveis, para os
usuários de negócios nos quais operamos.

Pizzaria

Ser o lugar favorito na cidade para se degustar uma pizza.

Consultoria

Ser a primeira empresa de consultoria no setor.

Farmácia

Ser a farmácia de baixo custo para os cuidados de saúde com
o melhor serviço ao cliente.

Departamento de Ser um fornecedor profissional, confiável de serviços de
Polícia Municipal
polícia; líder nos esforços de cooperação com a vizinhança e
outras agências para tornar a nossa cidade mais segura.
Fonte: Adaptação da tabela 8.1 Exemplos de visão (OMG, 2014)

As Metas tendem a ter como característica o longo prazo, sendo uma definição
qualitativa ao invés de quantitativa de caráter geral e permanente. Devem ser
restritas, para que se possam definir Objetivos por meio delas. A Meta amplia a
Visão, ou seja, demonstra o que deve ser cumprido de maneira contínua para se
alcançar efetivamente a Visão.
Um Objetivo é um passo no caminho rumo a uma Meta. Deve conter critérios, a
fim de determinar se foi atingido ou não. Em geral tem como características, o de ser
mensurável, atingível, relevante, de ter curto prazo, caráter quantitativo, específico e
com ciclo de vida determinado, mas podendo ser cíclico.
Por meio dos Objetivos é possível perceber o progresso do que está sendo
feito em direção às Metas.
5.7

Meios
Os Meios representam qualquer dispositivo, capacidade, regime, técnica,

restrição, órgão governamental, instrumento ou método que pode ser chamado,
ativado ou executado para atingir os Fins. Um Meio indica somente os recursos que
podem ser explorados para atingir os Fins desejados.
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Dada a preocupação com a rastreabilidade, prescreve-se que se registre o
tempo ao documentar os Meios garantindo assim uma referência futura.
Um Meio pode ser uma Missão, um Curso de Ação (uma Estratégia ou Tática)
ou uma Diretiva de Negócio (Política de Negócio ou Regras de Negócio).
Missão
A Missão indica uma atividade operacional em funcionamento na organização.
Descreve o que a organização é ou será por meio de suas atividades diárias.
A Missão é a parte operacional da Visão, ou seja, a Missão torna real a Visão
organizacional.
Uma indicação para a declaração de Missão é que seja consistida dos três
itens seguintes com breves declarações:
1) Uma parte de ação (por exemplo, "fornecer").
2) Uma parte do produto ou do serviço (por exemplo, "tintas").
3) Uma parte do mercado ou do cliente (por exemplo, "aos clientes de São
Paulo Capital").
A declaração da Missão deve ser focalizada nas operações do dia-a-dia,
genérica o suficiente para cobrir todas as estratégias e grande o suficiente para
cobrir toda a área de operações.
Curso de Ação
É uma maneira de configurar algum aspecto da empresa (coisas, processos,
locais, pessoas, tempo), a fim de direcionar esforços para os resultados desejados.
Resulta de uma decisão da organização sobre como utilizar seus recursos,
habilidades e competências.
Um Curso de Ação define o que deve ser feito e não como deve ser feito. As
medidas de desempenho são definidas nos Objetivos apoiadas pelos Cursos de
Ação.
No BMM, Cursos de Ação são categorizados como Estratégias e Táticas. No
entanto, não há uma distinção clara entre os dois, uma vez que se prevê liberdade
das organizações para tais definições. Em geral, entende-se que as Metas são
apoiadas por Estratégias e os Objetivos são alcançados por Táticas.
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Estratégias
Apesar de o BMM entender que tal definição pode conter alterações devido aos
conceitos utilizados por cada organização, ele descreve Estratégia como um
elemento do plano para cumprir a Missão. A Estratégia representa o essencial para
que o Curso de Ação atinja um determinado Fim ou uma Meta em particular.
Em relação às Táticas, as Estratégias tendem a ser de longo prazo e de âmbito
mais abrangente. A Estratégia é efetivada por Táticas. Uma Estratégia é aceita
como uma abordagem correta para se atingir os Objetivos, já considerando as
restrições ambientais e os riscos.
Táticas
A Tática é um Curso de Ação que representa o detalhamento da Estratégia.
Uma Tática realiza uma Estratégia. Em geral direcionam esforços para os Objetivos.
Em relação às Estratégias, as Táticas tendem a ser de curto prazo e de âmbito
mais restrito.
Diretivas de Negócios
No BMM, Diretivas são categorizadas como Políticas e Regras de Negócios.
Elas indicam como os Cursos de Ação devem ser realizados, ou seja, as Diretivas
governam os Cursos de Ação.
Uma Diretiva pode ainda ser definida para apoiar um Meio de se atingir um
Resultado Desejado.
Diretivas são essenciais nos processos evolucionários, uma vez que de certa
forma obrigam a manutenção da coerência e completude do entendimento sobre a
organização. Uma restrição de consistência do BMM é a de que somente Diretivas
explicitamente declaradas e registradas podem ser consideradas no modelo.
Política de Negócio
A Política de Negócio é uma Diretiva que não é diretamente aplicável, uma vez
que sua função é governar ou orientar o comportamento da organização. A Política
de Negócio estabelece as bases para as Regras de Negócio, bem como para os
Processos de Negócio.
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Regras de Negócio
A Regra de Negócio é uma Diretiva que visa governar, guiar ou influenciar o
comportamento de uma Organização, sob a influência da Política de Negócio que foi
formulada em resposta a uma Oportunidade, Ameaça, Força ou Fraqueza.
Formalmente, uma Regra de Negócio é uma regra que está sob a jurisdição
dos negócios. A regra sempre introduz a obrigação ou necessidade. As Regras de
Negócio fornecem orientação específica e viável para estabelecer as Políticas de
Negócios. Algumas Regras de Negócio podem ser automatizadas por meio de
software, enquanto outras só são possíveis por meio de pessoas.
Participam das seguintes associações:


São derivadas da Política de Negócios,



Podem orientar Processos de Negócios,



Podem ter um nível de controle realizado por uma Tática.
Processos de Negócio
Processos de Negócio realizam Cursos de Ação, ou seja, fornecem as etapas

de processamento, sequências, estrutura, interações e conexão com os eventos que
desencadeiam os processos.
Tal quais os Cursos de Ação, os Processos de Negócios também são
governados por Políticas de Negócios.
Participam das seguintes associações:

5.8



Realizam Cursos de Ação,



São governados por Políticas de Negócios,



Podem ser guiados por Regras de Negócios,



São da responsabilidade de uma ou mais Unidades de Organização.
Influenciadores e avaliações
Segundo o BMM, para se entender totalmente os elementos do plano de

negócio, faz-se necessária a identificação dos influenciadores que os formam. Um
Influenciador é algo que pode causar uma mudança que afete a Organização no uso
dos Meios direcionados a seus Fins.
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Ao contrário do que possam parecer, os Influenciadores são neutros e podem
ser qualquer coisa que, apesar de terem a propriedade de “produzir efeito sem o uso
aparente de esforço tangível ou do exercício direto de comando e, muitas vezes,
sem esforço deliberado ou intenção” (OMG, 2014, pg.39), repercute na organização
principalmente nos Meios que encaminham a realização dos Fins.
Na identificação dos Influenciadores, faz-se necessária uma descrição
detalhada, na qual estejam presentes todos os elementos que tornem possíveis, a
outros participantes, as condições para a realização de Avaliações relevantes.
Com respeito aos elementos mencionados, cabe ressaltar o registro do
contexto no qual o Influenciador foi identificado, bem como a pessoa que o
identificou e em que momento temporal ocorreu essa identificação, para deixar
explícita, uma trilha de auditoria para futuras referências.
Os Influenciadores são divididos em duas categorias:


Influenciador Externo: Os que estão fora dos limites da organização.



Influenciador Interno: Os que estão dentro dos limites da organização.
Além destes, a própria empresa, em sua perspectiva, deve definir as categorias

de influenciadores que as afeta. A Tabela 6 mostra uma categorização padronizada
para os Influenciadores Externos.
Tabela 6 Categorias de Influenciadores geralmente como Externos

Categoria de
Influenciador
Competidor
Cliente

Ambiente

Descrição
Uma empresa rival na luta pelo mesmo mercado consumidor.
Um papel desempenhado por um indivíduo ou empresa que usa
os serviços, ou consome os produtos da empresa.
O conjunto de condições ou influenciadores que afetam a
existência circundante ou o desenvolvimento da empresa.
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Uma empresa que partilha riscos e lucros com a empresa, ou que
Parceiro

está associada à empresa sujeita a compartilhar riscos e lucros.
Geralmente é uma situação na qual a união é benéfica para
ambas empresas.

Regulamentos

Fornecedores

Uma ordem prescrita por uma autoridade como um órgão do
governo ou a gestão da empresa.
Um papel desempenhado por um indivíduo ou empresa que
possa fornecer produtos ou serviços para a empresa.
O papel da tecnologia, incluindo seus desenvolvimentos e

Tecnologia

limitações – não pode ser pré-requisitos para a utilização da
tecnologia; pode haver atividade empresarial que a tecnologia
impulsiona ou restringe.

Fonte: Adaptado pelo autor da tabela 8.12 Categorização padrão de influenciadores
externos BMM (OMG, 2014).

O objetivo deste conjunto padrão é fornecer categorias gerais a serem
utilizadas para se obter exemplos e discussão para uma especificação. A Tabela 7
traz alguns exemplos de Influenciadores Externos.
Tabela 7 Exemplo de Influenciadores Externos

Negócio

Influenciador Externo

Categoria

EU-Rent

Dois concorrentes menores se uniram e agora
formaram uma empresa maior que a EU-Rent em Concorrente
vários países europeus.

EU-Rent

Empresas de aluguel de automóvel “marca
premium”, como Hertz e Avis têm um valor
Concorrente
associado a imagem e, por isso, podem cobrar
taxas mais elevadas.

EU-Rent

As companhias aéreas que oferecem voos de curta
distância a baixo custo, muitas vezes utilizam Concorrente
aeroportos secundários.

EU-Rent

O objetivo principal da EU-Rent são os clientes
empresariais, mas percebe-se a necessidade em Cliente
atender os locatários individuais.
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As pesquisas de mercado têm determinado que os
clientes:


Geralmente aceitam taxas maiores de
empresas “marca premium” em relação à
concorrência.
Cliente



Tendem a ver empresas localizadas no
aeroporto como empresas “premium” e
empresas fora do aeroporto como empresas
populares com preços baratos.

EU-Rent

EU-Rent

Estacionamento e armazenamento nos centros
Ambiente
urbanos são limitados e caros.

EU-Rent

O mercado de locação de automóveis na Europa
Ambiente
Oriental cresce a uma taxa anual de 5% ao ano.

EU-Rent

Todas as empresas de aluguel de automóveis no
aeroporto oferecem produtos similares. Se alguma
delas realiza uma oferta especial, as outras a Ambiente &
acompanham quase que imediatamente, havendo concorrentes
então pouco espaço de manobra em relação aos
concorrentes quanto ao produto, serviço ou preço.

EU-Rent

A EC-Lease financia veículos para a EU-Rent em
condições preferenciais nos países atendidos pela
Parceiro
EC, em troca de uma parte dos lucros da EU-Rent
nestes países.
As leis e regulamentos de cada país de operação
são:

EU-Rent



Carteira de motorista e seguro.



O direito de dirigir em autoestrada incluindo Regulamentos
emissões de licenças.



Proteção
cliente.

das

informações

pessoais

do

EU-Rent

Os fabricantes de automóveis – modelos de carros
e opções oferecidas, preços, condições contratuais Fornecedor
e condições de fornecimento.

EU-Rent

Seguradoras – cobertura oferecida, opções e
Fornecedor
prêmios.

EU-Rent

Identificação
rastreamento.

EU-Rent

Disponibilidade e custo dos carros elétricos e GLP.

do

veículo

e

sistemas

de

Tecnologia
Tecnologia
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EU-Rent

Sistema de auto-reserva via Internet.

Tecnologia

Fonte: Adaptado pelo autor da tabela 8.13 exemplo de influenciadores externos BMM (OMG,
2014).

Influenciadores Internos são aqueles pertencentes à própria empresa e podem
afetar o emprego dos Meios na realização dos Fins. A Tabela 8 mostra uma
categorização padronizada a ser utilizada quando um negócio não dispõe de sua
própria categorização.
Tabela 8 Categorias de Influenciadores geralmente como Internos

Categoria de
Influenciadores

Descrição

Suposições

Algo que é dado como certo ou sem prova.

Valor
corporativo

Um ideal corporativo, costume que a instituição promove ou
concorda. Podem ter um caráter positivo ou negativo.

Valor explícito

Um valor corporativo explicitamente definido e declarado.

Valor implícito

Um valor corporativo não explicitamente declarado, mas
entendido por algumas ou todas as pessoas em uma empresa.

Hábito

Uma prática habitual baseada nos usos e costumes

Infraestrutura

Base material ou econômica de uma empresa, a estrutura
subjacente básica ou característica de um sistema.

Questões

Um ponto de vista ou uma questão que está em discussão entre
os parceiros em disputa

Prerrogativas de Um direito ou privilégio exercido em virtude da propriedade ou
Gestão
posição em uma empresa.
Recurso

Os recursos disponíveis para a realização do negócio de uma
empresa, especialmente a sua qualidade.

Fonte: Adaptado pelo autor da tabela 8.14 Categorização-padrão de Influenciadores
Internos BMM (OMG, 2014).

Assim como nos Influenciadores Externos, este conjunto padronizado visa
exemplificar as categorias para auxiliar as discussões e especificações. A Tabela 9
traz alguns exemplos de Influenciadores Internos.
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Tabela 9 Exemplo de Influenciadores Internos

Negócio

Influenciador Externo

Categoria

EU-Rent

A EU-Rent precisa expandir seu negócio ano a
Suposição
ano.

EU-Rent

Um programa de recompensas é essencial
Suposição
para atrair clientes empresariais.

EU-Rent

Gerentes são geralmente promovidos
quadro de pessoal da própria empresa.

EU-Rent

Gerentes de sucesso podem permanecer em
Hábito
suas agências pelo tempo que desejarem.

EU-Rent

A equipe de atendimento recebe um
treinamento introdutório de dois dias. O
Hábito
treinamento é constante de maneira informal no
dia-a-dia da atividade.

no

Hábito

Pontos de aluguel são agrupados por:
EU-Rent

Grandes cidades e aeroportos, grandes pontos
de atendimento.
Infraestrutura
Subúrbios e cidades vizinhas, pontos médios.
Pequenas agências e hotéis, pontos pequenos.

EU-Rent

Os carros são propriedade das áreas locais e
não de agências de aluguel. Assim, estão
Infraestrutura
disponíveis para todos os pontos de
atendimento desta área.

EU-Rent

Reservas de aluguel podem ser feita por
telefone, via Internet ou pessoalmente. Um
ponto de atendimento pode aceitar uma Infraestrutura
reserva pessoalmente para qualquer outro
ponto de atendimento do grupo.

EU-Rent

O software de locação via Internet foi
desenvolvido para aluguel individual. Existem
Infraestrutura
algumas facilidades que podem dar suporte
aos contratos de aluguel de empresas.

EU-Rent

Qual seria o critério para decidir sobre a
terceirização ou não das manutenções e Questão
conservações dos carros?

EU-Rent

O conselho da EU-Rent decidiu dar prioridade
Prerrogativa de
ao Leste Europeu para a expansão dos
Gestão
negócios, pelos próximos três anos.
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EU-Rent

Gerentes de agências têm autonomia para
oferecer descontos em reação a ofertas dos
concorrentes. Eles usam seu poder para refletir Prerrogativa de
sobre qual seria o resultado no desempenho Gestão
financeiro da agência com esta redução de
custos.

EU-Rent

Carros – modelos populares de fabricantes de
renome, com baixa quilometragem, baixo custo
Recurso
de manutenção e de acordo as preocupações
ambientais.
Quadro de funcionários:

EU-Rent



Funcionários em geral, alta rotatividade,
Recurso
qualidade variável.



Gestores,
qualidade.

baixa

rotatividade,

alta

EU-Rent

EU-Rent tem preocupação ambiental. Por isso
Valor corporativo
todos os carros disponíveis para locação são
explícito
econômicos e têm baixa emissão de gases.

EU-Rent

EU-Rent oferece qualidade, serviço e valor na
Valor corporativo
locação, ao invés de simplesmente oferecer
explicito
melhores preços.

EU-Rent

A locação é responsabilidade de todos os
funcionários. Assim, no caso de necessidade, o
Valor corporativo
sentimento de equipe faz com que um
implícito.
funcionário contribua com o serviço do colega,
sem a necessidade da ordem de um gerente.

EU-Rent

A equipe se responsabiliza pelo bom
funcionamento dos veículos. Assim sendo, se
alguém percebe problemas em algum veículo, Valor corporativo
ele avisa os responsáveis pela manutenção, implícito.
independentemente de ser responsabilidade de
sua área.

Companhia
e-Business

Intervalos curtos para o almoço.

Empresa
Gerentes regionais têm atitude considerável.
Contabilidade

Valor corporativo
Prerrogativa de
Gestão.

Fonte: Adaptado pelo autor da tabela 8.15 exemplo de influenciadores internos BMM (OMG,
2014).
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O BMM (OMG, 2014) sugere, portanto, que cada Influenciador seja
categorizado, pelo menos, em uma das categorias gerais e ainda se ele é externo ou
interno. Isso facilita o processo de identificação dos influenciadores.
Se a unidade organizacional, objeto da modelagem, for parte de uma
organização maior, esta organização maior pode ser considerada como um
Influenciador Externo. Diz-se ainda que os Influenciadores são considerados neutros
até que alguém faça uma avaliação e revele como as mudanças repercutem nos
Meios e Fins.
5.9

Conclusão
O framework de Zachman não detalha o modelo – na realidade o metamodelo

– da linha dois (Modelo de Negócio), coluna seis (abstração da motivação). A
finalidade do BMM é a de fornecer esse modelo (na realidade um metamodelo) e,
portanto, justifica a sua escolha para este trabalho.
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6

MÉTODO PARA AVALIAÇÃO DA EVOLVABILIDADE - MPAE
A presente seção apresenta uma visão geral da proposta deste trabalho,

organizada como segue.
Inicialmente apresentam-se algumas premissas adotadas neste trabalho e a
contextualização do conceito de evolvabilidade adotado.
Depois, descrevem-se os procedimentos que devem ser utilizados na avaliação
da evolvabilidade, entendida como a unidade formada pelo ambiente de negócio e a
arquitetura de software do sistema de informação que apoia o negócio.
6.1

Considerações iniciais
A primeira consideração, entendida como relevante, é em relação ao uso do

termo ambiente que está sendo utilizado para representar tanto o ambiente de
negócio quanto o ambiente de software.
Outra diz respeito ao conceito de evolvabilidade adotado neste trabalho.
Adotou-se uma definição que procura conter a consequência lógica da definição de
America (2012) quanto ao seu aspecto essencial. Assim, a evolvabilidade está
sendo conceituada como uma propriedade emergente de um ambiente formado
essencialmente por sua parte do negócio e por sua parte dos sistemas de
informação embutidos no negócio, sensível a mudanças evolutivas e que,
independentemente da origem da motivação destas mudanças, resultam em
alterações no ambiente em geral ou em determinada parcela dele. Uma propriedade
é dita emergente quando ela não pode ser referenciada por um simples componente
ou parte, mas que depende de como todos os componentes ou partes interoperam,
isto é, depende da totalidade do sistema resultante (SWEBOK, 2014).
A ocorrência de um ciclo de evolução não é algo que ocorre de maneira
espontânea e autônoma. Portanto, ele demanda meios que permitam detectar
estímulos a mudanças, viabilizar um processo de análise e/ou decisão e permitir sua
realização através de adaptações no software em uso.
Nessa perspectiva, o uso do framework de Zachman (SOWA; ZACHMAN,
1992) foi identificado como adequado por conter em si a indicação de um processo
de transformação da visão empresarial, linha 2 do framework - Perspectiva do
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Proprietário -, na visão arquitetônica, linha 3 - Visão Arquitetônica -, ou seja, a
representação da visão de negócios expressa por meio da visão arquitetônica do
software.
6.2

Propriedades de Modificabilidade e de Evolvabilidade
Segundo Koscianski (1999) a primeira etapa para uma avaliação de software é

a seleção das características relevantes, na qual uma identificação prévia orienta a
avaliação a ser executada.
Dessa maneira, tanto Ciraci e Broek (2006) quanto Breivold; Crnkovic e
Eriksson (2008) partiram de modelos de qualidade relacionados à manutenibilidade,
para derivar o modelo de evolvabilidade utilizados por eles em seus respectivos
trabalhos.
Lehman (1984) já havia argumentado que o termo manutenção de software
não seria adequado para se referir à atividade de alterações de software. No
entanto, o termo é amplamente utilizado e está presente inclusive em padrões, tais
como o ISO/IEC 14764 (IEEE, 2006). Porém, para a parte do sistema de informação,
em particular a referente ao software, entende-se que o termo mais adequado para
ser utilizado neste trabalho é o de modificabilidade, seguindo a linha de Bass;
Clements e Kazman (2012) em relação ao atributo de qualidade que indica
modificação de software.
Assim sendo, o presente trabalho pretende, a partir do conceito adotado de
evolvabilidade, identificar a origem e a repercussão das motivações das mudanças
na perspectiva de negócio, para em seguida transformá-las em uma perspectiva dos
sistemas de informação, realizando para isso o mapeamento para o atributo de
modificabilidade a ser utilizado posteriormente nas decisões sobre a evolução da
arquitetura de software.
Uma característica a ser analisada está relacionada ao ambiente. No caso da
propriedade de modificabilidade, o ambiente é, essencialmente, o ambiente
computacional no qual o software é executado, em particular sua arquitetura e seus
aspectos ligados sobretudo a decisões de projeto (design), como por exemplo
questões relacionadas à coesão e acoplamento (KAZMAN; KLEIN e CLEMENTS,
2000).
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Outra característica da modificabilidade que deve ser ressaltada diz respeito às
preocupações do projeto arquitetônico em relação aos atributos de qualidade
exibidos. A visão de Bass; Clements e Kazman (2012) está, portanto essencialmente
voltada aos aspectos técnicos do software, ao contrário da visão da evolvabilidade,
em que a visão do ambiente é ampliada e envolve tanto os aspectos do negócio
quanto os elementos computacionais utilizados.
Dessa maneira, a evolvabilidade orienta-se tanto por questões de negócio,
como motivação, diretivas, meios, fins, visão, missão, etc., quanto por questões
tecnológicas, como projeto arquitetônico do software, linguagem de programação,
técnicas de desenvolvimento, hardware, etc. Nota-se, portanto uma expressiva
diferença na visão de ambiente das duas propriedades.
Outra característica a ser destacada diz respeito aos estímulos à mudança.
Para a modificabilidade eles estão essencialmente relacionados a defeitos,
requisitos funcionais e não funcionais, etc., enquanto que na perspectiva da
evolvabilidade, tais estímulos podem se originar no modelo de negócio ou em
algumas de suas regras de negócio, nas alterações do ambiente que circunda os
sistemas computacionais, na evolução de tecnologias subjacentes, em novos
padrões ou em novas versões da infraestrutura computacional de suporte. Ou seja,
o estímulo à mudança pode surgir de qualquer parte constituinte do ambiente global.
Nota-se, portanto outra expressiva diferença quanto à origem das motivações das
mudanças.
Em um primeiro momento poder-se-ia considerar que modificabilidade e
evolvabilidade são propriedades contraditórias. No entanto, no entendimento desta
pesquisa, essas propriedades expressam abstrações diferentes de perspectivas
distintas, mas que se complementam. Consequentemente, necessitam de
ferramentas distintas para serem representados e analisados.
Essas abstrações e perspectivas destarte encontram um apoio metodológico
no framework de Zachman (SOWA, 1992). A perspectiva do negócio de propriedade
da evolvabilidade se posiciona na linha 2 do framework, a visão empresarial. A
perspectiva do software, em particular para este trabalho, a da arquitetura do
software, se posiciona na linha 3 do framework, a visão arquitetônica. As motivações
são analisadas segundo a abstração da coluna 6 do framework, a abstração da
motivação (a coluna “Por quê?”).
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Neste trabalho, para a perspectiva de negócio pretende-se utilizar um modelo
que seja expressivo o suficiente para captar as motivações do negócio, optando-se
pelo modelo BMM (OMG, 2014). A perspectiva do sistema computacional, em
especial a sua arquitetura de software, será tratada nos dois primeiros passos do
método ATAM, de modo a permitir que a avaliação arquitetônica provida por este
método possa ser preparada para incorporar a propriedade da evolvabilidade.
Cabe ressaltar que a escolha do método ATAM, como descrito e justificado na
seção 3, deveu-se a uma decisão pragmática por ser um método de avaliação
arquitetônica bem conhecido pela comunidade de especialistas em arquitetura de
software.
6.3

Método de análise da evolvabilidade - MPAE
Doravante, para fins de simplificação da exposição do método e dos artefatos

da análise da evolvabilidade, será adotada no presente trabalho a seguinte
convenção: a perspectiva do negócio da propriedade da evolvabilidade será
denominada de perspectiva da Evolvabilidade, ou simplesmente Evolvabilidade.
Evidentemente, esta convenção e imprecisa, pois a propriedade da evolvabilidade
engloba, no mínimo, as perspectivas das linhas 2 e 3 do framework de Zachman. A
adoção dessa convenção, mesmo que imprecisa, deve-se ao fato de se procurar
evitar, pelo menos nesta pesquisa preliminar, dificuldades de interpretação
originadas do termo “modelo de negócio”, ou “modelo de empresa”, ou “perspectiva
do negócio”, ou mesmo “perspectiva do negócio da propriedade da evolvabilidade”.
Com a convenção adotada, procura-se evitar, portanto, certa recursividade do
conceito, algo que deverá ser mais apropriadamente elaborado em um trabalho
futuro.
Em linhas gerais o método proposto para a análise da evolvabilidade se orienta
pela transformação da perspectiva da Evolvabilidade (Modelo de Empresa) para a
perspectiva da Modificabilidade (Modelo do Sistema) – abrangendo apenas a
abstração “Por quê?” do framework de Zachman.
Uma ilustração do escopo do trabalho pode ser observada na Figura 9.
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Figura 9 Ilustração do escopo do trabalho

Fonte: Feito pelo autor, baseado na proposta da dissertação.

Para a perspectiva da Evolvabilidade e a abstração da motivação, adotou-se o
metamodelo BMM devido à necessidade de o método ATAM orientar-se pelos
direcionadores do negócio. Estes últimos não constituem um elemento explicito do
BMM, mas podem ser derivados dele segundo o método de análise descrito adiante.
A Figura 10 apresenta os principais elementos e suas relações do metamodelo BMM
que caracterizam o ambiente da propriedade evolvabilidade, incluindo o elemento
Direcionador de Negócio elaborado pelo método de análise da evolvabilidade. Este
elemento é utilizado no ATAM.
O método de análise é composto por 8 atividades, a saber:
1. Registrar Influenciadores do Negócio.
2. Identificação dos papéis representativos.
3. Registrar Diretivas do Negócio.
4. Registrar Fins – Visão do Negócio.
5. Registrar Fins – Resultados Desejados.
6. Registrar Meios.
7. Avaliação com instanciação do modelo.
8. Identificar Direcionadores do Negócio.
Toda a terminologia utilizada no método é a do BMM. Suas definições
encontram-se na seção 5 – O modelo de motivação de negócios – BMM.
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Figura 10 Caracterização do Ambiente do Negócio

Fonte: Elaborada pelo autor referenciado no BMM (OMG, 2014) e ATAM.

A primeira atividade, Registrar Influenciadores do Negócio, é uma atividade
que poderá ser feita individualmente com cada Papel representado, uma vez que, é
atribuído ao Papel identificar, caracterizar e descrever os Influenciadores em suas
próprias perspectivas considerando ainda as Diretivas do Negócio que regulam o
escopo da dimensão dos Influenciadores.
A Tabela 10 apresenta os elementos de entrada e saída dessa atividade.
Tabela 10 Atividade 1 Registrar Influenciadores do Negócio

Atividade 1

Registrar Influenciadores do Negócio.

Entrada

Papéis dos Stakeholders indicados, contexto do negócio e modelo do
negócio se houver.

Saída

Influenciadores categorizados, relacionamentos Influenciador-Papel,
Diretiva-Influenciador e registro temporal do momento em que este
Influenciador foi identificado, bem como a informação do Papel
responsável por sua identificação e registro.

Fonte: Elaborada pelo autor.

A segunda atividade, Identificar os Papéis Representativos, identifica os Papéis
para, na sequência, se ter um registro das decisões relacionadas às perspectivas
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destes Papéis. Tal identificação pode ser feita por meio da consulta aos Papéis
responsáveis por cada registro.
A Tabela 11 mostra os elementos de entrada e saída dessa atividade.
Tabela 11 Atividade 2 Identificação dos Papéis Representativos

Atividade 2

Identificação dos papéis representativos.

Entrada

Papéis que identificaram os influenciadores do negócio.
Saída da atividade 1.

Saída

Stakeholder:Papel

Fonte: Elaborada pelo autor.

A terceira atividade, Registrar Diretivas do Negócio, visa descrever todas as
Diretivas do Negócio, caracterizadas tanto como Políticas quanto Regras do
Negócio. O estabelecimento da hierarquia destas diretivas visa apontar a ordem de
importância quando da análise de compensação (trade-off).
A Tabela 12 mostra os elementos de entrada e saída dessa atividade.
Tabela 12 Atividade 3 Registrar Diretivas do Negócio

Atividade 3

Registrar Diretivas do Negócio.

Entrada

Influenciadores, Papéis e o Modelo do Negócio se houver. Saidas
das atividades 1 e 2.

Saída

Registro das Diretivas do Negócio caracterizadas como políticas do
negócio ou regras do negócio. Se possível, obter-se um registro
hierarquizado desses elementos e a identificação do Papel
responsável pelo registro.

Fonte: Elaborada pelo autor.

A quarta atividade, Registrar Fins – Visão do Negócio -, visa captar as opiniões
dos principais envolvidos da organização, a fim de expressar de forma escrita o
conceito que sintetiza o desejo dos envolvidos quanto ao que espera no futuro da
organização.
A Tabela 13 mostra os elementos de entrada e saída dessa atividade.
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Tabela 13 Atividade 4 Visão do Negócio

Atividade 4

Registrar Fins – Visão do Negócio

Entrada

Documentos, conceitos e termos que expressem, de forma escrita, a
maneira com que a empresa espera ser reconhecida no futuro.

Saída

Visão do negócio na perspectiva do Papel responsável por seu
registro.

Fonte: Elaborada pelo autor.

A quinta atividade, Registrar Fins – Resultados Desejados se propõe a
identificar e registrar as Metas e Objetivos.
Em geral, as Metas e/ou Objetivos já fazem parte do ambiente de negócio.
Portanto, esta atividade deveria se limitar a apenas registrar estes elementos. No
entanto, não havendo um registro formal, é possível que haja mudanças quando das
transcrições deles nesta atividade.
A Tabela 14 mostra os elementos de entrada e saída dessa atividade.
Tabela 14 Atividade 5 Resultados Desejados

Atividade 5

Registrar Fins – Resultados Desejados.

Entrada

Considerando a visão do negócio, os papéis representativos têm
autoridade para definir Metas e Objetivos para a empresa. Saídas
das atividades 4 e 2.

Saída

Metas e Objetivos identificados e registrados considerando as
perspectivas de seus idealizadores e responsáveis por seu registro.

Fonte: Elaborada pelo autor.

A sexta atividade Registrar Meios se propõe a identificar e registrar a Missão e
os Cursos de Ação.
A Missão indica a atividade operacional contínua da empresa para se alcançar
de maneira efetiva a Visão. Enquanto que Curso de Ação denota a maneira, na
visão da empresa, na qual se devem empregar os recursos disponíveis para atingir
os resultados desejados. As medidas de desempenho são definidas nas Metas e
repercutem nos Objetivos, que são apoiados pelos cursos de ação. Um Curso de
Ação pode ser selecionado para permitir outros Cursos de Ação em vez dos
resultados desejados diretamente.
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A Tabela 15 mostra os elementos de entrada e saída dessa atividade.
Tabela 15 Atividade 6 Registrar Meios

Atividade 6

Registrar Meios.

Entrada

Considerando a visão do negócio, os papéis representativos têm
autoridade para definir a Missão e Cursos de Ação para a empresa,
bem como os resultados desejados. Saídas das atividades 4, 2 e 5
respectivamente.

Saída

Missão e Cursos de Ação identificados e registrados considerando as
perspectivas de seus idealizadores e responsáveis por seu registro.

Fonte: Elaborada pelo autor.

A sétima atividade, Avaliação com instanciação do modelo, visa certificar a
coerência e a necessidade da existência de cada elemento presente no modelo,
procedimento semelhante ao indicado pelo BMM (OMG, 2014) que prevê descartar
os elementos que não justifiquem a sua necessidade. Nessa atividade, a
instanciação do modelo desenvolvido, pode contribuir para a certificação da
coerência em relação ao originalmente proposto.
A Tabela 16 mostra os elementos de entrada e saída dessa atividade.
Tabela 16 Atividade 7 Avaliação com instanciação do modelo.

Atividade 7

Avaliação.

Entrada

Elementos do modelo do negócio identificados.

Saída

Um modelo do negócio possivelmente coerente.

Fonte: Elaborada pelo autor.

A oitava atividade, Identificar Direcionadores do Negócio, resulta no artefato
Direcionador de Negócio, que servirá de entrada para o método ATAM.
A partir da Visão, Meta e/ou Objetivo, deve-se assinalar os registros
associados na montagem de um mapa de relacionamento que orientará a análise,
pelos Papéis representados, dos Direcionadores do Negócio. Sempre que possível,
e havendo dados disponíveis, devem-se hierarquizar estes elementos a fim de
contribuir para sua posterior análise de compensações (trade-off) do método ATAM.
Esta atividade busca, portanto, identificar os Direcionadores do Negócio e
inicia-se com a seleção de um dos Objetivos presentes no modelo, ou seja, um
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direcionador de negócio pode ser extraído diretamente do Objetivo, mas para
identificar sua essência deve-se considerar o conjunto de informações que
compõem o modelo.
Para isso, a partir do Objetivo faz-se o detalhamento e o rastreamento, por
meio dos relacionamentos entre os elementos considerando as ligações diretas ou
indiretas. Em seguida, os elementos registrados devem ser agrupados. A montagem
de um novo quadro com esses elementos é indicada.
Neste novo quadro, o objetivo é identificar o que cada elemento representa
para o negócio e, assim, os elementos podem ser justificados e/ou explicados pelo
relacionamento direto com os outros elementos, enquanto outros podem precisar de
informações adicionais dos responsáveis por seu registro.
Dessa maneira, espera-se obter os Direcionadores do Negócio, na perspectiva
do negócio.
A Tabela 17 mostra a entrada e saída dessa atividade.
Tabela 17 Atividade 8 Identificar Direcionadores do Negócio

Atividade 8

Identificar Direcionadores do Negócio.

Entrada

Todos os registros disponíveis das atividades anteriores, bem como a
participação de todos os representantes dos Papéis associados.

Saída

Direcionadores do Negócio.

Fonte: Elaborada pelo autor.

6.4

Adaptação dos passos do método ATAM
Não sendo o objetivo deste trabalho o de discutir métodos de análise

arquitetônica, mas em viabilizar um método para análise da evolvabilidade de
software, o uso do método ATAM foi considerado por ser, como já foi dito, um
método de análise arquitetônica que possibilita a análise simultânea de vários
atributos de qualidade e uma avaliação de compensações (trade-offs) destes
atributos.
No entanto, em sua forma original, segundo Kazman; Klein e Clements (2000),
o objetivo do ATAM é o de identificar as consequências das decisões arquitetônicas
por meio dos atributos de qualidade dos requisitos.
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Assim sendo, ele não contempla o ambiente tal como se acredita ser
necessário para a análise da evolvabilidade, implicando algumas adaptações para
ser utilizado. Além disso, e principalmente a noção de Direcionadores de Negócio
presente no ATAM é, como já foi dita, fluida, informal, não apresentando qualquer
informação estruturada que os justificam.
No passo 1 do método ATAM, mais especificamente no tópico – Apresentação
do Método ATAM –, considera-se incluir o entendimento de Evolvabilidade de
software, de sua dinâmica e características que deverão ser observadas e
consideradas no momento da análise, bem como também as descrições das
atividades do método MPAE.
Após a realização do passo 1 é indicada a realização das atividades do método
MPAE, ou seja, a geração do modelo, a avaliação, a validação e a identificação dos
Direcionadores do Negócio, para que se tenham as informações necessárias para o
passo 2 antes de sua realização.
Assim sendo, o método pode contribuir para a descrição do negócio, sobretudo
pela definição dos Direcionadores do Negócio identificados na atividade 8. A
utilização do método permitirá que a apresentação do negócio seja feita de forma
articulada, elencando suas motivações e restrições.
A Tabela 18 mostra a proposta de adaptação restrita aos passos 1 e 2 do
método ATAM, que se referem à fase de apresentação do método.
O quadro gerado para registrar a representatividade dos elementos, tanto para
o negócio quanto para os sistemas de informação, pode ainda contribuir para a
geração de cenários arquitetônicos que em geral são utilizados pelo ATAM.
Adicionalmente, quando necessário, seria possível a geração de instâncias dos
registros para cada perspectiva de negócio. Em outros termos, considerando o
framework de Zachman, cada proprietário do conceito pode representar a sua
perspectiva do negócio e, assim sendo, a representação do negócio seria o
resultado de uma visão unificada da organização, com múltiplas perspectivas.

85

Em suma, as saídas das atividades do método MPAE podem integrar as
informações necessárias para a realização do passo 2 do método ATAM, ou mesmo
contribuir para a geração destas.
6.5

Conclusão
As atividades descritas na proposta do método de avaliação da evolvabilidade

deste trabalho visam, entre outras coisas, articular as atividades do método para a
identificação e o registro dos Direcionadores do Negócio na perspectiva da
evolvabilidade, para que sirvam tanto para uma avaliação arquitetônica quanto para
se tornarem um referencial na análise da Evolvabilidade ao longo do ciclo de vida do
software.
Considerando ainda que a Evolvabilidade do software é uma constante no seu
ciclo de vida e em sendo de longo prazo, os artefatos criados nestas atividades
devem ser registrados de modo sistemático e estruturados para permitir que futuras
análises possam utilizá-los na recuperação do contexto do ambiente de decisão,
bem como das perspectivas adotadas e referenciados no framework de Zachman.
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7

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DO MÉTODO MPAE
O conjunto de atividades apresentadas na seção 6 representa, de forma

completa, os passos necessários para a utilização do método de avaliação
arquitetônica de um ambiente, na perspectiva do atributo evolvabilidade, aqui
referenciado com a sigla MPAE. Esta seção descreve com detalhes um exemplo de
utilização deste método.
Adotou-se para a descrição da aplicação do método proposto neste trabalho
um estilo narrativo, incluindo algumas reflexões a respeito da elaboração dos
modelos e das decisões para as instanciações aplicáveis. Resultou dessa decisão
um texto relativamente longo, mas com riqueza de detalhes que poderiam passar
despercebidos caso o texto fosse articulado apenas em forma dos resultados da
elaboração dos modelos e de suas instanciações.
7.1

Descrição do Exemplo
Busca-se com este exemplo registrar a evolução resultante de uma mudança

dos Direcionadores de Negócio, que influenciou a organização em questão.
Para os fins do presente trabalho, o nome da empresa será preservado por
motivos de sigilo de informação, sendo utilizado o nome fictício de “Tinta Conhecida”
referenciando-a com as letras TC.
Para a elaboração dos modelos e de suas instâncias apresentadas nesta
seção, foram realizadas várias sessões de discussão informal, isto é, sem uma
técnica estruturada ou combinações de técnicas estipuladas, com vários
responsáveis da TC. O procedimento adotado foi sempre o de se iniciar a discussão
temática apresentando os conceitos do BMM que seriam utilizados, para fins de
avaliação do sucesso da discussão.
Para contextualizar o ramo de negócios da TC será apresentada de maneira
sucinta a Indústria de tintas no Brasil em três segmentos de produtos: tintas
imobiliárias, automotivas e industriais, bem como o momento em que as mudanças
ocorreram.
A indústria de tintas no Brasil é formada, principalmente, por grandes
corporações multinacionais geralmente lideres nos mercados em que atuam e, desta
maneira, influenciam toda a cadeia produtiva e comercial deste setor.
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Na década de 90, mais precisamente a partir de 1994, as lojas de tintas
iniciaram a utilização de um sistema de preparação de tintas que mistura bases e
concentrados para a produção de cores personalizadas diretamente no ponto de
venda, produzindo tintas imobiliárias. Este sistema é reconhecido pelo mercado de
tintas como Sistema Tintométrico.
O Sistema Tintométrico foi inicialmente desenvolvido para o mercado
automotivo e primeiramente utilizado no mercado dos Estados Unidos da América.
A vantagem do uso deste sistema é que disponibiliza maior opção ao
consumidor em relação às cores, sem necessariamente elevar os níveis de estoque
dos lojistas.
A TC é uma empresa familiar atuando inicialmente como revendedora de areia
para construção civil e logo convertida em uma loja de materiais de construção. Nos
primeiros anos de atividade especializou-se no comércio de tintas e complementos
para pintura decorativa imobiliária. Com a evolução dos negócios passou também a
oferecer tintas para repintura automotiva.
Atenta aos acontecimentos no mercado de tintas, a TC adota o Sistema
Tintométrico de fabricantes distintos. Mais tarde, testemunha a instalação deste
mesmo sistema em grandes redes de materiais de construção, bem como, em
supermercados.
Com o aumento da oferta, a TC previu a redução das margens de lucro no
segmento imobiliário e, de maneira preventiva, traçou um novo plano de ação que
objetivou tornar o segmento de repintura automotiva como o seu principal segmento
de atuação, substituindo o papel de liderança que o segmento de pintura decorativa
imobiliária representara até aquele momento.
Apesar de continuar a vender os mesmos produtos, a priorização de um
segmento em detrimento a outro ocasionou várias mudanças.
A primeira e mais representativa foi em relação à diversificação do públicoalvo. Enquanto que no imobiliário a venda é realizada por meio de um
relacionamento direto com o consumidor final, no automotivo a comercialização
ocorre por meio de oficinas de pintura e/ou em concessionárias.
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Um aspecto relevante no segmento automotivo é a necessidade de um
vendedor especializado, pois devido às características do produto - alta tecnologia
com diversas particularidades no processo de aplicação - tais características devem
ser consideradas já no início da comercialização. Outro aspecto é a necessidade do
acompanhamento do cliente no processo de aplicação dos produtos.
Com o foco de atendimento no segmento de repintura automotiva constatou-se
que, dentro deste segmento, a repintura de frotas e indústrias é uma parcela do
setor que deveria ser explorado, porém, necessitaria de um atendimento
especializado e um tratamento diferenciado, mas que se justificaria do ponto de vista
comercial por ter maiores taxas de lucratividade.
Para o atendimento desta parcela do segmento de repintura automotiva, mais
precisamente a frotas e indústrias, a empresa TC definiu um processo composto dos
seguintes passos: identificar oportunidade, definir qualidade do produto, fazer a
análise de preço, desenvolver o padrão de cor, aprovar a qualidade e realizar o
processo de mistura de tinta e venda. Segue uma breve descrição destas fases.
a)

Identificar oportunidade.
Nesta fase o representante de vendas deve, inicialmente, identificar o cliente,

ou seja, qualificá-lo como uma empresa consumidora dos produtos para frota. Na
sequência, deve identificar o produto atualmente em uso e descobrir se há, e qual é
a dificuldade ou problema do cliente em relação ao produto atual. Geralmente os
problemas encontrados são: preço, qualidade, cobertura e/ou secagem.
Outra informação importante nesta fase é o desenvolvimento do perfil do
cliente, identificando o que ele busca.
b)

Definir qualidade do produto.
Nesta fase devem-se identificar as características dos produtos que são

importantes para o cliente. A relevância desta fase para todo o processo se torna
fundamental, uma vez que influencia as próximas fases.
c)

Fazer a análise de preço.
O processo de análise de preço inicia com a identificação dos itens que podem

influenciá-lo: a catálise, a diluição do produto, a quantidade de tinta no galão, o tipo
de embalagem e o percentual de pigmentos na tinta.
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Posteriormente, faz-se uma comparação de preço entre um litro catalisado e
diluído, do produto utilizado e do novo indicado ao cliente. Tal passo é necessário
para que se estabeleça se há ou não uma vantagem econômica do processo.
d)

Desenvolver o padrão de cor.
Para o desenvolvimento do padrão de cor é necessário uma amostra do que se

quer. Com base nesta mostra, e após a criação da cor, é feita uma “chapinha”

2

pintada com a cor de referência para ser aprovada pelo cliente.
e)

Aprovar qualidade.
Após a aprovação da cor pelo cliente, é feita uma amostra da tinta e entregue

ao cliente para teste de aplicação. Esta amostra deve ser aplicada nas instalações
do cliente com a supervisão de um técnico da empresa que, após a demonstração,
deverá fazer um laudo técnico ressaltando as particularidades do processo de
aplicação que requer a aprovação formal do cliente.
f)

Processo de mistura de tinta e venda.
O processo de mistura de tinta contém vários passos. A Figura 11 ilustra a

representação da mistura de tinta automotiva com os seguintes passos: finalização,
venda, separação, embalagem e entrega. A notação utilizada é a IDEF0 (NIST,
1993).
O processo de venda para o segmento de frotas tem algumas características
relevantes, tais como:


O comprador é um profissional que detém o conhecimento de todo o
processo, da compra à aplicação do produto e de seus complementos.



A negociação tem como principal característica uma abordagem técnica da
venda.



Independente do problema detectado no uso de produtos anteriores, toda
negociação é orientada por custo.



Há a necessidade de um acompanhamento contínuo.



O tempo para abertura de um novo cliente gira em torno de dois meses a dois
anos.

2

Pedaço de metal semelhante à utilizada em automóveis, a fim de gerar uma amostra da pintura.
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A cada novo processo de venda, a tinta preparada deverá ser comparada com
o padrão aprovado pelo cliente antes da liberação para entrega.
De maneira análoga ao que ocorreu quando da priorização ao segmento de
repintura automotiva, as mudanças do modo de relacionamento com o cliente
influenciam não só os conceitos do negócio, bem como também, os mecanismos de
controle e relacionamento com o cliente.
Figura 11 Processo de mistura de tintas automotivas.

Fonte: Empresa TC.

7.2

Aplicação do método MPAE
Um pressuposto fundamental do modelo BMM (OMG, 2014) é o de que “... o

que uma empresa faz não é direcionado por mudanças, mas em como a
organização decide reagir às mudanças.”. O modelo prevê a rastreabilidade
necessária para justificar e/ou avaliar a repercussão de uma influência na
especificação dos processos de negócios, regras de negócios e responsabilidades
da organização.
Desta maneira, uma premissa utilizada neste trabalho é a de que as variações
do ambiente, ocasionadas por estímulos internos e/ou externos, para serem
avaliados precisam estar representados em pelo menos dois modelos: o que
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expressa o momento atual (as-is) e outro que expresse o momento desejado (to-be).
Assim sendo, caso não se tenha o registro do momento presente, ele se fará
necessário e, portanto, terá que ser elaborado antes da atividade de mapeamento
da evolvabilidade.
A utilização sistemática deste método fará com que o modelo to-be da presente
avaliação seja o modelo as-is da próxima.
Cabe lembrar que as atividades realizadas no método MPAE com o fim
específico de gerar um modelo baseado no BMM podem ser feitas tantas quantas
vezes forem necessárias.
Um dos objetivos do BMM é o de representar uma empresa como um conjunto
de fatores que se inter-relacionam com funções específicas e determinadas por suas
motivações. A montagem de um modelo baseado no BMM é uma atividade que, a
princípio, deveria ser realizada no momento em que os fatos e/ou decisões ocorrem,
a fim de capturar e registrar a informação que seja suficientemente expressiva para
descrever o contexto do negócio.
Para este trabalho, a primeira questão ao se utilizar o MPAE foi a de que seria
necessário reconstruir os contextos do negócio em um tempo passado. Outro fator
que merece nota foi a de que não havia registros suficientes e, portanto,
informações e/ou conhecimento tácitos podem ter se perdido.
Uma das condições iniciais era a de que, após a captura de um registro, ele
fosse classificado de acordo com os elementos do BMM. Outra era a de que tais
registros estivessem relacionados com a empresa como um todo, ou diretamente
relacionados às mudanças estudadas.
Assim sendo, a montagem do presente modelo iniciou-se pela identificação de
um Influenciador Interno que, na perspectiva dos Papeis Comercial e Financeiro
poderia ser utilizado nesta análise. Em respeito ao MPAE proposto na seção 6, o
trabalho iniciou-se na atividade 1 - Registrar Influenciadores do Negócio.
Antes, porém, foi elaborada a seguinte estrutura para organizar os registros:
1) Tipo do Registro: Identifica o tipo do elemento do modelo BMM, por
exemplo: Visão, Missão, Influenciador Interno, etc.
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2) Código: Um código que visa identificar de forma exclusiva um registro. A
estrutura do código utilizada foi LL-99, em que:


LL expressa o tipo do elemento tal como IE para Influenciador Interno e
VI para Visão.



99 um número que representa uma ordem simples dentro da estrutura
de numeração.

3) Momento do Registro: No formato mês e ano.
4) Momento da Ordem: Expressa o momento da elaboração do modelo. No
exemplo, o momento T1, que representa o modelo to-be com respeito ao
modelo inicial as-is, denotado como momento T0. De modo geral, Tn
representa um modelo to-be em relação ao modelo as-is do momento Tn1, bem como será o modelo as-is de um modelo no momento Tn+1. O
momento de geração do modelo inicial T0 será denominado de momento
inicial.
5) Momento dos Fatos: A fim de permitir o relacionamento dos fatos
ocorridos em determinado tempo.
6) Papel Responsável pelo Registro: Conforme sugerido pelo BMM, a
possibilidade

de

relacionar

motivações

diferentes

dos

principais

interessados na forma de Papéis.
7) Descrição do Registro.


Para cada registro classificado como do tipo Meta o BMM sugere que
haja uma medida de desempenho, a fim de validá-la.

8) Relaciona-se com: A Identificação do(s) relacionamento(s) do registro(s)
com outro(s).
9) Categoria do Influenciador: Presente nos registros do Tipo Influenciador.
A Tabela 19 ilustra a presente estrutura.
7.2.1 Atividade 1 - Influenciadores do Negócio
O primeiro Influenciador Interno foi classificado na categoria Questão,
identificada com o código II-07 (T0) e expressava “Se a margem de contribuição do
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segmento de repintura automotiva é maior do que a do segmento de pintura
imobiliária, o primeiro deve ter a preferência nos investimentos.” (Tabela 19). No
momento da identificação foi registrado também quem eram os Papéis responsáveis
por este registro, no caso os papéis Comercial e Financeiro. Ainda foi identificado o
Momento da Ordem ao qual o registro se referenciava, ou seja, ao momento T0 ou
momento inicial.
Em seguida, foi apresentada a lista da categoria dos influenciadores utilizada
como referência não determinística, conforme apresentado na Tabela 20.
A identificação dos influenciadores, bem como a de outros elementos, requer
um esforço para o seu registro, porém a maior dificuldade parece ser a
determinação do grau e da natureza de influência. Ou seja, um influenciador pode
transformar-se em uma restrição, tal como uma legislação por exemplo, ou ter
somente um caráter de sugestão, no qual pode se optar em considerar ou não a sua
influência.
A identificação dos influenciadores externos requer um esforço extra, uma vez
que cada papel dentro da organização reconhece os influenciadores que direta ou
indiretamente estão relacionados à sua atividade profissional. Ou seja, é possível
que determinados papéis não identifiquem influenciadores externos importantes,
devido a essa limitação.
Outra limitação na identificação dos influenciadores externos é que, por estarem fora
da empresa, a quantidade de informações pode ser limitada. Por exemplo, o
Influenciador Competidor, no qual, em geral, as informações disponíveis são aquelas
de conhecimento público. Aqui é possível obter a informação sobre como
determinado Competidor realiza suas vendas, mas não se pode estabelecer, de
maneira precisa, a margem de contribuição desta atividade no sucesso deste
Competidor, ou mesmo se tal contribuição foi positiva, considerando o momento
presente dos fatos.
Um dado importante dessa observação é que ao se considerar determinado
intervalo de tempo, em um segundo momento, por exemplo, poderia se estimar o
sucesso das atividades desenvolvidas pelo Competidor por meio de um
acompanhamento sistemático do negócio e de seus influenciadores externos,
estabelecendo para isto pontos de convergência e divergência, e considerando não
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só o negócio do competidor, mas também o próprio negócio.
Tabela 20 Categorias de Influenciadores geralmente como Internos

Categoria de
Influenciadores

Descrição

Suposições

Algo que é dado como certo ou sem prova.

Valor
corporativo

Um ideal corporativo, costume que a instituição promove ou
concorda. Podem ter um caráter positivo ou negativo.

Valor explícito

Um valor corporativo explicitamente definido e declarado.

Valor implícito

Um valor corporativo não explicitamente declarado, mas
entendido por algumas ou todas as pessoas em uma empresa.

Hábito

Uma prática habitual baseada nos usos e costumes

Infraestrutura

Base material ou econômica de uma empresa, a estrutura
subjacente básica ou característica de um sistema.

Questões

Um ponto de vista ou uma questão que está em discussão entre
os parceiros em disputa

Prerrogativas de Um direito ou privilégio exercido em virtude da propriedade ou
Gestão
posição em uma empresa.
Recurso

Os recursos disponíveis para a realização do negócio de uma
empresa, especialmente a sua qualidade.

Fonte: Adaptado pelo autor da tabela 8.14 Categorização-padrão de Influenciadores
Internos BMM (OMG, 2014).

Os influenciadores internos, por serem internos à empresa e estarem
presentes no seu dia-a-dia, permitem um registro mais detalhado e preciso.
Entretanto, e talvez por isso, tem o seu registro formal muitas vezes negligenciado e
invariavelmente

sofre

perdas

constantes

ocasionadas

por

mudanças

de

profissionais.
Após a identificação dos Influenciadores Internos e Externos, e o registro
destes na estrutura proposta, optou-se por ordená-los atribuindo ainda um código de
identificação para cada registro.
Na sequência buscou-se identificar a repercussão dos Influenciadores e decidir
quanto às Políticas do Negócio e Resultados desejados. Como o BMM ressalta a
importância de identificar quem foi o responsável pela definição de cada elemento, a

96

próxima atividade a ser realizada deveria ser a que Identificava os Papéis
Representativos do negócio, ou seja, a atividade 2 do MPAE.
7.2.2 Atividade 2 - Identificação dos Papéis Representativos do negócio
Para esta atividade, primeiramente foram listados todos os Papéis que se
acreditava ser relevantes para a organização. A base para a geração desta listagem
foram os papéis envolvidos na identificação de cada Influenciador. Os resultados
são ilustrados Figura 12.
Figura 12 Identificação dos Papeis por meio dos responsáveis pelos Influenciadores

Fonte: O autor.

Dessa maneira, obteve-se a listagem a seguir, que mostra os Papéis
identificados:
•

Dono: Representa o proprietário do negócio e, portanto detém o poder
político para realizar definições baseadas em suas percepções.

•

Marketing: Representa o Papel mais técnico que relaciona a oferta de
mercadorias e serviços às necessidades e preferências dos consumidores,
sendo

ainda

responsável

em

viabilizar

campanhas

publicitárias,

relacionamento de pré-venda e/ou pós-venda, etc.
•

Comercial: Representa o responsável por operacionalizar a articulação e
coordenação das relações comerciais entre a organização e seus clientes,
sendo ainda responsável por definir e avaliar as estratégias e táticas
comerciais do negócio. Outras responsabilidades deste Papel incluem a
definição de Objetivos, Políticas e Regras do Negócio, e Missão.
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•

Financeiro: Responsável, entre outras, por definir as Políticas do Negócio
e Estratégias, a fim de assegurar o cumprimento dos Objetivos e Metas
estabelecidos para a organização. Na perspectiva orientada por custo,
lucro e/ou retorno financeiro.

•

Legal: Responsável por definir as Políticas e Regras do Negócio que
envolvam questões legais, principalmente, mas não de maneira exclusiva,
as relacionadas com determinações de órgãos do Governo e contratos
com fornecedores e clientes.

•

Compras: Responsável por definir Estratégias e Táticas relacionadas aos
estoques dos produtos, a logística de distribuição, bem como, no
estabelecimento de alianças estratégicas com fornecedores.

•

R.H.: Responsável por definir Estratégias e Táticas relacionadas à
articulação das relações entre os profissionais e a empresa, a fim de
adequar as necessidades e motivações das partes com a realidade da
empresa.

•

Expedição: Responsável por fazer cumprir e contribuir as determinações
das Políticas do Negócio relacionadas às entregas de produtos.

•

Fiscal: Responsável por definir a Política do Negócio, principalmente
relacionada às Leis tributárias e influenciar na definição de Táticas e
Estratégias, a fim de estabelecer as práticas adequadas no cumprimento
das obrigações estabelecidas pelos órgãos governamentais. Este Papel
se diferencia do Legal, por este último estar direcionado somente ao
cumprimento das normas que se referem à Legislação Tributária.

Com o resultado desta atividade, o que se pode inferir é que todos os Papéis
tendem a ser característicos de cada organização empresarial e, assim sendo,
confirma a necessidade em identificá-los.
Outra questão que foi indicada por SOWA & ZACHMAN (1992) com relação à
estrutura de autoridade e responsabilidade de uma organização, motivou a reflexão
sobre a capacidade e o poder político de cada Papel envolvido. O que se observou
foram diferenças expressivas tanto em relação à capacidade quanto ao poder
político de cada um dos Papéis envolvidos.
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Ainda em relação ao trabalho de SOWA & ZACHMAN (1992), se faz oportuno
recuperar as observações deles quanto à regra 4 do framework de Zachman que
afirma que: “Cada linha representa uma distinta perspectiva única”. Em outras
palavras, “cada perspectiva reflete um diferente conjunto de restrições e
significados”, sendo que tal significado pode mudar a cada linha.
7.2.3 Atividade 3 - Diretivas do Negócio
A próxima atividade é a de número 3 – Registrar Diretivas do Negócio do
método MPAE.
Sendo parte das Diretivas do Negócio, as Políticas do Negócio, em geral, são
mais estáveis e facilmente identificáveis. Todavia, quando não registradas
formalmente, tendem a ter variações por estarem presentes, geralmente, na cabeça
dos principais gestores de forma tácita, sem serem explicitadas.
Neste estudo, inicialmente, não foram encontradas definições claras e
consistentes das Políticas do Negócio. Somente fragmentos e a crença dos gestores
de que as Políticas eram claras e conhecidas por todos os colaboradores, uma vez
que algumas diretrizes estavam presentes no Manual do Colaborador, entregue a
cada funcionário quanto de sua admissão na empresa.
Porém, foi necessário a identificação e o registro formal das Políticas do
Negócio, a fim de se estabelecer as bases para a construção do modelo de
motivação da organização e, consequentemente o contexto do negócio.
Partiu-se então dos Influenciadores, a fim de identificar as Políticas do Negócio
que deveriam ser estabelecidas de forma escrita resultando, entre outras, nas
políticas que tratam de: valores comportamentais, evolução profissional, estocagem
e distribuição de produtos, postura frente aos ativos financeiros e a necessária
preocupação quanto às restrições legais nas questões fiscais e tributárias.
Dentre as Políticas do Negócio, cabe ressaltar a que se refere ao estoque de
mercadoria, uma vez que o primeiro Influenciador identificado está relacionado à
priorização de um segmento de produto em relação a outro e, dessa maneira se faz
necessária uma análise mais criteriosa dos elementos relacionados a esta questão.
Assim sendo, espera-se um melhor detalhamento das Regras de Negócio
referente à Política do Negócio identificada pelo código PN-04 que é descrita da
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seguinte forma: “Devido à diversidade de produtos e marcas, deve-se buscar a
identificação das quantidades “ideais” para o estoque, a fim de evitar faltas e/ou
encalhes de produtos.”, do momento T0.
A Tabela 21 mostra as Políticas do Negócio identificadas e registradas.
Outra Diretiva relevante são as Regras do Negócio, que dentre os elementos
verificados até agora, foi o que se mostrou mais presente no dia-a-dia da
organização, evidenciando que a maioria das atividades são governadas por regras
de negócio.
Se por um lado essa presença facilitou seu registro, por outro dificultou a
identificação de sua autoria. Por exemplo, não é possível afirmar-se que as Regras
do Negócio encontradas no dia-a-dia da empresa são as mesmas definidas pelos
gestores ou se foram adaptadas por seus executores. De qualquer maneira, um
registro formal permitiria esclarecer as dúvidas suscitadas.
Outra constatação foi a de que as Regras mais discutidas no dia-a-dia da
empresa, em geral, estavam relacionadas às questões comerciais. Possivelmente a
explicação seja por ser a empresa uma varejista que tem como principal atividade a
comercialização de produtos.
Inicialmente, com a geração da listagem das Regras do Negócio, pensou-se
que seria necessário, após o registro de uma regra, justificar a sua razão, uma vez
que a descrição deixava a sensação de sua necessidade.
Por exemplo, a RN-04 identificada pelo Papel Fiscal diz que: “As vendas para
fora do estado devem conter os valores dos impostos, calculados na geração do
orçamento, uma vez que, impostos de substituição tributária elevam os custos de
aquisição, bem como, custos com fretes.”.
Para o Fiscal, o Papel quem descreveu a regra, ela é autoexplicativa. No
entanto, isso não estava claro para os outros papéis envolvidos, tornando
necessários esclarecimentos adicionais para sua elucidação.
Todavia, ao estabelecer o relacionamento desta regra com uma Politica do
Negócio se percebe que o conjunto se torna expressivo, conforme exemplo a seguir:
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RN-04  PN-08 “Toda e qualquer negociação deve utilizar-se da burocracia
adequada, a fim de garantir sua concretização nos graus de risco aceitáveis, isto é,
que possam minimizar possíveis perdas.”.
Cabe ressaltar que essa atividade inicialmente ficou restrita ao registro das
Regras do Negócio existentes e não se ocupou em desenvolver possíveis regras
adicionais necessárias.
Na sequência foi realizada a atividade 4 – Visão do Negócio.
7.2.4 Atividade 4 - Visão do Negócio
Conceitualmente a visão deve expressar um estado futuro da empresa, sem a
necessidade de expressar como isto deveria ser realizado.
Em um primeiro momento, obteve-se a Visão na perspectiva do Comercial que
posteriormente se uniu à visão do Dono para gerar uma síntese que resultou na
Visão VI-01 Figura 13. Buscou-se estabelecer uma visão que fosse ao mesmo
tempo genérica e abrangente, contemplando a totalidade da atividade da empresa e
pudesse sintetizar o sentimento do coletivo no momento T0.
Devido ao momento de mudanças, avaliou-se a Visão para determinar se
estaria representando esta nova situação e o entendimento foi que deveria se incluir
o segmento de repintura automotiva, dada a relevância deste segmento nesta nova
realidade.
A Visão 2 (VI-02) foi estabelecida então, para o momento T1, como uma
extensão do VI-01, mas com um foco bem definido no segmento de repintura
automotiva, como mostrado na Figura 13.
Figura 13 Registro das Visões

Fonte: Elaborado pelo Autor.

102

7.2.5 Atividade 5 - Resultados desejados
Esta é a atividade 5 do método MPAE – Resultados Desejados.
Uma vez que a empresa é orientada por metas, assumiu-se que a realização
desta atividade seria facilitada. No entanto, o significado de meta para a empresa TC
era diferente do considerado pelo modelo BMM, pois referenciava a Meta no sentido
de “objetivos de curto prazo”.
Dessa maneira, após o registro das diferenças e o entendimento do
vocabulário da empresa, optou-se por considerar os conceitos do modelo BMM e,
assim sendo, Meta passou a representar o que a empresa considera “objetivos de
longo prazo” e Objetivos como “objetivos de curto prazo”.
Segundo o BMM (OMG, 2014), as Metas ampliam a Visão da empresa. Assim,
partiu-se da descrição da Visão VI-02 (Figura 13) que descreve: “Ser o parceiro de
referência para o fornecimento de produtos, serviços, informação e assistência
técnica do segmento de repintura automotiva.”, momento T1.
Para deduzir uma Meta desta Visão, primeiramente foi necessário entender o
que a Visão representa para os papéis envolvidos. Os resultados foram:


Marketing: Garantir a satisfação contínua do Cliente.



Comercial: Atender sempre mais rápido que o tempo máximo prometido
para a solução das demandas por produtos, serviços e ou informações.



Dono: Cumprir com tudo o que foi prometido, a fim de ultrapassar as
expectativas dos clientes.

Dessa maneira, o texto final da Meta MT-03 ficou sendo como: “Garantir a
satisfação contínua e o reforço no relacionamento com os clientes do segmento de
Frotas e/ou Indústrias, a fim de gerar fidelização.” no momento T1 (Tabela 22).
Como medida de desempenho dessa Meta ficou estabelecida que deverá:
“Reduzir a quantidade de não renovação dos contratos de fornecimento do
segmento de repintura automotiva, ao término dos prazos contratados.”.
Cabe registrar que em virtude de as Metas não terem sido identificadas e
registradas no momento em que foram definidas e, por não haver um registro formal
estabelecido, a precisão destas metas em relação aos resultados obtidos, ou mesmo

103

em relação aos responsáveis por sua definição original, não pôde ser avaliada,
prevalecendo as versões deduzidas no presente trabalho.
Quanto ao registro dos Objetivos, uma característica relevante é a que se
refere às definições dos parâmetros, tendo a função de possibilitar a medição dos
resultados em relação à Meta.
Portanto, a representatividade desses parâmetros está intimamente ligada à
forma com que são definidos, uma vez que representam a possibilidade de se
tornarem reais. A maneira pela qual a empresa TC se orienta para a atribuição de
seus números é através de um acompanhamento sistemático, no qual os números
do passado orientam a projeção dos números do presente.
Em geral, até aqui, a elaboração do modelo da empresa se restringia, quase
que exclusivamente, em identificar e registrar seus elementos, que apesar de não
estarem formalmente registrados puderam ser recuperados da memória dos Papéis
envolvidos.
Mas isso não ocorreu no caso dos Objetivos, sendo necessária a utilização da
lógica racional do BMM para a definição deles.
O raciocínio quase sempre foi o mesmo a partir de um elemento: buscou-se o
entendimento de sua representatividade para o negócio, a fim de identificar e
registrar o elemento procurado. No caso, partiu-se da Meta MT-01: “Tornar o
segmento de Repintura Automotiva líder em vendas, em relação aos outros
segmentos da empresa.” no momento T1 (Tabela 22).
De certa maneira, pode-se dizer que esta meta tem representatividade para o
negócio, uma vez que torna um segmento de produto o preferencial nas atividades
da empresa, privilegiando-o em detrimento de outros segmentos atendidos pela
companhia.
Dessa maneira, o registro ficou restrito à discussão sobre qual porcentual de
crescimento era necessário para que o segmento em questão, (que já estava
presente na empresa) precisaria para ultrapassar os outros. Utilizando o parâmetro
faturamento em reais se obteve o porcentual de 10%, o que representa dobrar de
tamanho em um prazo inferior a 10 anos.
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Partindo da Meta (MT-01), estabeleceu-se o Objetivo (OB-01) conforme
mostrado na Figura 14.
Figura 14 Quantifica a Meta1 por meio Objetivo 1

Fonte: Elaborada pelo autor.

O procedimento foi então repetido e se conseguiu estabelecer mais dois
objetivos que foram identificados, gerados, registrados e codificados com os códigos
OB-02 e OB-03 (Tabela 22).
7.2.6 Atividade 6 - Meios e Cursos de Ação
Essa é a atividade 6 do método MPAE – Registrar Meios -.
Para o BMM (OMG, 2014), o Meio pode ser expresso como Missão e é a parte
operacional da Visão. Portanto deve se basear na Visão para ser gerado.
Por exemplo, considere a Visão VI-02 que diz: “Ser o parceiro de referência
para o fornecimento de produtos, serviços, informação e assistência técnica do
segmento de repintura automotiva.” no momento T1.
Para esta Visão, deve-se inferir o que é desejado pelo cliente para que a
empresa TC venha a “Ser o parceiro de referência...”. Para a empresa TC, isso
significa trabalhar com os fornecedores líderes do mercado que: possam garantir
produtos de qualidade superior, ter um canal de atendimento que permita ao cliente
comunicar seu problema de forma rápida e ter um atendimento de um suporte
técnico especializado que possa resolver problemas relacionados à utilização dos
produtos de repintura automotiva, de maneira rápida e eficiente.
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Assim, seguindo a orientação do BMM foram primeiramente identificados os
três elementos que devem estar presentes em uma Missão, ou seja:
1) Uma parte de ação: "Fornecer"
2) Uma parte do produto ou do serviço: Produtos e Serviços do segmento de
repintura automotiva.
3) Uma parte do mercado ou do cliente: Aos clientes de São Paulo Capital e
de todas as praças nas quais atuamos.
Então a primeira definição de Missão ficou:
“Fornecer o produto e o suporte necessário para a aplicação dos produtos de
repintura automotiva, uma vez que requerem um conhecimento especializado à sua
utilização, aos clientes da região Grande São Paulo e de todas as praças nas quais
atuamos.”
Após o estabelecimento desta descrição, o registro foi realizado e identificado
como de responsabilidade do Comercial, pois foi quem defendeu esta definição. E a
referencia a esse registro ficou sendo MS-01 no momento T1.
O Meio ainda pode ser expresso como um Curso de Ação e ser declarado
como uma Estratégia ou Tática.
Em linhas gerais, o BMM descreve Estratégia como um elemento do plano
para cumprir a Missão. A Estratégia representa o essencial para que um Curso de
Ação atinja um determinado Fim ou Meta em particular.
As Estratégias, em geral, são definidas pela alta gerência, que as impõe a
organização, sendo que esta deve segui-la. Para o presente modelo, considerou-se
apenas seu registro, deixando a validação para o momento da avaliação do conjunto
dos elementos, em especial dos Influenciadores, que podem validar ou não a
implantação efetiva de uma estratégia.
As Estratégias identificadas no momento T1 foram:


ES-01 – Fidelizar oficinas de pintura e/ou concessionárias.



ES-05 - Manter equipe especializada no atendimento do segmento de
repintura automotiva.

Ambas têm como responsável do registro o Papel Comercial.
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As estratégias identificadas, já presente no momento T0 foram:


ES-02 - Prioritariamente deve-se trabalhar com as marcas líderes em seus
segmentos.



ES-03 - O gerenciamento da cadeia de suprimentos é responsável, entre
outras coisas, pela determinação do estoque “ideal” e dos ”melhores”
preços, aos processos de compras e vendas.



ES-04 – Determinar o valor ótimo na utilização de recursos financeiros
possibilita melhores condições para negociações, bem como a realização
dos ganhos.

Os responsáveis por esses registros foram: Dono, Comercial e Financeiro e
Financeiro respectivamente.
As Estratégias identificadas são mostradas na Tabela 23.
O detalhamento da Estratégia, segundo o BMM e realizado por meio da Tática
que também é um Curso de Ação. Uma Tática realiza uma Estratégia e direciona os
esforços para que os Objetivos sejam atingidos. Em geral, tendem a ser de curto
prazo, restritas e constantemente alteradas e ajustadas.
Esta característica dinâmica faz com que a identificação e o registro das táticas
atuais sejam facilitados, pois tendem a ser discutidas a cada processo de mudança
e se imagina que, independente de registros formais, estejam presentes nas mentes
dos papéis envolvidos.
As Táticas identificadas são apresentadas na Tabela 24.
A premissa de que seria facilitada se confirmou, mas a ausência de registros
que identificasse as táticas originais e os Papéis responsáveis por elas, não permitiu
a avaliação das mudanças nessas Táticas no decorrer do tempo.
E, com a finalização desta atividade, a parte do método MPAE que visa
registrar os elementos baseados no BMM pode ser considerado como finalizado, no
entanto, caso haja a necessidade do registro de qualquer outro elemento, a
atividade correspondente pode novamente ser realizada.
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Tabela 24 Táticas identificadas. Saída atividade 6.
Papel
Momento
Responsável
Código
Descrição do Registro
Ordem
pelo registro
Oferecer a instalação de uma cabine de pintura na assinatura
Comercial /
do contrato de fornecimento de longa duração, com
TT-01
T1
Financeiro
permanência mínima de 3 (três) anos.
Comercial / A mercadoria será enviada em consignação sendo faturada
TT-02
T1
Legal
somente após sua efetiva utilização.
Um responsável técnico estará sempre à disposição durante a
vigência do contrato, quer seja para treinamento de
Comercial /
TT-03
T1
funcionário ou para auxílio no acerto de cores, ou mesmo, na
Legal
aplicação efetiva do produto para o treinamento de mão de
obra do cliente.
O processo de fidelização deverá ser feito sempre em parceria
Comercial / com o fabricante, a fim de, compartilhar os custos da
TT-04
T1
operação. E assim sendo, somente serão fornecidos produtos
Financeiro
do fornecedor da parceira.
O processo de compra deve sempre buscar o melhor preço
que é o resultado de preço x prazo x quantidade, geralmente
quando a aquisição é paga a vista se obtêm melhores preços.
TT-05
T0
Financeiro
Sendo assim, se houver vantagem na compra a vista, esta
deverá sempre ser a opção e, desde que haja recursos
disponíveis.
A empresa TC trabalha com produtos de primeira linha de
qualidade e, assim sendo, os preços desses produtos tendem
a serem maiores aos de produtos similares de linhas
TT-06
T0
Comercial
alternativas, desta maneira a venda deve se orientar por
qualidade de produto ao invés de preço. Mas,
excepcionalmente pode ser analisado o emprego de
descontos no fechamento de negociações.
A análise do desempenho deverá ser realizada considerando
todo o processo de venda, ao contrário do praticado
TT-07
T1
Compras
atualmente que, considera somente o faturamento como
parâmetro de avaliação.
Comercial / Deverá ser instalado, no cliente, o conjunto Sistema
TT-08
T1
Compras /
Tintométrico, a fim de proporcional a formulação de tintas
Financeiro
sob a demanda do cliente.
Fonte: Elaborada pelo autor.

7.2.7 Atividade 7 - Avaliação
Para o BMM (OMG, 2014), uma avaliação é um julgamento sobre o efeito de
um Influenciador no modo de uma organização empregar seus meios, ou de atingir
os seus fins. Em outras palavras, é a avaliação que permite estabelecer a ligação
lógica dos Influenciadores com os fins e/ou meios.
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No entanto, ressalte-se que pessoas diferentes ou grupos de pessoas podem
realizar diferentes avaliações sobre os mesmos Influenciadores, Fins e Meios. Até
mesmo uma mesma pessoa ou grupo, em outro momento, podem ter diferentes
avaliações sobre as mesmas informações.
Dessa maneira, para o BMM é importante indicar qual a pessoa ou grupo de
pessoas fez a avaliação, de qual Influenciador e, em que ponto no tempo.
Cabe ressaltar ainda que a montagem e o registro dos elementos do modelo
do BMM foram realizados de maneira independente, sem a preocupação inicial dos
relacionamentos entre eles, mas considerando: o Tipo do Registro, o Código, o
Papel responsável pelo registro, o momento deste registro no formato mês e ano e o
momento da ordem T1 (to-be), por exemplo. Dessa maneira, antes da realização da
avaliação se fez necessária a descoberta desses relacionamentos.
Para isso, primeiramente procurou-se identificar e registrar a ligação lógica de
cada elemento. Em seguida, as ligações foram verificadas buscando identificar os
relacionamentos e as cardinalidades, comparando-os com as diretivas dos conceitos
fundamentais do BMM. Os elementos que não respeitavam de alguma forma estas
indicações foram religados de modo coerente.
Durante esse processo, de forma iterativa, percebeu-se a necessidade de
registrar novos elementos que foram sendo acrescentados já considerando as
normas e restrições presentes no modelo BMM.
Ainda como forma de revalidar esse modelo foi realizada a montagem, em
forma gráfica, de sua instância, possibilitando a identificação de algumas
inconsistências tanto nos relacionamentos quanto nas cardinalidades referenciadas
pelo modelo BMM.
O objetivo dessa avaliação é determinar se os elementos identificados no
modelo são necessários, justificam-se e/ou colaboram na definição do contexto do
negócio, bem como se são consistentes em relação ao modelo BMM.
Iniciou-se pela escolha do elemento do tipo Tática, uma vez que
conceitualmente é ela quem direciona os Meios para atingir os Objetivos.
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A Tática selecionada, identificada com o código TT-02 do momento T1, diz
que: “A mercadoria será enviada em consignação, sendo faturada somente após sua
efetiva utilização.”.
A primeira questão a ser respondida é: a qual estratégia esta tática está
relacionada?
Esta tática se relaciona a duas estratégias (Tabela 23):


ES-01 – “Fidelizar oficinas de pintura e/ou concessionárias.”.



ES-03 - “O gerenciamento da cadeia de suprimentos é responsável,
entre outras coisas, pela determinação do estoque "ideal" e dos
"melhores" preços, aos processos de compras e vendas.”.

O primeiro relacionamento, é mais facilmente percebido, uma vez que enviar
um produto em consignação tende a contribuir para a fidelização dos clientes. No
entanto, para entender o segundo relacionamento deve-se explorar o detalhamento
dos elementos presentes.
Para a empresa TC, o gerenciamento da cadeia de suprimentos significa
considerar a disponibilidade do estoque, a entrega, as instalações e informações
segundo os direcionadores de custo e de nível de serviço. Na perspectiva dos
Papéis envolvidos, eles são coerentes com o conceito de “melhores” preços.
Portanto, a Tática que prevê um controle de estoque em poder de terceiros se
relaciona com a estratégia de gerenciamento de suprimentos, uma vez que ambos
os elementos se relacionam com o estoque de produtos, a entrega e também com a
troca de informações.
Pode se dizer que a tática TT-02 estabelece uma relação, mesmo que indireta,
com os objetivos OB-01, OB-02 e OB-03 (Tabela 22).
Ao se verificar os relacionamentos entre os elementos constata-se que um
deles acaba justificando e definindo o outro elemento. Assim, em uma ou outra
condição considera-se que foi estabelecida a coerência e, portanto justifica-se a
necessidade de sua existência na instância do modelo.
Por exemplo, em uma perspectiva de cima para baixo:

112



A Visão VI-02 do momento T1 diz: “Ser o parceiro de referência para o
fornecimento de produtos, serviços, informação e assistência técnica do
segmento de repintura automotiva.”.



A Meta MT-02 do momento T1 começa a delinear um caminho para esta
visão com a seguinte definição: “Especializar o atendimento do segmento
de Repintura Automotiva para dois nichos, quais sejam, Frotas e
Indústrias.”.

Assim, pode-se dizer que ao se estabelecer esta relação entre dois elementos
é possível decidir sobre a necessidade de cada um deles.
E o processo se repete até que se conclua a avaliação de todos os elementos.
Para a instância do modelo no momento T1 considerou-se que: os elementos
identificados poderiam se relacionar com qualquer elemento presente na instância
do modelo, independente do momento ao qual tenham sido identificados, visto que,
um novo elemento só é necessário se puder relacionar-se com algum outro. Ao
contrário dos elementos do momento T0 que devem restringir-se aos elementos
existentes até o momento T0, uma vez que, o conjunto de registros deste momento
representa o contexto de negócio do momento atual.
A

Figura 15 ilustra a instância gerada no momento T1 por ocasião da

avaliação do rastreamento proposto.
Esta instância representa a finalização de um ciclo que compreende o registro,
a instanciação e validação de um modelo do negócio baseado no BMM.
Podem ser realizados tantos ciclos quantos forem necessários, ressaltando-se
que deverá ser instanciado no mínimo um modelo no momento T0, a fim de se
avaliar as mudanças na perspectiva da Evolvabilidade.
7.2.8 Atividade 8 - Identificação dos Direcionadores de Negócio
Para a integração com a perspectiva do Sistema de Informação do ponto de
vista da Evolvabilidade, em particular da avaliação arquitetônica do método ATAM, é
necessário identificar os Direcionadores do Negócio, como visto na seção 3.
A identificação dos Direcionadores do Negócio pode ser feita tanto por meio da
interação com os Papéis responsáveis pelo negócio, quanto pela análise dos
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elementos presentes no modelo criado. No caso do presente trabalho que utiliza o
BMM, a hipótese central é a de que quanto mais detalhado for a instanciação deste
modelo, melhores devem ser os resultados para a identificação dos Direcionadores
do Negócio.
Outra hipótese é: Os Direcionadores do Negócio são elementos centrais de
uma avaliação arquitetônica pelo método ATAM e, sendo assim, devem ser
analisados nos dois momentos T0 (as-is) e T1 (to-be). Portanto, na atividade 8 do
MPAE a divisão deve ser explicita, a fim de permitir a descoberta e o mapeamento
dos Direcionadores do Negócio nas duas perspectivas, a do Negócio e a dos
Sistemas de Informação.
Ressalte-se que no presente trabalho, o teste dessas hipóteses restringiu-se à
capacidade de se obter os direcionadores do negócio para fins de apresentação do
método e de sua viabilidade de aplicação. O teste completo requer a realização da
integralidade do método ATAM.
Como a empresa TC não dispunha de informações estruturadas de modo
adequado, relativas ao momento T0, decidiu-se na aplicação do método aqui
descrito, realizar-se inicialmente a avaliação do momento T1, isto é, do momento em
que se colocou a avaliação das mudanças da perspectiva da evolvabilidade, para
em seguida gerar-se a instância do momento T0, ou seja, a situação as-is.
Provavelmente a aplicação concreta do método em outras empresas deverá seguir
esse mesmo procedimento, a menos que já se disponha de informações
formalizadas e estruturadas do momento atual (as-is) que permitam seu
mapeamento nos registros requeridos pelo método.
Para tanto, utilizou-se da premissa de que ao se identificar o ambiente
desejado (to-be) é possível, ao se observar o ambiente atual (as-is), restringir o
trabalho às partes que devem ser alteradas.
7.2.8.1 Instância do Modelo T1 (to-be)
Um Direcionador do Negócio pode ser extraído diretamente dos Objetivos, mas
para a descoberta de sua essência deve-se considerar o conjunto de informações
que compõem o modelo.
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Figura 15 Instância gerada do rastreamento para a avaliação

Fonte: Elaborada pelo Autor.
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Assim, o processo de identificação do(s) Direcionador(es) do Negócio inicia-se
com a seleção de um dos objetivos presentes nas instâncias geradas do modelo.
Aqui foi selecionado o objetivo identificado com o código OB-01, descrito como:
“Aumento do percentual de faturamento do Segmento de Repintura Automotiva
(SRA) a uma taxa de pelo menos 10% anuais para os próximos 10 (dez) anos.”.
Em seguida, faz-se o detalhamento deste objetivo a fim de identificar o que ele
representa para a empresa, ou seja: “Priorizar o SRA em detrimento ao Segmento
de Pintura Imobiliária (SPI).”.
Em geral, o processo continuaria com a identificação dos outros elementos
relacionados com este objetivo, mas para efeito deste estudo serão apenas
descritos brevemente as diferenças destes dois segmentos.
O SPI é um segmento voltado principalmente ao consumidor final, no qual, em
geral, os próprios consumidores são quem escolhem os produtos e podem aplicálos, uma vez que tais produtos não necessitam de um conhecimento especializado
para sua utilização.
Essa simplificação, uma característica no uso dos produtos do segmento SPI,
permite que os profissionais envolvidos possam ser treinados em menor tempo.
Além disso, esses produtos podem ser encontrados em diversos locais, tais
como: lojas de materiais de construção, home center, lojas de tintas especializadas,
como no caso da empresa TC, e até em redes de supermercados.
Em resumo, vários concorrentes aumentam a disponibilidade e a oferta desses
produtos, o que representa para o cliente facilidade de compra e possibilidade de
menores preços. Por outro lado, na perspectiva do lojista, tal concorrência impõe
reduções nas margens de lucratividade forçando o uso de controles mais precisos
que possam contribuir para evitar possíveis perdas.
Por outro lado, o SRA é um segmento voltado, em grande parte, a oficinas de
pintura e revendedoras de automóveis que utilizam esses produtos na realização de
seus serviços de repintura. Assim sendo, esses produtos fornecidos tornam-se parte
dos serviços de repintura e por consequência influenciam seu resultado.
Por conseguinte, o cliente disponibiliza um comprador com um perfil técnico
para representá-lo, uma vez que a escolha dos produtos exige, além do
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conhecimento desses produtos, o conhecimento dos processos de aplicação
específicos para cada tipo de necessidade.
Cabe ressaltar que esse conjunto de características faz com que sejam
necessários conhecimentos precisos, treinamentos constantes e maior tempo na
preparação dos profissionais envolvidos com o atendimento do segmento SRA.
Cabe registrar ainda que os produtos do SRA têm valores maiores, tanto na compra
quanto na venda, mas possibilitam melhores resultados na sua comercialização.
Portanto, apesar das especificidades do SRA, a princípio, a priorização deste
segmento em detrimento do SPI se justifica por sua viabilidade econômica, que é
traduzida em maior lucratividade, no longo prazo com entregas e faturamentos
constantes.
Outra diferença fundamental desses dois segmentos é que o SPI se orienta
para vender no mercado em geral, enquanto o SRA busca atender um tipo de cliente
especial. Esta diferença deve ser ressaltada a fim de identificar o que isso
representa para o negócio da empresa no seu todo.
Após esse breve relato das diferenças desses segmentos, o próximo passo é a
identificação das estratégias elaboradas para a concretização do objetivo avaliado.
A estratégia relacionada ao objetivo é a codificada como ES-01 que diz:
“Fidelizar oficinas de pintura e/ou concessionárias.” (Tabela 23).
Conforme

já

citado

anteriormente,

na

identificação

e

registro

do(s)

Direcionador(es), faz-se necessária uma descrição sobre o que representa tal
estratégia para o negócio.
O SRA tem como uma de suas características a de integrar-se ao processo de
prestação de serviços do cliente e, assim sendo, torna-se um influenciador em
relação ao conceito de qualidade resultante do serviço prestado pelo cliente. A
avaliação é dada pela satisfação do cliente final.
Assim sendo, pode-se utilizar a instância gerada anteriormente para um novo
rastreamento, a fim de identificar a representatividade desta estratégia.
Esta estratégia se relaciona com as seguintes táticas:


TT-02 que representa a posse de um estoque próprio em poder de
terceiros.
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TT-03 que representa o fato de se ter um funcionário próprio trabalhando
em empresas de terceiros.



TT-08 que representa o fato de se ter um Sistema Tintométrico próprio
funcionando em instalações de terceiros.



RN-07 que representa um cliente do segmento SRA válido.



RN-09 que representa a necessidade de verificação do uso efetivo da
mercadoria antes do efetivo faturamento.

O fato de o estoque estar em poder de terceiro não representaria, por si só,
uma grande questão, visto que se pode utilizar de uma contagem, ou mesmo, de
algum controle como requisições de materiais para a efetiva apuração de uso. No
entanto, é o conjunto dos elementos que direciona o interesse da TC.
O Sistema Tintométrico é formado por máquinas agitadoras, computadores e
um sistema de formulação de tintas que tem um controle de uso das matérias primas
parametrizado para a troca de informações, de maneira on-line, com o sistema de
estoque da companhia.
Tal integração se faz necessária, devido às fórmulas de tintas se utilizarem de
matérias primas em pequenas frações, geralmente medidas em miligrama, sendo
que seu controle faz com que a finalização de um recipiente de produto só ocorra
quando a quantidade efetivamente utilizada for no mínimo igual à quantidade desse
recipiente do produto. Dessa maneira, um controle manual desse processo torna-se
oneroso, uma vez que seria muito trabalhoso o lançamento manual de cada fórmula
de tinta preparada.
Assim sendo, o Sistema Tintométrico precisa se comunicar com o estoque da
empresa para fornecer os dados de uso dos produtos, do estoque existente, a fim de
permitir que o sistema de emissão de notas fiscais da companhia gere o faturamento
dos produtos efetivamente utilizados, conforme previsto na RN-09.
Continuando a análise e o rastreamento, a partir da tática TT-02, tem-se que
ela se relaciona com a estratégia ES-03 e representa uma troca de informações,
pois, tal estratégia é responsável pelo gerenciamento da cadeia de suprimentos.
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Ainda em relação à tática TT-02, seu relacionamento inclui a Regra do Negócio
RN-07 que trata do envio de mercadorias em consignação e é o meio utilizado para
a reposição do estoque no cliente.
Por consequência é este conjunto que denota, para a empresa, a necessidade
de se ter um estoque e seu controle de movimentação em poder de terceiros,
preferencialmente de forma automatizada, a fim de permitir que a validação do uso
dos produtos possa ser realizada antes do efetivo faturamento.
Nessas condições tem-se um primeiro direcionador de negócio, ou melhor, a
operacionalização de um direcionador de negócio: a Fidelização.
Em resumo, a transformação das duas perspectivas da evolvabilidade é a
seguinte:
Perspectiva da Evolvabilidade – Modelo Empresarial do Negócio (framework de
Zachman).
Para realizar a visão (VI-02) em “Ser o parceiro de referência para o
fornecimento de produtos, serviços, informação e assistência técnica do segmento
de repintura automotiva.”. A empresa TC definiu a meta (MT-02) de “Especializar o
atendimento do segmento de Repintura Automotiva para dois nichos, quais sejam,
Frotas e Indústrias”. Que resultou no objetivo (OB-02) que diz: “Obter um aumento
na quantidade de clientes, do segmento de frotas e indústrias a uma taxa de
crescimento de pelo menos 3% (três) por cento anuais.”.
Assim sendo, buscou-se estabelecer uma estratégia que pudesse gerar um
relacionamento com o cliente de longa duração, por fim, definiu-se a estratégia ES01 - “Fidelizar oficinas de pintura e/ou concessionárias.”.
Tal estratégia considerou o fato de que a fidelização do cliente demanda
investimentos, portanto, as táticas definidas a partir desta estratégia foram as
seguintes:
•

TT-01 – “Oferecer a instalação de uma cabine de pintura na assinatura
do contrato de fornecimento de longa duração, com permanência
mínima de 3 (três) anos.”.

•

TT-02 – “A mercadoria será enviada em consignação sendo faturada
somente após sua efetiva utilização.”.
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•

TT-08 – “Deverá ser instalado, no cliente, o conjunto Sistema
Tintométrico, a fim de proporcional a formulação de tintas sob a
demanda do cliente.”.

Ou em outras palavras o investimento no cliente para a realização da
Fidelização representa para a empresa TC e, consequentemente para a perspectiva
da Evolvabilidade o: Fornecimento de uma cabine de pintura, envio de produtos em
consignação e a instalação de um Sistema Tintométrico.
Perspectiva da Modificabilidade – Modelo do Sistema de Informação realizado
pelo ATAM:
Para a perspectiva da Modificabilidade, primeiramente deve-se identificar os
elementos que estão diretamente relacionados aos sistemas de informação, para em
seguida avaliar as possíveis mudanças e repercussões nos softwares.
Dentre os elementos, identificados na perspectiva da Evolvabilidade o
elemento TT-08 que expressa: “o fato de se ter um Sistema Tintométrico próprio
funcionando em instalações de terceiros” torna-o primeiro elemento a ser
considerado para a transformação devido aos motivos anteriormente descritos para
este elemento.
Este elemento tem duas características, identificadas pelos Papéis dos
sistemas de informação, que direcionam a avaliação na perspectiva da
Modificabilidade que são: os dados da empresa TC armazenadas em instalações de
terceiros e a troca de registros por canais públicos e/ou privados. Que foi
denominado pelos Papéis dos sistemas de informação como Dados Sensíveis.
Considerando ainda, o fato de que a Fidelização representa para a empresa
TC um investimento no cliente e que tal investimento pode ter tido a participação do
fabricante, como descrito na tática TT-04 que diz: “O processo de fidelização deverá
ser feito sempre em parceria com o fabricante, a fim de, compartilhar os custos da
operação. E assim sendo, somente serão fornecidos produtos do fornecedor da
parceira.”, faz-se necessário um controle financeiro para o registro de toda e
qualquer despesa e/ou receita do processo de Fidelização.
Ou seja, para a perspectiva da Modificabilidade a Fidelização resulta em
avaliar os Dados Sensíveis e os Controles Financeiros que são na perspectiva da
Modificabilidade os direcionadores dos sistemas de informação.
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Do mesmo modo que se obteve o direcionador de Fidelização e sua
transformação para ser utilizado pelo ATAM, pode-se obter outros direcionadores do
negócio que dão origem a mudanças na perspectiva de evolvabilidade.
A Figura 16 resume o resultado desta atividade e a Tabela 25 mostra em
detalhes, a instanciação dos elementos realizada pela atividade.
Da Tabela 25 é possível extrair, além dos direcionadores do negócio, os
Papéis responsáveis pelo conjunto dos registros que devem estar envolvidos nas
discussões que ocorrerão por ocasião das avaliações arquitetônicas pelo método
ATAM.
Figura 16 Transformação Direcionador da perspectiva Negócio para S.I.

Fonte: Elaborado pelo Autor.
7.2.8.2 Instância do Modelo T0 (as-is)
Conforme já descrito anteriormente, no caso da empresa TC a geração da
instância do modelo no momento T0 é orientada pelas mudanças detectadas na
instância do modelo no momento T1.
Considerando o direcionador de negócio Fidelização e suas consequências
nos Sistemas de Informação, deve-se buscar na instância do modelo no momento
T0 a identificação do elemento, ou do conjunto de elementos, relacionados em
qualquer perspectiva do Negócio ou dos Sistemas de Informação. Nesse caso
optou-se por identificar o relacionamento através dos Direcionadores na perspectiva
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do Negócio relacionados com os Direcionadores da perspectiva dos Sistemas de
Informação encontrados, ou seja: Dados Sensíveis e Controles Financeiros.
O primeiro elemento identificado, do tipo Regra do Negócio (RN-15), diz: “Toda
e qualquer condição diferenciada, quer seja de pagamento e/ou preço deve ser
protegida e restrita aos envolvidos diretos, a fim de não influenciar negociações de
outros clientes”. Um quadro dos elementos do momento T0 está ilustrado na Tabela
26.
Novamente utilizando a mesma sistemática quando da instanciação do
momento T1, faz-se necessário esclarecer o que representa cada elemento tanto
para a empresa quanto para os sistemas de informação.
Para a empresa TC significa que a divulgação de dados de preços e/ou prazos
especiais são dados sensíveis, que podem representar perdas financeiras, uma vez
que são condições comerciais especiais que expressam redução da margem de
lucro em favor de alguma negociação. Portanto, tais informações devem ser
preservadas o máximo possível.
Para os sistemas de informação isso representa, em um primeiro momento,
que devam ser garantidas, por meio de sistemas de segurança, tanto a
disponibilidade quanto a restrição de acesso a esses dados, garantindo a
integridade dos dados e seu acesso somente a quem tem o direito.
Outra questão a ser tratada pelos sistemas de informação é o fato de que parte
dessas informações sensíveis, que devem ser preservadas, estará em um ambiente
externo e percorrerão provavelmente uma rede pública quando da troca de dados.
Por isso, deve-se assegurar que serão devidamente tratadas quando da avaliação
arquitetônica.
Cabe registrar que tais questões surgiram primeiramente por ocasião do
momento T1 (to-be), e que durante a aplicação do MPAE não foi encontrado
nenhum registro, ou suscitado alguma discussão em relação a segurança de dados
ou controle de acesso
Após essa constatação, buscaram-se esclarecer quais eram as Regras do
Negócio ou mesmo Politicas do Negócio que orientavam o tratamento de dados. De
maneira informal constatou-se que a Tática, não declarada, era a de restringir
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fisicamente o acesso aos servidores, mantendo-os em recinto controlado por meio
de sistemas de segurança, com o uso de senha que restringia o acesso digital.
Uma nova questão identificada como relevante foi relacionada às Regras de
Negócio RN-09, RN-11 e RN-13, que na perspectiva dos sistemas de informação
expressam a necessidade do atributo de qualidade Disponibilidade.
Novamente detectou-se que não havia elementos declarados para tratar essa
questão. Informalmente isso foi justificado devido à ligação dos equipamentos de
informática estar sob o domínio da empresa TC e dentro de suas instalações. Além
disso, tanto a rede quanto os servidores foram formalmente dimensionados para o
tráfego e carga de processamento respectivamente e por isso achou-se que não
haveria motivos para se preocupar com o atributo Disponibilidade.
Como conclusão, deve-se garantir que o atributo Disponibilidade seja tratado
quando da avaliação arquitetônica.
7.3

Conclusão
Nesta seção buscou-se não só descrever a aplicação do método proposto na

empresa TC, mas também observar a sua viabilidade.
Uma das primeiras constatações foi a de que o método pode ser dividido em
três partes.
A primeira parte é a da geração das instâncias do modelo de evolvabilidade,
em que os elementos são identificados e registrados.
A segunda parte é a da avaliação, que visa estabelecer a coerência e a
necessidade dos elementos no conjunto formado pelo modelo de evolvabilidade.
A terceira parte visa identificar os Direcionadores de Negócio, que constituem a
fronteira entre a perspectiva do negócio e a perspectiva dos sistemas de informação,
e com isso unificar o método descrito neste trabalho com um método de avaliação
arquitetônica, neste caso, o método ATAM.
Como os registros puderam ser todos preenchidos e avaliados, acredita-se que
o método pôde cumprir tanto a orientação das perspectivas indicadas no framework
de Zachman, quanto explicitar o conceito da Evolvabilidade, permitindo a
identificação da origem dos estímulos de mudanças.
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Na primeira parte descreveu-se a perspectiva do negócio relacionada à linha 2
do framework, ou seja, às questões e motivações do negócio, descrevendo os
elementos que estão diretamente ligadas à atividade fim do negócio, sem a
preocupação inicial de se ater aos sistemas de informação que lhes dá suporte.
Um ponto a ser destacado é que a aplicação do MPAE possibilitou, a cada
Papel participante, a liberdade de utilizar os jargões e conceitos de área de atividade
e expressar as preocupações que o afetam diretamente.
O modelo BMM orienta o registro das motivações do negócio e, portanto, o seu
contexto. Dessa maneira, permite estabelecer o contexto do negócio em
determinado momento da organização. Sua estrutura contribui ainda para a
identificação dos responsáveis diretos por cada definição/identificação.
Para isso foi criada a estrutura dos registros que visam estabelecer as bases
para a documentação desses elementos, a fim de que possam ser utilizadas não só
no momento presente, mas também em futuras avaliações da evolvabilidade.
Apesar de não ser o objetivo deste estudo, acredita-se que seria possível, em
caso de interesse, utilizar-se do momento da geração do modelo baseado no BMM,
para redefinir os elementos e, consequentemente a própria organização, uma vez
que a discussão nesse processo se concentra nos elementos do negócio e a
maneira com que se articulam para atender ao negócio.
Outra constatação é que o modelo se mostrou razoável, no sentido de que,
espontaneamente, o trabalho se orientou pelas motivações da mudança, ou seja,
não foi necessária a geração de um modelo completo do negócio para viabilizar sua
análise, bastando a sua parte que deve reagir à mudança.
Na segunda parte, a avaliação, pôde-se perceber que são os relacionamentos
que sustentam a existência de cada elemento, pois, um elemento que não se
relaciona com nenhum outro tem seu registro descartado.
A geração de uma instância do modelo em modo gráfico contribuiu para uma
avaliação visual tanto da coerência dos relacionamentos quanto das cardinalidades
referenciadas no modelo original.
Na terceira parte, a atividade de identificação dos Direcionadores do Negócio
na perspectiva do negócio, buscou-se extrair a síntese do grupo de elementos que
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compõem a nova realidade, utilizando o conhecimento dos Papéis do negócio na
formulação desta síntese.
Uma questão pertinente a essa atividade é que ela se localiza, exatamente,
entre as duas perspectivas, a do negócio e a dos sistemas de informação. Assim, os
registros dos Direcionados do Negócio da perspectiva da evolvabilidade (negócio)
são diretamente transformadas em Direcionadores do Negócio da perspectiva dos
Sistemas de Informação.
Quando da realização dessa atividade, sentiu-se a necessidade da geração de
um novo quadro que pudesse agrupar os elementos analisados e orientar essa
transformação. Outra questão era a de que não seria suficiente somente a
identificação dos Direcionadores. Faz-se necessário que se possa estabelecer o seu
significado prático/concreto ao negócio e, por isto, buscou-se estabelecer o que
representaria cada elemento para o negócio.
De maneira análoga, já considerando a utilização dos conhecimentos dos
Papéis dos sistemas de informação, deve-se buscar estabelecer o mapeamento
entre essa representação dos Direcionadores do Negócio para os sistemas de
informação.
Com a mesma liberdade proporcionada para os Papéis do negócio, os Papéis
ligados aos sistemas de informação podem expressar as preocupações que os
afetam diretamente na linguagem e no discurso típico da perspectiva dos sistemas
de informação, ou seja, em termos da propriedade da modificabilidade.
Primeiramente tal sistemática foi utilizada para os elementos do momento T1 e,
posteriormente, foi repetida considerando somente elementos do momento T0.
Essa atividade resultou na identificação de que a empresa TC, no momento T1,
deveria atentar para mudanças de processos que visem controlar suas mercadorias
e informações próprias que estarão em domínio de terceiros.
A instanciação do momento T0 fez com que se atentasse para questões que
não estavam presentes e registradas, mas que se mostraram pertinentes para
orientar as decisões no momento T1. Esse ponto é importante ser destacado, pois a
recuperação do contexto as-is, do ponto de vista da evolvabilidade, é primordial para
que a avaliação não seja reduzida a meras opiniões pessoais.
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Do ponto de vista da Evolvabilidade, a identificação dos Direcionadores do
Negócio permite avaliar que a empresa TC era, no momento T0, uma empresa que
não percebia claramente a necessidade em ter mecanismos de controle para ativos
tangíveis ou intangíveis em poder de terceiros, mas que no momento T1 deveria se
equipar com tais mecanismos.
Ou seja, o conjunto articulado do ambiente da Evolvabilidade, aqui
referenciado como o conjunto integrado do ambiente de negócio e do ambiente dos
sistemas de informação que lhes dá suporte, deve evoluir de um ambiente
preparado para lidar com questões restritas a ativos alocados no domínio da TC,
para se relacionar de forma dinâmica com ambientes externos, no qual não se
podem controlar e/ou considerar todos os elementos envolvidos.
Em outros termos, a empresa TC deve estar preparada para a integração com
agentes externos, como forma de responder aos interesses da companhia em se
tornar relevante em um novo segmento de negócio.
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8

CONCLUSÃO
Esta seção apresenta as conclusões através da discussão dos resultados e

também apresenta recomendações para trabalhos futuros. Antes de apresenta-las,
cabe resumir a relação entre evolvabilidade e modificabilidade da parte do software
de um sistema de informação presente neste trabalho.
Um processo evolucionário de software deve ser capaz de identificar os
estímulos desta evolução, mas frequentemente ela apresenta perda da visão geral e
dos motivos que geraram tais mudanças. Observa-se, portanto, que a evolução do
software de um sistema de informação ocorre em um contexto mais amplo do que a
perspectiva típica de sua manutenção, na qual tende a predominar a visão técnica. A
evolução depende, portanto, do conhecimento da totalidade do ambiente
organizacional no qual o sistema de informação é parte integrante, um ativo do
negócio, abrangendo, em particular, as dimensões do negócio e da arquitetura de
software.
Em outras palavras, a capacidade de um processo evolucionário ocorrer de
modo harmônico é uma propriedade que se aplica à totalidade do ambiente
organizacional. Esta propriedade é denominada de evolvabilidade, que se aplica, no
escopo do presente trabalho, tanto à parte do negócio como à parte da arquitetura
de software.
Por outro lado, a propriedade de modificabilidade, apesar de também ser
relacionada a mudanças, tem normalmente seu foco concentrado nos aspectos
técnicos e tecnológicos, tais como, resolver defeitos, atender a mudanças dos
requisitos funcionais e não funcionais, a necessidades do ambiente computacional
no qual o software está instalado, a mudanças tecnológicas, entre outros. Ou seja, o
escopo do modificabilidade é limitado e focalizado na adaptação técnica do software
ao seu ambiente circundante.
Todavia tais propriedades não são contraditórias, mas complementares, uma
vez que a evolução de um ambiente organizacional, em especial a sua parte de
negócio, em geral necessita da utilização de processos de modificações do software
do sistema de informação que lhe dá suporte.
Assim um método de análise e avaliação contínua da evolvabilidade deve ser
capaz de identificar o ambiente no qual um software está, ou estará, inserido em
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suas principais dimensões: a do negócio e o da tecnologia envolvida, considerando
a diversidade de perspectivas dos envolvidos e do conjunto de atributos de
qualidade em toda a história de suas evoluções.
8.1

Discussão dos resultados
Um dos principais objetivos deste trabalho é o de estruturar um meio de

identificar os Direcionadores do Negócio, a fim de permitir sua integração com um
método de avaliação arquitetônica. Para a integração das atividades do método
MPAE com um método de avaliação arquitetônica, no caso o ATAM, tornam-se
necessárias algumas adaptações no ATAM.
Primeiramente,

estabeleceu-se

que

seria

necessária

a

inclusão

da

apresentação deste método durante a apresentação do ATAM, que ocorre no passo
1. Aqui, deve-se apresentar o entendimento do conceito de Evolvabilidade e, em
particular, da Evolvabilidade de Software, a fim de deixar claras a dinâmica e as
principais características que devem ser observadas e consideradas quando se faz
uma análise arquitetônica. Além disso, deve-se incluir nesta apresentação as
atividades do método MPAE, bem como expor que suas atividades devem ser
realizadas entre os passos 1 e 2 do método ATAM, para que estejam disponíveis as
informações e dados necessários para a realização do passo 2 do método ATAM do
ponto de vista da Evolvabilidade de Software.
No passo 2 original do método ATAM é esperado da parte do negócio, entre
outras coisas, a Descrição do Ambiente de Negócios e a Descrição de suas
Restrições. No entanto, o ATAM não apresenta essas descrições de modo
estruturado e uniforme, sugerindo apenas alguns tópicos que devem ser
considerados.

Em

particular,

apesar

de

enfatizar

bastante

a

noção

de

Direcionadores do Negócio, ele não os define nem tampouco apresenta um modo de
especificá-los, para que se tenha um registro coerente de suas modificações ao
longo do ciclo de vida do software.
Tais informações estão presentes no modelo gerado no MPAE, na forma de
registros estruturados, e acredita-se ser expressivo o suficiente para a descrição
tanto do ambiente quanto das restrições do negócio, uma vez que o modelo
contempla os principais elementos que os definem.
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Na perspectiva deste trabalho, na qual a Evolvabilidade de Software está
associada a um ambiente sensível a mudanças, tais mudanças podem afetar o
ambiente total ou parcialmente. A motivação para o MPAE é a necessidade de se
estabelecer um método estruturado para identificar, registrar e avaliar a origem dos
estímulos dessas mudanças e a repercussão, especialmente, no que diz respeito à
arquitetura de software que terá que responder a estas mudanças.
Assim sendo, adotou-se como quadro de referência geral do contexto da
evolvabilidade o framework de Zachman, que apresenta de modo apropriado os
princípios que relacionam um ambiente do negócio com um ambiente dos sistemas
de informação.
Tais princípios indicam que o relacionamento entre as várias perspectivas
(linhas) do framework ocorre por processos de transformação, ou seja, ao se definir
os elementos de uma perspectiva eles devem ser transformados para a perspectiva
subjacente, segundo o ponto de vista da abstração (coluna) em que foram definidos.
No caso da presente pesquisa, pode-se dizer que os estímulos e as mudanças da
perspectiva do negócio devem ser assim transformados para que sejam
compreendidos, bem como, representados na perspectiva dos sistemas de
informação.
Por razões da limitação do escopo deste trabalho optou-se em restringir essa
transformação ao ponto de vista da abstração da coluna “Por quê?’” (Why?), que
expressa as motivações do negócio. Desse modo, utilizou-se o metamodelo BMM –
Business Motivation Model (OMG, 2014), desenvolvido com o propósito de captar de
modo estruturado as motivações do negócio, para guiar a representação estruturada
do conhecimento da parte do negócio da propriedade da evolvabilidade.
Inicialmente, supunha-se que o fluxo indicado para a identificação e registro
dos elementos do modelo deveria iniciar-se estabelecendo os Fins que definiriam os
Meios e, por meio da Avaliação, estabelecer o tipo e o grau de influência que os
Influenciadores Externo e/ou Interno exercem sobre os outros elementos,
adaptando-os se necessário.
No entanto, para os fins deste trabalho, uma das premissas utilizadas foi a de
que os Influenciadores representam a origem das motivações de mudanças que
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afetam os direcionadores do negócio, portanto, podem contribuir para o registro dos
estímulos de mudanças.
Essa abordagem inclusive está presente no metamodelo BMM e é indicada
para a atividade de avaliação, mas foi adotada neste trabalho no momento da
elaboração do modelo do negócio, com o intuito de identificar a repercussão de
mudanças e não a de definir um negócio no seu todo.
Dessa maneira, o fluxo das atividades utilizadas na elaboração do modelo dos
estímulos de mudanças, baseado no metamodelo BMM, foi alterado para iniciar com
a identificação e o registro dos elementos Influenciadores Externos e/ou Internos.
Assim sendo, as atividades do MPAE iniciam-se com os Influenciadores.
Uma premissa intuitiva adotada foi a de que ao se restringir a identificação e o
registro dos elementos que influenciam a mudança estudada, o esforço para gerar
os registros preconizados seria menor se comparado ao necessário para a geração
de um modelo completo (conjunto de registros) com todos os elementos do negócio.
Na aplicação do MPAE na empresa TC, descrita na seção 7 pôde-se resgatar
definições e conceitos presentes e em uso no negócio, mas que não tinham um
registro formal. No entanto, em geral, não foi possível garantir que a elaboração de
seus registros ainda expressavam o sentimento original, presente no momento de
definição, ou mesmo garantir quando e por quem eles foram efetivamente
idealizados.
Porém, foi possível estabelecer, de modo direto, os responsáveis pelos
registros e, desta maneira, os Papéis que devem participar das avaliações
arquitetônicas foram identificados simultaneamente à identificação do registro dos
elementos envolvidos no MPAE.
Durante a aplicação do MPAE na empresa TC, ao se descrever um elemento,
o Papel responsável teve a oportunidade de expressar em detalhes, e sobretudo de
modo estruturado, a dinâmica da evolução global que acabou desaguando na visão
atual das necessidades, podendo atualizá-la de modo consistente. Cabe observar
que podem ter ocorrido atualizações e/ou correções antes da transcrição formal nos
registros. De todo modo, os registros foram considerados representativos do ponto
de vista da evolvabilidade.
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Apesar de não ser o objetivo deste estudo, acredita-se ainda que seria
possível, em caso de interesse, utilizar-se do momento da geração do modelo para
redefinir os elementos e, consequentemente, aspectos da própria organização, uma
vez que as discussões ocorridas durante a aplicação do MPAE, ao se concentrarem
nos elementos do negócio e a maneira com que se articulam para atender ao
negócio, levantou algumas questões táticas que não estavam claras para os Papéis
participantes.
A aplicação do método foi feita de modo informal, com entrevistas de formato
livre com os Papéis definidos como participantes. O preenchimento dos registros foi
feito à medida que se tinham as informações disponíveis, sendo completados,
iterativamente, ao serem lembrados por cada um dos envolvidos. Tal ordem de
captura das informações, para a montagem do modelo, não se mostrou
determinante. Isso pôde ser concluído ao final de cada atividade, em que era feita
uma pré-avaliação.
Esta pré-avaliação focalizou o aspecto estrutural do modelo gerado, visando
identificar os relacionamentos entre os elementos do modelo, validando-os
inicialmente em relação ao metamodelo BMM. Ao final, foi realizada uma instância
completa do modelo, o que contribuiu para a validação ao mostrar, de forma visual,
aqueles relacionamentos.
Outra consideração, relacionada à construção do modelo, foi a de que, sendo a
TC uma empresa comercial, esta característica foi priorizada. No entanto, no caso
geral acredita-se que o modelo poderia ser gerado em qualquer perspectiva que se
desejasse para identificar os estímulos às mudanças.
Após a pré-avaliação da estrutura do modelo gerado, fez-se necessária a
validação de seu conteúdo, para evidenciar a relevância de cada elemento. Utilizouse

para

isso

o

rastreamento

das

ligações

e,

consequentemente,

dos

relacionamentos entre os elementos o que permitiu avaliá-los de maneira individual
e inferir sua real necessidade e grau de importância para o modelo gerado.
O que ficou evidente para os participantes é que são os relacionamentos quem
sustentam a existência de cada elemento, pois, um elemento que não se relaciona
com nenhum outro tem seu registro descartado. A realização desse rastreamento
com base nas ligações, também se mostrou útil para avaliar o agrupamento dos
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elementos com objetivos em comum. Este fato foi considerado como condição
necessária para a identificação dos direcionadores do negócio na perspectiva da
Evolvabilidade.
Como foi visto, a Evolvabilidade do Software é atribuída à maneira como um
ambiente, formado pela parte do negócio e pela parte de software dos sistemas de
informação, reage aos estímulos de mudanças que o afetam, identificando, portanto,
não só os estímulos, mas também as mudanças. Assim sendo, tornou-se
necessário, no momento da identificação dos Direcionadores do Negócio, identificar
o momento atual (as-is) e o momento desejado (to-be) para mostrar a Evolvabilidade
do Software no ambiente organizacional.
Para tanto, utilizou-se do mesmo raciocínio quando da montagem do modelo,
ou seja, o menor caminho é o orientado pelas mudanças. Como o momento as-is
(denominado T0 neste trabalho) não estava formalizado conforme o MPAE, o
trabalho iniciou-se pela instância do modelo no momento T1 (to-be) e posteriormente
instanciou o momento T0 (as-is) . Ou seja, a instância do momento T1 torna-se o
escopo para a instância do momento T0, reduzindo a necessidade da geração de
uma instância total do momento T0.
Um dos principais objetivos deste trabalho é o de estruturar um meio que
permita a identificação e o registro dos Direcionadores do Negócio, a fim de permitir
a integração do MPAE com um método de avaliação arquitetônica considerando a
evolvabilidade do Software.
Para esta atividade do MPAE, Identificar os Direcionadores do Negócio, foi
criado outro quadro (uma composição de registros), a fim de conter os elementos
que, por meio dos relacionamentos já identificados e das considerações dos
envolvidos, permitiram o agrupamento em torno de um direcionador de negócio.
Uma das particularidades deste quadro gerado foi a necessidade em descrever
o que cada elemento representa para a empresa. Desta maneira, e de modo
iterativo, obteve-se junto aos participantes um detalhamento que pôde ser a fonte
dos direcionadores do negócio na perspectiva exclusiva do negócio.
Cabe registrar ainda que, para a identificação do que cada elemento
representa para a empresa, utilizou-se, de um lado, o conhecimento dos Papéis, da
perspectiva do negócio, para fornecerem seus significados. De outro lado, para
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descrever o que os elementos representam para os sistemas de informação,
recorreu-se ao conhecimento dos Papéis da perspectiva dos sistemas de
informação. Desse modo, obteve-se a transformação de uma perspectiva na outra,
pelo mapeamento dos elementos (registros) estruturados na perspectiva do negócio
nas suas contrapartidas na perspectiva do sistema de informação, conforme a
indicação do framework de Zachman. Essa transformação se dá por meio da
interpretação de conhecimentos e o que se pôde observar é que esse mapeamento
organizado, estruturado, acabou revelando aspectos que passariam despercebidos
se fosse utilizado um enfoque informal, ad hoc, de discussão entre interessados de
ambas as perspectivas.
Em suma, essa atividade se localiza exatamente entre as duas perspectivas: a
do negócio e a dos sistemas de informação. Assim, os registros dos Direcionados do
Negócio da parte do negócio da perspectiva da evolvabilidade são diretamente
transformados, ou mapeados, em Direcionadores do Negócio da parte dos Sistemas
de Informação da perspectiva da evolvabilidade.
Como os registros puderam ser todos preenchidos e avaliados, acredita-se que
o método pôde cumprir tanto a orientação das perspectivas indicadas no framework
de Zachman, quanto a de explicitar o conceito da evolvabilidade, permitindo a
identificação da origem dos estímulos de mudanças.
Outra constatação na aplicação do MPAE é que o modelo – o conjunto de
registros produzidos - se mostrou razoável, no sentido de que, espontaneamente, o
trabalho se orientou pelas motivações da mudança, não sendo necessária a geração
de um modelo completo do negócio para viabilizar sua análise. A conclusão derivada
dessa aplicação é a de que pode-se elaborar a hipótese de que basta modelar e
criar os registros (instâncias do modelo) da parte do ambiente organizacional que
deve reagir à mudança, conforme aliás preconizado pelo BMM.
Portanto, uma contribuição relevante do MPAE foi o de estruturar um meio de
se

obter

os

direcionadores

de

negócio

que

dirigem

as

mudanças

e

consequentemente serem utilizados de modo organizado em uma avaliação
arquitetônica. Assim, adaptando-se como indicado os passos 1 e 2 do método
ATAM, pode-se estabelecer um caminho para se ter uma análise conjunta dos
agentes do chamado mundo dos negócios aos do chamado mundo da tecnologia,
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com respeito à evolução integrada e alinhada dos negócios e dos sistemas de
informação.
8.2

Trabalhos Futuros
Em relação a trabalhos futuros sugere-se três possibilidades.
A primeira estende o estudo para as outras abstrações do framework

Zachman, quais sejam, O quê? (What?), Como? (How?), Onde? (Where?), Quem?
(Who?) e Quando? (When?), buscando identificar meios para representá-los
segundo a propriedade da evolvabilidade, em particular, a da evolvabilidade de
software.
A segunda visa avaliar formalmente o uso do MPAE por meio de um estudo de
caso. As premissas assumidas e as hipóteses formuladas ao longo da aplicação do
MPAE na empresa TC, são candidatas potenciais para se tornarem hipóteses a
serem testadas no estudo de caso.
A terceira implica um estudo aprofundado do conceito de evolvabilidade como
propriedade emergente de uma organização, de modo a defini-lo como um atributo
de qualidade que, pelo menos, abranja as duas dimensões da evolvabilidade
apresentadas no presente trabalho.
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