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RESUMO
A Arquitetura Orientada a Serviços (SOA Service-Oriented Architecture) é um
estilo arquitetural, baseado em serviços, que promove o reúso, integração,
composição, flexibilidade e agilidade. Soluções arquiteturais baseadas em SOA têm
sido incentivadas na construção de sistemas distribuídos. Para as organizações que
utilizam esta arquitetura, é importante avaliar o nível de maturidade em SOA onde se
encontram, para que possam, sempre, se manter competitivas. Para isso, empregamse modelos de maturidade. Estes modelos podem ser considerados como um
conjunto de práticas, conhecidas como níveis evolutivos, importantes para aperfeiçoar
um negócio ou arquitetura de TI. Podendo, ainda, fornecer uma visão geral desta
arquitetura. Estes modelos podem, então, ser utilizados como ferramentas de gestão
e também ajudar durante a implantação de uma SOA. Esta pesquisa descreve, de
forma detalhada, a aplicação de uma medição de maturidade SOA em uma grande
empresa brasileira do ramo varejista, utilizando o modelo descrito na norma NBR
ISO/IEC 16680:2012.
Palavras Chave: maturidade em SOA, ISO/IEC 16680:2012, nível de maturidade,
OSIMM, SOA, CMMI.

ABSTRACT
Use of the standard ISO/IEC 16680:2012 in SOA Maturity Assessment
The Service Oriented Architecture (SOA Service-Oriented Architecture) is an
architectural style, based on services, which promotes reuse, integration, composition,
flexibility and agility. Architectural SOA-based solutions have been encouraged to build
distributed systems. For organizations that use this architecture, it is important to
assess the level of maturity in SOA where they are, so that, they can always stay
competitive. For this, are used maturity models. These models can be considered as a
set of practices known as evolutionary levels, important to optimize a business or IT
architecture. And may also provide an overview of this architecture. These models can
then be used as management tools and also help when deploying an SOA. This
research describes, in detail, the implementation of a SOA maturity measurement in a
large Brazilian company in the retail sector using the model described in the standard
ISO / IEC 16680: 2012.
Keywords: SOA maturity, ISO/IEC 16680:2012, maturity level, OSIMM, SOA, CMMI.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
Segundo Demirkan et. al. (2008), a Arquitetura Orientada a Serviços significa o
fraco acoplamento de componentes de software para que a interoperabilidade por
meio de linguagens de programação e plataformas, juntamente com uma coreografia
dinâmica de processos de negócios possam ser alcançadas.
O termo acoplamento, segundo Briand et al. (1999), é uma medida da força de
associação estabelecida através de uma ligação a partir de uma entidade
(componentes) para outra
Erl, Arsanjani et. al. (1996) afirmam que a orientação a serviços pode ajudar as
organizações a entregar valor para o negócio sustentável e consistente, com maior
agilidade e rentabilidade em consonância com as necessidades empresariais em
constantes mudanças.
Segundo Welke (2011), SOA pode ser pensada como um meio de organizar e
utilizar recursos atualmente distribuídos sob o controle de diferentes domínios
proprietários, quebrando barreiras e permitindo o acesso de toda a empresa às
capacidades funcionais anteriormente ocultas em aplicações proprietárias. SOA
fornece uma maneira de descobrir estas capacidades e combiná-las para irem ao
encontro às necessidades de usuários de negócio. O usuário, então, acessa esses
serviços combinados por meio de uma interface de serviço, da mesma forma que um
aplicativo feito sob medida.
Os desenvolvedores também podem usar serviços como blocos de construção
para processos de negócios responsivos, que tenham como característica o retorno
de dados. Construindo estes serviços, as empresas podem aumentar a agilidade
organizacional e rapidamente introduzir novos modelos de negócio por meio da
entrega flexível de funcionalidades e melhor colaboração na cadeia de valores. A
criação de uma troca de informações serviço-a-serviço pode garantir uma exibição de
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dados comum em áreas de aplicações diferentes (composição de serviços), enquanto
mashups podem gerar a entrega de informações situacionais. Em longo prazo, SOA
gera “transparência baseada em eventos”, que, são a clara ligação dos processos de
negócios com os serviços disponibilizados pela arquitetura, nas operações
organizacionais.
Um mashup é um tipo de aplicação composta por dois ou mais componentes
diferentes que foram ligados para criar uma nova experiência integrada.
As organizações que já vêm adotando SOA e o uso de serviços como o
elemento estrutural fundamental de sua arquitetura, se deparam, cada vez mais, com
a necessidade de avaliar qual a melhor forma de alcançar os benefícios esperados
derivado da integração proporcionada por este modelo. Quando estão implantando
esta arquitetura, a dificuldade é medir com eficiência em que estágio elas se
encontram em seu caminho de implantação.
Visando encontrar uma forma de obter estas medições, muitos trabalhos têm
sido apresentados propondo modelos de maturidade em SOA, como, por exemplo,
Inaganti (2007), Welke (2011) e Rathfelder e Groenda (2008). Cada um deles
descreve um método próprio para se medir o nível de maturidade em que se encontra
determinada organização. No entanto, estes trabalhos, até pelo fato de não se
proporem a isto, não apresentam uma forma detalhada de se aplicar esta a medição.
Este detalhamento é necessário para que se possa determinar, em que nível se
encontra estas organizações, em relação ao mercado onde elas competem.
Inaganti (2007) desenvolveu seu modelo, levando em consideração os
seguintes aspectos para um entendimento total do nível de maturidade SOA em uma
organização: escopo da adoção; nível de maturidade (capacidades da arquitetura);
fase de expansão; retorno sobre investimentos e relação entre viabilidade e eficácia.
Inaganti (2007) descreve em detalhes quais seriam os níveis de maturidade adotados
em seu modelo, assim como o escopo onde deveriam ser medidos. O ponto principal
de seu artigo é a afirmação de que "A aplicação isolada de tecnologia ou processos

18

nem sempre resultam no produto certo". Assim, para Inaganti (2007), ao avaliar
maturidade para SOA, é necessário avaliar a eficácia dos processos, as pessoas
envolvidas, as escolhas tecnológicas e também a maturidade da arquitetura.
Welke (2011) propõe um modelo com 5 (cinco) níveis de maturidade SOA,
como segue: inicial, gerenciado, definido, quantitativamente gerenciado e otimizado.
Ainda sobre Welke (2011), quanto às dimensões a serem medidas, ele sugere seis,
como segue: Visão SOA, Métricas e Benefícios, Envolvimento do Negócio,
Metodologia, Origem dos Serviços, Governança.
Rathfelder e Groenda (2008) propõem um modelo de maturidade conhecido
como Independent SOA Maturity Model (iSOAMM), com os cinco níveis a seguir: SOA
em Teste, SOA Sob Demanda, SOA Corporativa, SOA Administrada e SOA
Integrada. No entanto, para Rathfelder e Groenda (2008), a avaliação do nível de
maturidade SOA, unicamente baseados em critérios dependentes de tecnologia não é
suficiente para se obter uma medição precisa. Portanto, a solução proposta por eles,
utiliza, cinco pontos de vista que deverão ser considerados, durante a análise,são
eles: Arquitetura de Serviço, Infraestrutura, Estutura da Empresa, Desenvolvimento de
Serviço e Governança.
O Software Engineering Institute (SEI) Capability Maturity Model Integration
(CMMI) Product Team (2009) propõe o chamado CMMI for Services (CMMI-SVC). Os
modelos CMMI são coleções de melhores práticas que auxiliam as organizações a
melhorarem seus processos.
O modelo CMMI-SVC não discute serviços computacionais (código de
software), mas a execução de serviços, gestão de incidentes e erros e
acompanhamento de satisfação.
O modelo CMMI-SVC, especificamente, é um conjunto de melhores práticas
que são gerados a partir do CMMI V1.2. Esta coleção inclui melhores práticas no uso
de serviços em organizações governamentais e indústria. CMMI-SVC é baseado no
CMMI Model Foundation (CMF), um modelo comum a todos os modelos CMMIs e,
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portanto baseado nos cinco níveis de maturidade a seguir: Inicial, Gerenciado,
Definido, Quantitativamente Gerenciado e Otimizando.
Nos modelos citados nesta seção, nota-se, claramente a preocupação de se
apresentar, com riqueza de detalhes, quais seriam os níveis a serem alcançados, as
dimensões e escopos a serem analisados e a quantidade de níveis de cada modelo.
O objetivo destes trabalhos, portanto, é, apenas, demonstrar o que deve ser feito.
Seria importante considerar uma estratégia para se alcançar o objetivo principal que é
evidenciar para a organização analisada qual o seu atual nível de maturidade em
SOA e sugerir mudanças para se alcançar níveis mais altos.
Com a publicação do documento denominado Open Group Service Integration
Maturity Model (OSIMM), que é utilizado como principal documento na elaboração da
norma NBR ISO/IEC 16680 - Information technology - The Open Group Service
Integration Maturity Model, apresentou-se, para o mercado, um modelo na qual o nível
de maturidade dos elementos de uma arquitetura SOA de uma organização podem
ser avaliados, independentemente do fornecedor da solução implantada. Este
modelo, como outros, tem como objetivo avaliar o nível atual em que se encontra a
organização e, também, auxiliar a mesma a alcançar maiores níveis de maturidade.
Para isto e, diferentemente dos outros, ele oferece roteiro e questionários detalhados
por níveis, a serem aplicados durante a avaliação.
Os modelos de maturidade, quando utilizados como ferramentas de apoio para
se identificar melhores práticas em tecnologia da informação, comparar métodos de
trabalho e a qualidade das entregas tornam-se importantes para que as organizações
possam melhorar continuamente. Segundo Peterson (2000), Rosenstock (2000) e
Suares (1998) o uso de modelos de maturidade, por organizações maduras podem
trazer vários benefícios, como a habilidades para:


Gerenciar todos os projetos empreendidos de forma eficaz;



Melhorar continuamente o desempenho de todos os projetos;
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Melhorar o diálogo entre a comunidade de gerenciamento de projeto e a
alta gerência organizacional.

A escassez de pesquisas que mostram, na prática, a aplicação destes
métodos, revela que ainda não estão claras as dificuldades, facilidades, vantagens e
desvantagens de aplicá-los em uma organização atuando e competindo no mercado.
Esta pesquisa é motivada pela importância em se avaliar maturidade em
arquiteturas SOA, e a pouca disponibilidade de trabalhos que apresentem pesquisas
detalhadas de como se aplicar estas avaliações em casos reais que possam ajudar
aos profissionais e pesquisadores desta área, fornecendo material para comparação e
adaptação.
Com isso espera-se encontrar uma forma de contribuir com a abordagem para
tratar o problema que consiste na indisponibilidade de trabalhos detalhados que
indiquem como se aplica uma medição de maturidade em SOA e responder à
pergunta: A norma NBR ISO/IEC 16680 (2012), quando apresentada como uma
solução prática de medição de maturidade em SOA a ser aplicada nas organizações
do mercado, se apresenta com uma solução viável?
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1.2 Objetivo
O objetivo principal desta pesquisa é demonstrar, detalhadamente, a aplicação
de uma avaliação do nível de maturidade dos diversos elementos da arquitetura SOA
em uma grande empresa brasileira do varejo, além de validar se o modelo proposto
pela norma em questão se apresenta como uma solução prática de medição de
maturidade SOA a ser aplicada nas organizações.
A avaliação é feita por meio da aplicação do modelo de medição de maturidade
proposto pela NBR ISO/IEC 16680 - Information technology - The Open Group
Service Integration Maturity Model.
Pretende-se, ainda, demonstrar como é feita a transformação dos elementos
qualitativos, coletados por meio dos questionários fornecidos pelo modelo
apresentado pela norma, nas métricas quantitativas necessárias para se estabelecer
os níveis nos quais se encontram cada um destes elementos analisados.
1.3 Contribuições
O resultado deste trabalho é um estudo detalhado de como se aplica a norma
NBR ISO/IEC 16680:2012 durante a avaliação do nível de maturidade de uma
arquitetura baseada em SOA.
Este estudo contribui com o fornecimento de orientação às equipes de
desenvolvimento, quanto à utilização da norma em questão, servindo como base, com
as devidas adaptações, para aplicação em diferentes contextos de diferentes
empresas. Incluindo a proposta de transformação dos elementos qualitativos, da
norma, em métricas quantitativas para se estabelecer os níveis de cada elemento
analisado.
Por se tratar da aplicação de um modelo de medição de maturidade em SOA
que independe do fornecedor da solução ou do pesquisador adotado, esta pesquisa
estende os trabalhos de autores que dissertaram sobre este mesmo assunto,
contribuindo com seus modelos, mas que, em seus respectivos trabalhos, não
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abordaram a forma como eles seriam aplicados. Dentre estes trabalhos estão os já
citados: Inaganti (2007), Welke (2011) e Rathfelder e Groenda (2008), além de outros
modelos proprietários de empresas fornecedoras de soluções em arquitetura SOA,
como a ORACLE (2013) e a HP (2006).
1.4 Método de Trabalho
Este trabalho está dividido nas seguintes etapas:
1) Pesquisa para identificar trabalhos correlatos
Este trabalho começa com uma pesquisa na literatura para identificar trabalhos
que fazem referência a medições de nível de maturidade em SOA, descrevendo a
forma como os mesmos analisam e classificam os atributos que compõem esta
arquitetura.
2) Justificativa da escolha do Modelo de Maturidade a ser adotado na análise
Os trabalhos pesquisados são, então, comparados e, baseado nos dados
coletados, é demonstrado a razão pela qual esta pesquisa considera mais adequado
a utilização do modelo proposto pela norma NBR ISO/IEC 16680:2012 durante a
análise de maturidade da arquitetura SOA implantada na empresa alvo desta
pesquisa.
3) Aplicação do modelo de maturidade
Em seguida, é explicado como o modelo da norma em questão deve ser
aplicado e os termos utilizados durante a pesquisa. Nesta etapa também é
apresentado os modelos dos formulários que serão utilizados durante o estudo. São
definidas quais pessoas participarão das entrevistas, a justificativa destas escolhas
bem como sua relevância na pesquisa. Ainda nesta etapa, é demonstrado como é
feita a transformação das métricas qualitativas fornecidas pelo modelo, nas métricas
quantitativas necessárias para se estabelecer os níveis nos quais se encontram cada
um destes elementos analisados. Ainda nesta etapa é apresentado um roteiro e um
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cronograma de atividades, utilizadas para conduzir as entrevistas que são, então,
efetuadas individualmente com as pessoas apresentadas no item anterior, dos
diversos departamentos da empresa.
4) Classificação dos dados coletados
A partir das medidas e resultados apresentados no item 3 (três) e os dados
obtidos no item 4 (quatro), durante as entrevistas, cada atributo é classificado de
acordo com os critérios e determinações fornecidas pela norma NBR ISO/IEC 16680
(2012).

Com os atributos devidamente classificados, é preenchida a matriz de

maturidade fornecida pela norma e determina-se em que nível se encontra cada uma
das dimensões desta matriz.
5) Análise dos Resultados
Nesta etapa, com a análise dos dados da planilha, e seus níveis devidamente
atribuídos, determina-se qual o próximo nível a ser alcançado, por dimensão, e
sugere-se onde melhor deverão ser aplicados os esforços para se conseguir este
aumento de nível.
6) Conclusão
Por fim, é feita uma análise das dificuldades, facilidades, vantagens e
desvantagens ao se aplicar a norma, encontradas durante a pesquisa. Sugestões de
novos trabalhos, que poderão ser desenvolvidos a partir deste, são apresentadas.
Este trabalho que estende outros já citados contribuirá para que outros
pesquisadores façam uso do mesmo para suas próprias pesquisas no campo de
medição de maturidade em SOA.
1.5 Organização do Trabalho
Este trabalho está organizado nas seções descritas a seguir:
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A seção 2, Revisão Bibliográfica, apresenta os conceitos relacionados à forma
de se determinar o nível de maturidade de software, em geral, e nível de maturidade
relacionada a SOA, mais especificamente. Nesta seção, também são apresentadas
as características, sugestões e experiências relativas à medição do nível de
maturidade SOA dos autores pesquisados, inclusive do método específico que será
aplicado neste trabalho. Ainda, são formalizados os critérios que determinaram a
escolha do método baseado na norma NBR ISO/IEC 16680 (2012) em detrimento dos
outros métodos apresentados na mesma seção.
Na seção 3, Preparação Para a Aplicação do Método, é demonstrada como a
aplicação da norma se dará, os quadros a serem usados e a classificação das
respostas.
É demonstrado, também, o método utilizado para a transformação dos valores
qualitativos (que não podem ser mensurados diretamente), obtidos como respostas
das questões aplicadas, em valores quantitativos. Para este propósito, é utilizada a
escala de valores de pontuação apresentada na norma NBR-15504-2: Tecnologia da
informação - Avaliação de processo - Parte 2 de 2008.
Também são definidos quais são os profissionais entrevistados, seus
respectivos papéis dentro da organização e, mais especificamente, seu papel dentro
do universo de arquitetura SOA.
Ainda, nesta seção, é demonstrado, para efeito de delineamento e melhor
entendimento do escopo, as definições de governança, gerenciamento e gestão, e
seus papéis dentro de uma organização.
A seção 4, Aplicação do Método, é onde, baseado no que foi descrito no item
anterior, é aplicado o questionário. Nesta seção, também, é feita a classificação dos
dados coletados. Um roteiro para aplicação do método, com o detalhamento de cada
tarefa envolvida nesta medição, é apresentado desta seção.
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A partir das métricas definidas na norma e os resultados obtidos durante as
entrevistas, com suas devidas conversões (Qualitativo > Quantitativo), cada indicador
é, classificado de acordo com os critérios e determinações fornecidas pela norma
NBR ISO/IEC 16680 (2012). Ainda nesta Seção é feito a análise dos resultados,
apresentando a compilação dos dados, resultantes das entrevistas (apêndice A).
Analisa e comenta os resultados identificados, atribuindo níveis de maturidade
às diversas dimensões analisadas e apresenta a matriz de maturidade preenchida
com os estes resultados. Esta seção fornece, ainda, um relatório contendo uma
proposta de evolução e os benefícios de se avançar em cada nível de maturidade
estabelecido nas dimensões analisadas.
A seção 5, Conclusão, apresenta o fechamento do trabalho com um resumo do
estudo realizado, incluindo as dificuldades encontradas, as contribuições alcançadas
e sugestões para trabalhos futuros. Aqui também são descritas as dificuldades
encontradas durante o estudo e as adaptações necessárias para se aplicar, na
empresa, o método adotado.
O apêndice A, contém os questionários e as respostas, utilizados nas
entrevistas, a serem analisadas.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Introdução
O Objetivo desta seção é apresentar os principais trabalhos realizados na área
de maturidade, apresentando, assim, os conceitos relacionados à forma de se
determinar o nível de maturidade de software, em geral, e nível de maturidade
relacionada a SOA, mais especificamente. Aqui também é detalhado o modelo
utilizado durante a pesquisa: NBR ISO/IEC 16680:2012: Information technology - The
Open Group Service Integration Maturity Model (OSIMM).
2.2 O Conceito de Maturidade
De acordo com Cooke-Davies et. al. (2001) não existe uma definição clara do
que realmente se trata a “maturidade de um projeto de uma organização”.
Cooke-Davies

(2004),

também afirmam

que,

diferentes

“Modelos

de

Maturidade”, mostram diferentes conceitos e sugestões de como se alcança
maturidade.
Paulk et. al. (1993) definem maturidade como um processo específico, que
explicitamente, define, gerencia, mede e controla a evolução do crescimento de uma
entidade. Eles indicam que maturidade não se restringe, apenas, em potencial de
crescimento, mas, também, de riqueza e consistência, no que diz respeito à
execução.
Anderson e Jessen (2003) definem maturidade com sendo a qualidade ou
estado de ser maduro e, ainda, assinalam que o conceito de maturidade, para uma
organização, se refere ao estado que a mesma se encontra com relação aos objetivos
que quer alcançar.
De acordo com Cooke-Davies (2004), a definição de maturidade, na família de
modelos de capacidade de maturidade, leva à conclusão de que as organizações
mais maduras medem elementos diferentes do que as organizações menos maduras,
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e, também, esperam que as medições mostrem como melhorar o aumento de
maturidade nas organizações. A definição de maturidade, em muitos dos modelos de
maturidade de gerenciamento de projetos, no entanto, não faz esta distinção. As
mesmas coisas são medidas em todos os níveis de maturidade. São, simplesmente,
os resultados que melhoram com a maturidade.
As definições citadas acima são complementares e não mutuamente
exclusivas, portanto, este estudo, que irá abordar um modelo previamente
determinado, tem a acrescentar uma visão prática de implementação, pois há uma
escassez de trabalhos que abordam este aspecto e, também, que demonstrem suas
vantagens e desvantagens.

2.3 O Conceito de Modelos de Maturidade
Modelos de maturidade são formados com base em diferentes questões, como,
por exemplo, a premissa de que a melhoria os processos de negócios e da
capacidade de pessoas irão melhorar a produtividade nas organizações.
De acordo com o Judev e Thomas (2002), modelos de maturidade identificam
os pontos fortes e fracos em uma organização ou em um projeto, e geram
informações para futuras referências.
Segundo OPM3 (2003), um modelo de maturidade é uma coleção estruturada
de elementos que descrevem as características (níveis) de um processo ou produto
(ex: arquitetura).
Para Klimko (2001) e Weerdmeester et. al. (2003), em geral, modelos de
maturidade têm as seguintes propriedades:


O desenvolvimento de uma entidade (dimensão) deve ser simples e
descrito com um número limitado de níveis de maturidade (geralmente
quatro no máximo seis);
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Os níveis propostos pelo modelo devem ser compostos por requisitos
(mensuráveis) específicos, os quais a organização deseja alcançar;

Segundo o CMMI-DEV V1.3 (2010), um nível de maturidade é um platô
evolucionário definido para a melhoria do processo organizacional. Cada nível de
maturidade amadurece um subconjunto importante de processos da organização,
preparando-o para passar para o próximo nível de maturidade. Os níveis de
maturidade são medidos pela realização dos objetivos específicos e genéricos
associados a cada conjunto predefinido das áreas analisadas.
Os níveis propostos pelo modelo devem ser ordenados sequencialmente, a
partir de um nível inicial, para cima, até um nível final (o último representa o nível de
perfeição).
Este trabalho pretende demonstrar que, o modelo usado neste estudo, tende à
conformidade com as citações acima.
2.4 A Importância dos Modelos de Maturidade
Para Harpham (2006), ao longo de mais de vinte anos, necessidades de
mercado, visando competitividade, têm levado ao uso generalizado de métricas,
pontos de referência, benchmarking, e , mais recentemente, ao uso de modelos de
maturidade que são um meio para se identificar melhores práticas em tecnologia da
informação (como implantação de governança) e comparar métodos de trabalho e a
qualidade das entregas ou resultados.
Segundo Peterson (2000), Rosenstock (2000) e Suares (1998) o uso de
modelos de maturidade, por organizações maduras podem trazer vários benefícios,
como a habilidades para:


Gerenciar todos os projetos empreendidos de forma eficaz;



Melhorar continuamente o desempenho de todos os projetos;

29



Melhorar o diálogo entre a comunidade de gerenciamento de projeto e a
alta gerência organizacional.

2.5 O Modelo de Maturidade SOA
Para Baghdadi (2014), Modelos de Maturidade SOA constituem-se em uma
ferramenta de gerenciamento para se obter uma visão sobre SOA e ajudar durante
todo o processo de adoção da mesma. Eles fornecem a base para a comunicação
entre os interessados. A maioria dos modelos de Maturidade SOA são baseados no
CMMI-SVC.
A seguir, são apresentadas seis propostas de modelos de maturidade em SOA.
Dois deles foram elaborados por pesquisadores, outros dois são modelos de mercado
fornecidos pelas empresas que fornecem solução SOA para as organizações que
necessitam de soluções de arquitetura. Outro modelo apresentado é o sugerido pela
norma NBR ISO/IEC 16680:2012, baseada no Open Group Service Integration
Maturity Model (OSIMM). Este por sua vez é o modelo objeto desta pesquisa.
Também será apresentado o modelo de maturidade sugerido pela SEI CMMI Product
Team (2009).
Para todos os modelos apresentados, é feita uma separação para mostrar,
primeiro, os níveis de maturidade do modelo em questão e suas características e,
depois, as dimensões, que são as grandes divisões propostas pelos modelos e
representam importantes visões de negócio e ambiente de TI onde os princípios da
aplicação SOA têm maior efeitos e para as quais, depois das análises, são atribuídos
os níveis de maturidade do modelo.
2.5.1 O Modelo de Maturidade para Serviços (CMMI-SVC)
Para a SEI CMMI Product Team (2009), os modelos Capability Maturity Model
Integration são coleções de melhores práticas que ajudam as organizações a
melhorarem seus processos. Os primeiros modelos foram desenvolvidos por equipes
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de produto com membros das indústrias, instituições governamentais e membros do
Software Engineering Institute (SEI).
O modelo, específico, chamado CMMI para Serviços (CMMI-SCV) fornece um
conjunto integrado e abrangente de diretrizes para disponibilização de serviços com
qualidade.
Conforme descrito em sua pesquisa, para ajudar as organizações a
desenvolver e manter produtos e serviços de qualidade, a Software Engineering
Institute (SEI) encontrou várias dimensões que uma organização pode se concentrar
para melhorar o seu negócio. A Figura 1 ilustra as três dimensões críticas nas quais
as organizações geralmente se concentram. São elas: pessoas, processos e
métodos, e ferramentas e equipamentos.
Figura 1 - As três dimensões críticas de uma organização

Fonte: Adaptado de SEI CMMI Product Team (2009)

31

Ainda segundo a SEI, o que deve manter estes elementos (apresentados na
Figura 1) unidos, são os processos utilizados nas organizações. Processos permitem
alinhar a maneira de fazer negócios. Eles permitem abordar escalabilidade e fornecer
uma maneira de incorporar o conhecimento de como fazer as coisas melhores.
Processos permitem a alavancagem de recursos e, por extrapolação, o exame das
tendências de negócios.
Concentrando-se nos processos obtém-se a infraestrutura e estabilidade
necessária para lidar com um mercado em constante mudança e para maximizar a
produtividade das pessoas e do uso da tecnologia para ser competitivo.
A fabricação de produtos há muito reconheceu a importância da eficácia e
eficiência dos processos. Hoje, muitas organizações em indústrias de manufatura e
serviços reconhecem a importância dos processos de qualidade. Processos ajudam a
força de trabalho de uma organização a atender aos objetivos de negócios, ajudandoas a trabalhar de forma mais inteligente, sem redundância de esforços, e com maior
consistência. Processos eficazes também fornecem um veículo para a introdução e
utilização de novas tecnologias, de uma maneira que melhor atenda aos objetivos de
negócio da organização.
Quanto aos níveis, estes são usados em CMMI para descrever um caminho
evolutivo recomendado para uma organização que quer melhorar os processos que
ela usa para prestação de serviços. Os níveis também podem ser o resultado da
atividade de classificação nas avaliações. Estas avaliações podem aplicar-se a
empresas inteiras ou grupos menores como um pequeno grupo de projetos ou a
divisão de uma empresa.
O CMMI suporta dois caminhos de melhoria utilizando níveis. Um caminho
permite às organizações melhorar gradativamente processos correspondentes a uma
área de processo individual (ou grupo de áreas de processo) selecionado pela
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organização. O outro caminho permite às organizações melhorar um conjunto de
processos relacionados, abordando de forma incremental conjuntos sucessivos de
áreas de processo.
Estes dois caminhos de melhoria estão associados com os dois tipos de níveis:
os níveis de capacidade e níveis de maturidade. Esses níveis correspondem às duas
abordagens para a melhoria de processos chamados de "representações". As duas
representações são chamadas de "contínuo" e "estagiado". A representação contínuo
tem o que são rotulados como "níveis de capacidade." A representação estagiado tem
o que são chamados de "níveis de maturidade".
A SEI CMMI Product Team (2009) ainda afirma que, independente de qual
representação seja selecionada, o conceito de nível é o mesmo. Níveis caracterizam
melhoria de um estado mal definido para um estado que utiliza dados quantitativos
para determinar e gerenciar as melhorias que são necessárias para atender os
objetivos de negócios de uma organização. Para chegar a um determinado nível, a
organização deve satisfazer todas as metas apropriadas da área de processo ou
conjunto de áreas de processos que são objetivos de melhorias, independentemente
de se tratar de uma capacidade ou um nível de maturidade.
Ambas as representações fornecem maneiras de implementar a melhoria de
processos para atingir os objetivos de negócios, e ambos fornecem o mesmo
conteúdo essencial e usam os mesmos componentes do modelo.
A Figura 2 ilustra as estruturas das representações contínuas e estagiadas. As
diferenças entre as estruturas são sutis, mas significativas. A representação estagiada
usa níveis de maturidade para caracterizar o estado geral dos processos da
organização em relação ao modelo como um todo, enquanto a representação
contínua utiliza níveis de capacidade para caracterizar o estado de processos da
organização em relação a uma área de processo individual.
O que não é facilmente perceptível a partir da visão de alto nível na Figura 2 é,
que a representação contínua concentra-se na capacidade de área de processo

33

medida pelos níveis de capacidade, e a representação estagiada concentra-se na
maturidade organizacional medindo níveis de maturidade. Esta dimensão (a
capacidade / dimensão maturidade) do CMMI é usado para atividades de
benchmarking e avaliação, bem como orientar os esforços de melhoria na
organização.
Figura 2 - Estrutura das representações Continuo e Estagiado

Fonte: Adaptado de SEI CMMI Product Team (2009)

Ainda segundo a SEI CMMI Product Team (2009), Serviço é um produto
intangível, de resultado não armazenável, entregue por meio da operação de um
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sistema de serviços. A SEI define um sistema de serviços como sendo um sistema
integrado com combinação interdependente de recursos de componentes que
satisfaçam requerimentos de serviços. Alguns destes recursos podem pertencer a
clientes, para os quais disponibilizamos recursos, ou fornecedores.
Para a SEI CMMI Product Team (2009) o nível de maturidade é um patamar
evolutivo definido para a melhoria do processo organizacional. Cada nível de
maturidade amadurece um subconjunto importante de processos da organização,
preparando-o para passar para o próximo nível de maturidade. Os níveis de
maturidade são medidos pela realização dos objetivos específicos e genéricos
associados a cada conjunto predefinido de áreas de processo.
O CMMI define cinco Níveis de maturidade, como mostrado no Quadro 1.
Os cinco níveis de maturidade, cada uma das camadas da base para a
melhoria contínua de processos, são designados pelos números de 1 a 5, conforme
segue:
Quadro 1 – Modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration)

Adaptado de Baghdadi (2014)

 Nível de Maturidade 1: Inicial
No nível de maturidade 1, os processos são geralmente ad hoc e caóticos. A
organização geralmente não fornece um ambiente estável para apoiar os processos.
O sucesso nessas organizações depende da competência e heroísmo das pessoas, e
não do uso de processos comprovados. Apesar deste caos, com um nível de
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maturidade 1, as organizações ainda conseguem prover serviços que muitas vezes
funcionam, porém, eles frequentemente excedem o orçamento e cronograma
planejados.
Organizações com um nível de maturidade 1 são caracterizadas por uma
tendência a superalocar recursos desnecessariamente, abandonar os seus processos
em um momento de crise, e ser incapaz de repetir seus sucessos.
 Nível de Maturidade 2: Gerenciado
No nível de maturidade 2, os grupos de trabalho estabelecem as bases para
uma organização se tornar um provedor de serviços eficaz com a institucionalização
de Projetos selecionados e Gestão de Trabalho, Suporte, e Estabelecimento de
Serviços e processos de Entrega. Os grupos de trabalho definem uma estratégia de
serviço, criam planos de trabalho, e monitoraram e controlam o trabalho para garantir
que o serviço seja entregue como planejado. O provedor do serviço estabelece
acordos, desenvolve e gerencia o cliente e os requisitos contratuais. O gerenciamento
de configuração e processo e a garantia de qualidade do produto são
institucionalizados, e o provedor do serviço também desenvolve a capacidade de
medir e analisar o desempenho do processo.
Também no nível de maturidade 2, grupos de trabalho, as atividades de
trabalho, processos, produtos de trabalho e serviços são gerenciados. O provedor do
serviço assegura que os processos são planejados de acordo com a política. Para
executar o processo, o prestador de serviços fornece recursos adequados, atribui a
responsabilidade pela execução do processo, treina as pessoas sobre o processo, e
garante que os produtos de trabalho designados do processo estão sob os níveis
apropriados de gerenciamento de configurações. O prestador do serviço identifica e
envolve as partes interessadas relevantes e periodicamente monitora e controla o
processo. A aderência do processo é periodicamente avaliada e seu desempenho é
compartilhado com a gerência sênior. A disciplina de processo refletida pelo nível de
maturidade 2 ajuda a garantir que as práticas existentes sejam mantidas durante
períodos de estresse
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 Nível de Maturidade 3: Definido
No nível de maturidade 3, os provedores de serviços utilizam processos
definidos para o gerenciamento de trabalho. Eles incorporam princípios de projeto,
gestão do trabalho e melhores práticas de serviços, tais como a continuidade dos
serviços e resolução de incidentes e prevenção, para o conjunto de processos
padrão. O provedor dos serviços verifica se os produtos de trabalho selecionados
atendem as suas necessidades e valida os serviços para garantir que atendam às
necessidades do cliente e usuário final. Estes processos são bem caracterizados e
entendidos e estão descritos em normas, procedimentos, ferramentas e métodos.
O conjunto de processos padrão da organização, é a base para o nível de
maturidade 3, ele é estabelecido e melhorado ao longo do tempo. Estes processos
padrão são usados para estabelecer a consistência em toda a organização. Os
grupos de trabalho estabelecem seus processos definidos pela adequação do
conjunto de processos padrão da organização de acordo com as diretrizes de
adequação.
No nível de maturidade 3, os processos são geralmente descritos com mais
rigor do que no nível de maturidade 2. Uma definição de processo deve apresentar
claramente o objetivo, os insumos, os critérios de entrada, atividades, papéis,
medidas, medidas de verificação, saídas e critérios de saída.
 Nível de Maturidade 4: Quantitativamente Gerenciado
No nível de maturidade 4, os provedores de serviços estabelecem objetivos
quantitativos para a qualidade e desempenho do processo e, então, usam estes
objetivos como critérios na gestão de processos. Objetivos quantitativos são
baseados nas necessidades do cliente, nos usuários finais, na organização e nos
implementadores de processo. A qualidade e o desempenho do processo são
entendidos em termos estatísticos e administrados ao longo de sua vida. Para
subprocessos selecionados, medidas específicas de desempenho são coletadas e
analisadas estatisticamente. Quando se seleciona subprocessos para análise, este é
fundamental para compreender as relações entre os diferentes subprocessos e seu
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impacto no cumprimento dos objetivos de qualidade e desempenho. Tal abordagem
ajuda a garantir que a monitoração de subprocessos, utilizando estatísticas e outras
técnicas quantitativas são aplicadas onde se tem o maior valor para o negócio. Uma
base de medição de desempenho de processos e modelos podem ser usados para
ajudar a ajustar os objetivos de qualidade e desempenho dos processos que, por sua
vez, ajudam a alcançar os objetivos de negócios.
No nível de maturidade 4, o desempenho dos processos é controlado usando
técnicas quantitativas e estatísticas, e as previsões são baseadas, em parte, em uma
análise estatística de dados do processo de granularidade fina.
 Nível de Maturidade 5: Otimizando
No nível de maturidade 5, uma organização melhora continuamente seus
processos com base em um entendimento quantitativo dos seus objetivos de
negócios e necessidades de desempenho. A organização utiliza uma abordagem
quantitativa para compreender a variação inerente ao processo e as causas dos
resultados do processo.
O nível de maturidade 5 se concentra em melhorar continuamente o
desempenho do processo por meio de processos incrementais e inovadores, também,
fazendo uso de melhorias tecnológicas. O objetivo de qualidade e de desempenho do
processo da organização é estabelecido e continuamente revisado para refletir as
mudanças de objetivos de negócios e desempenho organizacional, e utilizado como
critérios na gestão de melhoria de processos. Os efeitos de melhoria dos processos
implantados são medidos utilizando estatísticas e outras técnicas quantitativas e,
então, comparados com os objetivos de qualidade e desempenho dos mesmos. Os
processos definidos, o conjunto de processos padrão da organização e a tecnologia
de suporte são alvos de atividades de melhoria mensuráveis.
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2.5.2 O Modelo de Maturidade SOA de Welke (2011)
Para Welke (2011), o importante ao se construir um modelo de maturidade
SOA é saber ao longo de quais dimensões devem ser definidas a maturidade. Para
isto, ele propôs um modelo com cinco níveis e seis dimensões, conforme mostrado no
Quadro 2. Estes níveis utilizam a mesma terminologia básica do CMMI (Capability
Maturity Model Integrated), porém, com a motivação voltada para a adoção de SOA.
Quanto às dimensões, para distinguir as categorias de maturidade do CMMI padrão,
deste modelo, foi incluído a “Visão SOA", como um atributo primário de distinção na
progressão de maturidade.
Quadro 2 - Matriz de maturidade SOA. Welke (2011)

Fonte: Adaptado de Welke (2011)

A seguir, uma descrição de cada um dos níveis propostos por Welke (2011) em
seu modelo de maturidade SOA:
 Nível 1: Inicial
No nível de maturidade inicial, a maioria das empresas adota SOA, por motivos
relacionados, unicamente, à TI e procuram desenvolver componentes de software
com granularidades mais altas, principalmente a partir de APIs (Application
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programming interface) existentes, para alcançar maior interoperabilidade e eficiência
na plataforma. Elas ainda não adotaram qualquer forma de governança de SOA e
tendem a definir serviços para resolver mais plenamente esforços na construção de
soluções, tanto antigos como atuais, com um mínimo de mudança. Não existem
métricas estabelecidas para o sucesso. O objetivo geral é a reutilização de serviços
em projetos atuais e futuros na área de TI.
 Nível 2: Gerenciado
Com o aumento e refinamento dos serviços criados, as organizações precisam
ter definições de serviços comuns e alguma forma de registros para gerenciar a
política dos mesmos. Neste nível, serviços ainda são definidos em relação a
necessidades internas de TI, mas mudaram de APIs baseadas em funcionalidades
existentes para uma arquitetura de software, dados e recursos mais padronizados,
levando, assim, à reutilização de capacidades e integração de dados díspares por
meio das plataformas de aplicação. Como os serviços são expostos no custo do
projeto, o negócio começa a ver os benefícios de se alavancar SOA.

 Nível 3: Definido
Uma mudança fundamental ocorre quando as empresas vão além do simples
gerenciamento de serviços, em TI e avança para definições de novos serviços
impulsionados por exigências do negócio e definido em termos de funcionalidade. A
definição de serviço, agora, está diretamente ligada à necessidade de requisitos de
negócio e SOA torna-se um meio eficaz para apoiar a análise de dados e
reformulação de processos de negócio. Métodos de definição de serviços de negócios
tornam-se mais importante, e há uma necessidade de desenvolver um conjunto de
políticas e métricas relacionadas com o serviço. Usando a arquitetura de software
emergente criada no nível de maturidade gerenciado, pode-se começar a terceirizar
serviços, além de aumentar o uso os serviços internamente.
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 Nível 4: Quantitativamente Definido
A reformulação dos processos de negócio permite que as organizações sejam
mais ágeis e flexíveis, mas, para gerenciar quantitativamente todos os serviços, eles
devem criar um ESB (Enterprise Service Bus), definir os serviços em termos de
necessidades de negócio e antecipar a sua utilização em processos, serviços
híbridos, e assim por diante. Neste nível, métricas avaliam a eficácia dos serviços
novos ou modificados e os relaciona ao retorno sobre o investimento da organização.
O alinhamento de TI e as métricas de governança de negócios levam ao "serviço
pensante".

 Nível 5: Otimizado
Neste último nível de maturidade, as empresas definem, desenvolvem e
implementam processos de negócios que são, eles próprios, serviços. Isso leva à
criação, em conjunto com os gerentes seniores, de uma verdadeira arquitetura
adaptativa de serviços corporativos. O processo de melhoria se move para fora da
empresa ao longo da cadeia de valores que se estendem aos fornecedores e clientes.
Este nível de maturidade permite que as organizações percebam os benefícios de
SOA tanto em nível empresarial quanto em nível de TI.
As seis dimensões, a serem avaliadas, sugeridas por Welke (2011) são:
 Dimensão 1: Visão SOA
Nesta dimensão as medições são feitas para se verificar:


Granularidade dos componentes de software;



O quanto existe de arquitetura de software;



A existência de suporte aos processos de negócio;



A existência e uma arquitetura corporativa de serviços.

 Dimensão 2: Benefícios e Métricas
Nesta dimensão as medições são feitas para se verificar a existência de:


Reúso de serviços e métricas;
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Padronização de dados;



Reaproveitamento de projeto de processos de negócio;



Flexibilidade e agilidade da estrutura;



Autonomia entre os sistemas.

 Dimensão 3: Envolvimento do Negócio
Nesta dimensão os pontos importantes a serem medidos são:


O quanto o negócio sabe da existência dos serviços;



O quanto os serviços estão representados como parte do custo do
projeto;



O quanto os serviços fazem parte dos levantamentos de requisitos;



Quão corporativos são os Serviços;



O quanto os serviços agregam à sequência de atividades da
empresa.

 Dimensão 4: Metodologia
Nesta dimensão as medições são feitas para se verificar:


O grau adaptação com o método de software utilizado;



A existência de métodos para definição de serviços em nível de
projeto;



A existência métodos para definição de serviços de negócio;



A existência definição para Serviços intra e interorganizacionais;



Cadeia de valores de serviço otimizada.

 Dimensão 5: Origem dos Serviços
Nesta dimensão os pontos importantes a serem verificados são:


Grau de dependência das interfaces de programação das aplicações
existentes;
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O quanto se desenvolve de componentes de software de alta
granularidade na própria empresa;



A existência de funções definidas, possibilitando uso de fontes
externas de serviços;



A existência de Enterprise Service Bus para coordenação dos
serviços;



O grau de integração acima e abaixo na hierarquia.

 Dimensão 6: Governança
Nesta dimensão os pontos importantes a serem verificados são:


A existência de políticas de definição de serviço com relação ao
projeto;



Gerenciamento de controle e regras de serviços;



Políticas de serviço e métricas, na empresa;



Alinhamento entre negócios, TI e as métricas de governança;



Regras realimentação usadas para ajuste de entrega.

2.5.3 O Modelo de Maturidade SOA de Rathfelder e Groenda (2008)
Rathfelder e Groenda (2008), propõem um modelo de maturidade ao qual
deram o nome de iSOAMM (independent SOA Maturity Model).
Este modelo é baseado em cinco níveis de maturidade demonstrados no
Quadro 3. Cada nível de maturidade, mais acima, representado neste quadro,
constitui um aprimoramento do nível anterior mais abaixo e, portanto, contém as
bases das mudanças e as características do nível anterior.
Para Rathfelder e Groenda (2008), a avaliação da maturidade de uma SOA
baseada apenas em critérios dependentes de tecnologia não é o suficiente, Portanto,
a solução proposta por eles, utiliza cinco pontos de vista que irão considerar, durante
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a análise, tanto o ponto de vista da tecnológica como, também, os pontos de vistas
organizacionais da empresa.
O Quadro 3 mostra um resumo da relação entre os Pontos de Vista, os Níveis
e as Métricas utilizadas para se montar uma matriz de maturidade, segundo
Rathfelder e Groenda (2008).
Quadro 3 - Matriz de maturidade SOA. Rathfelder e Groenda (2008)

Fonte: Adaptado de Rathfelder e Groenda (2008)

A seguir, uma descrição de cada um dos níveis propostos por Rathfelder e
Groenda (2008), em seu modelo de maturidade SOA:
 Nível 1: SOA em Teste
Este nível de maturidade pode ser atestado em pequenos projetos SOA e,
principalmente, em projetos independentes. Com estes projetos, a empresa ganhará
as primeiras experiências de como trabalhar com serviços. Não há uma tecnologia
comum ou um conjunto fixo de padrões a serem usados em todos os projetos.
 Nível 2: SOA Integrada
A experiência adquirida nos projetos SOA do nível anterior, ou elaborada a
partir de relatórios de melhores práticas é usada para determinar uma base de
infraestrutura que se adeque à empresa. O objetivo SOA, neste nível de maturidade
é, principalmente, a integração de sistemas de TI e a realização de uma integração de
aplicações corporativas.
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 Nível 3: SOA Administrada
O terceiro nível de maturidade é caracterizado pelo aparecimento de serviços
orquestrados. Os serviços dos sistemas de TI descritos nos níveis anteriores são
orquestrados para implementar serviços com melhor alinhamento de funcionalidade
com os processos de negócios.
 Nível 4: SOA Corporativa
Este nível de maturidade é caracterizado pela existência de Acordos de Nível
de Serviço (ANS), que devem ser respeitados entre os consumidores e os
prestadores de serviço. Um ANS garante uma qualidade de serviço específico se o
consumidor utilizar o serviço em conformidade com um perfil de utilização
especificado. Uma camada adicional de arquitetura cobre a lacuna entre os serviços e
processos de negócios. Isto não deve ser confundido com processos B2B (Business
to Business), que são, na maioria das vezes, completamente automatizados, e os
processos internos que envolvem a interação humana.

 Nível 5: SOA Sob Demanda
No nível anterior, os serviços foram publicados, incluindo os seus níveis de
qualidade disponíveis. Uma requisição faz com que o fornecedor verifique se ele pode
oferecer o nível de qualidade exigido. O fornecedor, muitas vezes, tem de acordar
novos ANSs com os seus próprios prestadores de serviços. Além dos contratos de
longo prazo negociados no nível 4, é possível negociar ANS em uma base de curto
prazo que pode ser tão curto quanto o correspondente à invocação de um único
serviço. Devido a estes acordos de curto prazo, uma automatização da negociação
ANS acaba sendo necessária.
Os cinco Pontos de Vista, a serem avaliadas, sugeridas por Rathfelder e
Groenda (2008) são:

 Ponto de vista 1: Arquitetura de Serviços
Este ponto de vista considera camadas arquiteturais de uma SOA bem como
os serviços, seus papéis dentro dos processos de negócios, e a interação entre eles.
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A arquitetura pode apenas fornecer uma camada de integração para apoiar os
processos de negócios com serviços orquestrados, interação do usuário, e
cooperação B2B.

 Ponto de vista 2: Infraestrutura
O fraco acoplamento de serviços proporcionado por uma arquitetura SOA
comporta uma rápida adaptação a novos requisitos de negócios. No entanto, essa
alta adaptabilidade requer uma infraestrutura estável. Por conseguinte, é necessário
analisar a infraestrutura separadamente dos serviços, suas composições e suas
interações.
A infraestrutura SOA fornece, principalmente, a camada de comunicação
comum a todos os serviços, que pode ser estendida por componentes e camadas
adicionais (por exemplo: monitoramento ou aplicação de segurança).

 Ponto de vista 3: Estrutura Corporativa
Uma arquitetura SOA afeta, além dos sistemas de TI, os processos de
negócios da empresa. Alterações que afetam a estrutura organizacional e as
responsabilidades de diferentes divisões serão, portanto, necessárias.
Este ponto de vista se refere às diferentes divisões da empresa, afetados pela
SOA, bem como as responsabilidades e deveres destas divisões.

 Ponto de vista 4: Desenvolvimento dos Serviços
A concepção e implementação de serviços é um aspecto crucial na
implementação de uma SOA. Portanto, o processo de desenvolvimento de serviços
precisa ser ajustado e é, por isso, avaliado em um ponto de vista separado. Em geral,
um aumento na maturidade conduz a uma elevada taxa de automação no processo
de desenvolvimento de serviços.
 Ponto de vista 5: Governança
O sucesso da implementação e uso eficaz de uma arquitetura SOA vem
juntamente com uma adaptação de toda a empresa. Este ponto de vista considera as
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alterações, as regras e as diretrizes que são relevantes para toda a empresa, não se
limitando à estrutura da empresa e ao desenvolvimento de serviços. Pelo fato de o
tema que trata da governança SOA ser tão vasto, apenas é apresentado o principal
indicador deste ponto de vista para cada nível de maturidade.

2.5.4 O Modelo de Maturidade SOA da HP (2006)
A HP (Hewlett-Packard) uma empresa norte americana provedora de software,
hardware e soluções arquiteturais fundada em 1939 propõe um modelo de maturidade
em SOA estruturado como uma matriz com dois eixos, conforme mostra o Quadro 4.
Cada linha representa um dos oito domínios SOA propostos no modelo. Cada coluna
representa um nível de maturidade diferente, dos cinco propostos, eles são
apresentados do menos maduro, mais à esquerda para o mais maduro, que aparece
na coluna mais à direita.
Quadro 4 - Matriz de maturidade SOA. HP - Hewlett Packard

Fonte: Adaptado de HP (2006)
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A seguir, uma descrição de cada um dos níveis propostos pela HP (2006), em
seu modelo de maturidade SOA:
 Nível 1: Ad-hoc
O nível 1 é o ponto de partida para a maioria das implementações SOA. Para
uma empresa no Nível 1, SOA é um conceito relativamente novo. Neste ponto, a
empresa ainda não tomou medidas reais em direção a SOA, ou apenas realizou
alguns serviços web ou atividades baseadas em serviços que estão em projeto
centrado, experimental e muitas vezes com voltados para tecnologia.

 Nível 2: Básico
Normalmente, as empresas que estão no nível 2 de maturidade estabeleceram
um firme compromisso com a adoção de SOA, embora isto ainda possa ser limitado a
determinadas partes da organização. Estas empresas terão concluído um piloto ou
um projeto inicial com SOA, aplicada de forma consistente em todo o projeto e terão
implantado um conjunto de serviços que estão em uso por suas áreas de negócio.

 Nível 3: Padronizado
Empresas que tenham alcançado nível 3 de maturidade adotaram SOA como
um princípio estratégico de toda arquitetura da empresa. Um catálogo de serviços da
empresa foi estabelecido e um modelo de serviço em toda a empresa está definido e
em uso. Um conjunto de padrões SOA foi definido e é aplicado em toda a empresa. A
empresa tem sistemas de governança que asseguram que todos os novos projetos
estão em conformidade com os princípios de SOA da empresa.

 Nível 4: Gerenciado
No Nível 4, SOA é fundamental para a forma como a empresa opera seu
negócio e sua tecnologia da informação e os serviços podem se estender para fora da
empresa. O portfólio de serviços da empresa é bem administrado, com visibilidade
quantitativa e integrada a toda empresa e, ainda, controle de operações de serviços.
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Métricas operacionais de serviço são recolhidas e reportadas em contextos de
negócios e de tecnologia de acordo com o público.

 Nível 5: Adaptativo
Quando uma empresa atinge nível 5 de maturidade, ela realmente pode ser
descrita como uma Empresa Adaptativa. Toda a empresa opera em uma SOA
dinâmica, com os negócios e TI sincronizados para alcançar o equilíbrio ideal de
agilidade, desempenho, risco e custo.

Os oito Domínios, a serem avaliados, sugeridos pela HP (2006) são:

 O Domínio Negócio
Adoção de SOA, além de ter impacto tanto para negócios quanto para TI,
também lhes proporciona benefícios. Para adotar SOA com sucesso em toda a
empresa, é imperativo que ambos, os negócios e a TI, se comprometam com o
programa. Ambos os lados devem reconhecer que haverá diferentes formas de
trabalho, e ambos devem reconhecer que haverá benefícios realizados para cada um.
Como a adoção de SOA permeia toda a empresa, o domínio de negócio deve
considerar:
 O compromisso das partes interessadas. Há muitas partes interessadas
dentro da empresa que devem se comprometer a participar da implantação e,
também, na transição para SOA, desde a diretoria executiva e os gerentes
das unidades de negócios até os parceiros, fornecedores, e, em alguns
casos, até mesmo os clientes.
 Sincronização entre negócios e TI. Um bom alinhamento entre Negócio,
estratégias de TI e operações é um dos principais benefícios da adoção de
SOA. Para que isso aconteça, mudanças nos processos operacionais e
estruturas serão necessárias, as decisões terão de ser conexas e medidas e
metas precisam ser alinhadas.
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 A percepção subjacente de como TI é visto pelas empresas deve mudar (ver
"Domínio Pessoas"). É claro que, quando falamos de negócios, há a
importância de interligar todas as coisas feitas no programa SOA voltadas
para medidas fundamentais de negócios. Precisamos ter certeza de que os
incentivos corretos estão disponíveis para as pessoas que participam do
programa. Precisamos ter certeza de que cada decisão tomada, seja ela
tecnológica ou organizacional, pode ser previamente associada às estratégias
de negócios fundamentais que a empresa adotou para apoiar seus objetivos
de negócio.
 O Domínio de Gestão do Programa
Embora a gestão do programa não seja, certamente, única para a adoção de
SOA, ela é um ingrediente fundamental de qualquer programa. No Domínio de Gestão
do Programa um elemento importante é o período de organização da implantação
SOA entre as equipes, departamentos, unidades de negócio, e toda a empresa, bem
como gerenciar a profundidade da carteira de serviços.
Adoção de SOA requer uma abordagem iterativa, com SOA sendo implantado
em uma série de etapas. Cada etapa fornece uma solução de negócios completa, e
cada passo entrega valores de negócio mensurável.
É neste domínio particular que vemos a importância da medição e gestão.
Devemos medir continuamente o progresso do programa; a capacidade do programa
para cumprir as metas e aspirações que foram estabelecidas por ele; e, claro, a nossa
capacidade de assumir o controle e fazer as mudanças necessárias para manter a
trilha.

 O Domínio Governança
Quando se fala de empresas que adotaram SOA com sucesso, provavelmente
a mensagem mais consistente que ouvimos é: "De todos os esforços realizados
durante a adoção de SOA, a maior surpresa foi a necessidade de aumentar
significativamente os nossos sistemas de governança”.
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Normalmente, a governança SOA é muito mais importante do seria em um
ambiente de TI tradicional. Há um número de razões para isto, mas pode, em grande
parte, ser atribuído ao fato de que uma organização adotando SOA está se afastando
do ambiente de TI constituído por um pequeno número de aplicações muito grandes e
relativamente estáticas para um ambiente que compreende muitas aplicações
menores e mais componentes de serviços focados, cujas relações são mais
complexas e mutáveis do que eram anteriormente.
O Domínio da Governança compreende a governança de modelos, sistemas e
processos com os quais as operações da empresa são regidas. Enquanto a maior
parte do foco está na governança de tecnologia da informação, modelos de
governança de TI devem ser acoplados diretamente ao modelo global de governança
corporativa da empresa. Embora SOA ofereça um aumento de flexibilidade, ela
também exige governança e gestão significativamente mais forte.
Uma governança eficaz fornece um antídoto ideal para questões ligadas à
confiança que muitas vezes surgem por meio da adoção de SOA e movimentos para
compartilhar serviços. Um modelo de governança SOA precisa fornecer uma maior
colaboração entre as equipes.

 O Domínio Arquitetura
O Domínio Arquitetura cobre o espectro completo de: arquitetura corporativa,
arquitetura de soluções e arquitetura de tecnologia. O "A" em SOA fornece uma
referência forte de que o Domínio Arquitetura está no cerne de uma arquitetura
orientada a serviços bem sucedida.
A arquitetura é sobre princípios, padrões e modelos e o enorme valor da
adoção de um conjunto de princípios orientadores no cerne da arquitetura. Cada um
desses princípios tem uma justificativa para sua existência que os liga a outro
princípio dependente.
Em última análise, é necessário adquirir a capacidade de traçar o caminho de
volta das lógicas e dos princípios para as diretivas básicas do negócio e os objetivos
que conduzem a empresa. Com este tipo de estrutura arquitetônica, pode-se construir
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um modelo rastreável ligando tecnologia, princípios de negócios e decisões
relacionadas. Esse modelo é muito poderoso. Uma vez que se chega a este ponto,
sabe-se qual o impacto que uma mudança nos negócios, causará sobre a solução de
tecnologia. Ou, se houver uma mudança na tecnologia, pode-se usar o modelo para
entender o impacto que esta mudança terá em atender as metas de negócios e na
sua capacidade de fornecer os serviços que necessitam ser fornecidos.
Um ambiente SOA, bem definido, com baixo acoplamento e serviços
modulares, nos permite, de forma rápida e com custo eficaz, responder às mudanças
e aproveitar as oportunidades, com confiança e resultados previsíveis.

 O Domínio Operações e Gestão
No Domínio Operações e Gestão, processos e políticas definidas no modelo de
governança são aplicados. O domínio cobre todos os aspectos de operação e gestão
da arquitetura orientada a serviços. Em adição à governança mais forte, a maior
flexibilidade e dinamismo de um ambiente SOA demanda um gerenciamento
significativamente mais forte.
Gestão não se refere apenas à gestão de tecnologia, mas a gestão da
tecnologia em termos de serviços prestados pela tecnologia, tanto os serviços de TI
quanto os serviços de negócios. Quando uma determinada peça de tecnologia de
hardware falha, ou quando um determinado dispositivo não está mais disponível,
precisamos, em primeiro lugar, entender quais os serviços necessitam que aquele
dispositivo esteja lá. Precisamos entender quais serviços usam aquele recurso e qual
o impacto da falha em termos de negócios.

 O Domínio Oferta e Procura
O Domínio Oferta e Procura é aquele onde, quando se prevê um crescimento
significativo, aumenta-se o foco em implementação de SOA de uma empresa madura.
Durante a adoção de SOA em uma empresa, muitas vezes abre-se uma
variedade de novas oportunidades de terceirização. Tendo os recursos e bens
descritos e gerenciados como um conjunto de serviços modulares, com interfaces
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padronizadas, tem-se a oportunidade de ser mais granular e mais dinâmico sobre
como obter os referidos serviços.

 O Domínio Pessoas
A principal característica do domínio Pessoas é, simplesmente, a comunicação.
Olhando para os outros domínios, podemos perceber, claramente todas as nossas
descobertas e decisões precisam ser comunicadas em toda a organização. As
pessoas precisam entender o que está acontecendo desde o início, os objetivos do
programa, como todas essas peças díspares realmente se encaixam, e que os
benefícios serão realizados, não só para a organização como um todo, mas para elas
especificamente. Pessoas assumem novos papéis que são mais uma combinação de
Negócios e TI do que apenas um papel ou o outro. Neste domínio podemos observar
mudanças na estrutura organizacional, afastando-se das camadas de tecnologia para
estruturas que são mais baseados em serviços. Por exemplo, ao invés de termos a
equipe que cuida da rede ou um aplicativo de software específico, teremos a equipe
que cuida de serviços financeiros, a equipe que tem vista para os serviços de gestão
de inventário, e assim por diante.
Fundamentalmente, SOA requer uma mudança na forma como as pessoas de
TI trabalham em conjunto e na forma como eles trabalham com as outras pessoas na
organização. Confiança torna-se uma questão fundamental, sobretudo quando
recursos que são compartilhados entre gestores de empresas e de negócios acharem
que um sistema que antes era exclusivamente sob seu controle está sendo
compartilhada com outras pessoas. Da mesma forma, eles vão descobrir que eles
são, agora, dependentes de outros grupos e outras partes do negócio para satisfazer
as suas necessidades.

 O Domínio Ativando Tecnologia
De todos os domínios de SOA, o Domínio Ativando Tecnologia recebeu a maior
atenção e é, provavelmente, o mais bem descrito e entendido. Ele engloba as
ferramentas e tecnologias necessárias para apoiar a realização dos objetivos dos
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outros sete domínios SOA e disponibilizar a infraestrutura necessária para suportar
uma arquitetura orientada a serviços dentro de uma empresa. O foco é sobre as
tecnologias de software e hardware que são especificamente necessárias para a
implementação de uma arquitetura orientada a serviços, bem como os componentes
tecnológicos mais tradicionais como rede, serviços, armazenamento, sistema
operacional, e assim por diante.
SOA é sobre abraçar heterogeneidade e alavancagem de recursos e
investimentos já existentes. Não se trata de atualização. Ela não exige que tudo seja
feito de uma mesma forma ou usando apenas uma tecnologia. O Domínio Ativando
Tecnologia engloba todos os ativos de tecnologia da empresa (tendo em vista a
reutilização), bem como a tecnologia dedicada especificamente para SOA.

2.5.5 O Modelo de Maturidade SOA da Oracle (2013)
Esta seção mostra o Modelo de Maturidade SOA proposto pela Oracle (2013) e
como este modelo pode ser utilizado, segundo ela, para acelerar a adoção de SOA
por meio da identificação de capacidades específicas que, ou são totalmente
defasadas, ou que estejam atrasadas em relação às outras capacidades necessárias
para a adoção de uma SOA bem sucedida.
A Oracle não disponibiliza uma relação de atributos que devem ser alcaçados
em cada domínio para que se alcance um determinado nível de maturidade. Portanto,
nesta seção, não são apresentadas relações entre Domínios e Níveis de Maturidade.
O Modelo de Maturidade SOA da Oracle (2013) define os seguintes conceitoschave: capacidades, domínios, maturidade e adoção.
 Capacidades e Domínios
O Modelo de Maturidade SOA da Oracle utiliza o conceito de domínios para
classificar e organizar as capacidades relacionadas. Existem oito domínios no modelo
de maturidade. São eles:
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Negócio e Estratégia - Contém as capacidades que fornecem as construções
de alto nível que permitem que à iniciativa SOA prosseguir. Isso inclui coisas
como motivação empresarial, os benefícios esperados, princípios orientadores,
os custos esperados, modelo de financiamento, etc.

Arquitetura - Contém as capacidades relativas às definições da arquitetura
geral e diretrizes para vários profissionais, para garantir a adesão à arquitetura.

Infraestrutura - Contém capacidades relativas à infraestrutura de serviços e
ferramentas que fornecem a base técnica para a iniciativa SOA.
Informação - Contém as capacidades relativas aos aspectos de informação de
SOA, por exemplo, fornecendo informações como um serviço IaaS (Information
as a Service). Isso inclui modelos compartilhados de dados, formatos de
mensagens e esquemas, gerenciamento de dados mestres, gestão de
conteúdo, etc.
Projetos, Portfólio e Serviços - Contêm as capacidades relativas ao
planejamento e construção de serviços e as diretrizes de uso de serviço dos
consumidores do mesmo.
Operação, Administração e Gestão - Contém as capacidades relativas aos
aspectos de pós-implementação de soluções baseadas em uma arquitetura
orientada a serviços, ou seja, as operações, administração e aspectos de
gestão da SOA.
Organização - Contém as capacidades relativas ao desenvolvimento de

competência empresarial em torno de SOA, incluindo a estrutura e
desenvolvimento de competências organizacionais.
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Governança - Contém as capacidades relativas às estruturas de governança e
processos que suportam e orientam os esforços de SOA. Maturidade e a
adoção de uma governança na medida certa é um indicador importante para o
sucesso global SOA.

Estes oito domínios, embora inter-relacionados, são suficientemente distintos.
Para ter sucesso na adoção de SOA, uma organização deve ter progresso adequado
em todos estes domínios. Inevitavelmente uma organização será mais avançada em
alguns domínios (e ainda em algumas das capacidades dentro de um domínio) do que
em outros. Por isso, é importante ser capaz de medir a maturidade relativa dentro de
cada domínio (e suas capacidades) e entre os domínios para identificar as áreas que
estão mais atrasadas. Uma vez que as áreas mais atrasadas forem identificadas, é
possível formular ações a serem tomadas e, assim, melhorar o sucesso da iniciativa
global SOA.
Para cada capacidade incluída no modelo, uma descrição de nível de
maturidade e nível de adoção é fornecida. Embora haja sempre algum grau de
subjetividade inerente ao medir a capacidade, essas descrições servem para
minimizá-las, e, assim, fornecer, da melhor forma possível, uma medida objetiva de
nível de maturidade e nível de adoção.
 Maturidade

Dentro da indústria de software, maturidade é frequentemente relacionado com
o Capability Maturity Model (CMM) e seu sucessor, o Capability Maturity Model
Integration (CMMI). O Modelo de Maturidade SOA da Oracle paraleliza esse
entendimento e mede a capacidade de SOA contra níveis de maturidade definidos no
CMMI. Os níveis de maturidade utilizados neste modelo, do maior para o menor são:

Otimizando - Métricas são consistentemente recolhidas e são usados para
melhorar a capacidade incrementalmente. Os ativos são mantidos de forma
proativa para garantir a relevância e exatidão.
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Gerenciado - A capacidade está sendo medida e gerenciada quantitativamente
por meio de algum tipo de estrutura de governança. Métricas apropriadas estão
sendo recolhidas e relatadas.
Sistemático - A abordagem está sendo revisada e aceita pelas partes
afetadas. Houve aceitação para a abordagem documentada que é sempre (ou
quase sempre) seguida.
Oportunística - Uma abordagem foi decidida e está sendo oportunisticamante
aplicada. A abordagem não tem sido amplamente aceito nem adotada. Pode
ser informalmente definida ou, se documentada, pode existir principalmente
como solução de prateleira.
Ad Hoc - A consciência da existência de uma SOA na organização existe e
alguns grupos estão embarcando em construção de serviços. Não há nenhum
plano SOA sendo seguido.
Sem SOA - Não há uma abordagem SOA sendo tomadas. SOA não está em
andamento.

Os níveis de maturidade progridem de “Sem SOA” até “Otimizando”. Estes
níveis definem o caminho que uma organização geralmente leva movendo-se em
direção à maturidade SOA.
SOA, por sua própria natureza, requer coordenação, cooperação e uma visão
comum para ser bem sucedida. Portanto, é necessário que se defina uma estratégia
antes que seja possível ser verdadeiramente bem sucedida, repetível e, em última
análise, otimizada.
 Adoção
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Adotar medidas para saber o quão amplamente SOA está sendo aceito,
abraçado e aplicado dentro da empresa. Para as organizações menores dentro de
uma única linha de negócios, o nível de maturidade e de adoção, geralmente, são
fortemente relacionadas, uma vez que existe uma abordagem única para SOA sendo
seguido por toda a organização.
No entanto, dentro de grandes empresas com várias divisões ou linhas de
negócios este não é geralmente o caso. É comum ter uma ou mais divisões que estão
relativamente maduras em SOA, enquanto outras divisões não estão, sequer,
tentando adotar SOA. O Modelo de Maturidade SOA lida com estas situações,
fornecendo uma medida separada para o nível de adoção. Isso permite que uma
única divisão seja efetivamente avaliada para a maturidade SOA enquanto a
organização é avaliada pela falta de adopção ampla como uma medida separada.
Deve-se notar, contudo, que, para a realização de muitos dos principais
benefícios SOA, alcançar algum nível de adoção em toda a organização é essencial.
Os níveis de adoção propostos pelo Modelo de Maturidade SOA da Oracle
(2013) são:
Empresarial - A capacidade é implementada de forma consistente em toda a
empresa, ou seja, todas as divisões ou unidades de negócios estão aplicando a
mesma abordagem.
Entre as Divisões - A capacidade é implementada por várias divisões usando
uma abordagem comum, ou seja, a abordagem está sendo compartilhada ou
está se espalhando para várias divisões.
Toda uma Divisão - A capacidade é implementada de forma consistente em
uma unidade de divisão ou da empresa. A unidade de divisão ou de negócios é
liderada por um executivo no nível de vice-presidência ou superior.
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Nível de Programa - Um grupo relativamente pequeno de projetos (programa)
compartilham uma implementação da capacidade. O programa está sob uma
única estrutura de gestão abaixo do nível da vice-presidência e abrange menos
do que toda uma unidade de divisão ou empresa.
Nível de Projeto - Os projetos individuais implementam a capacidade conforme
for seu interesse e necessidade. Pode haver um compartilhamento informal e
não regulamentada, das capacidades, através de projetos.
Sem Implementação - Não há nenhuma implementação atual, de capacidade, em
qualquer lugar na organização, para ser medida.

Para medir corretamente a evolução geral da iniciativa SOA em uma grande
organização, a maturidade das capacidades individuais e o grau de adoção de tais
capacidades em toda a organização são fundamentais. Até o momento, essa
abordagem é exclusiva do Modelo de Maturidade SOA proposto pela Oracle (2013).
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2.5.6 O Modelo de Maturidade SOA da norma NBR ISO/IEC 16680 (2012)
A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), NBR
ISO/IEC 16680:2012, baseada no Open Group Service Integration Maturity Model
(OSIMM), propõe um modelo que permite estimar o grau de maturidade de uma
instituição que tenha implementado os princípios de SOA dentro em sua estrutura de
TI e de negócios. Este modelo propõe sete níveis, sendo o nível 1, o de menor
conformidade e o nível sete o de maior aceitação. Cada nível representa um aumento
significativo no nível de maturidade necessária para realizar a orientação a serviços. A
norma, ainda, apresenta sete dimensões representando diferentes visões de uma
organização, como mostra o Quadro 5.
Quadro 5 - OSIMM Matriz de Maturidade - NBR ISO/IEC 16680:2012

Fonte: adaptado de NBR ISO/IEC 16680 (2012)

A seguir, uma descrição de cada um dos níveis propostos por NBR ISO/IEC
16680 (2012), em seu modelo de maturidade em SOA:
 Nível 1: Silo.
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Neste nível, os departamentos individuais da organização desenvolvem seu
próprio software de forma independente, sem integração de dados, processos,
padrões ou tecnologias. Isso limita severamente a capacidade da organização para
implementar processos de negócios que exijam a cooperação entre as diferentes
partes. Os sistemas de TI não podem ser integrados sem intervenção manual
significativa, como redigitação e reinterpretação dos dados.

 Nível 2: Integração.
Neste nível, as tecnologias têm sido postas em prática para a comunicação
entre os silos e integração dos dados. A construção de um sistema informatizado para
integrar as diferentes partes da organização torna-se possível. No entanto, a
integração não padroniza os dados e os processos de negócios. Portanto, para ligar
dois sistemas, é necessária, eventualmente, a conversão complexa de dados,
operações e protocolos usados por estes sistemas. Cada conexão pode exigir código
sob medida e adaptadores, levando a uma proliferação de software que é difícil de
gerir e complexo de se codificar, dificultando, assim, o desenvolvimento e
automatização de novos processos de negócios.

 Nível 3: Componentização.
Neste nível, os sistemas de TI nos silos já foram analisados e divididos em
componentes menores, de forma que eles podem ser desenvolvidos em novas
configurações e sistemas . Pode, também, haver alguma análise limitada de
funcionalidade de negócio nestes componentes. Embora os componentes interajam
por meio de interfaces definidas, ainda estão fortemente acoplados, o que limita a
agilidade e a interoperabilidade entre os diferentes segmentos da organização. Isso
causa dificuldades no desenvolvimento e implantação de processos de negócios
compartilhados. Componentes de negócios e infraestrutura são discretos e
reutilizáveis por meio do código e técnicas de reutilização de EAI (Enterprise
Application Integration). No entanto, eles ainda são, muitas vezes, replicados e
redundantes.
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 Nível 4: Serviços.
Neste ponto, aplicações compostas são construídas a partir de serviços
fracamente acoplados. A maneira como os serviços podem ser invocados é baseada
em padrões abertos e é independente da tecnologia de aplicação. Serviços são
executados em uma infraestrutura de TI que é suportado por protocolos apropriados,
mecanismos de segurança, transformação de dados e capacidades de gerenciamento
de serviços. Os serviços podem, portanto, interagir em todas as partes da
organização e até mesmo em organizações diferentes. A funcionalidade do negócio
foi analisada em detalhe e é dividida em serviços que residem dentro de uma
arquitetura que garante que eles irão interagir no nível do negócio. Além disso, é
possível definir os serviços por meio de uma linguagem de especificação - como Web
Services Description Language (WSDL) ou Service Component Architecture (SCA)
que definem inequivocamente as operações executadas pelo serviço, permitindo a
construção de um catálogo de serviços. A combinação de TI e arquitetura de serviços
permite a construção de sistemas com base nesses serviços. No entanto, nesta fase,
a composição de serviços e fluxo de controle dentro de um aplicativo composto ainda
são definidos por desenvolvedores que escrevem código sob medida, ao invés de
uma linguagem de fluxo declarativa. Isso limita a agilidade do desenvolvimento de
novos processos de negócios como serviços.

 Nível 5: Composição de Serviços.
Neste nível de maturidade de serviço é possível construir um processo de
negócio para um conjunto de serviços que interajam, não apenas devido ao
desenvolvimento sob medida, mas, também, com o uso de uma linguagem de
modelagem de processos de composição ou de negócios, tais como Business
Process Execution Language (BPEL). Serviços compostos incluem a parte estática,
processos e serviços baseados em atividade. Isto permite a transformação de
serviços em processos de negócios compostos, que podem ser de curto ou longo
processamento, sem construção significativa de código. Assim, a concepção e
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desenvolvimento de serviços tornam-se ágeis, e podem ser realizados por
desenvolvedores sob a orientação final de analistas de negócios.

 Nível 6: Serviços Virtualizados.
Os serviços de negócios e de TI são agora fornecidos por uma fachada - um
nível virtual. O consumidor do serviço não chama o serviço diretamente, mas por meio
da invocação de um "serviço virtual". A infraestrutura realiza o trabalho de converter a
chamada virtual numa chamada do serviço físico real, e pode, como parte desta
conversão, mudar o endereço, a rede, o protocolo, os dados, e o padrão de
sincronização que está contido na chamada. Tais conversões podem ser um serviço
complexo, como a transformação de dados de um modelo para outro. O serviço
virtual, desta forma, torna-se menos acoplado à infraestrutura sobre a qual ele está
sendo executado, permitindo mais oportunidades para a composição dos mesmos.
Isto está em contraste com os baixos níveis de maturidade de serviço, na qual o
serviço está mais estreitamente acoplado à infraestrutura. Embora a virtualização
tenha sido utilizada em sistemas não baseados em SOA, este nível estende o
conceito (e vantagens) de virtualização para serviços.

 Nível 7: Serviços Dinamicamente Reconfiguráveis.
Antes deste nível, o conjunto de processos de negócios, embora ágil, é
realizado em tempo de projeto por desenvolvedores (sob a orientação de análistas de
negócios e gerentes de produto), utilizando ferramentas adequadas. Agora, esta
montagem pode ser feita em tempo de execução, seja assistido pelos analistas de
negócios via ferramentas adequadas, ou pelo próprio sistema. Isto requer a
capacidade de acessar um repositório de serviços e pesquisar este repositório de
acordo com as características dos serviços necessários. Na sua forma mais simples,
estas características podem ter sido definidas antecipadamente, restringindo o
sistema a selecionar e localizar instâncias específicas de serviços.
As sete Dimensões, a serem avaliadas, sugeridas pela norma NBR ISO/IEC
16680 (2012), são:
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 Dimensão 1: Negócio
A dimensão Negócio é voltada para a arquitetura do negócio, ou seja, práticas
de negócios atuais da organização e suas políticas; como os processos de negócios
são concebidos, estruturados, implementados e executados. A dimensão de negócio
também aborda como o custo dos recursos de TI é alocado em toda a empresa, e
como os recursos de TI apoiam a flexibilidade do negócio, agilidade e SLAs. A
dimensão de negócio inclui a estratégia de TI. E, portanto, inclui a proposta de valor
necessário para passar de um nível de maturidade a um nível de maturidade mais
alto. A discussão destas propostas de valores servirá para avaliar os benefícios de se
mover para níveis mais elevados de maturidade.

 Dimensão 2: Organização e Governança
A dimensão Organização e Governança é voltada para a estrutura e projeto da
própria organização e às medidas necessárias para a eficácia organizacional no
contexto de SOA e sua governança. O aspecto Organização está focado na estrutura
organizacional, relações, funções e a capacitação necessária para adotar uma
estratégia orientada a serviços. Isso inclui os tipos e a extensão de habilidades,
treinamento e educação que estão disponíveis dentro da organização. Governança
está associada com os processos de gestão formais para manter as atividades de TI,
capacidades de serviços, e o alinhamento das soluções SOA com as necessidades
da governança do negócio guiam muitos aspectos de outras dimensões de
maturidade, incluindo como o gerenciamento é estruturado e como os custos são
alocados.

 Dimensão 3: Método
A dimensão Método está voltada aos métodos e processos utilizados pela
organização, na TI e na transformação de negócios. Preocupa-se, também, com
maturidade da organização em todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software,
como, por exemplo, o uso de gerenciamento de requisitos, técnicas de estimativa de
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esforço para desenvolvimento de serviços, gerenciamento de projetos, processos de
garantia de qualidade, metodologias de projeto e as técnicas e ferramentas para a
concepção de soluções.

 Dimensão 4: Aplicação
A dimensão Aplicação é voltada ao estilo da aplicação, da estruturação da
aplicação e sua decomposição funcional, da reusabilidade, da flexibilidade, da
confiabilidade e da capacidade de expansão das aplicações, da compreensão e uso
uniforme das melhores práticas e padrões, da existência de vários aplicativos criados
para servir diferentes linhas de negócios com, essencialmente, a mesma
funcionalidade, e da disponibilidade do esquema corporativo e dos modelos de objeto.

 Dimensão 5: Arquitetura
A dimensão Arquitetura é voltada à estrutura da arquitetura, que inclui:
topologia, técnicas de integração, decisões de arquitetura empresarial, normas e
políticas, nível de adoção dos webservices, experiência em implementação de SOA,
critérios de conformidade SOA e artefatos típicos produzidos.

 Dimensão 6: Informação
A dimensão Informação preocupa-se com a forma com a qual a informação é
estruturada, como a informação é modelada, o método de acesso aos dados da
empresa, a abstração ao acessar os dados a partir dos aspectos funcionais,
características de dados, capacidades de transformação de dados, serviços e
definições de processos, manipulação de identificadores, credenciais de segurança,
gestão do conhecimento, o modelo de informações de negócios e gerenciamento de
conteúdo.

 Dimensão 7: Infraestrutura e Gerenciamento
A dimensão Infraestrutura e Gerenciamento está voltada para a capacidade de
organização da infraestrutura da empresa, a gestão de serviços, as operações de TI,
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o gerenciamento de TI e a administração de TI, como os SLAs são atingidos, como o
monitoramento é realizado, e que tipos de plataformas de integração são fornecidos.
2.6 Conclusão.
Uma análise dos itens expostos no item anterior demonstra que existem
algumas semelhanças na forma de se medir maturidade em SOA nos diversos
modelos apresentados. Uma delas é o fato de que todos os modelos apresentados
consideram a medição do nível de Governança em SOA. Isto se justifica, pois
medição de maturidade está intrinsicamente ligada ao grau de governança adotada
nas organizações.
Também se pode perceber que, direta ou indiretamente, muitos deles se
preocupam com o grau de envolvimento da área de negócio da organização em
relação ao que, realmente, é oferecido pela arquitetura baseada em SOA. A
importância atribuída a este item se deve ao fato de que implementações SOA devem
sempre estar em consonância com as necessidades originadas no negócio na qual a
organização está envolvida.
Outro aspecto importante é o fato de todos os modelos serem baseados em
níveis evolutivos que possibilitam o crescimento gradativo com relação à maturidade,
sem apresentar grandes riscos quando se planeja ações para se adotar SOA de uma
maneira organizada.
Outro ponto em comum a todos os modelos é o último nível. Este nível, na
totalidade dos modelos, propõe a automatização dos serviços que, desta forma,
deveriam responder automaticamente às requisições realizadas, se combinando sem
intervenção humana e gerando novos serviços capazes de atender às solicitações.
Deste modo, conclui-se que, a adoção gradativa dos conceitos é de suma
importância para a obtenção de uma arquitetura baseada em SOA e, quanto mais
elevado for o nível de maturidade em SOA de uma organização, maior será a sua
conformidade com os conceitos deste modelo de arquitetura.
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3 PREPARAÇÃO PARA A APLICAÇÃO DO MÉTODO
O objetivo principal desta pesquisa é demonstrar, detalhadamente, a aplicação
de uma avaliação do nível de maturidade dos diversos elementos da arquitetura SOA
em uma grande empresa brasileira do varejo. A empresa analisada é uma empresa
brasileira de grande porte que tem sua sede na cidade de São Paulo, possui mais de
300 lojas e mais de 2000 funcionários.
Nesta seção é demonstrado como a aplicação da norma se dará, os quadros a
serem usados e a classificação das respostas.
É demonstrado, também, o método utilizado para a transformação dos valores
qualitativos (que não podem ser mensurados diretamente), obtidos como respostas
das questões aplicadas, em valores quantitativos. Para este propósito, é utilizada a
escala de valores de pontuação apresentada na norma NBR-15504-2: Tecnologia da
informação - Avaliação de processo - Parte 2 de 2008.
Também, são definidos quais são os profissionais entrevistados, seus
respectivos papéis dentro da organização e, mais especificamente, seu papel dentro
do universo de arquitetura SOA.
Ainda nesta seção é demonstrado, para efeito de delineamento e melhor
entendimento do escopo, as definições de governança, gerenciamento e gestão, e
seus papéis dentro de uma organização.
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3.1 Análise Comparativa dos Modelos de Maturidade SOA
Baseado em critérios de avaliação encontrados nos trabalhos pesquisados, o
Quadro 6, a seguir, mostra uma comparação entre estes modelos e demonstra que,
em alguns aspectos, o modelo sugerido pela norma NBR ISO/IEC 16680:2012 se
sobressai, no número de requisitos atendidos, em relação aos outros modelos
pesquisados.
Quadro 6 - Comparação dos modelos de maturidade SOA

Fonte: Elaborado pelo autor

Além destes atributos encontrados no Quadro 6, outros fatores que podem
corroborar com a defesa da escolha da norma, são:
 Este modelo está apoiado em uma norma internacional ISO/IEC e, sendo
esta norma amparada e homologada por uma instituição conceituada no
âmbito internacional, uma medição de maturidade aferido por meio deste
modelo, pode conferir à organização em questão uma maior credibilidade no
mercado onde atua.
 O fato de esta norma discorrer sobre um modelo de medição de maturidade
SOA que independe de fornecedores de solução e também não estar
vinculada a nenhum pesquisador em particular, denota grande grau de
imparcialidade e isenção no modelo proposto. Isto pode demonstrar para o
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mercado, que a empresa que faz uso deste modelo tem grande
compromisso com a melhoria de seus processos e com melhorias contínuas
em seus elementos arquiteturais.

 A disponibilidade, por parte da norma, de questionários detalhados para se
conduzir as entrevistas que determinarão os níveis de cada dimensão
analisada. Facilitando assim a condução das entrevistas.

 O fornecimento detalhado dos atributos que deverão ser medidos e quais as
questões devem ser utilizadas para se medir cada um deles.

 A explícita demonstração do ganho que se obtém ao se alcançar um nível
mais alto do que o nível encontrado no momento da medição. Desta forma,
podendo-se elaborar um plano de ação para concentrar esforços na
dimensão onde haja maiores benefícios com o aumento de seu nível de
maturidade.
Ainda sobre as vantagens de utilizar a norma NBR ISO/IEC 16680:2012, podese destacar a aderência da mesma aos níveis propostos pela SEI CMMI Product
Team (2009), conforme demonstrado no Quadro 7 adaptada de Baghdadi (2014).
Quadro 7 - Relacionamento entre NBR ISO/IEC 16680:2012 e o CMMI

Fonte: Adaptado de Baghdadi (2014)

Ainda com o intuito de defender do uso da norma, podemos usar as
considerações de Forrester et. al. (2011), que afirma que o termo Serviço tem uma
perspectiva diferente, tanto para o CMMI quanto para SOA. Segundo Forrester et. al.
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(2011), para o CMMI, o termo Serviço é o resultado de um processo, e um Sistema
(sistema de serviço) refere-se a todos os recursos necessários para a entrega destes
serviços.
Enquanto para SOA, Serviço é um componente de sistema de TI que provê
uma função distinta e de baixo acoplamento acessada por meio de uma interface
padrão regida por um contrato.
Tomando como verdadeira a afirmação de Forrester et. al. (2011) temos, aqui,
dois modelos que, basicamente, se dispões a medir maturidade de implementação de
serviços e, no entanto, para a norma, que é especificamente voltada para medição
maturidade em SOA, este termo está intimamente ligado a uma solução de
arquitetura de sistemas de TI.
Reafirmando esta posição, Gabhart (2007), afirma que a diferença entre os
modelos de maturidade disponibilizados pela SEI e os modelos construídos
especificamente para se medir maturidade em SOA, é que os modelos de maturidade
propostos pela SEI se destinam a avaliar a maturidade dos processos de uma
organização enquanto os modelos de maturidade SOA, em geral, e isto inclui a norma
NBR ISO/IEC 16680:2012, tipicamente tentam avaliar a maturidade de arquiteturas
em TI.
Tem-se, portanto, aqui, mais um elemento que pode ser utilizado na defesa do
uso da norma NBR ISO/IEC 16680:2012 ao invés do CMMI-SVC.
A seguir, a descrição de cada um dos critérios utilizados para compor o Quadro
6.
 01 - Visão de Negócio:
Compreende toda a área relativa às práticas e politicas correntes na
organização; como os processos de negócio são projetados, estruturados,
implementados e executados; estratégias de TI; distribuição de custos das
capacidades alocadas entre a organização. Isto tudo é subsídio para se
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mensurar o quanto é importante mover-se para um nível mais alto de
maturidade.

 02 - Organização e Governança:
Trata da estrutura organizacional, relacionamento, regras e iniciativas
necessárias para se adotar uma estratégia baseada em orientação a
serviços.
 03 - Método:
A dimensão Método está voltada aos métodos e processos utilizados pela
organização, na TI e na transformação de negócios. Preocupa-se, também,
com maturidade da organização em todo o ciclo de vida de desenvolvimento
de software, como, por exemplo, por exemplo, o uso de gerenciamento de
requisitos, técnicas de estimativa de esforço para desenvolvimento de
serviços, gerenciamento de projetos, processos de garantia de qualidade,
metodologias de projeto e as técnicas e ferramentas para a concepção de
soluções.
 04 - Aplicação:
A dimensão Aplicação é voltada ao estilo da aplicação, da estruturação da
aplicação e sua decomposição funcional, da reusabilidade, da flexibilidade,
da confiabilidade e da capacidade de expansão das aplicações, da
compreensão e uso uniforme das melhores práticas e padrões, da existência
de vários aplicativos criados para servir diferentes linhas de negócios com,
essencialmente, a mesma funcionalidade, e da disponibilidade do esquema
corporativo e dos modelos de objeto.
 05 - Arquitetura:
A dimensão Arquitetura é voltada à estrutura da arquitetura, que inclui:
topologia, técnicas de integração, decisões de arquitetura empresarial,
normas e políticas, nível de adoção dos webservices, experiência em
implementação de SOA, critérios de conformidade SOA e artefatos típicos
produzidos.
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 06 - Informação:
A dimensão Informação preocupa-se com a forma com a qual a informação
é estruturada, como a informação é modelada, o método de acesso aos
dados da empresa, a abstração ao acessar os dados a partir dos aspectos
funcionais, características de dados, capacidades de transformação de
dados, serviços e definições de processos, manipulação de identificadores,
credenciais de segurança, gestão do conhecimento, o modelo de
informações de negócios e gerenciamento de conteúdo.
 07 - Infraestrutura e Gerenciamento:
A dimensão Infraestrutura e Gerenciamento está voltada para a capacidade
de organização da infraestrutura da empresa, a gestão de serviços, as
operações de TI, o gerenciamento de TI e a administração de TI, como os
SLAs são atingidos, como o monitoramento é realizado, e que tipos de
plataformas de integração são fornecidos.
 08 - Projetos, Portfólios e Serviços:
Contêm as capacidades relativas ao planejamento e construção de serviços
e as diretrizes de uso de serviço dos consumidores do mesmo.
 09 - Operação, Administração e Gestão:
Contém as capacidades relativas aos aspectos de pós-implementação de
soluções baseadas em uma arquitetura orientada a serviços, ou seja, as
operações, administração e aspectos de gestão da SOA.
 10 - Organização:

Contém as capacidades relativas ao desenvolvimento de competência
empresarial em torno de SOA, incluindo a estrutura e desenvolvimento de
competências organizacionais.
 11 - Pessoas:

Fundamentalmente, SOA requer uma mudança na forma como as pessoas
de TI trabalham em conjunto e na forma como elas trabalham com as outras
pessoas na organização. Confiança torna-se uma questão fundamental,
sobretudo quando recursos que são compartilhados entre gestores de
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empresas e de negócios acharem que um sistema que antes era
exclusivamente sob seu controle está sendo compartilhada com outras
pessoas.

 12 - Disponibilidade de Tecnologia:
Engloba as ferramentas e tecnologias necessárias para apoiar a realização
dos objetivos dos outros sete domínios (OSIMM) SOA e disponibilizar a
infraestrutura necessária para suportar uma arquitetura orientada a serviços
dentro de uma empresa.
 13 - Oferta e Procura:
O Domínio Oferta e Procura é aquele em que prevemos um crescimento
significativo e aumentamos o foco em implementação de SOA de uma
empresa madura.
 14 - Gestão de Programas:
No Domínio de Gestão do Programa um elemento importante é o período de
organização da implantação SOA entre as equipes, departamentos,
unidades de negócio, e toda a empresa, bem como gerenciar a profundidade
da carteira de serviços.
 15 - Desenvolvimento dos Serviços:
O processo de desenvolvimento de serviços precisa ser ajustado e é, por
isso, avaliado em um ponto de vista separado. Em geral, um aumento na
maturidade conduz a uma elevada taxa de automação no processo de
desenvolvimento de serviços.
 16 - Estrutura Corporativa:
Uma arquitetura SOA afeta, além dos sistemas de TI, os processos de
negócios da empresa. Alterações que afetam a estrutura organizacional e as
responsabilidades de diferentes divisões serão, portanto, necessárias. Este
ponto de vista se refere às diferentes divisões da empresa, afetados pela
SOA, bem como as responsabilidades e deveres destas divisões.
 17- Benefícios e Métricas:
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Nesta dimensão as medições são feitas para se verificar a existência de
Reúso de serviços e métricas, Padronização de dados, Reaproveitamento
de projeto de processos de negócio, Flexibilidade e agilidade da estrutura,
Autonomia entre os sistemas.

3.2 Governança, Gerenciamento e Gestão.
A governança consiste em definir regras, critérios para tomada de decisão,
estabelecer responsabilidades de limites de autonomia e ação do corpo diretivo e
gerencial. O papel da governança não é gerir, mas delimitar a gestão. Dentro dos
limites definidos pela governança, os gestores têm liberdade para usar seus
conhecimentos e habilidades visando alcançar os objetivos coletivos. A governança
se concentra na viabilização e na transformação de TI para atender às necessidades
atuais e futuras do negócio (foco interno) e dos clientes (foco externo) (PETERSON
2004).
A gestão é caracterizada pela flexibilidade e pela adequação das práticas para
atender às necessidades das estratégias coletivas. Seu escopo contempla a eficiência
dos recursos e a eficácia da provisão de serviços e produtos de TI internamente à
organização, bem como no gerenciamento das operações de TI (PROVAN e KENIS,
2008).
A gestão é uma especialização tanto de administração como da gerência. A
administração tem a função de tratar os aspectos gerais e dos recursos da
organização,

tais

como

recursos

humanos,

recursos

financeiros,

mercado,

concorrência, produção, marketing, entre outros. Prevê o ambiente adequado para a
realização dos trabalhos organizacionais. A gerência é setorial, isto é, ela cuida de
setores ou áreas específicas da empresa e, portanto, tem funções limitadas no seu
campo de atuação (CHIAVENATO, 2009).
A figura 3 mostra as orientações e os horizontes de tempo de Governança e do
Gerenciamento de TI.
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Figura 3 - Governança e Gerenciamento da TI

Fonte: Adaptado de Peterson (2004)

Ainda que a governança seja a definidora dos limites da gestão, o nível de
eficiência alcançado por essa última pode levar à necessidade de revisões no sistema
de governança. Existem, portanto, inter-relações e mútuas influências entre essas
dimensões (ROTH, et al, 2012).
3.3 Detalhamento do roteiro para aplicação da Norma.
Para determinar o grau de maturidade em SOA desta empresa, é utilizado
como modelo o documento disponibilizado pela norma NBR ISO/IEC 16680:2012.
Esta norma, como já foi visto, propõe uma medição baseado em sete Dimensões e
sete Níveis possíveis de se alcançar dentro destas dimensões, a saber:
Níveis:


Silo



Integrado



Componentizado



Serviços
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Serviços Compostos



Serviços Virtualizados



Serviços Dinamicamente Reconfiguráveis

Dimensões:


Visão do Negócio



Governança e Organização



Métodos



Aplicação



Arquitetura



Informação



Infraestrutura e Gerenciamento

Para cada uma destas dimensões a norma propõe um Indicador de
Maturidade a ser avaliado e classificado em um determinado nível de acordo com as
medições.
Para verificar em qual nível se encontra cada um destes indicadores, a norma
propõe um conjunto de Atributos de Maturidade a ser avaliado. Esta avaliação é
feita aplicando-se um questionário que, depois de analisado, fornece subsídios para
se classificar o Atributo de Maturidade em questão.
Como muitas destas questões têm como resposta um valor que não pode ser
mensurado diretamente, para definição da medição e transformação de valores
Qualitativos em Quantitativos, é utilizada a escala de valores de pontuação
apresentados na norma NBR-15504-2 (2008).
Segundo Ricciardi e Muniz Silva (2012), a escala de pontuação de atributos de
processo apresentadas na norma NBR-15504-2 (2008) é definida em termos da
extensão do alcance desse atributo, sendo expressa em uma escala ordinal de quatro
pontos. Os valores obtidos na escala ordinal devem ser entendidos em termos de
uma escala percentual que representa a extensão do alcance.
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Neste trabalho, esta escala é utilizada para medição de valores com as
mesmas características dos atributos apresentados pela norma NBR-15504-2 (2008),
ou seja, valores que necessitam serem classificados dentro de ranges de satisfação
de conformidade.
Esta Escala é ordenada com quatro valores, escolhidos de acordo com um
percentual de satisfação de atendimento do requisito analisado. São eles:
 N (Not achieved) ou não atendido:
Grau de satisfação de 0% a 15% - há pouca ou nenhuma evidência de
que o atributo foi satisfeito.
 P (Partially achieved) ou parcialmente atendido:
Grau de satisfação de 16% a 50% - há evidências de uma prática
sistemática no sentido da satisfação do atributo. Entretanto alguns
aspectos do atendimento podem ser imprevisíveis.
 L (Largely achieved) ou largamente atendido:
Grau de satisfação de 51% a 85% - há evidências de uma prática
sistemática no sentido da satisfação do atributo. Alguns pontos fracos
relacionados ao atributo podem ser encontrados.
 F (Fully achieved) ou totalmente atendido:
Grau de satisfação de 86% a 100% - há evidências de uma prática
sistemática no sentido da satisfação do atributo. Não há pontos fracos
relevantes associados ao atributo.
O Quadro 8 mostra um exemplo de como será feita a tabulação dos dados
provenientes dos questionários aplicados durante as entrevistas. Este quadro é uma
amostra, elaborada apenas com a Dimensão NEGÓCIO. No decorrer da pesquisa,
em seções posteriores, todas as dimensões propostas pela norma são analisadas. O
Quadro 9 mapeia os elementos utilizados no Quadro 8, a seguir.
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Quadro 8 - Exemplo de tabulação dos resultados das Análises
Dimensão Negócio - Indicadores de Maturidade
Definição e documentação formal das diretivas e
Processos de Négócio da Organização
Nível de
Maturidade
Silos
(Nível 1)

Atributos de
Maturidade
Atributo 01
Atributo 02
Atributo 03

Integrados
(Nível 2)

Atributo 04
Atributo 05
Atributo 06

Questões de
Avaliação
Questão 01
Questão 02

Pontuação:
Questões de
Avaliação
(ISO 15504)
Classific.

Pontuação:
Atributos de
Maturidade
(ISO 15504)

Valor
Valor
Classific.
%
%

N

60

P

50

L

Pontuação:
Níveis de
Maturidade
(ISO 15504)
Classificação

55

Questão 03

L

Questão 04
Questão 05
Questão 06
Questão 07
Questão 08
Questão 09

N

20

Questão 10

P

40

L

30

P

Questão 11
Questão 12

Fonte: Elaborada pelo autor

Como se pode notar, no Quadro 8, para cada Dimensão/Nível existe um
conjunto de Questões a serem aplicadas durante as entrevistas.
Cada Dimensão possui um Indicador de Maturidade que, por sua vez,
possui, por nível, Atributos de Maturidade a serem avaliados. Para cada Atributo
de Maturidade apresentado, são aplicadas as Questões relevantes para a análise
deste Atributo, determinando se o mesmo está em conformidade com o esperado
para aquele nível.
Os valores atribuídos a estas questões são os valores provenientes dos
questionários submetidos a um comitê multidepartamental que fará as análises
necessária para se classificar cada uma das questões apresentadas. Este comitê,
assim como os membros que o compõe, está, detalhadamente, descrito no item 3.4
desta seção.
Estas questões, então, têm seu valor de resposta convertido para a escala
apresentada na norma NBR-15504-2 (2008).
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Com a classificação das questões, pode-se, por extrapolação, calcular qual a
classificação, ainda segundo a norma NBR-15504-2 (2008), dos Atributos de
Maturidade e, por conseguinte, a classificação em que se encontra aquela
Dimensão/Nível. Esta extrapolação que determinará a classificação dos atributos e
do próprio nível, nada mais é que de cálculos de médias aritméticas aplicadas aos
valores de seus respectivos antecessores.
Quadro 9 - Análise dos níveis de maturidade - Descrição das colunas
Dimensão Negócio - Indicadores de Maturidade

01
02

07

06

Pontuação:
Questões de
Avaliação
(ISO 15504)

Definição e documentação formal das diretivas e Processos
de Négócio da Organização

04

03

Nível de Maturidade

05

Atributo 02

SILO
Atributo 03
Atributo 04

12

Classific.

Valor
%

Questão 01

N

60

Questão 02

P

50

Atributos de Maturidade

Atributo 01

13

Questões de
Avaliação

08

Pontuação:
Atributos de
Maturidade
(ISO 15504)

11

10

Classific.

Valor
%

L

55

Pontuação:
Níveis de
Maturidade
(ISO 15504)

09

Classificação

Questão 03
Questão 04

L

Questão 05
Questão 06
Questão 07
Questão 08
Descrição

Num.
01

Descrição da Dimensão avaliada

02

Indicador de Maturidade da Dimensão

03

Nível de Maturidade avaliado

04

Atributo de Maturidade Atribuído avaliado

05

Questões que foram aplicadas nas entrevistas

06

Pontuação Escala NBR-15504-2 (2008)

07

Pontuação Escala NBR-15504-2 (2008)

08

Pontuação Escala NBR-15504-2 (2008)

09

Classificação do Nível para esta Dimensão avaliada

10

Valor do Atributo de Maturidade (Média dos valores das questões)

11

Classificação do Atributo de Maturidade - NBR-15504-2 (2008)

12

Valor da questão coletado na entrevista

13

Classificação da Questão - NBR-15504-2 (2008)

Fonte: Elaborado pelo autor

Por convenção deste trabalho, será considerada em conformidade toda
questão, indicador ou nível de maturidade que atingir, pelo menos, o valor “L” (Largely
achieved) na escala de valores previamente apresentada.
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3.4 Método de adequação das questões.
Como foram apresentadas, em seção anterior, as questões fornecidas pela
norma NBR ISO/IEC 16680 (2012) nem sempre podem ser interpretadas
quantitativamente.
Como este trabalho tem como objetivo demonstrar, detalhadamente, a
aplicação de uma avaliação do nível de maturidade, e a norma determina que se deve
medir a maturidade por Dimensões e por meio das Questões que as compõem, o
autor achou, por bem, atribuir valores mensuráveis a cada uma destas questões, e,
depois, submetê-las à escala da norma NBR-15504-2 (2008), conforme apresentado
anteriormente.
Para este estudo específico, todas as questões, cujas respostas não tinham
característica quantitativa, foram adequadas pelo autor para que as mesmas
pudessem ser respondidas por meio de números percentuais que as representassem
quanto ao grau de satisfação alcançado em relação ao seu objetivo.
O autor entende que esta adequação pode ser muito subjetiva e, por este
motivo, pode deturpar o real valor de uma resposta para uma pergunta original
(proveniente diretamente da Norma). Por este motivo, cada uma das questões que
teve seu texto adequado, foi criteriosamente analisada para que a mesma não se
desviasse do verdadeiro motivo do questionamento que, por determinação da Norma,
está sempre associada à investigação do grau de satisfação de um determinado
Atributo de Maturidade, fornecido, sempre, pela própria Norma.
Ainda para que se mantenha o objetivo principal da Norma, com relação aos
Indicadores de Maturidade medidos, todas as questões, independentemente se a
mesma necessitou de uma adequação, ou não, sempre são apresentadas nos
questionários juntamente com a questão original, até mesmo em seu idioma, para que
as pessoas encarregadas de analisá-las e respondê-las possam saber quais são os
reais motivos daquele questionamento.
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Para que os resultados deste estudo possam ser os mais próximos possíveis
da realidade da empresa, foi constituído um comitê multidepartamental, para o qual as
questões foram submetidas. Entenda-se, portanto que, todas as questões
respondidas que chegam para serem classificadas pelo ao autor deste estudo, já
estão devidamente validadas por este comitê. Este comitê foi denominado Comitê de
Análise de Maturidade em SOA (CAMSOA).
Quanto às pessoas selecionadas para compor este comitê, estas foram
selecionadas pelo autor baseadas em seu envolvimento com a inciativa SOA e seus
conhecimentos em relação a esta solução arquitetural.
A análise da efetividade deste método pode ser vista na seção 6 - Conclusão.
No Quadro 10 estão relacionados os profissionais que compõem o CAMSOA e
seus respectivos papeis dentro da instituição.
Quadro 10 - Comitê de Análise de Maturidade em SOA (CAMSOA)

Fonte: Elaborado pelo autor
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Ainda discorrendo sobre adequação de questões Qualitativas e Quantitativas
cabe, neste momento, citar que o método de tomada de decisões conhecido como
Método de Análise Hierárquica - AHP (do inglês - Analytic Hierarchy Process),
também foi levado em consideração e detalhadamente estudado, no momento da
escolha da forma de se adequar as questões. Segue algumas considerações.
Para Saaty (2008), o Processo de Análise Hierárquica é uma teoria da medição
através de comparações de pares e consenso de julgamento de peritos para derivar
escalas prioritárias. Estas escalas medem termos relativos e intangíveis. As
comparações são feitas usando uma escala de julgamentos absolutos que
representam o quanto um elemento domina outro em relação a um dado atributo.
Levando em consideração os estudos feitos, sobre o método AHP, conclui-se
que o termo elemento comparado durante a análise AHP, sempre remete a um
produto final que deve, depois da análise, ser escolhido em preterimento ao outro.
Considerando, então, que para o termo elemento citato por Saaty (2008),
estamos falando de produtos finais a serem escolhidos baseados em sua análise
AHP, o autor deste estudo considerou que a aplicação deste método não se adequa à
decisão que tem ser tomada no momento de dar valores às questões da Norma, tidas
aqui como qualitativas, pois as respostas das mesmas não implicam em se escolher
entre diversos elementos que detêm diversos atributos que podem ser medidos e
comparados. A adequação das questões se refere ao quanto, em termos percentuais,
a mesma está em conformidade com Atributo de Maturidade, fornecido pela Norma,
que está sendo analisado.
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4 APLICAÇÃO DO MÉTODO
A aplicação do método implica, basicamente:
1. Submeter os Formulários de Questionamento (Quadro 11) ao CAMSOA,
obtendo, assim, os valores referentes a cada questão da Norma NBR
ISO/IEC 16680 (2012);
2. Classificar os valores retornados coletados nos Formulários
Questionamento, de acordo com a norma NBR 15504-2 (2008);

de

3. Transpor os valores das questões para os quadros de Indicadores de
Maturidade (Quadro 09) e extrapolar estes valores transpostos para obter
os valores de qualidade dos Atributos de Maturidade e de cada Nível de
Maturidade sendo analisado, por Dimensão;
4. Analisar cada Dimensão e determinar em que Nível de Maturidade a
mesma se encontra. Fazer as considerações necessárias para se aprimorar
a maturidade desta Dimensão;
5. Demonstrar, no Quadro de Matriz de Maturidade, os atuais níveis de
maturidade para cada dimensão analisada;
6. Fazer as considerações finais da maturidade da instituição, como um todo,
em relação a SOA.
A seguir, uma descrição detalhada de cada uma destas tarefas.
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4.1 Submeter os questionários ao CAMSOA
Os questionários foram submetidos ao CAMSOA utilizando-se Formulários de
Questionamento. Um exemplo deste formulário pode ser visto no quadro 11.
Quadro 11 – Formulário de Questionamento - Descrição das colunas

Fonte: Elaborado pelo autor

Os Formulários de Questionamento, ao serem submetidos ao CAMSOA, são
agrupados por Dimensões, conforme sugere a Norma NBR ISO/IEC 16680 (2012).
Os integrantes do CAMSOA (Quadro 10) devem ter a capacidade para atribuir
valores numéricos a todas as questões submetidas ao comitê.
As reuniões deste comitê são efetuadas com, no mínimo, um representante de
cada uma das Funções/Departamento relacionadas no Quadro 10.
Cada Dimensão tem um número variável de Questões a serem respondidas
para que se satisfaça um número, também variável, de Atributos de Maturidade.
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Todos os formulários, devidamente preenchidos, se encontram no Apêndice “A”
deste documento. Neste apêndice, é possível verificar quais são as questões
utilizadas para avaliar cada uma das Dimensões.
Os Atributos de Maturidade, de cada dimensão, assim como quais Questões
foram utilizadas para analisá-los, podem ser encontrados no item 4.3 desta seção.
4.2 Classificação dos valores Coletados.
Os valores coletados no item anterior são valores puramente numéricos
(percentuais). Estes valores são valores absolutos coletados pelo CAMSOA e não são
passíveis, depois disto, de modificações.
De posse desses valores e, baseados nas determinações fornecidas pela
norma NBR 15504-2 (2008), tais valores são, então, classificados de forma a
representar os intervalos da escala fornecida pela Norma em questão.
Esta escala é formada por quatro possíveis valores, determinados de acordo
com um percentual de satisfação de atendimento do requisito analisado. São eles:
 N (Not achieved) ou não atendido:
 Grau de satisfação de 0% a 15% - há pouca ou nenhuma evidência de
que o atributo foi satisfeito.
 P (Partially achieved) ou parcialmente atendido:
 Grau de satisfação de 16% a 50% - há evidências de uma prática
sistemática no sentido da satisfação do atributo. Entretanto alguns
aspectos do atendimento podem ser imprevisíveis.
 L (Largely achieved) ou largamente atendido:
 Grau de satisfação de 51% a 85% - há evidências de uma prática
sistemática no sentido da satisfação do atributo. Alguns pontos fracos
relacionados ao atributo podem ser encontrados.
 F (Fully achieved) ou totalmente atendido:
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 Grau de satisfação de 86% a 100% - há evidências de uma prática
sistemática no sentido da satisfação do atributo. Não há pontos fracos
relevantes associados ao atributo.
A classificação de cada uma das respostas, obtidas por meio dos Formulários
de Questionamento, pode ser encontrada nos formulários do Apêndice “A” deste
documento.
As vantagens de se utilizar uma classificação baseadas em intervalos de
medidas são discutidas na seção 5 - Conclusão.
4.3 Obtendo valores de Maturidade para cada Dimensão analisada.
Neste momento, já com todos os valores coletados, para todas as questões,
pode-se, então preencher os valores do Quadro 9. Obtendo-se, assim, os valores de
cada um dos Atributos de Maturidade e de cada Nível dos mesmos, para cada
Dimensão analisada.
Os valores dos Atributos de Maturidade são obtidos com a simples
extrapolação dos valores das questões que, de acordo com a Norma, devem ser
utilizadas para a aferição do atributo em questão.
O valor que, finalmente, determina o Nível de Maturidade que a instituição se
encontra, para aquela Dimensão, também é determinado, por extrapolação, desta
vez, dos valores dos Atributos de Maturidade analisados para este Nível.
Estas extrapolações nada mais são de que as médias aritméticas de valores
subsequentes ao elemento que está sendo classificado.
Todas as questões, que aparecem nos itens da seção a seguir, apenas com
seus números (ex.: “Questão 01”), podem ser encontradas no apêndice “A” deste
documento, devidamente respondidas.
As questões apresentadas a seguir, são uma forma de se determinar qual o
nível de maturidade de cada um dos Atributos de Maturidade relacionados à
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Dimensão sendo analisada e, desta forma, determinar qual o nível de maturidade da
própria Dimensão.
4.3.1 Indicadores de Maturidade da Dimensão Negócio
Quadro 12 - Indicadores de Maturidade da Dimensão Negócio
Dimensão Negócio - Indicadores de Maturidade
Definição e documentação formal das diretivas e
Processos de Négócio da Organização

Nível de Maturidade

SILO
(Nível 1)
Negócio Isolado.

INTEGRADO
(Nível 2)
Integração com os
Processos de
Negócio.

Atributos de Maturidade

Pontuação:
Questões de
Avaliação
(ISO 15504)

Questões de
Valor
Valor
Classific.
Classific.
Avaliação
%
%

A Arquitetura corporativa não Questão 02
é um elemento de TI ou da
Questão 15
estratégia corporativa.

N

20

P

50

Proces sos de Negócio não
estão definidos e
Questão 03
documentados formalmente.

P

30

Questão 01

P

20

Limitado a como deve se
Questão 09
comportar uma determinada
aplicação; Específico de TI. Questão 17

N

15

N

0

Questão 18

P

45

P

50

Questão 01

P

20

Questão 02

P

20

Questão 03

P

30

Questão 04

P

20

Questão 06

P

5

Questão 09

P

15

Questão 17

P

0

Questão 18

P

45

Questão 19

P

45

Arquitetura corporativa
formal, não existe.

Limitado ao Negócio:
objetivos e necess idade de
informações de outras
organizações.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página

Pontuação:
Atributos de
Maturidade
(ISO 15504)

Questão 15

P

35

P

30

Pontuação:
Níveis de
Maturidade
(ISO 15504)
Classific.

P
P

20

P

50

P
P

22
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Quadro 12 - Indicadores de Maturidade da Dimensão Negócio
Dimensão Negócio - Indicadores de Maturidade
Definição e documentação formal das diretivas e
Processos de Négócio da Organização

Nível de Maturidade

Atributos de Maturidade
Alguma cons trução de

COMPONENTIZADO arquitetura, formal, existe
(Nível 3)
Negócio
Componentizado.

SERVICOS
(Nível 04)

Diretivas de organização de
Negócio estão
documentadas como
objetivos de negócios
interdepartamental

Us o formal da arquitetura
corporativa

Negòcio
componentizado
fornece e consome
As diretivas de negócios
serviços.

organizacionais, estão
documentadas como
elementos da missão
corporativa e arquitetura do
negócio

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página

Pontuação:
Questões de
Avaliação
(ISO 15504)

Pontuação:
Atributos de
Maturidade
(ISO 15504)

Questões de
Valor
Valor
Classific.
Classific.
Avaliação
%
%
Questão 15

P

50

Questão 16

N

0

Questão 01

P

20

Questão 02

P

20

Questão 09

N

15

Questão 17

N

0

Questão 18

P

45

Questão 19

P

45

Questão 03

P

30

Questão 15

P

50

Questão 16

N

0

Questão 01

P

20

Questão 02

P

20

Questão 03

P

30

Questão 08

P

20

Questão 09

N

15

Questão 10

N

0

Questão 11

L

60

Questão 17

N

0

Questão 18

P

45

Questão 19

P

45

P

25

P

24

P

27

Pontuação:
Níveis de
Maturidade
(ISO 15504)
Classific.

P

P
P

26
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Quadro 12 - Indicadores de Maturidade da Dimensão Negócio

Dimensão Negócio - Indicadores de Maturidade
Definição e documentação formal das diretivas e
Processos de Négócio da Organização

Nível de Maturidade

SERVIÇOS
COMPOSTOS
(Nível 5)
Processos
Fornecidos e
Consumidos via
Serviços de
Negócios
Compostos.

Atributos de Maturidade

Uso form al da arquitetura
corporativa e Gerenciamento
de Processos de Negócio
(Business Process
Management - BPM)

As diretivas de negócios
organizacionais, estão
documentadas com o
elem entos da missão
corporativa e arquitetura do
negócio

SERVIÇOS
VIRTUALIZADOS
(Nível 6)
Serviços
terceirizados, BPM
e BAM .

Arquitetura corporativa bem
definida que detalha tanto o
fluxo de processo interno
bem com o processos
terceirizados com e entre os
serviços de parceiros de
negócios. Forte utilização de
Monitoração de atividade de
Negocio (Business Activity
Monitoring - BAM).

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página

Pontuação:
Questões de
Avaliação
(ISO 15504)

Pontuação:
Atributos de
Maturidade
(ISO 15504)

Questões de
Valor
Valor
Classific.
Classific.
Avaliação
%
%
Questão 03

P

30

Questão 04

P

20

Questão 05

N

0

Questão 06

N

5

Questão 10

N

0

Questão 11

L

60

Questão 15

P

50

Questão 16

N

0

Questão 01

P

20

Questão 02

P

20

Questão 03

P

30

Questão 08

P

20

Questão 09

N

15

Questão 10

N

0

Questão 11

L

60

Questão 17

N

0

Questão 18

P

45

Questão 19

P

45

Questão 04

P

20

Questão 05

N

0

Questão 06

N

5

Questão 07

F

100

Questão 09

N

15

Questão 11

L

60

Questão 12

P

20

Questão 13

N

0

Questão 14

P

50

Questão 15

P

50

Questão 19

P

45

P

Pontuação:
Níveis de
Maturidade
(ISO 15504)
Classific.

21

P

P

26

P

33

P
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Quadro 12 – Indicadores de Maturidade da Dimensão Negócio
Dimensão Negócio - Indicadores de Maturidade
Definição e documentação formal das diretivas e
Processos de Négócio da Organização

Nível de Maturidade

Atributos de Maturidade

SERVIÇOS
DINAMICAMENTE
RECONFIGURÁVEIS
Arquitetura corporativa bem
(Nível 7)
definida que inclue uma

Pontuação:
Questões de
Avaliação
(ISO 15504)

Pontuação:
Atributos de
Maturidade
(ISO 15504)

Questões de
Valor
Valor
Classific.
Classific.
Avaliação
%
%
Questão 05

N

0

Questão 06

N

5

definição formal , de ponta a Questão 13

N

0

P

50

N

0

N

5

N

0

P

50

Misturar e combinar ponta, do Fluxo de Processo
capacidades de
de Nengócio.
Questão 15
serviço por meio de
serviços de
Questão 16
contexto
BPM é usado para definir e
concientes.
Questão 06
tes tar os fluxos de
proces sos necess arios para
Questão 13
alcançar Service Level
Agreement (SLA ) bem
Questão 14
definidos .

N

Pontuação:
Níveis de
Maturidade
(ISO 15504)
Classific.

11

N

P

18

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.1.1 Considerações sobre a Dimensão Negócio
Baseados nos valores coletados nas entrevistas e extrapolados no quadro
acima (de acordo com o descrito no item 4.1), verifica-se que, para todos os níveis
analisados, a classificação ficou sempre no Nível “P” e abaixo, significando, segundo
a classificação adotada, que os objetivos desta dimensão devem ser considerados
como: Parcialmente Alcançados.
Isto pode significar que os processos de negócio existentes têm uma baixa
sinergia com o que realmente ocorre em TI e também, uma não existência de
definição e documentação formal das diretivas e processos de negócio da
organização.
Baseado nos indicadores do Quadro 12 e nas questões com menores
pontuações que o compuseram, verificam-se as seguintes necessidades para se
melhorar os níveis de maturidade nesta dimensão Negócio:
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1- Melhorar as definições dos processos de negócio;
2- Criar uma arquitetura corporativa formal;
3- Criar uma forma de se medir os níveis de serviço de negócio;
4- Criar uma governança formal da arquitetura corporativa;
5- Criar um catálogo dos serviços disponibilizados pela empresa.
Outras ações poderão ser necessárias para que se possa melhorar este
quadro. Para isso, uma análise mais profunda de cada uma das questões
relacionadas a esta dimensão deve ser considerada. Todas as questões podem ser
encontradas, com suas respectivas respostas, no apêndice “A” deste documento.
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4.3.2 Indicadores de Maturidade da Dimensão Organização e Governança
Quadro 13 - Indicadores de Maturidade da Dimensão Organização e Governança
Dimensão Organização e Governança - Indicadores de Maturidade
Uso formal de serviço e governança SOA em toda a
organização para desenvolver, implementar e gerenciar
serviços de negócios e de TI (soluções SOA )

Nível de Maturidade

SILO
(Nível 1)
Estrategia e
governaça apenas
para seviços
básicos com
finalidades
específicas

Atributos de Maturidade

Transfomarção de
TI

Questões de
Valor
Classific.
Avaliação
%
Ques tão 02

N

0

Ques tão 03

N

10

Ques tão 04

N

10

Ques tão 05

N

5

Coordenção de serviços inter
Ques tão 11
departamental inexistentes.

P

40

Ques tão 01

P

20

Ques tão 08

N

0

Ques tão 02
A estratégia formal SOA está Ques tão 03
evoluindo. Alguns
Ques tão 04
coordenação interQues tão 05
organizacional.
Ques tão 11

N

0

N

10

N

10

N

5

P

40

O valor do serviço e
governança SOA tem sido
reconhecido, mas não foi
adotada pela empresa de
forma holistica.

Ques tão 06

N

0

Ques tão 09

N

15

Ques tão 10

N

5

A visão ou estratégia para a
adoção de SOA não existe.
Não existe reconhecimento
do valor da governação de
serviços e processos de
governança de negócios de
TI inexistentes .

Formação SOA mínima.

INTEGRADO
(Nível 2)

Pontuação:
Questões de
Avaliação
(ISO 15504)

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página

Pontuação:
Atributos de
Maturidade
(ISO 15504)
Classific.

Valor
%

N

6

Pontuação:
Níveis de
Maturidade
(ISO 15504)
Classific.

P
P

40

N

10

N

13

N
N

7
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Quadro 13 - Indicadores de Maturidade da Dimensão Organização e Governança
Dimensão Organização e Governança - Indicadores de Maturidade
Uso formal de serviço e governança SOA em toda a
organização para desenvolver, implementar e gerenciar
serviços de negócios e de TI (soluções SOA )

Nível de Maturidade

Atributos de Maturidade
Uma estratégia SOA

Questões de
Valor
Classific.
Avaliação
%
Ques tão 05

COMPONENTIZADO formalizada existe entre uma
(Nível 3)
Ques tão 09
ou mais organizações.

Processos de
governança SOA ,
comum a todos

5

N

15

Ques tão 02

N

0

Ques tão 03

N

10

Ques tão 04

N

10

Ques tão 06

N

0

Governança SOA foi
estabelecida, mas não foi
adoptada de forma holística
pela empresa.

Ques tão 02

N

0

Ques tão 03

N

10

Ques tão 04

N

10

Ques tão 06

N

0

Ques tão 01

P

20

Ques tão 08

N

0

Ques tão 07

P

30

Ques tão 11

P

40

Ques tão 02

N

0

Ques tão 03

N

10

Ques tão 05

N

5

Ques tão 10

N

5

Ques tão 04

N

10

Os serviços compartilhados
podem estar evoluindo e
governado entre uma ou
mais Linhas de Negócios.

Govenança SOA
emergente.

N

O valor do serviço e
governança SOA tem sido
reconhecido, mas não foi
adotada pela empresa de
forma holistica.

Formação e competências
SOA estão presentes, mas
limitado a profissionais de
TI.

SERVICOS
(Nível 04)

Pontuação:
Questões de
Avaliação
(ISO 15504)

A estratégia e a visão SOA
formal de toda a empresa
tem sido bem definida,
publicada e acordada entre
as unidades de negócios em
toda a organização.
Uma govenança de
processo formal e uma
estrutura SOA tem sido
documentado e está
funcionando entre a maioria
das unidades de negócios.
Os programas de
treinamento foram
adaptados para TI e para as
necessidades de negócio.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página

Ques tão 06

N

0

Ques tão 01

P

20

Ques tão 06

N

0

Ques tão 11

P

40

Pontuação:
Atributos de
Maturidade
(ISO 15504)
Classific.

Valor
%

N

10

N

5

N

5

N

10

P

35

N

5

N

5

P

20

Pontuação:
Níveis de
Maturidade
(ISO 15504)
Classific.

N

N
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Quadro 13 - Indicadores de Maturidade da Dimensão Organização e Governança
Dimensão Organização e Governança - Indicadores de Maturidade
Uso formal de serviço e governança SOA em toda a
organização para desenvolver, implementar e gerenciar
serviços de negócios e de TI (soluções SOA )

Nível de Maturidade

SERVIÇOS
COMPOSTOS
(Nível 5)

Alinhamento entre
SOA e Governança
de TI

SERVIÇOS
VIRTUALIZADOS
(Nível 6)

Alinhamento entre
SOA e Governaça
de Infraestutura de
TI

Atributos de Maturidade

Pontuação:
Questões de
Avaliação
(ISO 15504)

Questões de
Valor
Classific.
Avaliação
%

O uso de SOA e serviços
compartilhados são
elementos aceitos da
estratégia da organização,
negócios e modelos de TI .

Ques tão 02

N

0

Ques tão 03

N

10

Ques tão 05

N

5

Ques tão 11

P

40

Governança SOA tem sido
adotado em toda a empresa
pela maioria das
organizações e esta
reforçando a gestão dos
serviços e soluções SOA .

Ques tão 04

N

10

Ques tão 06

N

0

Ques tão 09

N

15

Ques tão 10

N

5

Ques tão 03

N

10

Ques tão 10

N

5

Ques tão 02

N

Ques tão 04

N

Governança SOA é parte da
cultura organizacional.
A organização trata de
serviços SOA como ativos
corporativos.
A organização tem as
métricas de SOA e os
indicadores de
desempenho, bem
definidos.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página

Pontuação:
Atributos de
Maturidade
(ISO 15504)
Classific.

Valor
%

N

14

Pontuação:
Níveis de
Maturidade
(ISO 15504)
Classific.

N
N

8

N

8

0

N

0

10

N

10

N
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Quadro 13 - Indicadores de Maturidade da Dimensão Organização e Governança
Dimensão Organização e Governança - Indicadores de Maturidade
Uso formal de serviço e governança SOA em toda a
organização para desenvolver, implementar e gerenciar
serviços de negócios e de TI (soluções SOA )

Nível de Maturidade

SERVIÇOS
DINAMICAMENTE
RECONFIGURÁVEIS
(Nível 7)
Governaça é
implementada
usando políticas
automatizadas

Atributos de Maturidade

Pontuação:
Questões de
Avaliação
(ISO 15504)

Questões de
Valor
Classific.
Avaliação
%
Ques tão 02

N

0

Serviços são modelados e
Ques tão 03
geridos como elementos da
Ques tão 04
estratégia de negócios em
Ques tão 05
constante evolução.

N

10

N

10

N

5

Ques tão 06

N

0

N

10

Métricas de serviço são
automaticamente recolhidas Ques tão 04
e servem de entrada para as
principais decis ões de
Ques tão 11
negócios.

Pontuação:
Atributos de
Maturidade
(ISO 15504)
Classific.

Valor
%

N

5

Classific.

N
P

P

Pontuação:
Níveis de
Maturidade
(ISO 15504)

25

40

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.2.1 Considerações sobre a Dimensão Organização e Governança
Baseados nos valores coletados nas entrevistas e extrapolados no quadro
acima (de acordo com o descrito no item 4.1), verifica-se que, para todos os níveis
analisados, a classificação ficou basicamente Nível “N”, significando, segundo a
classificação adotada, que os objetivos desta dimensão devem ser considerados
como: Não Alcançados.
Isto pode significar que não existe um uso formal de serviço e governança em
toda a organização para desenvolver, implementar e gerenciar serviços de negócio e
de TI / SOA.
Baseado nos indicadores do Quadro 13 e nas questões com menores
pontuações que o compuseram, verificam-se as seguintes necessidades para se
melhorar os níveis de maturidade nesta dimensão, Organização e Governança:
1- Melhorar

Estratégia

de

implantação

SOA

Interdepartamental.
2- Alcançar maiores valores para Serviços e Governança.

e

a

coordenação
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3- Expandir as competências SOA além dos profissionais de arquitetura.
4- Aumentar o nível de interação entre a Governança de TI e SOA.
5- Criar uma área responsável pela Governança SOA, além da Governança de
TI.
Outras ações poderão ser necessárias para que se possa melhorar este
quadro. Para isso, uma análise mais profunda de cada uma das questões
relacionadas a esta dimensão deve ser considerada. Todas as questões podem ser
encontradas, com suas respectivas respostas, no apêndice “A” deste documento.
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4.3.3 Indicadores de Maturidade da Dimensão Método
Quadro 14 - Indicadores de Maturidade da Dimensão Método
Dimensão Método - Indicadores de Maturidade
Uso formal de um projeto de arquitetura, construção e
metodologia de desenvolvimento SOA para a
implementação de serviços.

Nível de Maturidade

SILO
(Nível 1)
Análises e Projetos
Estruturados

Integrado
(Nível 2)
Modelagem
Orientada a Objetos

Atributos de Maturidade
Inexinstência de um
projeto SOA form al e de
m etodologia de
implem entação.
TI e funcionários de
em presas têm pouca
compreensão ou
apreciação para a
implem entação de
processos de negócios
como serviços.
Métodos e práticas de
SOA são lim itados as
equipes de
des envolvimento de TI e
não foram formalizados
entre as equipes.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página

Pontuação:
Questões de
Avaliação
(ISO 15504)

Questões de
Valor
Classific.
Avaliação
%
Questão 02

P

10

Questão 03

P

30

Questão 05

N

15

Questão 06

L

80

Questão 01

P

10

Questão 02

P

40

Questão 03

P

30

Pontuação:
Atributos de
Maturidade
(ISO 15504)
Classific.

Valor
%

P

20

Pontuação:
Níveis de
Maturidade
(ISO 15504)
Classific.

P
P

48

P

27

P
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Quadro 14 - Indicadores de Maturidade da Dimensão Método
Dimensão Método - Indicadores de Maturidade
Uso formal de um projeto de arquitetura, construção e
metodologia de desenvolvimento SOA para a
implementação de serviços.

Nível de Maturidade

Componentizado
(Nível 3)
Desenvolvimeto
baseados em
componentes

Serviços
(Nível 4)
Modelagem
Orientada a Objetos

Atributos de Maturidade

Métodos e práticas de
SOA foram aprimorados
para abordar a criação,
implem entação e
implantação de serviços .
Metodologia é
am plamente focada na
implem entação da
infraestrutura de TI e de
integração de serviços.

Os métodos e práticas
SOA es tão
implem entados através
da em presa. Nem todas
as organizações seguem
um a abordagem
unificada.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página

Pontuação:
Questões de
Avaliação
(ISO 15504)

Questões de
Valor
Classific.
Avaliação
%
Questão 01

P

10

Questão 02

P

10

Questão 03

P

30

Questão 04

P

30

Questão 05

N

15

Questão 06

L

80

Questão 07

P

40

Questão 01

P

10

Questão 02

P

10

Questão 03

P

30

Questão 04

P

30

Questão 05

N

15

Questão 06

L

80

Questão 07

P

40

Pontuação:
Atributos de
Maturidade
(ISO 15504)

Pontuação:
Níveis de
Maturidade
(ISO 15504)

Classific.

Valor
%

Classific.

P

31

P

P

31

P
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Quadro 14 - Indicadores de Maturidade da Dimensão Método
Dimensão Método - Indicadores de Maturidade
Uso formal de um projeto de arquitetura, construção e
metodologia de desenvolvimento SOA para a
implementação de serviços.

Nível de Maturidade

Serviços Compostos
(Nível 5)
Modelagem
Orientada a Objetos

Atributos de Maturidade
Um a m etodologia formal
e reconhecida para a
criação,
des envolvimento,
implantação e gestão
está em prática.
Um a comunidade
reconhecida tem
competência para gerir,
treinar e atualizar os
m étodos e práticas da
SOA corporativa.

Serviços
Virtualizados
(Nível 6)
Modelagem
Orientada a Objetos
para a Infraestrutura

Pontuação:
Questões de
Avaliação
(ISO 15504)

Questões de
Valor
Classific.
Avaliação
%
Questão 01

P

10

Questão 02

P

10

Questão 03

P

30

Questão 05

N

15

Questão 07

P

40

Classific.

Valor
%

P

16

Pontuação:
Níveis de
Maturidade
(ISO 15504)
Classific.

P

Questão 09

P

30

Métodos formais são
Questão 01
usados para criar e
gerenciar serviços
Questão 02
bas eados interna e
externam ente (parceiros ). Questão 03

P

10

P

10

P

30

P

30

P

30

um guia de melhores
práticas foi desenvolvido Questão 04
para facilitar a adoção
consistente de
tecnologias SOA e
Questão 09
virtualização; por
exemplo, ESB
(Enterprise Service Bus)
Questão 10
e Catálogo de Serviços.
A virtualização é um
Questão 02
elem ento chave dos
m étodos de operações
de serviços de TI e é
usado para facilitar o
Questão 08
des empenho do serviço.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página

Pontuação:
Atributos de
Maturidade
(ISO 15504)

P

30

P

10

N

0

P

35

P

17

P

30

N

5

P
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Quadro 14 - Indicadores de Maturidade da Dimensão Método
Dimensão Método - Indicadores de Maturidade
Uso formal de um projeto de arquitetura, construção e
metodologia de desenvolvimento SOA para a
implementação de serviços.

Nível de Maturidade

Atributos de Maturidade

Os métodos form ais
alavancam construções
arquiteturais e ativos
para suportar
virtualização e serviços
Modelagem de
dinâm icos e modelagem
Processos de Negócio de processos de
negócio.

Dinamicamente
Reconfiguráveis
(Nível 7)

Pontuação:
Questões de
Avaliação
(ISO 15504)

Questões de
Valor
Classific.
Avaliação
%
Questão 01

P

10

Questão 02

P

10

Questão 03

P

30

Questão 04

P

30

Questão 05

N

15

Questão 09

P

30

Questão 10

P

30

Pontuação:
Atributos de
Maturidade
(ISO 15504)

Pontuação:
Níveis de
Maturidade
(ISO 15504)

Classific.

Valor
%

Classific.

P

22

P

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.3.1 Considerações sobre a Dimensão Método.
Baseados nos valores coletados nas entrevistas e extrapolados no quadro
acima (de acordo com o descrito no item 4.1), verifica-se que, para todos os níveis
analisados, a classificação apresentou-se, sempre com o Nível “P”, significando,
segundo a classificação adotada, que os objetivos desta dimensão devem ser
considerados como: Parcialmente Alcançados.
Isto pode significar ausência do uso formal de projeto, construção e
metodologia de desenvolvimento arquitetural SOA para a implementação de serviços.
Baseado nos indicadores do Quadro 14 e nas questões com menores
pontuações que o compuseram, verificam-se as seguintes necessidades para se
melhorar os níveis de maturidade nesta dimensão, Método:
1- Formalização do projeto SOA e de uma metodologia de implementação;
2- Investir na conscientização dos funcionários em implementar processos de
negócios como serviços;
3- Formalizar entre todas as equipes, além da equipe de desenvolvimento, os
métodos e práticas de SOA;
4- Investir em processos que garantam qualidade dos processos da empresa e
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5- Criação de prática corrente para desenvolvimento e gerenciamento dos
serviços.
Outras ações poderão ser necessárias para que se possa melhorar este
quadro. Para isso, uma análise mais profunda de cada uma das questões
relacionadas a esta dimensão deve ser considerada. Todas as questões podem ser
encontradas, com suas respectivas respostas, no apêndice “A” deste documento.
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4.3.4 Indicadores de Maturidade da Dimensão Aplicação
Quadro 15 - Indicadores de Maturidade da Dimensão Aplicação
Dimensão Aplicação - Indicadores de Maturidade
Arquiteturas de aplicação são concebidos e
implementados usando princípios SOA e práticas de
desenvolvimento que utilizam construções, tais como
baixo acoplamento, separação de interesses, e
empregam o uso de tecnologias de capacidade de
serviços, tais como XML , web services, barramento de
serviço, os registros de serviços e virtualização.

Nível de Maturidade

Silo
(Nível 1)
Módulos

Atributos de Maturidade

Questão 01
Arquiteturas de
aplicativos e topologias
Questão 04
são monolíticas e falta
integração entre os
outros sistem as em toda Questão 07
a em presa.
Questão 10

Objetos

Arquiteturas de
aplicativos e topologias
são monolíticas com
separação mínima de
preocupações entre as
camadas de arquitetura
ou de camadas de
aplicações.

L

60

L

90

N

10

N

10

F

100

F

100

Questão 01

L

60

Questão 02

L

51

Questão 03

L

51

Questão 07

N

10

F

90

Os aplicativos usam
integração mínima entre Questão 04
sistemas. A integração é,
geralmente,
im plementada utilizando
Questão 06
técnicas ponto-a-ponto.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página

Pontuação:
Atributos de
Maturidade
(ISO 15504)

Questões de
Valor
Valor
Classific.
Classific.
Avaliação
%
%

O uso de serviços de
Questão 06
web services ou outras
construções de SOA não
Questão 09
estão presentes.

Integrado
(Nível 2)

Pontuação:
Questões de
Avaliação
(ISO 15504)

P

Pontuação:
Níveis de
Maturidade
(ISO 15504)

Classific.

43

L

F

100

P

43

L

F
F

100

95
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Quadro 15 - Indicadores de Maturidade da Dimensão Aplicação
Dimensão Aplicação - Indicadores de Maturidade
Arquiteturas de aplicação são concebidos e
implementados usando princípios SOA e práticas de
desenvolvimento que utilizam construções, tais como
baixo acoplamento, separação de interesses, e
empregam o uso de tecnologias de capacidade de
serviços, tais como XML, web services, barramento de
serviço, os registros de serviços e virtualização.
Nível de Maturidade

Componentizado
(Nível 3)
Componentes

Atributos de Maturidade
Práticas de
desenvolvimento de SOA
são aplicados de form a
inconsistente em toda a
organização.

Serviços
(Nível 4)
Serviços

Os com ponentes de
serviço de arquiteturas
de aplicativos empregam
padrões SOA , tais como
a separação de
interesses entre
camadas lógicas e
físicas, da lógica de
apresentação e de
negócios.
Integração de serviços é
realizada por meio de
ESB em algumas, mas
não todas,unidades de
negócios.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página

Pontuação:
Atributos de
Maturidade
(ISO 15504)

Questões de
Valor
Valor
Classific.
Classific.
Avaliação
%
%
Questão 01

L

60

Questão 02

L

51

Questão 03

L

51

Questão 04

L

90

L

70

N

10

N

10

Questão 06

F

100

Questão 09

F

100

Questão 11

L

80

Questão 01

L

60

Questão 02

L

51

Questão 03

L

51

Questão 04

F

90

Questão 05

L

70

Questão 06

F

100

A maioria das topologias
Questão 05
de arquitetura de
aplicativos têm uma
separação de interesses,
Questão 07
tanto física quanto lógica
na apresentação de
lógica de negócios e
Questão 10
camadas de dados.
O uso de tecnologia
baseada em SOA como um ESB - é
inconsistente em toda a
empresa.

Pontuação:
Questões de
Avaliação
(ISO 15504)

L

63

P

30

F

93

L

63

Pontuação:
Níveis de
Maturidade
(ISO 15504)

Classific.

L

L

L

85

103
Quadro 15 - Indicadores de Maturidade da Dimensão Aplicação
Dimensão Aplicação - Indicadores de Maturidade
Arquiteturas de aplicação são concebidos e
implementados usando princípios SOA e práticas de
desenvolvimento que utilizam construções, tais como
baixo acoplamento, separação de interesses, e
empregam o uso de tecnologias de capacidade de
serviços, tais como XML, web services, barramento de
serviço, os registros de serviços e virtualização.
Nível de Maturidade

Atributos de Maturidade
Arquiteturas de

Servicos Compostos aplicativos são
projetados com um a
(Nível 5)

Serviços
Virtualizados

Questão 01

L

60

Questão 02

L

51

separação de interesses Questão 03
nas camadas lógicos e
Questão 07
físicos.

L

51

N

10

Questão 04
ESB são utilizados para
apoiar a aplicação e
integração de processos Questão 06
para alcançar o
compartilham ento de
Questão 11
serviços.

F

90

F

100

L

80

Questão 01
Arquitetura do aplicativo é
Questão 02
desacoplada dos
componentes de
Questão 03
infraestrutura.
Questão 10

L

60

L

51

L

51

N

10

Questão 06

F

100

Questão 07

N

10

Questão 08

P

20

Questão 11

L

80

O uso extensivo de
padrões de arquitetura
ESB para apoiar
Business Process
Management (BPM).

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página

Pontuação:
Atributos de
Maturidade
(ISO 15504)

Questões de
Valor
Valor
Classific.
Classific.
Avaliação
%
%

Aplicações
compostas de
Serviços Compostos Padrões de integração

Serviços
Virtualizados
(Nível 6)

Pontuação:
Questões de
Avaliação
(ISO 15504)

P

Pontuação:
Níveis de
Maturidade
(ISO 15504)

Classific.

43

L
F

90

P

43

L
L

53
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Quadro 15 - Indicadores de Maturidade da Dimensão Aplicação
Dimensão Aplicação - Indicadores de Maturidade
Arquiteturas de aplicação são concebidos e
implementados usando princípios SOA e práticas de
desenvolvimento que utilizam construções, tais como
baixo acoplamento, separação de interesses, e
empregam o uso de tecnologias de capacidade de
serviços, tais como XML, web services, barramento de
serviço, os registros de serviços e virtualização.
Nível de Maturidade

Serviços
Recomfigurados
Dinamicamente
(Nível 7)
Montagem de
Serviços
dinamicamante,
Invocação de
contextos
conciente.

Atributos de Maturidade

Pontuação:
Questões de
Avaliação
(ISO 15504)

Pontuação:
Atributos de
Maturidade
(ISO 15504)

Questões de
Valor
Valor
Classific.
Classific.
Avaliação
%
%
Questão 01

L

60

Questão 02

L

51

Arquitetura de aplicações Questão 03
suporta serviços de
Questão 04
negócios e de infraQuestão 05
estrutura dinamicamente
Questão 06
reconfiguráveis e solução
Questão 07
SOA para consumo
interno ou parceiro
Questão 08
externo.
Questão 09

L

51

F

90

L

70

F

100

N

10

P

20

F

100

Questão 10

N

10

Questão 11

L

80

L

58

Pontuação:
Níveis de
Maturidade
(ISO 15504)

Classific.

L

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.4.1 Considerações sobre a Dimensão Aplicação
Baseados nos valores coletados nas entrevistas e extrapolados no quadro
acima (de acordo com o descrito no item 4.1), verifica-se que, para todos os níveis
analisados, a classificação apresentou-se, sempre com o Nível “L”, significando,
segundo a classificação adotada, que os objetivos desta dimensão devem ser
considerados como: Amplamente Alcançados.
Isto significa que a arquitetura de muitas aplicações são concebidas e
implementadas usando princípios SOA e práticas de desenvolvimento que utilizam
construções, tais como, baixo acoplamento, separação de interesses, e empregam o
uso de tecnologias de capacidade de serviços, tais como XML, web services,
barramento de serviço, registros de serviços e virtualização.
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Baseado nos indicadores do Quadro 15 e nas questões com menores
pontuações que o compuseram, verificam-se as seguintes necessidades para se
melhorar os níveis de maturidade nesta dimensão Aplicação:
1- Melhorar

a

confiabilidade

das aplicações de

negócio,

críticas,

da

organização.
2- Melhorar a medição de indicadores de Reuso de serviços e aumentar o
percentual do mesmo;
3- Melhorar a topologia da arquitetura das aplicações quanto às camadas de
apresentação, lógica de negócio e camada de dados.
4- Melhorar a representação da lógica de negócio com relação à organização
da aplicação.
5- Melhorar a forma como os recursos são alocados, a proporção de
mudanças e melhoria do time-to-market.
Outras ações poderão ser necessárias para que se possa melhorar este
quadro. Para isso, uma análise mais profunda de cada uma das questões
relacionadas a esta dimensão deve ser considerada. Todas as questões podem ser
encontradas, com suas respectivas respostas, no apêndice “A” deste documento.
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4.3.5 Indicadores de Maturidade da Dimensão Arquitetura
Quadro 16 - Indicadores de Maturidade da Dimensão Arquitetura
Dimensão Arquitetura - Indicadores de Maturidade
Os componentes de serviço são projetados usando os
métodos formais de SOA , princípios, padrões, frameworks,
ou técnicas.

Nível de Maturidade

Atributos de Maturidade

SILO
(Nível 1)
Arquitetura
Monolítica

Integrado
(Nível 2)
Arquitetura em
Camadas

Pontuação:
Questões de
Avaliação
(ISO 15504)

Questões de
Valor
Valor
Classific.
Classific.
Avaliação
%
%

Questão 01

L

Questão 07

P

30

Questão 01

L

70

Questão 02

P

50

Questão 05

P

20

Questão 06

P

30

Questão 07

P

30

Métodos e práticas s e limitam Questão 04
a integração entre aplicações Questão 08
ou sistemas .
Questão 09

P

50

P

40

N

10

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página

Pontuação:
Níveis de
Maturidade
(ISO 15504)
Classific.

70

Não há métodos ou práticas
de SOA aparentes.

Us o limitado de métodos e
práticas de SOA formais
podem s er observados.

Pontuação:
Atributos de
Maturidade
(ISO 15504)

P

50

P

40

P

P
P

33
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Quadro 16 - Indicadores de Maturidade da Dimensão Arquitetura
Dimensão Arquitetura - Indicadores de Maturidade
Os componentes de serviço são projetados usando os
métodos formais de SOA , princípios, padrões, frameworks,
ou técnicas.

Nível de Maturidade

Componentizado
(Nível 3)
Arquitertura em
Componentes

Serviços
(Nível 4)
SOA Emergente

Atributos de Maturidade

Pontuação:
Questões de
Avaliação
(ISO 15504)

Questões de
Valor
Valor
Classific.
Classific.
Avaliação
%
%

Questão 04
Métodos e práticas de SOA
Questão 05
formais são empregados por
Questão 06
vários grupos dentro da
Questão 07
empresa.
Questão 08

P

50

P

20

P

30

P

30

P

40

A organização tem uma
arquitetura empresarial
vagamente definido apoiada
por ferramentas e
governança limitadas.

Questão 09

N

10

Questão 10

P

20

Questão 11

N

10

Questão 04
Métodos e práticas de SOA
formais são empregados em
toda a empres a apoiada por Questão 05
um proces so de governança
formal.
Questão 06

P

50

P

20

P

30

Questão 01
Os aplicativos e serviços s ão
Questão 07
projetados usando princípios
Questão 08
e padrões SOA formais.
Questão 11

L

70

P

30

P

40

N

10

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página

Pontuação:
Atributos de
Maturidade
(ISO 15504)

P

Pontuação:
Níveis de
Maturidade
(ISO 15504)
Classific.

34

P
N

13

P

33

P
P

38
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Quadro 16 - Indicadores de Maturidade da Dimensão Arquitetura
Dimensão Arquitetura - Indicadores de Maturidade
Os componentes de serviço são projetados usando os
métodos formais de SOA , princípios, padrões, frameworks,
ou técnicas.

Nível de Maturidade

Atributos de Maturidade

Pontuação:
Questões de
Avaliação
(ISO 15504)

Questões de
Valor
Valor
Classific.
Classific.
Avaliação
%
%
Questão 07

P

30

Serviços Compostos
negócio suportados pelo us o Questão 08
(Nível 5)
de um método formal SOA e

P

40

arquiteturas de referência em Questão 09
toda a empres a.
Questão 11

N

10

N

10

Um modelo formal de
informações de negócios da
empresa está evoluindo.

Questão 02

P

50

Questão 10

P

20

Questão 01

L

70

Questão 03

N

10

Questão 04

P

50

Questão 05

P

20

Questão 06

P

30

Questão 09

N

10

Questão 02
Serviços informação de
negócios formais de em toda Questão 08
a empresa foram
Questão 10
desenvolvidos e implantados.
Questão 11

P

50

P

40

P

20

N

10

Estruturas e práticas de

SOA

Serviços
Virtualizados
(Nível 6)
SOA em GRID

Os componentes de s erviço
s ão projetados usando
métodos formais, práticas e
estruturas predefinidas que
promovam o reuso dos
ativos.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página

Pontuação:
Atributos de
Maturidade
(ISO 15504)

P

Pontuação:
Níveis de
Maturidade
(ISO 15504)
Classific.

23

P
P

35

P

32

P
P

30
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Quadro 16 - Indicadores de Maturidade da Dimensão Arquitetura
Dimensão Arquitetura - Indicadores de Maturidade
Os componentes de serviço são projetados usando os
métodos formais de SOA , princípios, padrões, frameworks,
ou técnicas.

Nível de Maturidade

Dinamicamente
Reconfiguráveis
(Nível 7)
Arquiterura
dinâmica e
configurável

Atributos de Maturidade

Pontuação:
Questões de
Avaliação
(ISO 15504)

Questões de
Valor
Valor
Classific.
Classific.
Avaliação
%
%
Questão 01

L

70

Questão 03

N

10

Questão 04

P

50

Questão 05

P

20

Questão 06

P

30

Questão 09

N

10

Serviços informação de
Questão 02
negócios formais da
empresa foram concebidos e Questão 08
implementados, para
incluirem tanto a empresa
Questão 10
quanto entidades de
relacionamento externo.
Questão 11

P

50

P

40

P

20

N

10

Os componentes de s erviço
s ão projetados usando os
métodos formais de SOA ,
princípios, padrões,
estruturas predefinidas, ou
técnicas.

Pontuação:
Atributos de
Maturidade
(ISO 15504)

P

Pontuação:
Níveis de
Maturidade
(ISO 15504)
Classific.

32

P
P

30

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.5.1 Considerações sobre a Dimensão Arquitetura
Baseados nos valores coletados nas entrevistas e extrapolados no quadro
acima (de acordo com o descrito no item 4.1), verificar-se que, para todos os níveis
analisados, a classificação ficou sempre no Nível “P”, significando, segundo a
classificação adotada, que os objetivos desta dimensão devem ser considerados
como: Parcialmente Alcançados.
Isto pode significar que os componentes de serviço ainda não são projetados
usando os métodos formais de SOA, princípios, padrões, frameworks, ou técnicas.
Baseado nos indicadores do Quadro 16 e nas questões com menores
pontuações que o compuseram, verificam-se as seguintes necessidades para se
melhorar os níveis de maturidade nesta dimensão, Arquitetura:
1- Criar métodos e práticas de SOA e divulgá-las;
2- Aprimorar a arquitetura empresarial e expandir governança;
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3- Ampliar os métodos formais dentre os vários grupos dentro da organização;
4- Eleger, formalizar e consolidar o uso de frameworks para desenvolvimento
da arquitetura SOA;
5- Melhorar documentação com relação às arquiteturas de referências
utilizadas.
Outras ações poderão ser necessárias para que se possa melhorar este
quadro. Para isso, uma análise mais profunda de cada uma das questões
relacionadas a esta dimensão deve ser considerada. Todas as questões podem ser
encontradas, com suas respectivas respostas, no apêndice “A” deste documento.
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4.3.6 Indicadores de Maturidade da Dimensão Informação
Quadro 17 - Indicadores de Maturidade da Dimensão Informação
Dimensão Informação - Indicadores de Maturidade
A arquitetura da informação suporta um modelo de dados
mestre que implementa um vocabulário comum de dados
de negócios.

Nível de Maturidade

SILO
(Nível 1)
Solução de dados
para aplicações
específicas.
Integrado
(Nível 2)
Linha de Negócio
ou especifico para
empresa

Atributos de Maturidade

Pontuação:
Questões de
Avaliação
(ISO 15504)

Questões de
Valor
Valor
Classific.
Classific.
Avaliação
%
%

Questão 01
As informações são
Questão 02
replicadas e redundantes.
Modelo conceitual de
Questão 03
informação da empres a está
Questão 04
ausente.

P

20

P

20

N

10

L

60

Questão 05

L

70

Questão 01

P

20

Questão 02

P

20

Questão 03

N

10

Questão 04

L

60

Questão 05

L

70

Questão 11

L

60

A informação é
compartilhada através de
algumas aplicações
utilizando Extração,
Transformação, Carga e
manipulação ou tecnologias
orientadas a mens agem.
Vocabulários dados iniciais
es tão começando a surgir.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página

Pontuação:
Atributos de
Maturidade
(ISO 15504)

Pontuação:
Níveis de
Maturidade
(ISO 15504)
Classific.

P

36

P

P

40

P
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Dimensão Informação - Indicadores de Maturidade
A arquitetura da informação suporta um modelo de dados
mestre que implementa um vocabulário comum de dados
de negócios.

Nível de Maturidade

Atributos de Maturidade

Pontuação:
Questões de
Avaliação
(ISO 15504)

Questões de
Valor
Valor
Classific.
Classific.
Avaliação
%
%
Questão 01

P

20

Questão 02
Vocabulários de dados de
negócios surgiram, mas s ão Questão 03
aplicações ou específicas do Questão 04
Modelos Canônicos
sistema.
Questão 05

P

20

N

10

L

60

L

70

Questão 06

N

0

Questão 08

P

20

Questão 13

N

0

Várias unidades de negócios Questão 05
es tão us ando relações de
meta-dados .
Questão 07

L

70

N

5

N

0

Componentizados
(Nível 3)

Modelos de informação de
negócios formais surgiram,
frequentemente acess ados
por meio de interfaces de
es quemas XML.

Serviços
(Nível 4)
A Inoformação
como um Serviço

Vocabulários de dados de
negócios são padronizados
dentro de uma unidade de
negócio ou área de
process o.

Questão 06

Dados de negócios podem
ser compartilhados dentro
Questão 08
de uma unidade de negócio
e com parceiros de negócios
de uma forma consistente.
Interfaces são definidas
Questão 13
us ando vocabulários e
mensagens comum.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página

Pontuação:
Atributos de
Maturidade
(ISO 15504)

P

Pontuação:
Níveis de
Maturidade
(ISO 15504)
Classific.

30

P
N

10

P

38

N

0

P
P

20

N
N

0

10
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Quadro 17 - Indicadores de Maturidade da Dimensão Informação
Dimensão Informação - Indicadores de Maturidade
A arquitetura da informação suporta um modelo de dados
mestre que implementa um vocabulário comum de dados
de negócios.

Nível de Maturidade

Atributos de Maturidade
Os s erviços de informação

Pontuação:
Questões de
Avaliação
(ISO 15504)

Questões de
Valor
Valor
Classific.
Classific.
Avaliação
%
%
Questão 07

N

5

Serviços Compostos es tão em vigor, as sim como
validação de dados, limpeza Questão 08
(Nível 5)

P

20

P

20

N

0

L

60

de dados, transformação de Questão 09
Dicionário de Dados dados , integração de dados
de parceiros , ou outros.
Questão 10
de Negócio e

Repositório

Serviços de dados mestre
es tão em vigor e s ão
utilizados em toda a
empresa.
Vocabulários de dados de
negócios são padronizados
para uso em toda a
empresa.

Serviços
Virtualizados
(Nível 6)
Serviços de
Informação
Virtualizados

Questão 11
Questão 12

N

0

Questão 13

N

0

N

5

P

20

P

20

N

0

L

60

N

0

N

0

Vocabulários de dados de
Questão 07
negócios podem s er
expandidos e aprimorados
conforme neces sário para
Questão 08
suportar novos s erviços,
parceiros externos e
reconfiguração de process os
Questão 09
de negócios .
Um registro com metadados Questão 10
é us ado para gerenciar os
Questão 11
ativos de s erviço corporativo. Questão 12
Um modelo form al de
informações de negócios
para toda a empresa tem
sido des envolvido e
implantado.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página

Pontuação:
Atributos de
Maturidade
(ISO 15504)

Questão 13

N

11

P

30

N

0

N

15

Pontuação:
Níveis de
Maturidade
(ISO 15504)
Classific.

N

N
P

20

N

0
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Quadro 17 - Indicadores de Maturidade da Dimensão Informação
Dimensão Informação - Indicadores de Maturidade
A arquitetura da informação suporta um modelo de dados
mestre que implementa um vocabulário comum de dados
de negócios.

Nível de Maturidade

Dinamicamente
Configuráveis
(Nível 7)
Vocabulário de
dados, Semântico.

Atributos de Maturidade

Pontuação:
Questões de
Avaliação
(ISO 15504)

Questões de
Valor
Valor
Classific.
Classific.
Avaliação
%
%
Questão 01

P

20

Questão 02

P

20

Questão 03

N

10

Questão 04

L

60

Questão 05

L

70

Questão 06

N

0

Questão 07

N

5

Questão 08

P

20

Questão 09

P

20

Questão 08

P

20

Questão 09

P

20

Questão 10

N

0

Questão 11

P

60

Questão 12

N

0

Um modelo form al de
informação de negócios da
empresa foi concebido e
implementado, ele inclui
Questão 13
tanto entidades de
relacionamento externo da
empresa quanto entidades
externas de relacionamento.

N

0

Vocabulários de dados de
negócios podem s er
facilmente expandidos e
aprimorados conforme
neces sário para suportar
novos serviços, parceiros
externos e reconfiguração de
process os de negócios.

Dados de negócio é definido
us ando construções de web
semântica, ou ontologias
(por exemplo, UN/CEFACT
Core Components, ISO
11179 ).

Pontuação:
Atributos de
Maturidade
(ISO 15504)

P

25

P

20

N

0

Pontuação:
Níveis de
Maturidade
(ISO 15504)
Classific.

N

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.6.1 Considerações sobre a Dimensão Informação
Baseados nos valores coletados nas entrevistas e extrapolados no quadro
acima (de acordo com o descrito no item 4.1), verificar-se que, para todos os níveis
analisados, a classificação ficou sempre no Nível “P”, ou abaixo, significando,
segundo a classificação adotada, que os objetivos desta dimensão devem ser
considerados como: Parcialmente Alcançados.
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Isto pode significar que a arquitetura da informação não está preparada para
suportar um modelo de dados mestre que implementa um vocabulário comum de
dados de negócios.
Baseado nos indicadores do Quadro 17 e nas questões com menores
pontuações que o compuseram, verificam-se as seguintes necessidades para se
melhorar os níveis de maturidade nesta dimensão, Informação:
1- Eliminar possíveis redundâncias de informação. Ciar um modelo conceitual
da informação, da organização.
2- Padronização de vocabulário de dados dentro das unidades de negócio e
áreas de processo.
3- Aumentar a relação de conversão entre os diferentes modelos de dados.
4- Criar mecanismo de busca de objetos globais que possa executar a pesquisa
baseado nas características do objeto.
5- Desenvolver um Modelo de Informação de Negócio para padronizar dados e
mensagens através da organização.
Outras ações poderão ser necessárias para que se possa melhorar este
quadro. Para isso, uma análise mais profunda de cada uma das questões
relacionadas a esta dimensão deve ser considerada. Todas as questões podem ser
encontradas, com suas respectivas respostas, no apêndice “A” deste documento.
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4.3.7 Indicadores de Maturidade da Dimensão Infraestrutura e Gerenciamento
Quadro 18 - Indicadores de Maturidade da Dimensão Infraestrutura e Gerenciamento

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página

117
Quadro 18 - Indicadores de Maturidade da Dimensão Infraestrutura e Gerenciamento
Dimensão Infraestrutura e Gerenciamento - Indicadores de Maturidade
A infraestrutura de TI suporta os requisitos funcionais e
não funcionais, a necessidades operacionais e os SLAs
necessários para operar um ambiente SOA .

Nível de Maturidade

Componentizado
(Nível 3)
Infraestrutura
Comum e
Reutilizável

Atributos de Maturidade

Ambiente de opeações apoia
a implantação do serviço em
toda a empresa. As
identidades de usuários
Projetos Baseados distribuídos em todos os
em Ambientes SOA departamentos e
oraganizaçoes da empresa e
seus limites podem s er
administrados e
gerenciados..

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página

Pontuação:
Atributos de
Maturidade
(ISO 15504)

Questões de
Valor
Valor
Classific.
Classific.
Avaliação
%
%

Questão 01
Os process os para
gerenciamento de serviços e Questão 03
segurança foram publicadas
Questão 04
e es tão em uso para a
unidade de negócio ou
Questão 05
empres a.
Questão 12

Serviços
(Nível 4)

Pontuação:
Questões de
Avaliação
(ISO 15504)

N

10

N

0

N

0

P

30

P

30

Questão 03

N

0

Questão 04

N

0

Questão 05

P

30

Questão 06

L

80

Questão 11

P

30

Questão 12

P

30

Pontuação:
Níveis de
Maturidade
(ISO 15504)
Classific.

N

14

N

P

28

P
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Quadro 18 - Indicadores de Maturidade da Dimensão Infraestrutura e Gerenciamento
Dimensão Infraestrutura e Gerenciamento - Indicadores de Maturidade
A infraestrutura de TI suporta os requisitos funcionais e
não funcionais, a necessidades operacionais e os SLAs
necessários para operar um ambiente SOA .

Nível de Maturidade

Atributos de Maturidade

Pontuação:
Questões de
Avaliação
(ISO 15504)

Questões de
Valor
Valor
Classific.
Classific.
Avaliação
%
%
Questão 02

P

Serviços Compostos
O gerenciamento de s erviços Questão 03
(Nível 5)
Ambiente Comum
de SOA

Serviços
Virtualizados
(Nível 6)

N

0

P

30

P

30

Questão 12

P

30

Questão 04

N

0

Questão 01

N

10

Questão 02

P

50

Questão 03

N

0

Questão 05

P

30

Ambiente de SOA
Sensitivo e
Responsivo

Questão 06

L

80

Questão 07

L

80

Questão 05

P

30

Questão 07

L

80

Questão 08

L

80

Questão 09

P

20

Serviços como recursos
podem ser virtualizados de
tal maneira que uma
instância pode s er
implantada em vários
ambientes de execução.
Serviço de monitoramento e
gerenciamento de
desempenho suportam a
implantação de novos
serviços.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página

Pontuação:
Níveis de
Maturidade
(ISO 15504)
Classific.

50

suporta qualidade de serviço Questão 05
e aplicações compostas.
Questão 11
As políticas de segurança
são gerenciadas e
executadas .

Pontuação:
Atributos de
Maturidade
(ISO 15504)

P

28

N
N

0

P

42

P
L

53

119
Quadro 18 - Indicadores de Maturidade da Dimensão Infraestrutura e Gerenciamento
Dimensão Infraestrutura e Gerenciamento - Indicadores de Maturidade
A infraestrutura de TI suporta os requisitos funcionais e
não funcionais, a necessidades operacionais e os SLAs
necessários para operar um ambiente SOA .

Nível de Maturidade

Atributos de Maturidade

Pontuação:
Questões de
Avaliação
(ISO 15504)

Questões de
Classific. Valor Classific. Valor
Avaliação

Questão 02
Trilhas de gerenciamento de
serviços e predições de
Questão 03
mudança de serviçõs são
neces sários para otimizar a Questão 08
qualidade do s erviço.
Questão 09
Contexto Conciente

P

50

N

0

L

80

P

20

Questão 03

L

0

Questão 04

L

0

Questão 11

P

30

Questão 12

P

30

Políticas de segurança de
Serviços são dinâmicos e
Questão 04
gerenciadas em tempo real.

L

0

Dinamicamente
Configuráveis
(Nível 7)

Baseado em
Os serviços podem ser
Eventos e Respostas

reutsados de maneiras
novas e dinâmicas sem
afetar negativamente a
qualidade de s erviços dos
serviçoes existentes .

Pontuação:
Atributos de
Maturidade
(ISO 15504)

P

Pontuação:
Níveis de
Maturidade
(ISO 15504)
Classific.

38

P
N

15

N

0

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.7.1 Considerações sobre a Dimensão Infraestrutura e Gerenciamento
Baseados nos valores coletados nas entrevistas e extrapolados no quadro
acima (de acordo com o descrito no item 4.1), verifica-se que, para todos os níveis
analisados, a classificação ficou, em sua maioria no Nível “P”, significando, segundo
a classificação adotada, que os objetivos desta dimensão devem ser considerados
como: Parcialmente Alcançados.
Isto pode significar que a infraestrutura de TI não está preparada para suportar
os requisitos e SLAs não-funcionais e operacionais necessários para operar um
ambiente SOA.
Baseado nos indicadores do Quadro 18 e nas questões com menores
pontuações que o compuseram, verificam-se as seguintes necessidades para se
melhorar os níveis de maturidade nesta dimensão, Infraestrutura e Gerenciamento:
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1- Facilitar a expansão e o aprimoramento do vocabulário de dados de negócio
para suportar novos serviços, parceiros externos e processos de negócio;
2- Aprimorar o gerenciamento e a segurança dos serviços;
3- Definir e medir SLAs em torno da qualidade dos serviços;
4- Adotar ferramentas específicas para o gerenciamento das configurações;
5- Definir SLAs em torno da segurança e sigilo. Medir e monitorar para este fim.
Outras ações poderão ser necessárias para que se possa melhorar este
quadro. Para isso, uma análise mais profunda de cada uma das questões
relacionadas a esta dimensão deve ser considerada. Todas as questões podem ser
encontradas, com suas respectivas respostas, no apêndice “A” deste documento.
4.4 Análise dos Resultados
Neste item, podemos ver em um único quadro (Quadro 19), o nível de
maturidade em que encontra cada uma das dimensões analisadas na seção anterior.
Estes níveis de maturidade foram atribuídos a estas dimensões baseados nas
análises feitas a partir das questões respondidas pelo comitê CAMSOA (apêndice “A”)
e, também, das análises feitas a partir dos quadros de Indicadores de Maturidade da
seção 4.1.
Quadro 19 – Resumo dos Indicadores de Maturidade por Dimensões
Níveis
Dimensões
Negócio
Governança e Organização
Métodos
Aplicação
Arquitetura
Informação
Infraestrutura e Gerenciamento

1-Silo 2-Integrado 3-Componentizado 4-Serviços

P
P
P
L
P
P
P

P
N
P
L
P
P
P

P
N
P
L
P
P
N

P
N
P
L
P
P
P

7-Serviços
5-Serviços 6-Serviços
Dinamicamente
Compostos Virtualizados
Configuráveis

P
N
P
L
P
N
N

P
N
P
L
P
N
P

N
N
P
L
P
N
P

Fonte: Elaborado pelo autor

Como se verificou, em cada uma das avaliações individuais feitas para cada
dimensão, a organização como um todo, está em um nível bastante incipiente em
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relação à implementação da arquitetura SOA. O quadro 19 apresenta um
mapeamento de como se distribui o grau de expertise, em relação à maturidade SOA,
da organização sendo pesquisada.
Uma informação que fica evidente, observando-se o quadro 19, é que o melhor
nível de maturidade desta organização se encontra na dimensão Aplicação e o pior
nível de maturidade se encontra na dimensão Governança e Organização. Outra
evidência se destaca, ao se observar que, todas as dimensões analisadas
apresentam, no nível 1-Silo, uma classificação, pelo menos, Parcialmente Alcançada.
Baseadas nestas informações, aqui evidenciadas por meio do quadro 19, e
com base nas informações fornecidas pela NBR ISO/IEC 16680 (2012), conclui-se
que a melhor estratégia a ser tomada neste momento seria tentar alavancar o nível de
cada uma das dimensões para, pelo menos, o nível 2-Integrado. Lembrando que,
para se considerar um nível de maturidade com Alcançado é necessário que todas as
suas dimensões estejam, pelo menos, com a classificação “L”, Largamente
Alcançada, na escala proposta.
Para a norma ISO/IEC 16680 (2012), a organização que migrar do nível de
maturidade Silo para o nível de maturidade Integrado irá reduzir significativamente o
custo operacional e de manutenção. Estas reduções de custos são realizadas através
da redução de processos de entrada de dados redundantes e laboriosos, reduzindo
os ciclos em lote para transformar e transferir os dados de um sistema para outro. A
partir desta transição, de Silo para Integrado, os dados estarão disponíveis em uma
base em tempo real, com entrega confiável de dados e conversão automatizada de
formato dados para os sistemas de integração. A transformação de programação
estruturada para programação orientada a objetos também alavanca a reutilização do
código e ajudam na reutilização e redução da complexidade de manutenção de
software, uma vez que este se torna mais modular. O código modular aumenta a
legibilidade do código, reduzindo assim o tempo de manutenção.
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Para que se alcance este objetivo, os esforços deverão ser direcionados na
melhoria dos Atributos de Maturidade com menores níveis de classificação, de cada
dimensão. Para isto, basta se concentrar nas questões que os compõem e
apresentam, por sua vez, baixos níveis de classificação.
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5 CONCLUSÃO
5.1 Resumo
Uma das motivações deste estudo foi validar se o modelo de dados proposto
pela norma ISO/IEC 16680 (2012) se apresenta como uma solução prática de
medição de maturidade em SOA a ser aplicada nas organizações.
Para tanto, este estudo se propôs a apresentar uma maneira de aplicar os
conceitos descritos na norma em questão e, a partir disto, chegar a uma conclusão de
nível de maturidade SOA na qual se encontra a organização analisada.
Para embasar este trabalho, foram apresentados conceitos de medição de
maturidade, e mais especificamente, conceitos de maturidade em SOA. Estes
conceitos foram apresentados levando em consideração modelos acadêmicos e
modelos de empresas conceituadas que atuam no mercado oferendo soluções em
arquiteturas SOA e medição de maturidade.
Também foi apresentado, em detalhes, o modelo que seria avaliado durante o
estudo da aplicação de medição de maturidade. Este modelo é o modelo proposto
pela norma ISO/IEC 16680 (2012).
As medições foram feitas usando o roteiro a seguir, descrito no item 3.3
Detalhamento do roteiro para aplicação da Norma, da seção 3.
 Foi medido o grau de conformidade dos Atributos de Maturidade (citados na norma)
de cada Dimensão, objetivando, assim, atribuir um nível de maturidade para cada
Indicador de Maturidade relacionado à Dimensão sendo analisada.
 Cada Atributo de Maturidade relacionado à sua Dimensão foi medido levando em
consideração as questões que os definem. Estas questões podem ser consultadas
no apêndice “A”.
 As questões foram adaptadas para que passassem a ter característica de
mensurabilidade quantitativa. Esta adaptação teve sempre o cuidado de não
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deturpar o sentido original da questão e, também, de não se desviar do motivo
principal da mesma que é, sempre, avaliar um determinado Atributo de Maturidade.
 Depois que estas questões foram devidamente adaptadas, as mesmas foram
submetidas a um comitê denominado Comitê de Análise de Maturidade em SOA
(CAMSOA).
 Este comitê, por sua vez, respondeu a todas as questões fornecidas pela norma,
dando assim subsídios para que as devidas classificações fossem atribuídas aos
Atributos de Maturidade.
 Foi utilizada a classificação fornecida pela norma NBR-15504-2: Tecnologia da
informação - Avaliação de processo - Parte 2 de 2008, que propõe uma
classificação baseada em ranges de satisfação de conformidade, conforme segue:
 N (Not achieved) ou não atendido:
 Grau de satisfação de 0% a 15% - há pouca ou nenhuma evidência de
que o atributo foi satisfeito
 P (Partially achieved) ou parcialmente atendido:
 Grau de satisfação de 16% a 50% - há evidências de uma prática
sistemática no sentido da satisfação do atributo. Entretanto alguns
aspectos do atendimento podem ser imprevisíveis.
 L (Largely achieved) ou largamente atendido:
 Grau de satisfação de 51% a 85% - há evidências de uma prática
sistemática no sentido da satisfação do atributo. Alguns pontos fracos
relacionados ao atributo podem ser encontrados.
 F (Fully achieved) ou totalmente atendido:
 Grau de satisfação de 86% a 100% - há evidências de uma prática
sistemática no sentido da satisfação do atributo. Não há pontos fracos
relevantes associados ao atributo.
 Depois de classificadas segundo a norma NBR-15504-2 (2008), os dados foram
diagramados em tabelas próprias e, com isso, pode-se chegar ao nível de
maturidade de cada uma das dimensões sugeridas pela norma ISO/IEC 16680
(2012).
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 Para finalizar, o resultado final das medições de maturidade de todas as
Dimensões foi apresentado em uma única tabela.
 Com base nesta tabela foi possível analisar qual seria a melhor estratégia para se
tentar melhorar os níveis encontrados.
 Foi apresentado um plano de ação, embora este não fosse o objetivo principal da
pesquisa, sugerindo onde concentrar esforços para a melhoria dos níveis de
maturidade, baseado nos benefícios sugeridos pela norma ISO/IEC 16680 (2012).

5.2 Análise geral e contribuições
De um modo geral aplicação da norma ISO/IEC 16680 (2012) para a avaliação
de maturidade SOA na organização escolhida, obteve o resultado esperado podendose afirmar que a questão formulada no início do estudo pode ser respondida da
seguinte maneira:
Questão: A norma NBR ISO/IEC 16680 (2012), quando apresentada como uma
solução prática de medição de maturidade em SOA a ser aplicada nas organizações
do mercado, se apresenta com uma solução viável?
Resposta: Sim, a norma atende bem ao propósito de medição de maturidade
em SOA à qual se propõe. Por apresentar os benefícios ao se mover para níveis mais
altos de maturidade, na busca da excelência e, juntamente com os resultados obtidos
nas medições, pode-se elaborar uma estratégia de tal maneira que, ao se decidir por
este avanço, possam-se concentrar os esforços e recursos onde haverá maiores
retornos (redução de custo e manutenção, melhor desempenho, aumento de
produtividade) para a organização.
O autor deste estudo recomenda que, para que se façam as medições, seja
desenvolvido um roteiro detalhado para aplicação da norma, que neste estudo pode
ser vista na seção 3.3 Detalhamento do roteiro para aplicação da Norma.

126

Quanto às questões apresentadas na norma, também é aconselhável, segundo
este autor, que as mesmas sejam adequadas para que suas respostas possam ser
mensuradas quantitativamente.
O estudo revelou que a utilização da norma NBR-15504-2 (2008) pode ser um
fator importante no momento de se delinear objetivos de melhoria de nível para a
organização como um todo, pois, baseados nos ranges sugeridos pela norma, fica
bastante evidente em que “momento” se atingiu determinada classificação. Tomando
como premissa que um determinado Atributo de Maturidade teve seus objetivos
atingidos a partir do momento que recebe o nível “L” da medição adotada, pode-se
trabalhar com as Questões que o definem de forma que as mesmas sejam
melhoradas

até

que

se

atinja

o

objetivo

desejado

para

este

indicador.

Consequentemente, a Dimensão na qual aquele Atributo de Maturidade se encontra,
também, receberá os benefícios destes avanços de nível. Repetindo este ciclo para
todos os conjuntos, Questões, Indicadores de Maturidade e Dimensão, consegue-se
perceber o momento exato no qual o objetivo previamente traçado para a
organização, com relação ao nível de maturidade almejado, foi atingido.
Outra percepção conseguida por meio deste estudo foi com relação à forma de
se coletar os dados. Fazendo uso de um comitê formado por pessoas de vários
departamentos envolvidos direta ou indiretamente com a iniciativa de implantação
SOA, mostrou-se bastante eficaz, pois eximiu o autor de ter concluir, ele próprio, qual
seria o real valor de uma determinada resposta, no momento da classificação. Este
papel ficou para o comitê que somente devolvia o relatório com as questões
respondidas depois de chegarem a um consenso com relação ao seu percentual de
conformidade em relação à iniciativa SOA em andamento. No entanto, um grupo tão
heterogêneo como o que foi formado para este comitê apresenta uma dificuldade no
que se refere à disponibilidade dos membros para se reunirem com a frequência
necessária. Neste estudo isto foi contornado, muitas vezes, abordando os elementos
do grupo individualmente para que os mesmos pudessem responder às questões, e
deixando para o momento em que todos estavam reunidos, apenas a discussão sobre
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qual seria o valor consensual para as respostas dadas por eles mesmos em um
momento anterior.
Quanto à diagramação e os quadros utilizados para demonstração dos
resultados, percebeu-se que, com eles, os resultados ficaram bastante evidenciados e
fáceis de serem interpretados. O quadro final (Quadro 19 – Resumo dos Indicadores
de Maturidade por Dimensões), mais especificamente, se mostrou de grande ajuda
para demonstrar uma visão geral da situação da organização em relação às
dimensões analisadas. A partir deste quadro, fica fácil defender um plano de ação e,
até mesmo conseguir recursos para se aplicar este plano.
Concluindo, desde que as questões fornecidas pela norma, que é a menor
granularidade deste estudo, sejam respondidas com honestidade, pode-se confiar no
resultado final apresentado pelo método deste estudo. Ou seja, desde que partamos
do que a norma nos fornece e, apenas com os critérios e as diagramações aqui
apresentados, podemos chegar a um diagnóstico realmente realista do nível de
maturidade SOA no qual a organização analisada se encontra. Simplicidade!
A principal contribuição deste estudo foi apresentação do uso prático na
aplicação de uma medição de maturidade em SOA baseado no modelo proposto pela
norma ISO/IEC 16680 (2012), em um ambiente real. Com base neste estudo, outras
empresas poderão fazer suas medições de maturidade em SOA usando a mesma
norma e um roteiro previamente testado.
O resultado da pesquisa serve de insumo para que outros pesquisadores
possam aprimorar outros modelos de medição de maturidade. Inclusive baseando-se
na forma de coleta aqui apresentada e, também, considerar o uso da forma de
classificação baseada na norma NBR-15504-2 (2008) utilizada neste estudo.
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5.3 Sugestões para futuras pesquisas
Este estudo apresenta algumas limitações por ter sido conduzido baseado
integralmente nas questões fornecidas pela norma ISO/IEC 16680 (2012). Além de ter
sido desenvolvido em um cenário de negócio bastante específico.
Sendo assim, como sugestões de trabalhos futuros, podem ser citados:
 A apresentação de outras formas de transformação das questões de
respostas qualitativas, desta norma específica, em quantitativas;
 A utilização do modelo proposto, em outros cenários, estendendo as
questões e indicadores apresentados pela norma ISO/IEC 16680 (2012);
 Automatização do processo de classificação dos dados coletados;
 Estudo e análise do custo e dos benefícios da aplicação deste modelo
em uma organização;
 Criação de aplicativos que, dinamicamente, possam medir qualidade em
iniciativas de implantação SOA, adaptados a cenários de estudo
diversos.
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APÊNDICE A - ROTEIRO DAS QUESTÕES E TÓPICOS A SEREM OBSERVADOS
NAS ENTREVISTAS
A seguir, o roteiro contendo as questões das entrevistas, suas devidas
adequações, as respostas fornecidas pelo CAMSOA, além das classificações das
mesmas. As questões são apresentadas por Dimensão conforme visto no cap. 3.
01. Questões de Maturidade da Dimensão Negócio.
Quadro 20 - Dimensão Negócio - Questões de maturidade

Dimensão Negócio - Questões de maturidade
Questão 01

Avaliação ISO 15504

What are the major business drivers for this initiative?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Qual o grau de comprometimento desta iniciativa, com relação às
diretivas de negócio?
Existe uma iniciativa de negócio que respalda esta inciativa de
implementação (SOA)?

20

Resposta:
Esta iniciativa é bastante comprometida em representar os desejos do negócio, mas é limitada à
TI, sendo que nem uma pessoa de negócio tem o real entendimento do que é uma arquitetura
SOA e quais os benefícios desta arquitetura para a organização.

Dimensão Negócio - Questões de maturidade
Questão 02
What is the business vision and goals, and how are these related
to what IT is currently doing?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Existe um objetivo de Negócio a ser alcançado com esta inciativa?
Qual a relação direta destes objetivos com o que se está
desenvolvendo no momento?

20

Resposta:
Os objetivos de negócio estão fortemente acoplados à entrega de projetos, sendo que, por este
motivo, nem sempre são construídos serviços com uma visão corporativa e um bom índice de
reusabilidade.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Quadro 20 - Dimensão Negócio - Questões de maturidade

Dimensão Negócio - Questões de maturidade
Questão 03
Is your current Business Process Architecture formally defined,
documented, and governed?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Qual o percentual de Definição, Documentação e Governança de sua
Arquitetura de Processos de Negócio?

30

Resposta:
Os projetos que atendem ao negócio são documentados e armazenados em ferramentas próprias,
possuindo um bom nível de gerenciamento, no entanto, estes não são expostos para toda empresa
e, muitas vezes, nem mesmo são implantados deixando, assim, dúvidas sobre sua aplicabilidade.

Dimensão Negócio - Questões de maturidade
Questão 04

Avaliação ISO 15504

Is your Business Process Architecture complete and up-to-date?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Quão Completo e Atualizado está sua Arquitetura de Processos de

20

Negócios?

Resposta:
Apenas os principais projetos de negócio são documentados e, mesmo assim, não são
frequentemente atualizados. Muitos deles, por não serem aplicados, não deixam claro qual seria sua
aderência com relação à realidade da organização.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Quadro 20 - Dimensão Negócio - Questões de maturidade

Dimensão Negócio - Questões de maturidade
Questão 05
How are metrics for return-on-investment measured in Business
Process Management (BPM)?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Existem métricas de medição para avaliar o ROI estão mplementada
em BPM?
Como estas são medidas no BPM.

0

Resposta:
No momento, não existe nenhuma ferramenta de BPM, na organização.

Dimensão Negócio - Questões de maturidade
Questão 06

Avaliação ISO 15504

How agile are your current business processes?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Quão ágeis são seus processos de negócios correntes?

5

Resposta:
Os projetos não são aplicados no dia-a-dia da organização, portanto não é possível verificar se
existem lacunas a serem melhoradas. Não existe uma medição.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Quadro 20 - Dimensão Negócio - Questões de maturidade

Dimensão Negócio - Questões de maturidade
Questão 07

Avaliação ISO 15504

What are the current funding practices?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Quais são as práticas de financiamento atuais?
Quão eficaz,você diria, que esta prática se apresenta?

100

Resposta:
Não existe financiamento externo, todos os projetos são custeados pela instituição.
Isso faz com que a instituição tenha maior autonomia na priorização de projetos.

Dimensão Negócio - Questões de maturidade
Questão 08

Avaliação ISO 15504

What is the current cost model?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Existe um Modelo de Custo Corrente?
Qual é o modelo de custo atual?
Qual a eficácia deste plano.

20

Resposta:
Existe um PELP (Plano Estratégico a Longo Prazo).
Não está totalmente consolidado. A empresa está se adequando às necessidades de mercado e
este plano tem sido alterado algumas vezes nestes últimos meses.
-Existe um PDI (Plano diretor de Informática) anual e, dentro deste, deve-se distribuir todos os
projetos com suas devidas priorizações e custos intrínsecos.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Quadro 20 - Dimensão Negócio - Questões de maturidade

Dimensão Negócio - Questões de maturidade
Questão 09

Avaliação ISO 15504

Who owns the portfolio of processes, applications, and services?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Existe um portfólio de Processos, Aplicações e Serviços?
Quem é o responsável por ele?
Qual o grau de abrangência deste modelo?

15

Resposta:
Neste momento, não existe um catálogo de serviços na organização.

Dimensão Negócio - Questões de maturidade
Questão 10
Do you have a cost model to charge service consumers for the
use of the service?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Existe um modelo de custo para cobrar dos consumidores de serviços
com relação ao seu uso?
Qual o grau de implementação deste modelo?

0

Resposta:
Não existe uma definição de custos específicos para serviços, eles são atualmente encarados partes
de um projeto específico.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Quadro 20 - Dimensão Negócio - Questões de maturidade

Dimensão Negócio - Questões de maturidade
Questão 11
How do you currently define the total cost of ownership (including
software, hardware, and future maintenance)?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Existe, atualmente, uma forma de definir o custo total de propriedade
(incluindo software, hardware e manutenção futura)?

60

Resposta:
Existe uma forma de se definir custos de propriedade, porém, esta forma está mais voltada aos
custos de Hardware e Licenças de softwares.

Dimensão Negócio - Questões de maturidade
Questão 12
What level of partnership exists between the business
stakeholders and the IT stakeholders?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Qual o nível de parceria existente entre as partes interessadas no
negócio e as partes interessadas de TI?

20

Resposta:
O nível de parceria é baixo, a área de negócio acaba reusando muitos serviços, mesmo sem saber
disso, mas não são comprometidos na criação de serviços realmente corporativos.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Quadro 20 - Dimensão Negócio - Questões de maturidade

Dimensão Negócio - Questões de maturidade
Questão 13

Avaliação ISO 15504

How are business service levels measured currently?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Existe uma forma de se medir os níveis de serviços de negócio?
Qual a proporção dos mesmos é medida?

0

Resposta:
Não existe medição.

Dimensão Negócio - Questões de maturidade
Questão 14
What is the current practice to transform business SLAs into IT
SLAs?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Existe uma prática corrente para se transformar SLAs de negócio em
SLAs na área de TI?

50

Resposta:
Não existe uma definição clara sobre esta transformação, existem SLAs de Negócio, existem SLAs
de serviços, sabe-se que determinados serviços existem para atender determinados negócios,
porém, esta associação não está formalizada, não está documentada e, também, não existe uma
divulgação da mesma.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Quadro 20 - Dimensão Negócio - Questões de maturidade

Dimensão Negócio - Questões de maturidade
Questão 15

Avaliação ISO 15504

Do you have a formal enterprise architecture?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Existe um a uma Arquitetura Corporativa, formal?
Quão abrangente é esta arquitetura?

50

Resposta:
Existem documentos de arquitetura de referência para a construção de novos projetos, mas os
sistemas legados ainda são a maior parte de todo o desenvolvimento e acabam não seguinto esta
arquitetura corporativa.

Dimensão Negócio - Questões de maturidade
Questão 16

Avaliação ISO 15504

Do you have formal governance of your enterprise architecture?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Existe uma governança formal da Arquitetura Corporativa?
Quanto ela é, realmente, aplicada?

Resposta:
Não existe uma governança de arquitetura.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Quadro 20 - Dimensão Negócio - Questões de maturidade

Dimensão Negócio - Questões de maturidade
Questão 17
Do you have multiple lines of business? Do they need to have
their own business processes?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Você tem linhas de negócios múltiplas? Eles necessitam de seus
próprios processos de negócios?
Qual o grau de balanceamento entre as linhas de negócio e os
processos de negócio?

0

Resposta:
Não existe uma definição clara sobre os processos de negócio e quão eles realmente representam
o negócio da empresa.

Dimensão Negócio - Questões de maturidade
Questão 18
Do your lines of business use a common information model? Is
the data shared or replicated?

Avaliação ISO 15504
N P L

F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Existe um modelo de informações comum das linhas de negócio da
empresa?
Quanto isto é compartilhado?

45

Resposta:
Existem modelos de informação que definem algumas funcionalidades das áreas do negócio, porém
estas informações não são divulgadas o suficiente para municiar, por exemplo, os arquitetos de
soluções. Desta forma existe retrabalho, sempre há necessidade de se levantar regras de negócio
para determinados fins como, por exemplo, a construção de um serviço corporativo.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Quadro 20 - Dimensão Negócio - Questões de maturidade

Dimensão Negócio - Questões de maturidade
Questão 19
Do your lines of business share customers, suppliers, or
partners?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Existe um compartilhamento de suas linhas de negócio com seus
Clientes, Fornecedores e Parceiros?
Quanto?

45

Resposta:
Sempre que se necessita implantar um novo sistema, atender um novo fornecedor/cliente, existe
uma colaboração entre os analistas, porém, esta colaboração sempre começa com se fosse a
primeira vez que se está disponibilizando uma informação, não existe uma
padronização/documentação. É totalmente dependente de pessoas conhecedoras do negócio em
questão.

Fonte: Elaborado pelo autor
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02. Questões de Maturidade da Dimensão Organização e Governança
Quadro 21 - Dimensão Organização e Governança - Questões de maturidade

Dimensão Organização e Governança - Questões de Maturidade
Questão 01

Avaliação ISO 15504

What types of skills are common in your IT staff?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Quão preparadas estão as pessoas que compõem as equipes de TI, em
relação ao conhecimento de SOA?

20

Resposta:
O time de TI possui poucos aderentes à metodologia SOA, não existe um treinamento e nem uma
pretensão de expandir este conhecimento para todos os profissionais.

Dimensão Organização e Governança - Questões de Maturidade
Questão 02

Avaliação ISO 15504

How does IT governance relate to your SOA?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Qual o nível de interação entre a governança de TI e SOA?

0

Resposta:
Não existe qualquer tipo de vínculo da governança com os objetivos de uma implantação SOA.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Quadro 21 - Dimensão Organização e Governança - Questões de maturidade

Dimensão Organização e Governança - Questões de Maturidade
Questão 03
How is the IT governance related or aligned with the SOA,
enterprise architecture, and the organization’s governance?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Quanto a governança de TI está relacionada ou alinhada com SOA,
Arquitetura corporativa e a governança da organização?

10

Resposta:
A governança de TI não possui qualquer de participação em SOA ou arquitetura corporativa, mas
controla alguns iten corporativos através de números de chamada, incidentes ocorridos e raliza
reuniões de gerenciamento de mudança para atender impactos na produção.

Dimensão Organização e Governança - Questões de Maturidade
Questão 04
Do SOA governance processes exist, are they documented, and, if
so, are they used for services at design time and run time?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Existe uma governança de processos? Quanto a mesma é usada pelos
serviços em tempo de projeto e execução, e quanto ela está
documentada?

10

Resposta:
Existe uma área de processos que documenta os principais processos de negócio, porém essa
documentação é utilizada pelo time de TI para auxilia na construção de sistemas nem em tempo de
desenho, nem em tempo de execução.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Quadro 21 - Dimensão Organização e Governança - Questões de maturidade

Dimensão Organização e Governança - Questões de Maturidade
Questão 05
Is the interaction between organizations involved in the SOA
process defined with clear roles and responsibilities?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Quão claro são as definições dos papeis e responsabilidades das
interações entre os departamentos envolvidos no processo SOA.

5

Resposta:
Existe uma fraca documentação do processo SOA na empresa, sendo que as áreas não têm muita
noção sobre quais são seus papeis e responsabilidades.

Dimensão Organização e Governança - Questões de Maturidade
Questão 06

Avaliação ISO 15504

What are the governance functionalities and responsibilities?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Quais são as funcionalidades e responsabilidades da governança e qual
eficácia das mesmas?

0

Resposta:
Não existe uma área de governança SOA e a área corporativa não possui participação do processo.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Quadro 21 - Dimensão Organização e Governança - Questões de maturidade

Dimensão Organização e Governança - Questões de Maturidade
Questão 07

Avaliação ISO 15504

How would you describe your IT cost model?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Como você descreveria o seu modelo de custos de TI?
Em que grau este representa a realidade atual da empresa?

30

Resposta:
No começo do ano elegem-se projetos que a empresa entende serem importantes e que devem ser
implantados ao longo do ano. Cada projeto possui um cronograma com budget, prazo e requisitos.
Este processo é ruim, pois, caso uma boa ideia surja ao longo do ano, ela deve aguardar o ano
seguinte. Isso deixa a TI com um Time-to-Market lento perante os concorrentes, com um custo muito
alto, baixo desempenho e baixa qualidade.

Dimensão Organização e Governança - Questões de Maturidade
Questão 08

Avaliação ISO 15504

What type of SOA training is available in your IT organization?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Com que frequência são ministrados treinamentos de SOA para o
departamento de TI?
Quais?

Resposta:
Nenhum tipo de treinamento SOA é ministrado.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Dimensão Organização e Governança - Questões de Maturidade
Questão 09
What is the relationship between the organization’s development
team and the infrastructure team?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Qual é o grau de interação entre a equipe de desenvolvimento da
organização e da equipe de infraestrutura?

15

Resposta:
Não existe sinergia entre estas as áreas. Enquanto o desenvolvimento está perto dá área de
negócios e é uma área inovadora, a infraestrutura é burocrática, operacional e não está disposta a
acompanhar a evolução da empresa.

Dimensão Organização e Governança - Questões de Maturidade
Questão 10

Avaliação ISO 15504

What SOA and governance authorities exist?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Existem responsáveis suficientes em SOA e Governança?
Quanto você diria que o quadro atual está cobrindo?

5

Resposta:
Não existe governança SOA e o número de profissionais que entende isso como sendo importante,
é pequeno, basicamente a área de arquitetura, uma parte da equipe de integração e um membro do
comitê executivo que, no passado, achou importante esta iniciativa.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Dimensão Organização e Governança - Questões de Maturidade
Questão 11
Do the organization’s SOA solutions cross organizational
boundaries? Internally? Externally between business partners?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Quanto você diria que a solução SOA transpassa as barreiras
organizacionais? Internamente? Externamente, entre os parceiros de
negócios?

40

Resposta:
Atualmente muitos parceiros externos têm se conectado à empresa utilizando serviços. Uma falta é
o nível de documentação e manual enviado aos parceiros, falta de sistema eficiente de log e uma
infraestrutura ruim de acesso externo.

Fonte: Elaborado pelo autor
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03. Questões de Maturidade da Dimensão Método
Quadro 22 - Dimensão Método - Questões de maturidade

Dimensão Método - Questões de Maturidade
Questão 01
What are the current application or systems requirements
elicitations and requirements management practices?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Quais são as aplicações correntes ou Sistemas de obtenção de
requisitos e práticas de gestão de requisitos?
Quanto destas Aplicações, Práticas e Gerenciamento estão sendo
aplicados nesta iniciativa?

10

Resposta:
Os analistas funcionais não utilizam um sistema padrão de documentação de requisitos, umas
equipes usam Editores de Textos, outras Planilhas e umas simplesmente pedem trabalhos por email ou mesmo pessoalmente.

Dimensão Método - Questões de Maturidade
Questão 02
What design methodologies and best practices are you currently
adopting?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Qual metodologia de projeto e melhores práticas estão correntemente
sendo adotas?
Quanto desta Metodologia está sendo aplicados nesta iniciativa?

10

Resposta:
Os gerentes de projetos seguem algumas práticas do PMBOK (PMI) para a elaboração dos
cronogramas, mas no “chão de fábrica”, não existe uma metodologia específica, tal como SCRUM,
XP, etc.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Dimensão Método - Questões de Maturidade
Questão 03

Avaliação ISO 15504

Do you practice any SOA design techniques?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Quais técnicas design SOA está sendo praticado e qual o grau de
efetividade da mesma?

30

Resposta:
Diversos padrões SOA acabam sendo aplicados nos projetos da empresa tais como Version
Identification, Façade, Schema Centralization, mesmo que as equipes não tenham muita noção de
que estes padrões estão sendo seguidos.

Dimensão Método - Questões de Maturidade
Questão 04

Avaliação ISO 15504

What design tools are in practice today?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Qual ferramenta de design estão sendo utilizadas, e quão efetiva ela é?

15

Resposta:
Para alguns poucos projetos são construídos diagramas de sequência, geralmente utilizando
ferramentas ASTA, por ser gratuita. Mas, a grande parte dos projetos são feitos no pacote OFFICE.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Dimensão Método - Questões de Maturidade
Questão 05
What is the current practice for service development and
management?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Qual é a prática corrente para o desenvolvimento e gerenciamento dos
serviços?
Qual o grau de efetividade desta prática?

15

Resposta:
Em relação ao gerenciamento de serviços, não existe um catálogo ou uma equipe de governança
que controle a aposentadoria, ciclo de vida e etc. em relação ao desenvolvimento, procura-se
construir serviços corporativos, aproveitando ao máximo a reusabilidade, baixo acoplamento, dentre
outras técnicas.

Dimensão Método - Questões de Maturidade
Questão 06

Avaliação ISO 15504

What is your current project management framework?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Qual é o framework de gerenciamento de projetos corrente?
Qual o grau de efetividade deste framework?

80

Resposta:
Existe um misto de metodologia do PMBOK (PMI) e um conjunto de práticas a serem seguidas,
desenvolvida internamente na empresa.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Dimensão Método – Questões de Maturidade
Questão 07

Avaliação ISO 15504

How is IT project management organized?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Como está organizado o Gerenciamento de Projetos de TI.
Qual o grau de efetividade desta forma de gerenciamento?

40

Resposta:
Todos os projetos possuem um código, passam por uma aprovação, possuem cronogramas de
custo e prazo bem definidos.

Dimensão Método – Questões de Maturidade
Questão 08

Avaliação ISO 15504

What are your organization’s current QA processes?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Qual é o processo de Quality Assurance (QA) da organização.
Qual o grau de efetividade deste processo?

Resposta:
Não existe um processo de testes bem definido.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Dimensão Método – Questões de Maturidade
Questão 09
Do you have an active community that works to evolve your SOA
methods and practices?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Existe um grupo que trabalha para evoluir os métodos e práticas em
SOA, da organização?
Qual o grau de efetividade deste grupo?

30

Resposta:
Este grupo é a arquitetura, procura melhorar o padrão SOA na empresa, mas a maioria dos recursos
está alocada em projetos, sem muito tempo para se dedicar na evolução dos padrões.

Dimensão Método – Questões de Maturidade
Questão 10
Has your organization developed a repository for best practices
and asset re-use?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
A organização desenvolve um repositório para melhores práticas e
reutilização do ativo existente?
Qual o grau de utilização de repositório?

30

Resposta:
Existe um repositório que é a ferramenta OER Oracle Enterprise Repository, que acaba não sendo
utilizado por falta de recursos e, consequentemente, tem baixa usabilidade por estar desatualizada.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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04. Questões de Maturidade da Dimensão Aplicação
Quadro 23 - Dimensão Aplicação - Questões de maturidade

Dimensão Aplicação - Questões de Maturidade
Questão 01

Avaliação ISO 15504

What is your current application development style?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Qual o seu estilo de desenvolvimento de aplicação.
Qual o grau de efetividade deste estilo?

60

Resposta:
Desenvolvimento de aplicações novas são planejadas pelo time de arquitetura, são passados ao
desenvolvedor um desenho e tecnologias a serem seguidas e a implementação, geralmente, em
Java com JFS.

Dimensão Aplicação - Questões de Maturidade
Questão 02

Avaliação ISO 15504

How common is re-use in your organization?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Quão comum é o reuso em sua organização?

50

Resposta:
Muitos serviços são reusados, não é possível informar um percentual pois não existe este indicador
sendo atualizado na empresa, no momento.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Dimensão Aplicação - Questões de Maturidade
Questão 03
What types of re-use do you engage in and how is re-usability
measured?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Que tipos de reuso você adota e como a reusabilidade é medida?
Qual o grau de efetividade desta medição?

50

Resposta:
Ocorre reuso de serviços e, dentro da camada de banco de dados com os procedimentos. Não
existe uma medição de reuso.

Dimensão Aplicação - Questões de Maturidade
Questão 04

Avaliação ISO 15504

How are your organization’s applications/systems integrated?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Como estão integradas a aplicações/sistemas na organização?
Qual o grau de efetividade desta integração?

90

Resposta:
Existem diversas aplicações integradas por conta da recente aquisição de muitos pacotes de
mercado, como o ERP, por exemplo. O nível de efetividade destas integrações é bom. Existindo
diversos tipos de integração em tempo satisfatório.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página

156
Quadro 23 - Dimensão Aplicação - Questões de maturidade

Dimensão Aplicação - Questões de Maturidade
Questão 05

Avaliação ISO 15504

What types of languages does your organization use?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Quais tipos de linguagens de programação são utilizados nesta
organização?
Qual o grau de efetividade desta variedade?

70

Resposta:
São utilizadas Java, PL/SQL, .Net, Oracle Forms/Reports, Sistemas proprietários da Oracle tais
como, ODI, OSB, BPEL, ADF, webcenter.

Dimensão Aplicação - Questões de Maturidade
Questão 06
What types of integration technologies has your organization
employed?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Que tipos de tecnologias de integração são empregadas nesta
organização?
Qual o grau de efetividade destas tecnologias?

100

Resposta:
Existem integrações batch, online, utilizando mensageria, com frameworks como Spring Batch, ODI,
Barramento de Serviços.
E efetividade é boa, atendo ao requisito tempo e performance.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Dimensão Aplicação – Questões de Maturidade
Questão 07
How is business logic represented within your organization’s
applications?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Como está representada a lógica de negócio dentro das aplicações
desta organização?
E qual eficaz isto se apresenta.

10

Resposta:
O legado é responsável por mais de 90% do código desenvolvido em PL/SQL, nem sempre tão
organizado. Para os novos sistemas existe uma nova organização, isolando-se regras de negócio de
validações de tela.

Dimensão Aplicação – Questões de Maturidade
Questão 08

Avaliação ISO 15504

How reliable are your organization’s business-critical applications?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Quão confiáveis são as aplicações críticas, de negócio, nesta
organização?

20

Resposta:
Utiliza-se no legado tecnologia obsoleta que ainda e o principal e está sendo substituída por pacotes
de mercado, dando maior confiabilidade aos sócios.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Dimensão Aplicação – Questões de Maturidade
Questão 09

Avaliação ISO 15504

How widely is XML used in your organization? How sophisticated is
its use?
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Qual a abrangência de utilização de XML nesta organização? Quão
sofisticado é esta utilização?

100

Resposta:
É bem utilizado, para todos os serviços do barramento, mensageria, no legado e como integração
entre pacotes. Boa parte do negócio está modelado em XML Schemas.

Dimensão Aplicação – Questões de Maturidade
Questão 10
What is the rate of change and required time-to-market of your
current applications?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Qual a taxa de mudança e time-to-market das aplicações correntes?
Qual a efetividade disto?

10

Resposta:
Baixa. O time-to-market é anual, passando por comitê de aprovação e alocação de recursos. Pouco
efetivo.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Dimensão Aplicação – Questões de Maturidade
Questão 11
Are SOA-enabling technologies, such as ESB, shared data
environment, or registry, being used?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Qual o grau de utilização das tecnologias direcionadas à SOA, como
ESB, ambiente de dados compartilhados ou registro de serviços. Eles
estão sendo usados?

80

Resposta:
O ESB é bastante utilizado, tanto por parceiros internos como externos, pelo legado e pelos novos
pacotes. Não existe o registro dos serviços e dados compartilhados são utilizados.

Fonte: Elaborado pelo autor
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05. Questões de Maturidade da Dimensão Arquitetura
Quadro 24 - Dimensão Arquitetura - Questões de maturidade

Dimensão Arquitetura - Questões de Maturidade
Questão 01

Avaliação ISO 15504

How would you characterize your architectural topologies?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Como se caracteriza a topologia arquitetural desta organização?
Qual o grau de efetividade desta topologia?

70

Resposta:
Todo novo projeto é desenhado pelo time de arquitetura, que utiliza os padrões de topologia
seguindo as arquiteturas de referência para projetos web, serviços, mensageria. Cada novo projeto
segue as topologias predefindas.

Dimensão Arquitetura - Questões de Maturidade
Questão 02

Avaliação ISO 15504

What type(s) of data repositories does your organization utilize?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Quais tipos de repositórios de dados esta organização utiliza?
Qual o grau de efetividade destes repositórios?

50

Resposta:
PVCS (Polytron Version Control System), Subversion. Tudo que é desenvolvido fica versionado.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Dimensão Arquitetura - Questões de Maturidade
Questão 03

Avaliação ISO 15504

What is the standard communication style in your architecture?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Qual é o padrão de estilo de comunicação na arquitetura utilizada?
Qual o grau de efetividade deste estilo de comunicação?

10

Resposta:
Utiliza-se comunicação síncrona e assíncrona. Serviços e sistemas Web são exemplos da primeira
e mensageria e worlflows são exemplos da segunda.

Dimensão Arquitetura - Questões de Maturidade
Questão 04

Avaliação ISO 15504

How is integration achieved in your architecture?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Como é, e qual grau de integração é alcançado na arquitetura utilizada?

50

Resposta:
Existem muitas integrações na empresa dado o número de pacotes recém adquiridos. Existem
vários tipos, cada um deles adequado a um tipo de cenário.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Dimensão Arquitetura - Questões de Maturidade
Questão 05

Avaliação ISO 15504

What methods do you use to develop your architecture?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Quais métodos são utilizados para o desenvolvimento da arquitetura?
Qual o grau de efetividade destes métodos?

20

Resposta:
Não se tem uma política muito clara sobre como desenvolver na arquitetura. Hoje ela está muito
focada nos projetos sem muito tempo para a sua própria evolução.

Dimensão Arquitetura - Questões de Maturidade
Questão 06

Avaliação ISO 15504

How mature are your services implementations?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Quão maduro é a sua implementação de serviços?

30

Resposta:
Os serviços são construídos ad hoc conforme os projetos vão solicitando. Muitas vezes sem um
padrão definido e sem refletir, de fato, o negócio.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Dimensão Arquitetura – Questões de Maturidade
Questão 07

Avaliação ISO 15504

How extensive is your SOA?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Qual grau de abrangência tem a arquitetura SOA nesta empresa?

30

Resposta:
Muitas áreas enxergam o SOA como uma forma de integração entre muito dados, não tem uma
visão ou intensão de ser corporativa.

Dimensão Arquitetura – Questões de Maturidade
Questão 08

Avaliação ISO 15504

What architectural principles define your approach?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Quais princípios de arquitectura definem a abordagem?
Quanto destes princípios são aplicados?

40

Resposta:
Existe uma extensa arquitetura de referências com muitas recomendações, muitas são aplicadas em
projetos mas não se tem uma medição.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Dimensão Arquitetura – Questões de Maturidade
Questão 09
How extensive and sophisticated is your organization's use of
frameworks in your architecture?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Quão extenso e sofisticado é o uso de frameworks na arquitetura de sua
organização?

10

Resposta:
O tempo todo estuda-se novos frameworks incorporando-se aos arquétipos, arquitetura de
referência e recomendações.

Dimensão Arquitetura – Questões de Maturidade
Questão 10

Avaliação ISO 15504

How are architectural decisions made in your organization?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Como as decisões de arquitetura são feitas nesta organização?
Qual o grau de efetividade desta abordagem?

20

Resposta:
A arquitetura trabalha focada nos projetos, trabalhando com a verba dos mesmos e tomando-se as
decisões para solucionar seus problemas a curto prazo.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Dimensão Arquitetura – Questões de Maturidade
Questão 11

Avaliação ISO 15504

Does your organization use reference architectures?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Esta oraganização utiliza uma arquitetura de referência?
Quanto desta referência é realmente, aplicada nesta iniciativa?

10

Resposta:
Existem muitos documentos de arquitetura de referência, uma para cada cenário de utilização, a
vezes não se atualiza muito esta documentação. Poderia melhora bastante.

Fonte: Elaborado pelo autor
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06. Questões de Maturidade da Dimensão Informação
Quadro 25 - Dimensão Informação - Questões de maturidade

Dimensão Informação - Questões de Maturidade
Questão 01

Avaliação ISO 15504

Is there a common data model across all applications?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Existe um modelo de dados comum que permeia todas as aplicações?
Qual o grau de permeabilidade deste modelo?

20

Resposta:
Não existe uma iniciativa de criação de um modelo canônico dos dados, que ficou restritos aos
serviços.

Dimensão Informação - Questões de Maturidade
Questão 02

Avaliação ISO 15504

Are there independent data models for different applications?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Existem modelos de dados independentes para diferentes aplicações?
Qual relação Modelo/Aplicação existente?

Resposta:
Sim, cada aplicação modelos de dados diferentes,

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Dimensão Informação - Questões de Maturidade
Questão 03

Avaliação ISO 15504

Are mapping rules used to convert between different data models?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Existe um mapeamento de regras utilizado para conversão entre os
diferentes modelos de dados?
Qual relação mapas/modelos?

10

Resposta:
Sim utiliza-se XQuery para realizar este mapeamento.

Dimensão Informação - Questões de Maturidade
Questão 04
Is there difficulty in moving data from one application to another?
For all applications? For only some applications?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Existe uma dificuldade de se mover dados de uma aplicação para
outra? Para todas as aplicações? Para apenas uma aplicação?
Em quantas (%) situações pode-se dizer que estas movimentações são
feitas de forma natural, sem dificuldades?

60

Resposta:
O padrão de integração é bem divulgado na companhia e muitos sistemas têm áreas exclusivas
destinadas às integrações. Possivelmente, cerca de 60% das integrações são realizadas sem
grandes dificuldades.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Dimensão Informação - Questões de Maturidade
Questão 05
Does your organization have a common data model, (or mappings
between multiple data models)? How is this defined? By
programming objects in APIs? By XSD schemas? By written
documents? By other computer-based modeling tools? By other
non-computer-based modeling tools?

Avaliação ISO 15504

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Esta organização tem um modelo comum de dados, (ou mapeamentos entre
vários modelos de dados)? Como isso é definido? Ao programar objetos em
APIs? Por esquemas XSD? Por documentos escritos? Por outras ferramentas
de modelagem baseadas em computador? Por outras ferramentas de
modelagem não baseados em computador?
Qual o grau de efetividade destes modelos?

70

Resposta:
Existe um modelo comum de dados, chamado modelo canônico, desenhado usando ferramentas da
Oracle. Os XSDs (XML Schema Definition) são escritos diretamente, nenhuma ferramenta de
modelagem é utilizada, a documentação disto tudo é fraca.

Dimensão Informação - Questões de Maturidade
Questão 06
Are the data models in the form of Business Object Models,
understandable to and owned by, the business, or as IT object
models, understandable only to, and owned by, the IT teams?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Os modelos de dados na forma de Modelos de Objetos de Negócio são
entendidos e de propriedade do negócio ou como modelo de objetos de
TI, inteligíveis apenas pela TI e de propriedade da TI?
Quantos destes modelos são de entendimento e propriedade do
negócio?

0

Resposta:
Negócio não enxerga nenhum destes modelos. São construídos por TI com base no que se entende
do negócio.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Dimensão Informação – Questões de Maturidade
Questão 07
If there are mapping rules across different models, are these
understandable to and maintained by the business or by IT staff?
Are such mapping rules performed by the infrastructure?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Caso haja um mapeamento de regras que permeie diferentes modelos,
estes estão inteligíveis e são mantidos pelo negócio ou por uma equipe
de TI? Há algum mapa de regras utilizado pela Infraestrutura?
Qual a relação (%) existente entre Mapeamento de Regras e Modelos?

5

Resposta:
Não existe um motor de regras de negócio, elas são mantidas por TI, dentro do próprio código fonte.
Alguns sistemas guardam elas de forma mais organizada do que outros.

Dimensão Informação – Questões de Maturidade
Questão 08

Avaliação ISO 15504

Are the data models defined by a language that includes
taxonomies, ontologies, or other high-level logical representations? N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
São os modelos de dados definidos por uma linguagem que inclui
taxonomias, ontologias, ou outras representações lógicas de alto nível?
Qual o percentual dos modelos tem estas características?

20

Resposta:
Existe um dicionário de dados com algumas regras de nomenclatura. Para a camada de banco de
dados, utiliza-se uma ferramenta de modelagem, tendo-se uma representação alto nível do todo. O
percentual é de 20% para serviços e 60% para banco de dados.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Dimensão Informação – Questões de Maturidade
Questão 09

Avaliação ISO 15504

Do you maintain a global directory or database of data objects, with
global identifiers? Or do you have mechanisms for mapping these
objects between different databases/directories? Are these
mechanisms electronic or manual? Are all such objects mapped, or N P L F
is this done only for certain applications and sets of objects? Are
these mappings undertaken automatically by the infrastructure?

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Como estão mapeados os objetos que compõem esta implementação?
Qual o percentual de objetos está devidamente mapeado e identificado
em banco de dados ou diretórios?

20

Resposta:
Para o modelo de dados de serviços não é controlado por nenhum sistema de modelagem, sendo
manual e passível de erros dependendo de quem modela. Para o banco de dados existe uma
equipe de ADs (administrador de Dados), uma ferramenta de modelagem é utilizada e o padrão é
um pouco mais evoluído.

Dimensão Informação – Questões de Maturidade
Questão 10
Do you have mechanisms for looking up global objects by
searching on their characteristics?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Você tem mecanismos de pesquisa de objetos globais, pesquisando a
partir de suas características?
Este mecanismo se aplica a qual percentual de objetos?

Resposta:
Não existe esta busca.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Dimensão Informação - Questões de Maturidade
Questão 11
How is the transformation of data between applications achieved?
Is an ESB used to perform the transformation? Is this achieved by
bespoke adapters as required? Or via a comprehensive set of
APIs? Or by calling a service?

Avaliação ISO 15504

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Como é feita a transformação de dados entre aplicações? O ESB é
usado para realizar esta transformação? Isso é conseguido por
adaptadores sob medida quando necessária? Ou através de um amplo
conjunto de APIs? Ou chamando um serviço?
Qual o percentual das transformações de dados, entre aplicações, é
feito utilizando-se ferramentas SOA?

60

Resposta:
É feita pelo ESB utilizando-se XQuery. Todas a integrações possuem transformações e podem ser
feitas sob medida. Estima-se que 70% das transformações são feitas pelo ESB.

Dimensão Informação - Questões de Maturidade
Questão 12
Are there facilities for performing complex inference in order to
map data defined in ontologies from one form to another? Does a
master data service exist?

Avaliação ISO 15504
N P L F Valor

Adaptação para ISO 15504:
Existem facilitadores para a realização de inferências complexas, a fim
de mapear os dados definidos em ontologias de uma forma para outra?
Existe um serviço de dados mestre?
Quanto poderia se dizer que estes facilitadores ajudam nestas
inferências?

Resposta:
Não existem facilitadores que possam ajudar com este mapeamento.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Dimensão Informação – Questões de Maturidade
Questão 13
Does your organization have or are you developing a Business
Information Model to standardize data and message formats and
concepts across the enterprise?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
A sua organização tem, ou você está desenvolvendo, um Modelo de
Informações de Negócios para padronizar os dados e formatos de
mensagens e conceitos através de toda a empresa?
Quanto já está implantado ou desenvolvido deste modelo?

0

Resposta:
Não existe uma iniciativa de padronização destes modelos de forma a atender à empresa inteira.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Dimensão Infraestrutura e Gerenciamento - Questões de Maturidade
Questão 01

Avaliação ISO 15504

What are your current infrastructure usage guidelines?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Quais são as suas diretrizes de uso da infraestrutura atual?
Qual o grau de efetividade destas diretrizes?

10

Resposta:
As diretrizes não são amplamente divulgadas e acabam ficando restritas ao time de infraestrutura.

Dimensão Infraestrutura e Gerenciamento - Questões de Maturidade
Questão 02

Avaliação ISO 15504

How are your IT SLAs derived from the business SLAs?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Como os SLAs de TI derivam dos SLAs de Negócio?
Qual o percentual de SLAs têm esta relação?

Resposta:
Existem SLAs de negócio e existe SLAs dos aplicativos de TI.
Existe uma relação entre os processos de negócio e os sistemas de TI.
Não existe uma documentação formal que demostre o relacionamento entre eles.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Dimensão Infraestrutura e Gerenciamento - Questões de Maturidade
Questão 03
Have you defined SLAs around quality-of-service? How is this
monitored and measured?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Como se define os SLAs em torno da qualidade de serviço? Como eles
são monitorados e medidos?
Qual os percentuais de serviços são monitorados e medidos com este
intuito?

0

Resposta:
Não existe monitoria, nem medição sobre os serviços.

Dimensão Infraestrutura e Gerenciamento - Questões de Maturidade
Questão 04
Have you defined any SLAs around security and privacy? How is
this measured and monitored?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Como são definidos os SLAs e relação à segurança e sigilo? Como
estes são monitorados e medidos?
Qual os percentuais de serviços são monitorados e medidos com este
intuito?

Resposta:
Estas práticas não são seguidas.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Dimensão Infraestrutura e Gerenciamento - Questões de Maturidade
Questão 05

Avaliação ISO 15504

What level of monitoring is in place today? What management tools
are in place today?
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Qual o nível de monitoramento está em vigor hoje? Que ferramentas de
gestão estão em vigor hoje?
Qual o percentual de serviços, aplicativos, equipamentos, etc, relativos à
solução SOA estão sendo monitorados, hoje?

30

Resposta:
Monitora-se, basicamente, se o serviço está ativo, monitoramento de hardware, servidor também
são realizados, em conjunto com utilitários do Linux.

Dimensão Infraestrutura e Gerenciamento - Questões de Maturidade
Questão 06

Avaliação ISO 15504

What platforms are currently in use for integration?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Quais plataformas estão atualmente em uso para a integração?
Quão efetivamente elas estão sendo utilizadas?

80

Resposta:
As plataformas são: Oracle, Service Bus, Oracle Data Integrator, Java Spring Batch, PL/SQL são
amplamente utilizados na empresa, seguindo as boas práticas de mercado.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página

176
Quadro 26 - Dimensão Infraestrutura e Gerenciamento - Questões de maturidade

Dimensão Infraestrutura e Gerenciamento – Questões de Maturidade
Questão 07

Avaliação ISO 15504

Which assets are placed under version control?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Quais recursos são colocados sob controle de versão?
Qual o percentual disto em ralação ao todo?

80

Resposta:
Todos os projetos da empresa estão sob controle de versão, uns no Subversion e outros no PVCS.

Dimensão Infraestrutura e Gerenciamento – Questões de Maturidade
Questão 08

Avaliação ISO 15504

What is your current change management process?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Qual é o seu processo de gestão de mudança atual? Qual eficaz você
diria que ele é?

80

Resposta:
Tudo que ocorre na produção é gerenciado pelo comitê de mudanças, reuniões semanais ocorrem,
onde os responsáveis explicam o que estão mudando. Os demais aprovam ou rejeitam.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Dimensão Infraestrutura e Gerenciamento – Questões de Maturidade
Questão 09

Avaliação ISO 15504

What tools are used for configuration management?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Que ferramentas são utilizadas para gerenciamento de configuração?
Qual o percentual dos ativos, da solução SOA, está sendo gerenciados
por esta ferramenta?

20

Resposta:
Utiliza-se uma ferramenta de controle de chamados, não existe uma gestão especial para os
serviços.

Dimensão Infraestrutura e Gerenciamento – Questões de Maturidade
Questão 10
What are considered as your organization's IT assets (excluding
human resource)? How are these assets managed?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
O que são considerados como ativos de TI da sua empresa (excluindo
recursos humanos)? Como são ativos gerenciados estes ativos?
Quão efetivo é este gerenciamento?

Resposta:
Hardwares alguns Softwares e as licenças de produtos.

Fonte: Elaborado pelo autor
Continua na próxima página
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Dimensão Infraestrutura e Gerenciamento - Questões de Maturidade
Questão 11

Avaliação ISO 15504

What does your current operational architecture look like?

N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Com o que, você diria, que a sua arquitetura operacional atual se
parece?
Quanto você diria que isto se assemelha ao que você considera o ideal?

30

Resposta:
A arquitetura atual está fortemente acoplada aos projetos, não tendo muito tempo disponível para
sua própria evolução. O ideal seria uma arquitetura mais próxima do negócio, olhando para toda a
organização.

Dimensão Infraestrutura e Gerenciamento - Questões de Maturidade
Questão 12
How does your operational architecture support the non-functional
requirements for applications and services?

Avaliação ISO 15504
N P L F

Valor
%

Adaptação para ISO 15504:
Quanto a sua arquitetura operacional suporta os requisitos não
funcionais para aplicações e serviços?

30

Resposta:
Ainda tem muito o que melhorar no quesito não funcional, mas atende bem os SLAs exigidos,
trabalhando com paralelismo quando necessário. Para batchs a parte de criptografia de senha e log
funciona bem. Na parte de serviços, falta o tratamento de exceção e mensagem de erros.

Fonte: Elaborado pelo autor

