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RESUMO

A arquitetura de software é um fator crítico de sucesso do projeto de
desenvolvimento de software e, para tanto, é importante que seja feita seguindo
boas práticas acumuladas pela engenharia de software. A evidência da
documentação também é importante para melhorar a comunicação entre as partes
envolvidas no projeto, contribuindo para aumentar o conhecimento sobre a
arquitetura e determinar a qualidade e a manutenabilidade do software. Uma das
dificuldades para que a documentação da arquitetura de software se torne eficaz, no
sentido de que seja efetivamente utilizada como guia para o desenvolvimento de
software, é o alinhamento da interpretação dos desenvolvedores e analistas aos
termos e descrições contidos na documentação. Para minimizar a dispersão das
interpretações, o padrão ISO 42010:2011 apresenta um conjunto coerente de
conceitos e práticas para o desenvolvimento de documentação da arquitetura de
software, que nem sempre são conhecidos pelos desenvolvedores e analistas
envolvidos no projeto da arquitetura. Considerando a criticidade da arquitetura em
projetos de software de uma organização de grande porte, prestadora de serviços de
desenvolvimento de software no mercado internacional, e o resultado da avaliação
de maturidade do CMMI nível 3 que implicou um ponto de atenção para a descrição
da arquitetura, este trabalho apresenta a elaboração e a aplicação de uma pesquisaação para avaliar tais descrições em relação à ISO 42010:2011 e também à ISO
9216:2003, utilizada como quadro de referência para os atributos de qualidade da
arquitetura. Os resultados dessa pesquisa podem contribuir para a implantação de
um programa de melhoria que permita superar deficiências da documentação da
descrição da arquitetura de software da organização.
Palavras Chaves: avaliação de descrição da arquitetura de software, ISO
42010:2011, ISO 9126:2003

ABSTRACT
An Evaluation of Software Architecture Descriptions usage based on ISO
42010: 2011
Software Architecture is a success factor for software project development
therefore it’s very important to use best practices by software engineering. The
evidence of the documentation is also important to improve the communication
between the stakeholders, contributing to increase the architecture knowledge,
define the quality and maintainability of software development. One of the difficulties
for the software architecture documentation become effective, in the way that its
effectively used as a software architecture document is the interpretation that
developers and analysts have the terms and descriptions enclosed
in the
documentation. To minimize the interpretation dispersion, ISO 42010:2011 presents
a set of coherent set of concepts and practices for developing software architecture
which are not known by developers and analysts involved in architectural design.
Considering the criticality of the architecture in a large software development
organization in the international market and the result of the CMMI Level 3 maturity
assessment which implies a point of attention to the architecture description. This
paper presents the development and implementation of an action research to
evaluate architecture descriptions in relation to ISO 42010: 2011 and also ISO 9216:
2003, used as a reference framework for the attributes of quality architectural. The
results of this research contribute to a proposed improvement program to meet the
shortcomings of the description of relation to ISO 42010: 2011 and also ISO 9216:
2003, used as a reference framework for the attributes of architectural quality. The
results of this research contribute to a proposed improvement program to meet the
weakness regarding the architecture organization in the IT company.
Keywords: assessment of architecture description, ISO 42010:2011, ISO 9126:2003
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Motivação
Nord et al. (2009) descrevem que a arquitetura de software é um fator crítico

de sucesso para os projetos de software. Portanto, a arquitetura não pode ser eficaz
se ao menos não for efetivamente documentada, garantindo ao arquiteto e a outras
partes interessadas a utilização da arquitetura da forma que foi descrita.
A ISO 42010 (2011) conceitua uma arquitetura de sistema, tal como expressa
na descrição da arquitetura, algo que auxilia a compreensão das principais
propriedades do sistema e de seu comportamento. Tem como objetivo melhorar a
comunicação e a cooperação entre as partes envolvidas, permitindo trabalhar de
forma integrada.
Jansen et. al (2009) abordam em sua pesquisa a importância da descrição da
arquitetura para projetos grandes e complexos, sendo um dos grandes desafios a
criação de uma documentação compreensível da arquitetura de software (Clemens
et al. 2002 apud. Jansen et. al. 2009). Complementam que a documentação
relacionada à descrição da arquitetura gera inúmeros ganhos para o conhecimento
sobre a arquitetura e seus ambientes.
Guessi et. al. (2015) descrevem a importância da documentação da
arquitetura de software para o cumprimento das suas funções durante o ciclo de vida
do sistema. A descrição da arquitetura precisa fornecer informações confiáveis e
para isto utiliza à ISO 42010 (2011) como referência para definir as diretrizes na
descrição do documento da arquitetura.
Nord et al. (2009) propõem uma abordagem e um conjunto de questões para
avaliar a documentação da descrição da arquitetura utilizando o contexto da ISO
42010 referente a Sistemas e Engenharia de Software. Afirmam que uma arquitetura
que não pode ser entendida (ou, pior, mal compreendida), por causa de
documentação deficiente, não vai conseguir cumprir as metas estabelecidas.
Segundo Babar et. al (2009), uma revisão da arquitetura é um meio eficiente
para garantir a elaboração do projeto (design) de forma assertiva e identificar as
preocupações arquiteturais, garantindo uma entrega com qualidade e minimizando
riscos. Citam que um dos principais problemas no sucesso da condução da revisão
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da arquitetura é a indisponibilidade ou inadequação da documentação da descrição
da arquitetura (Bass et. al. 2002 apud. Babar et. al. 2009) no momento adequado do
projeto.
Garlan (2014) mostra que uma descrição informal da arquitetura, ou não
documentada, apresenta uma série de desvantagens, como por exemplo: não pode
ser formalmente analisada quanto a sua consistência, completude e exatidão.
Dessa forma, as restrições assumidas no início do projeto não serão aplicadas na
evolução do sistema. Nessa mesma linha, Guessi et. al. (2015), enfatizam a
importância da documentação da descrição da arquitetura do sistema durante o seu
ciclo de vida.
O CMMI (2010) no seu nível de maturidade 3 concentra na Área de Processo
Solução Técnica as principais atividades da documentação da arquitetura de
software do modelo de maturidade.
Babar et. al (2009) concluem que a documentação da descrição da
arquitetura também é importante para a comunicação entre as partes envolvidas no
projeto. A determinação da qualidade e da manutenabilidade do software
(MALDONADO, 2008), aumento do conhecimento sobre a arquitetura (JANSEN,
2009), tornam imprescindível o conhecimento da organização sobre a situação atual
da documentação da arquitetura de software em relação à ISO 42010 (2011).

1.2

Objetivo
O objetivo deste trabalho é a avaliação da aplicação da prática de conceitos

de arquitetura de software e do uso de sua descrição documentada, conforme
preconizados pela ISO 42010 (2009). A avaliação é realizada através da pesquisaação, cujo os resultados são analisados qualitativa e quantitativamente no contexto
de uma organização de grande porte prestadora de serviços de desenvolvimento de
software no mercado internacional.
A pesquisa ação foi dividida em dois ciclos. O primeiro ciclo utiliza uma
adaptação do conjunto de questões proposto por Nord et. al. (2009) sobre a
aplicabilidade da ISO 42010:2009. O segundo ciclo utiliza as lições aprendidas do
primeiro ciclo, considerando aspectos da ISO 42010 (2011) , de PONTES (2012), de
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ALBUQUERQUE (2014), de LANKHORST (2012), de PMI (2013) e de CAMPOS
(2013) adaptadas para a realidade da empresa avaliada. Incluiu-se também a ISO
9126 (2003), para determinar o impacto nos requisitos de qualidade.
Baseando-se nos resultados do primeiro e segundo ciclo da pesquisa-ação,
esboça-se um programa de melhoria para corrigir deficiências encontradas na
elaboração

de

descrições

de

arquitetura

de

software

em

projetos

de

desenvolvimento de software da organização.
Cabe ressaltar que este trabalho não pretende generalizar conclusões para
empresas com características semelhantes a avaliada à partir de uma eventual
amostra com significado estatístico – mesmo para pequenos números – no universo
de possíveis projetos no interior da organização em questão. Os resultados da
pesquisa-ação podem, no entanto, contribuir para a elaboração do protocolo de uma
pesquisa do tipo Survey a ser realizado em empresas similares.

1.3

Contribuição
SARA (2002), BASS (2003), CLEMENTS (2002,) DOBRICA (2002) e BABAR

(2004) elaboram modelos de avaliação da arquitetura em suas pesquisas. Para que
esses e outros métodos sejam usados é necessário que a documentação da
descrição da arquitetura de software esteja disponível para a avaliação.
O presente estudo apresenta uma experiência real de uma organização que
não tem visibilidade de toda a documentação da arquitetura disponibilizada em
projetos de desenvolvimento de software, conforme proposto na ISO 42010 (2011).
Ele permite observar quais artefatos estão disponíveis, quais não foram possíveis
evidenciar, quais conceitos precisam ser aprimorados, onde os processos para
ajudar no dia-dia do trabalho podem ser melhorados e qual caso de sucesso pode
ser usado e estendido para outras áreas da organização.
O estudo também contém, em seu primeiro ciclo da pesquisa-ação, uma
adaptação do questionário proposto pelo Nord et al. (2009) para avaliar a aderência
da organização quanto aos requisitos da ISO 42010 (2009). No segundo ciclo
propõe-se um questionário mais amplo e detalhado, considerando os resultados do
primeiro ciclo e outras fontes bibliográficas, para não só permitir uma identificação
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mais acurada das deficiências das práticas arquitetônicas como para avaliar a
aderência aos requisitos da ISO 42010 (2011) relacionados com os atributos de
qualidade da ISO 9126 (2003).

1.4

Método de Trabalho
Para esta pesquisa, o método de trabalho proposto é baseado na análise da

literatura relacionada e no conceito de pesquisa-ação.
A pesquisa-ação é realizada na organização em que o autor trabalha, visando
analisar os problemas de entendimento sobre arquitetura de software num contexto
de projeto de desenvolvimento de software.
As áreas escolhidas para a aplicação da pesquisa fazem parte do escopo de
avaliação do CMMI Nível 3 pelo qual a organização passa no processo de
reavaliação do Modelo de Maturidade supra citado com extensão de 3 anos. Os
projetos da organização avaliada utilizam o processo definido pela estrutura central
da empresa para o desenvolvimento de software de um produto ou um serviço (início
2015 e 2016). Nesse contexto, o autor deste estudo é responsável por garantir que
as unidades de desenvolvimento nearshore e offshore sigam os padrões de
engenharia de software e gerenciamento de projetos estabelecidos globalmente e
pelas auditorias pontuais realizadas pelo time de PPQA, do inglês Product Process
Quality Assurance (Garantia da Qualidade do Processo e do Produto). Segundo o
CMMI (2010), essas auditorias têm como objetivo avaliar os processos, produtos de
trabalho e serviços executados em relação às descrições de processo, padrões e
procedimentos aplicáveis, identificando, documentando as Não Conformidades e
garantir que elas sejam solucionadas.
As atividades desenvolvidas são listadas abaixo:


Levantamento das referências: Como primeiro passo foram estudadas
algumas referências bibliográficas sobre requisitos arquiteturais, ISO
42010, ISO 9126 e projetos de pesquisa para avaliar à aderência de
organizações a modelos de descrição de arquitetura de software;



Seleção das áreas e pessoas que possuem papéis e responsabilidades
interligadas com atividades de arquitetura de software;
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Primeiro ciclo da pesquisa-ação
o Seminário inicial: Apresentação para a organização do objetivo
do trabalho, as pesquisas relacionadas, bem como o valor
agregado para a organização. Definição da estratégia de
aplicabilidade do questionário proposto por Nord et al. (2009);
o Adaptação do questionário proposto por Nord et al. (2009) para
avaliar à aderência da organização em relação à ISO 42010
(2009), traduzindo-o para a linguagem da organização avaliada;
o Realização da pesquisa-ação com um questionário baseado no
questionário adaptado;
o Consolidação e conclusão dos resultados do primeiro ciclo da
pesquisa-ação, identificando pontos positivos e negativos da
aplicabilidade do questionário, bem como uma análise dos
resultados segundo a visão dos entrevistados. Proposição de
ações corretivas para a execução do segundo ciclo da pesquisaação;



Segundo ciclo da pesquisa-ação
o Elaboração do questionário em conformidade com à ISO 42010
(2011)

considerando

os

pontos

positivos

e

negativos

encontrados no primeiro ciclo;
o Elaboração do questionário do segundo ciclo da pesquisa-ação
para avaliar à aderência da organização em relação à ISO
42010 (2011) contemplando as considerações de PONTES
(2012), ALBUQUERQUE (2014), LANKHORST (2012), PMI
(2013)

e CAMPOS (2013) bem como e aos requisitos de

qualidade da ISO 9126 (2003);
o Realização da pesquisa-ação conforme questionário elaborado;
o Consolidação e conclusão dos resultados, identificando pontos
positivos e negativos da aplicabilidade do questionário, bem
como análise dos resultados segundo a visão dos entrevistados
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e proposição de ações corretivas e evolutivas para a
organização e em um programa de melhoria.

1.5

Organização do Trabalho
Este trabalho tem seguinte estrutura:
A seção 2, Arquitetura de Software, apresenta definições de arquitetura de

software e seu relacionamento com os requisitos funcionais e não funcionais.
Descreve sobre documentação de arquiteturas de software e sua importância
durante o ciclo de desenvolvimento do projeto. Apresenta a linguagem de descrição
da arquitetura de software e suas principais características. O padrão de referência
ISO 42010 (2011) e seus conceitos relacionados, e a ISO 9126 (2003) sobre os
requisitos de qualidade interna e externa e seus atributos.
A seção 3, Revisão da Arquitetura de Software, apresenta detalhes sobre o
conjunto de questões estabelecidas por Nord et al. (2009) para avaliar a
documentação de uma organização em relação à ISO 42010 (2009) e também para
a versão mais atual da norma ISO 42010 (2011).
A seção 4, Método, apresenta uma visão da a situação atual da empresa na
qual será aplicada a pesquisa-ação, e como é elaborada a pesquisa-ação, seus
ciclos, o detalhamento das atividades e o que se pretende observar em cada ciclo.
Descreve qual é o escopo de avaliação dentro da organização e a estruturação, na
sua primeira parte, do questionário adaptado conforme proposto por Nord et al.
(2009) em relação à ISO 42010 (2009) e na segunda parte em relação à ISO 42010
(2011) utilizando também outras referências bibliográficas. Nesse questionário serão
incluídos os requisitos de qualidade interna e externa e como serão afetados,
segundo a visão do entrevistado.
A seção 5, Execução da Pesquisa-Ação, apresenta a execução da pesquisaação e seus ciclos dentro de uma organização prestadora de serviço de TI. Também
serão apresentados os resultados quantitativos e qualitativos dos ciclos da pesquisa.
A seção 6, Conclusão, apresenta as considerações finais acerca da
experiência prática na execução dos ciclos da

pesquisa-ação para avaliar à

aderência em relação à ISO 42010 (2011), além de descrever as oportunidades de
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melhorias que foram encontradas ao longo da execução dos ciclos da pesquisa,
limitações e sugestões para futuros trabalhos.
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2

ARQUITETURA DE SOFTWARE
O objetivo deste capitulo é apresentar de forma resumida os principais

conceitos envolvidos nesta pesquisa. A Seção 2.1 apresenta, brevemente,
definições de arquitetura de software. A Seção 2.2 conceitua a documentação de
arquitetura e sua importância para o ciclo de vida do projeto de sistema. A Seção 2.3
conceitua as linguagens usadas para elaborar a descrição da arquitetura. A Seção
2.4 contém as definições da ISO 42010 (2011). Finalmente, a Seção 2.5 descreve
sobre a ISO 9126 (2003) e seus atributos de qualidade.

2.1

Definições de Arquitetura de Software
A ISO 42010 (2011) traz conceitos fundamentais sobre a arquitetura e sua

documentação. A Figura 1 ilustra os principais conceitos e relacionamentos
pertencentes aos sistemas, ambiente, principais partes envolvidas, preocupações e
propostas, suas arquiteturas para compreender a prática da descrição da
arquitetura.
Figura 1:Conceitos e relacionamentos para compreender a práticas da descrição da
arquitetura de software - ISO 42010 (2011)

Fonte: ISO 42010 (2011)
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A ISO 42010 (2011) tem como objetivo o tratamento da criação, análise e
sustentação de arquiteturas de sistemas através da utilização de descrições de
arquitetura, fornecendo uma ontologia fundamental para a descrição de arquiteturas
de sistemas. Também especifica as propriedades desejadas de estruturas de
arquitetura e de linguagens para a sua descrição, procurando aumentar o apoio ao
desenvolvimento e a utilização da arquitetura do software.
A arquitetura é a organização fundamental que um sistema necessita,
expressa nos seus componentes, nos relacionamentos entre eles, no ambiente e
nos princípios que governam sua evolução. Borges (2015) segue a mesma linha e
complementa que a arquitetura pode expressar: elementos, princípios e padrões de
organização ou do projeto; princípios que governam a evolução do sistema.
Segundo Maldonado (2008), a arquitetura de software tem como principal papel a
determinação da qualidade e a manutenabilidade do software, na mesma linha o SEI
(2010) que afirma que os atributos de qualidade dos sistemas de software são
estreitamente relacionados às suas arquiteturas. De acordo com Ribeiro (2007), os
processos de engenharia de software cada vez mais necessitam do projeto
arquitetural do software, pois por meio dele é possível extrair informações que
auxiliarão no desenvolvimento do sistema.
Garlan (1995) e SEI (2010) complementam que a arquitetura de software
compreende uma estrutura de componentes de um programa/sistema, os
relacionamentos entre estes componentes, os princípios e diretrizes que governam
os projetos e a evolução do software.
O projeto arquitetural deve levar em consideração os atributos de qualidade
desejados por um projeto, pois o sistema será profundamente afetado pelas
decisões tomadas no desenvolvimento da arquitetura do software. Ribeiro (2007)
completa que os requisitos de qualidade direcionam a arquitetura do software da
mesma forma que as atividades centradas na arquitetura definem o ciclo de vida do
software.
Bass et al. (2012) descrevem que atributo de qualidade é a medida ou os
testes que satisfazem as necessidades dos usuários e que funcionalidade não
determina a arquitetura, porém você pode dividir em pedaços as suas
funcionalidades e alocar parte dela em diferentes elementos da arquitetura. Capilla
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et al. (2011) consideram que a implementação dos requisitos funcionais nos projetos
tem sido um problema constante para o desenvolvimento de software e enfatiza que
os atributos de qualidade são os requisitos não funcionais. Gorton (2011) segue a
mesma linha de que os requisitos não funcionais também pode ser expressos nos
atributos de qualidade e complementa que além dos atributos da qualidade os
requisitos não funcionais podem endereçar mais outros dois

aspectos para o

desenho do sistema: restrição técnica e restrição de negócio. Os atributos de
qualidade abordam o interesse das partes envolvidas no desenvolvimento do
sistema, desde os usuários até o time do projeto.
Capilla et al. (2011) enfatizam a importância de avaliar os atributos de
qualidade antes de o sistema ser entregue, com o intuito de oferecer a melhor
decisão para alcançar a qualidade desejada. Do mesmo modo, Bengstosson (1998)
propõe como boa prática a avaliação da qualidade da arquitetura a ser incorporada
no processo de desenvolvimento de software.
2.2

Documentação de Arquiteturas de Software
É muito comum encontrar durante o desenvolvimento de software a

arquitetura estabelecida, porém, sua documentação, que representa a arquitetura,
não é encontrada ou não é comunicada de forma efetiva ao time de
desenvolvimento de software e também aos outros papéis que possuem interesses
comuns na elaboração da arquitetura.
Graaf (2015) enfatiza que a primeira atividade para do ciclo de vida do
desenvolvimento do software deve ser a especificação da arquitetura de software
aplicada ao sistema, tendo três propósitos: (i) veículo importante para a
comunicação com o stakeholders; (ii) aprimoramento do conhecimento da
arquitetura do sistema; (iii) auxilio na tomada de decisão durante o projeto da
arquitetura. Nicoletti et al. (2014) compartilham da mesma opinião de que
documentação da arquitetura deva ser um importante artefato para compartilhar
conhecimento dos stakeholders. Complementam que o formado do documento pode
ser elaborado nas mais diversas ferramentas de documentação.
Fairbanks (2010) apud. Andrade (2015) destaca que a documentação ideal de
arquitetura de software deve ser clara e concisa para permitir que o desenvolvedor
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entenda o que deve ser feito, sem perder a conexão com os requisitos de negócio e
as restrições do sistema.
Clements et al. (2011) descrevem que documentar uma arquitetura é tão
importante quanto a sua elaboração, porque se a arquitetura não é compreensível
ela não pode atender suas metas como a visão unificadora de um sistema ou de um
software em desenvolvimento. Complementam dizendo que : A documentação de
arquitetura é uma questão de documentação dos pontos de vista relevantes dos
stakeholders. Bosch (2004) observa que a dificuldade de interpretação e de
utilização da documentação se dá, frequentemente, por indivíduos não envolvidos
durante o projeto do sistema.
Nicoletti et al. (2014) afirmam que a documentação da arquitetura é
geralmente estruturada em torno do conceito de pontos de vista

da

arquitetura,

representando muitas estruturas que estão simultaneamente presentes em sistemas
de software. O documento é uma coleção de informações (de acordo com modelos
predefinidos), cujos conteúdos incluem os pontos de vista de módulos, componentes
e conectores, visão de alocação, além de informações textuais sobre os pontos de
vista (por exemplo, o contexto do sistema, direcionadores da arquitetura, decisõeschave, público alvo).
Segundo Andrade (2015), a documentação deve conter diagramas,
protótipos, tabelas, trechos de código, artefatos do dia-a-dia do desenvolvedor para
diminuir a má interpretação dos requisitos de sistema. Graaf (2015) afirma que a
documentação da arquitetura não é apenas usada durante a fase de projeto no ciclo
de vida de software, mas sim como um guia durante o seu desenvolvimento.
Knodel et al. (2014), em sua abordagem RATE (Rapid Architecture
Evaluation), propõe a implantação da avaliação da documentação da arquitetura
como um dos passos importantes para atender às necessidades do processo de
desenvolvimento de software.

2.3

Linguagem de Descrição da Arquitetura de Software
A Linguagem de Descrição da Arquitetura de Software (ADL), do inglês,

Architecture Language Description, é usada desde 1990 em comunidades software,
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sistemas e arquiteturas (ISO 42010, 2011). Segundo Libório (2013), ela pode ser
descrita como uma linguagem que prove características para modelar a arquitetura
conceitual de sistema de software. Segundo Garlan et al. 1997 apud. Medeiros
(2012), elas são linguagens formais utilizadas para representação de arquiteturas e
sistemas e, para isso, oferecem abstrações e promovem a separação de interesse
(separation of concern - SoC), através da dissociação entre elementos arquiteturais
que representam a computação (componentes) e elementos que representam a
conexão entre os componentes (conectores). Clements (1996) descreve que a
descrição formal da arquitetura representada pela ADL é mais fácil de ser mantida e
seguida do que uma notação informal, podendo também ser utilizada em outros
projetos. A ISO 42010 (2011) complementa que a ADL pode ser usada por um ou
mais pontos de vista para enquadrar os interesses identificados do sistema em uma
descrição da arquitetura.
Libório (2013) e Gorton (2011) completam que diversas ADLs têm sido
propostas com o intuito de prover notações formais ou semiformais de modelagem, e
ferramentas adequadas na análise e desenvolvimento orientados pela arquitetura.
Medeiros (2012) apresenta algumas ADLs como GARLAN et al. 1997, LUCKMAN et
al. 1995 e COGLIANESE e SZYMANSKI 1993, detalhando em seu trabalho a ACME
(Garlan et al. 1997), definida como uma linguagem de propósito geral, capaz de
fornecer uma ontologia comum para intercâmbio de arquiteturas de software. Outra
linguagem é a Archimate® (Open Group, 2016) que inclui conceitos para especificar
arquiteturas inter-relacionadas, pontos de vista específicos para as partes
interessadas e mecanismos de personalização de idioma. Gorton (2011) incluiu a
notação UML (Unified Modeling Language) absorvendo recursos úteis da ADL.
Medvidovic (1996) descreve uma avaliação de várias ADLs, algumas acima
citadas, com o consenso das comunidades de pesquisa sobre o que é essencial
para uma descrição de arquitetura: conectores e configurações da arquitetura.
Clements (1996) completa sobre a importância das ADLs no desenvolvimento de
software, servindo também como: base para a comunicação entre os elementos do
time, modelo do projeto, modelo para desenvolvimento da linha de produto,
antecipação de decisões de projeto e o primeiro passo a aderência aos atributos de
qualidade.
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A ISO 42010 (2011) considera em seu padrão que as ADLs são recursos
utilizáveis, não sendo limitados a um único sistema ou apenas a uma descrição de
arquitetura. A ISO 42010 (2011) utiliza algumas ADLs como referência, são elas: (i)
RAPIDE, uma linguagem baseada em eventos, orientada a objetos e projetada
especificamente para prototipação de arquiteturas de sistemas (LUCKHAM et al.
2002); (ii) WRIGHT, uma linguagem com base na descrição formal do
comportamento abstrato de componentes de arquitetura e conectores para atender
aos requisitos (ALLEN, 2007); (iii) SYSML uma linguagem para apoiar a
especificação, a análise, o projeto e verificação e validação de sistemas complexos.
Esses sistemas podem incluir hardware, software, informação, processos, pessoal e
instalações (OMG, 2008); (iv) Archimate®, uma linguagem de modelagem de
arquitetura para descrever, analisar e visualizar arquiteturas corporativas em
diferentes domínios de negócios (MIRANDA et al., 2014); e, (v) RM-ODP um
conjunto de linguagens de vários pontos de vista que tendo como objetivo a
descrição de um framework usando cinco pontos de vista pré-definidos para
especificar sistemas distribuídos (ISO 10746, 2009).

2.4

Padrão 42010:2011
A ISO 42010 (2011) descreve que a descrição da arquitetura é o foco da

norma e não a arquitetura em si. Considera que a descrição da arquitetura é um
importante produto de trabalho do sistema ou da atividade de arquitetura de um
software. A Figura 2 ilustra

os conceitos relativos à prática da descrição da

arquitetura na aplicação da ISO para produzir uma descrição da arquitetura. Define
os

relacionamentos

com

principais

envolvidos,

sistemas

de

interesses,

preocupações, pontos de vistas, tipo de modelo, visão da arquitetura, regras
correspondentes, razão da arquitetura e a própria arquitetura. Também é possível
encontrar qual o tipo de relacionamento, se é apenas uma descrição para vários
itens ou vários itens para apenas uma descrição.
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Figura 2: Adaptado da ISO 42010 - Modelo conceitual da descrição da
arquitetura

Fonte: ISO 42010 (2011)

Segundo a própria ISO 42010 (2011) essa norma pode ser usada para
estabelecer uma prática coerente de elaboração de descrições da arquitetura,
estruturas e linguagens de descrição dentro do contexto de um ciclo de vida e seus
processos. Ela pode ser utilizada para avaliar a conformidade de uma descrição de
arquitetura de software, de um quadro de referência de linguagem de descrição, ou
de um ponto de vista da arquitetura e suas disposições.
Ela estabelece também um conjunto de termos essenciais para o
entendimento de sua aplicabilidade. Os termos são:
Elaboração da Arquitetura: processo de concepção, definição, descrição,
documentação, comunicação, certificação da boa implementação para manter e
melhorar uma arquitetura ao longo do ciclo de vida do sistema. Segundo a ISO
12207 (2008), este termo no contexto de uma organização é uma pessoa, um grupo
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e instalações com responsabilidades, autoridades e relações, e um projeto com
esforço no início e no fim definidos, empreendido para criar um produto ou serviço
em conformidade com os recursos e requisitos especificados.
Arquitetura: conjunto de conceitos fundamentais e propriedades de um
sistema no seu ambiente incorporada nos seus elementos, relacionamentos e nos
princípios da sua concepção e evolução.
Descrição da arquitetura: produto de trabalho usado para descrever /
expressar a arquitetura;
Framework da Arquitetura: convenções, princípios e práticas para a
descrição de arquiteturas estabelecida em um domínio específico de aplicação ou
comunidade de stakeholders.
Visão da arquitetura: produto de trabalho que expressa a arquitetura de um
sistema a partir da perspectiva das preocupações específicas do sistema;
Ponto de vista da arquitetura: produto de trabalho que estabelece as
convenções para a construção, interpretação e utilização de pontos de vista de
arquitetura para enquadrar as preocupações específicas do sistema.
Interesses: relevância do sistema para uma ou mais partes interessadas.
Ambientes: determinar a configuração e as circunstâncias de todas as
influências sobre um sistema.
Tipo de modelo: Convenções para um tipo de modelagem.
Partes interessadas, do inglês, stakeholders, individual, equipe, organização,
ou classes dos mesmos que tenham interesse em um sistema.
É de interesse desta pesquisa utilizar essa norma como principal requisito de
avaliação da documentação de arquitetura de software, bem como usar seu conceito
de conformidade para garantir que as informações estejam disponíveis no
documento de descrição da arquitetura. Isso significa que o que está escrito com o
verbo “deve” na norma deve ser seguido, o que está como “deveria” é uma
recomendação, sendo que as permissões estão como “talvez”.
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2.5

Padrão ISO 9126:2003
A ISO 9126 (2003) tem como objetivo definir características de qualidade do

produto de software que também podem ser usadas para especificar requisitos
funcionais e não funcionais do cliente e do usuário. Essa norma permite que a
qualidade do produto de software seja especificada e avaliada em diferentes
perspectivas pelos envolvidos com aquisição, requisitos, desenvolvimento, uso,
avaliação, apoio, manutenção, garantia de qualidade e auditoria de software.
A própria ISO 9126 (2003) descreve exemplos de aplicabilidade do modelo,
sendo eles: i) validar a completitude de uma definição de requisitos; ii) identificar
requisitos de software; iii) identificar objetivos de projeto de software; iv) identificar
objetivos para teste de software; v) identificar critérios para garantia de qualidade; vi)
identificar critérios de aceitação para produtos finais de software.
No quesito qualidade, a ISO 9126 (2003) descreve dois conceitos: Qualidade
Interna e Qualidade Externa. A qualidade interna é a totalidade das características
do produto de software do ponto de vista interno. A qualidade interna é medida e
avaliada com relação aos requisitos de qualidade interna. A qualidade externa é a
totalidade das características do produto de software do ponto de vista externo. É a
qualidade quando o software é executado, o qual é tipicamente medido e avaliado
enquanto está sendo testado num ambiente simulado, com dados simulados e
usando métricas externas.
Para este trabalho, será usado o modelo de qualidade externa e interna que
categoriza

os

(funcionalidade,

atributos

de

confiabilidade,

qualidade

de

usabilidade,

software
eficiência,

em

6

características

manutenabilidade

e

portabilidade). A figura 3 ilustra o modelo de qualidade, suas características e suas
subcaracteristicas, sendo eles mais conhecidos como atributos de qualidade.
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Figura 3: Modelo de qualidade para qualidade interna e externa – ISO 9126 (2003)

Fonte: ISO 42010 (2011)

Para cada uma das características da qualidade mencionadas na Figura 4
existe um conjunto de atributos, atributos estes que podem ser medidos atendendo
diretamente uma característica e uma subcaracteristica. Esses atributos estão
divididos da seguinte forma, conforme a definição da ISO 9126 (2003):
i) Funcionalidade - Capacidade do produto de software de prover funções que
atendam às necessidades explícitas e implícitas, quando o software
estiver sendo utilizado sob condições especificadas.
a. Adequação: Capacidade do produto de software de prover um conjunto
apropriado

de

funções

para

tarefas

e

objetivos

do

usuário

especificados.
b. Acurácia: Capacidade do produto de software de prover, com o grau de
precisão necessário, resultados ou efeitos corretos ou conforme
acordados.
c. Interoperabilidade: Capacidade do produto de software de interagir com
um ou mais sistemas especificados.
d. Segurança de acesso: Capacidade do produto de software de proteger
informações e dados, de forma que pessoas ou sistemas não
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autorizados não possam lê-los nem modificá-los e que não seja
negado o acesso às pessoas ou sistemas autorizados.
e. Conformidade relacionada à funcionalidade: Capacidade do produto de
software

de

estar

de

acordo

com

normas,

convenções

ou

regulamentações previstas em leis e prescrições similares relacionadas
à funcionalidade.
ii) Confiabilidade: Capacidade do produto de software de manter um nível de
desempenho especificado, quando usado em condições especificadas.
a. Maturidade: Capacidade do produto de software de evitar falhas
decorrentes de defeitos no software.
b. Tolerância a falhas: Capacidade do produto de software de manter um
nível de desempenho especificado em casos de defeitos no software
ou de violação de sua interface especificada.
c. Recuperabilidade: Capacidade do produto de software de restabelecer
seu nível de desempenho especificado e recuperar os dados
diretamente afetados no caso de uma falha.
d. Conformidade relacionada à confiabilidade: Capacidade do produto de
software

de

estar

de

acordo

com

normas,

convenções

ou

regulamentações relacionadas à confiabilidade.
iii) Usabilidade: Capacidade do produto de software de ser compreendido,
aprendido, operado e atraente ao usuário, quando usado sob condições
especificadas.
a. Inteligibilidade: Capacidade do produto de software de possibilitar ao
usuário compreender se o software é apropriado e como ele pode ser
usado para tarefas e condições de uso específicas.
b. Apreensibilidade: Capacidade do produto de software de possibilitar ao
usuário aprender sua aplicação.
c. Operacionalidade: Capacidade do produto de software de possibilitar
ao usuário operá-lo e controlá-lo.
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d. Atratividade: Capacidade do produto de software de ser atraente ao
usuário.
e. Conformidade relacionada à usabilidade: Capacidade do produto de
software de estar de acordo com normas, convenções, guias de estilo
ou regulamentações relacionadas à usabilidade.
iv) Eficiência: Capacidade do produto de software de apresentar desempenho
apropriado, relativo à quantidade de recursos usados, sob condições
especificadas.
a. Comportamento em relação ao tempo: Capacidade do produto de
software de fornecer tempos de resposta e de processamento, além de
taxas de transferência, apropriados, quando o software executa suas
funções, sob condições estabelecidas.
b. Utilização de recursos: Capacidade do produto de software de usar
tipos e quantidades apropriados de recursos, quando o software
executa suas funções sob condições estabelecidas.
c. Conformidade relacionada à eficiência: Capacidade do produto de
software de estar de acordo com normas e convenções relacionadas à
eficiência.
v) Manutenibilidade: Capacidade do produto de software de ser modificado. As
modificações podem incluir correções, melhorias ou adaptações do
software devido a mudanças no ambiente e nos seus requisitos ou
especificações funcionais.
a. Analisabilidade: Capacidade do produto de software de permitir o
diagnóstico de deficiências ou causas de falhas no software, ou a
identificação de partes a serem modificadas.
b. Modificabilidade: Capacidade do produto de software de permitir que
uma modificação especificada seja implementada.
c. Estabilidade: Capacidade do produto de software de evitar efeitos
inesperados decorrentes de modificações no software.
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d. Testabilidade: Capacidade do produto de software de permitir que o
software, quando modificado, seja validado.
e. Conformidade relacionada à manutenabilidade: Capacidade do produto
de software de estar de acordo com normas ou convenções
relacionadas à manutenabilidade.
vi) Portabilidade: Capacidade do produto de software de ser transferido de um
ambiente para outro.
a. Adaptabilidade: Capacidade do produto de software de ser adaptado
para diferentes ambientes especificados, sem necessidade de
aplicação de outras ações ou meios além daqueles fornecidos para
essa finalidade pelo software considerado.
b. Capacidade para ser instalado: Capacidade do produto de software
para ser instalado em um ambiente especificado.
c. Coexistência: Capacidade do produto de software de coexistir com
outros produtos de software independentes, em um ambiente comum,
compartilhando recursos comuns.
d. Capacidade para substituir: Capacidade do produto de software de ser
usado em substituição a outro produto de software especificado, com o
mesmo propósito e no mesmo ambiente.
e. Conformidade relacionada à portabilidade: Capacidade do produto de
software de estar de acordo com normas ou convenções relacionadas
à portabilidade.
Para este trabalho, será usado os atributos de qualidade descritos na ISO
9126 (2003) exceto os atributos de conformidade relacionados a determinada
característica da qualidade.

2.6

Conclusão
Segundo Maldonado (2008), a arquitetura de software tem um

papel na

determinação da qualidade, determinada pelos atributos de qualidade definidos na
ISO 9126 (2003) e da manutenabilidade do software. Clements et al. (2011)
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consideram, que assim como a elaboração da arquitetura, a documentação é um
critério importante para o desenvolvimento do sistema.
Nord et al. (2009) definem uma abordagem para avaliar a documentação em
conformidade com a ISO 42010 (2009), a qual, que por sua vez, referência a
criação, a análise e a sustentação de arquitetura do sistema pelo uso da descrição
da arquitetura de software. Segundo Fairbanks (2010) apud. Andrade (2015), a
descrição da arquitetura tem que ser elaborada com clareza, para que o
conhecimento e a comunicação com os stakeholders seja efetiva (NICOLETTI et al.,
2014 e GRAAF, 2015).
Para a elaboração da descrição da arquitetura de software, utilizam-se as
linguagens de descrição da arquitetura, do inglês ADL (Architecture Description
Lanaguage). Libório (2013) descreve que linguagem de descrição de arquitetura é
uma forma escrita utilizada para modelar a arquitetura conceitual de sistema de
software. Gorton (2011) afirma que diversas ADLs têm sido propostas com o intuito
de prover notações formais e ferramentas adequadas à análise e desenvolvimento
orientados pela arquitetura. A ISO 42010 (2011) utiliza algumas dessas linguagens
como referência para a descrição da arquitetura, entre elas estão: RAPIDE, SysML,
Wright, Achimate ® e as linguagens de pontos de vista usadas no RM-OPD.
Nesse contexto, a organização-alvo será avaliada segundo o questionário
adaptado de Nord et al. (2009), em conformidade à ISO 42010 (2009) e também
será avaliado o impacto de sua implantação nos requisitos de qualidade (internos e
externos) descritos na ISO 9126 (2003), utilizando uma pesquisa-ação descrita
adiante na seção 3, usando a versão mais atual da ISO 42010 (2011).
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3

DESCRIÇÃO DA ARQUITETURA DE SOFTWARE
O objetivo deste capitulo é apresentar de forma resumida os principais

conceitos relacionados para avaliar a descrição da arquitetura de software. A Seção
3.1 apresenta a revisão sobre documentação da arquitetura de software baseado no
questionário de Nord et al. (2009). A Seção 3.2 conceitua, brevemente, a pesquisaação e os ciclos adotados nesta pesquisa.

3.1

Revisão da documentação da Arquitetura de Software
O SEI (Software Engineering Institute) estabeleceu um conjunto de perguntas

para a revisão dos documentos de arquitetura de software. Segundo Nord et al.
(2009), dada a importância crítica da arquitetura para o sucesso do projeto de
software, segue-se que a arquitetura não pode ser eficaz se não for efetivamente
capturada na documentação que permite às partes interessadas compreender e
utilizar a arquitetura na forma como foi concebida. Segundo o próprio Nord et al.
(2009), uma arquitetura herda uma criticidade muito grande de informações e uma
arquitetura não pode ser entendida ou mal compreendida por conta de uma
documentação ineficiente ou inexistente. O fator importante para este estudo ter
escolhido o questionário de Nord et al. (2009) é que ele pode ser um guia para os
arquitetos usarem na produção e na maturação da sua arquitetura.
O documento de arquitetura pode ser usado durante todo o ciclo de vida do
desenvolvimento do software. Nord et al. (2009) determinam alguns propósitos
importantes para a utilização desse documento:
• utilizar a arquitetura como base para a concepção ou implementação de
componentes ou subsistemas identificados pela arquitetura;
• verificação para ver se o projeto ou implementação está em conformidade
com a arquitetura;
• verificar se a arquitetura está pronta para apoiar um marco de avaliação
para a aptidão de sua finalidade;
• utilizar a documentação para apoiar o planejamento do projeto (tais como a
atribuição de módulos para equipes ou planejamento de entregas incrementais);
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O método proposto por Nord et al. (2009) também direciona alguns passos
importantes para direcionar a avaliação dos documentos de arquitetura, como: i)
estabelecer a proposta da revisão; ii) estabelecer o objetivo da revisão; iii) construir
ou adaptar apropriadamente as questões; iv) planejar o detalhe da revisão; v)
executar a revisão; vi) analisar e sumarizar os resultados.
Esta pesquisa segue a recomendação de Nord et al. (2009) para a utilização
do seu questionário para avaliar a conformidade com à ISO 42010 (2009),
adaptando-as terminologias para atender o cenário atual da organização que será
avaliada e também para a versão mais recente da ISO 42010 (2011). O questionário
original proposto pelo Nord et al. (2009) consiste das seguintes informações
essenciais: i) o nome do questionário; ii) proposta; iii) principais envolvidos e suas
preocupações; iv) questões; v) quem irá responder; vi) respostas esperadas; vii)
criticidade; viii) conselhos. A Tabela 1 mostra o modelo do questionário.

Tabela 1: Estrutura do questionário elaborado
1.

Nome Questionário:

2.

Proposta:

3.

Principais Envolvidos e suas preocupações:

4.

Questões

5.

4a. Responsável pela

4b. Respostas

resposta

Esperadas

4c. Criticidade

Conselho:

Fonte: Nord et. al. (2009)

É de interesse deste trabalho utilizar e adaptar para a realidade de uma
organização provedora de projetos de desenvolvimento de software o questionário
proposto na Tabela 1. A Figura 4 apresenta um fragmento, meramente ilustrativo, da
elaboração de um questionário aplicado em uma organização real, em um projeto
especifico e para um papel especifico da equipe de desenvolvimento de software.
Esse questionário será apresentado na seção 4.
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Figura 4: Fragmentação do questionário adaptado
Área:
Projeto:
Fase do Projeto:
Projeto Emergencial?
Cliente:
TCV:
Budget:
Esforço:
Pontos de Função:
Tecnologia:
Banco de Dados:
Qual seu papel no projeto:
Stakeholders e suas preocupações: Arquitetos, compradores e analistas todos tem uma preocupação: A minha Descrição da Arquitetura conhece todos os pontos em
conformidade com padrão da ISO 42010? A conformidade pode ser verificada?
Seq.

Papel

1

Arquiteto de Software

2

Arquiteto de Software

3

Arquiteto de Software

Pergunta
Resposta
A Descrição da Arquitetura contém os dados apropriados
administrativos (data de emissão, status da versão,
organização que emite, histórico de alterações, resumo,
escopo, contexto, glossário e referências)?
A documentação arquitetural requisitada pela organização
está incluida no Descrição da Arquitetura?
Quem são os stakeholders específicos para este Descrição da
Arquitetura? Existe evidência o arquiteto tem dado atenção a
essas classes de stakeholders: Os usuários do sistema,
adquirentes de sistemas, desenvolvedores de sistemas e
mantenedores do sistema?

Comentário

Fonte: Nord et. al. (2009)

3.2

Pesquisa-ação para aplicação do questionário
Para Tripp (2005), pesquisa-ação é uma forma de investigação-ação que

utiliza técnicas de pesquisa consagradas para informar a ação que se decide tomar
para melhorar a prática. Craighead e Meredith (2008) apud. Mello et. al. (2012)
afirmam que a pesquisa-ação é um dos métodos qualitativos emergentes, podendo
ser empregada para que os pesquisados aprofundem seus conhecimentos acerca
de um fenômeno e estabeleçam questões de pesquisa mais pertinentes.
Segundo Dick (1993), a pesquisa-ação é um método de pesquisa que tem
como objetivo a pesquisa para ampliar o conhecimento científico e a ação para
promover uma melhoria na organização ou comunidade onde a pesquisa está sendo
realizada. Segundo Thiollent (2011), a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social
com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma
ação ou com a resolução de um problema coletivo, no qual os pesquisadores e os
participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo
cooperativo ou participativo. Para Susman (1983), pesquisa-ação significa aprender
fazendo, ou seja, um grupo de pessoas identifica um problema e faz algo para
resolvê-lo.
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Thiollent (2011) aborda uma série de temas e itens relacionados com os
aspectos práticos da concepção e da organização da pesquisa-ação enfatizando em
seu livro que o planejamento da pesquisa-ação é flexível.
Segundo Susman (1983), um problema é identificado e os dados são
coletados para que seja feito um diagnóstico mais preciso. Tripp (2005) enfatiza que
a pesquisa-ação começa com um reconhecimento planejando como monitorar e
avaliar a situação atual, interpretando resultados afim de planejar uma mudança
adequada do primeiro ciclo da pesquisa.
Para definir o método de pesquisa-ação, foram considerados os seguintes
direcionais: o objetivo da pesquisa, a identificação de um problema na organização e
o envolvimento do pesquisador nos projetos reais escolhidos para estudo. Por fim,
não foram encontradas evidências da execução da pesquisa de Nord et. al (2009)
que avalia à aderência da organização quanto ao atendimento em relação à ISO
42010 (2009), analisado o impacto com a ISO 9126 (2003).
Para este trabalho será usado uma junção entre a representação proposta por
Tripp (2005) e Mello et. al. (2012). Conforme ilustra a Figura 5, o ciclo básico da
investigação-ação proposto por Tripp (2005) possui quatro fases: planejar com foco
na melhora da pratica; agir para implantar a melhora que foi considerada no
planejamento; o monitoramento e descrever os efeitos da ação; e avaliar os
resultados. A pesquisa de Mello et. al. (2012) que descrevem o ciclo de melhoria
baseado em WESTBROOK (1995), COUGHLAN e COGHLAN (2002) e THIOLLENT
(2011), segue praticamente as mesmas fases: planejar; coletar dados; analisar
dados e planejar ações; implementar ações; avaliar resultados e gerar relatório.
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Figura 5: Ciclo básico de investigação-ação proposto por Tripp (2005)

Fonte: Tripp (2005)
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4

PLANEJAMENTO E PROTOCOLO DA PESQUISA-AÇÃO
O objetivo deste capitulo é apresentar os conceitos que serão aplicados para

a execução dos ciclos da pesquisa-ação para avaliação da descrição da arquitetura
de software. A Seção 4.1 apresenta as fases que compõe o processo de execução
da pesquisa-ação. A Seção 4.2 descreve quais atividades serão executadas na
organização-alvo para diagnosticar a situação atual.

4.1

Fluxo de trabalho da Pesquisa-Ação
O fluxo de trabalho para a realização da pesquisa-ação constitui de uma

sequência de etapas de um processo cíclico na sua execução. A Figura 6 ilustra o fluxo
de trabalho utilizado. A primeira etapa é a pesquisa bibliográfica usada para o
embasamento conceitual da pesquisa. Em seguida, descreve-se uma situação atual
onde é caracterizado uma necessidade de melhoria que foi encontrada na organizaçãoalvo do estudo. Na sequência, executa-se o ciclo de pesquisa-ação por duas vezes,
seguindo as diretivas de Tripp (2005). Ao final da execução do último ciclo da pesquisaação será proposto um programa de melhorias. A última etapa apresenta as conclusões.

Figura 6: Fluxo demonstrativo do Método de trabalho empregado

4.2

Situação atual da organização e Ciclo da Pesquisa-ação
Antes de dar início ao ciclos propostos por Tripp (2005), foi realizado em Agosto

de 2015 na T-Systems uma das avaliações de Maturidade do CMMI nível 3. A Figura 7
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apresenta o resultado do Classe B. O Classe B é uma das avaliações que compõe o
método (Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement) aceito para avaliar
organizações em relação ao modelo CMMI. O resultado do diagnóstico apresenta as 18
Áreas de Processo que compõem o CMMI nível 3 com as seguintes definições de cores:
(i) verde são as Práticas Especificas que trazem baixo risco para organização na
obtenção do laudo de avaliação de maturidade, significando que foi implementada de
acordo com o modelo CMMI; (ii) amarelo são as Práticas Especificas que trazem risco
médio na obtenção do laudo de maturidade, significando que são pequenos problemas
relativos às sub-práticas ou pequenas frações da prática de artefatos diretos, que não
alteram a situação de institucionalização da prática no projeto avaliado; (iii) vermelho
são as Práticas Especificas que trazem risco alto para a obtenção do laudo de
maturidade para a organização avaliada, significando que houve problema na
implementação da prática. A seguinte descoberta da auditoria da Área de Processo
Solução Técnica, constitui a principal motivação para a elaboração dessa pesquisaação:
“Na maioria dos projetos, as análises de alternativas
de solução de implementação não foram registradas ou não
justificadas. Em algumas situações, foram registradas em
mecanismos não previstos no processo. “
No gráfico ilustrado na Figura 7, esta avaliação corresponde à coluna de TS, do
inglês Tecnhical Solution, e no português Solução Técnica. Essa prática corresponde a
maior concentração de práticas de arquitetura de software encontrada no CMMI (2010).
Figura 7: Resultado do Classe B organização onde o autor dessa pesquisa trabalha em
Agosto de 2015
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Seguindo o ciclo proposto por Tripp (2005) e baseado nos resultados obtidos
na avaliação de maturidade, foi sugerido um planejamento e uma ação sobre o
ponto fraco encontrado. Esse ponto fraco a ser planejado foi elaborado para analisar
a situação atual da organização sobre as práticas de arquitetura de software e a
utilização da ISO 42010 (2011).
Serão executados 2 ciclos da pesquisa-ação. A razão disso é que, segundo
Tripp (2005) a pesquisa-ação requer um processo de aprimoramento

em que

somente se descobre a natureza de alguns fenômenos quando se tenta mudá-lo.
Deve-se regularmente trabalhar para melhorar a compreensão dos fenômenos em
questão e, para tanto, alguns desses fenômenos, seja por sua complexidade, seja
por dificuldades de compreensão, deve ser investigado mais de uma vez e não
apenas ocasionalmente, assim devido a percepção de que conceitos presentes na
ISO 42010 (2011) e na ISO 9126 (2003) não eram bem compreendidos por equipes
de projetos da organização-alvo, decidiu executar dois ciclos da pesquisa-ação.
O primeiro ciclo definiu como problema o resultado encontrado no Classe B
na organização, identificado como responsável pela realização da de Iniciação da
Pesquisa, conforme Mello et. al. (2012). Este primeiro ciclo tem como objetivo fazer
o reconhecimento conforme proposto por Tripp (2005) sobre as práticas de
arquitetura de software e suas documentações nos projetos. O segundo ciclo é uma
adaptação da pesquisa-ação refinando seu questionário para melhor compreensão
dos avaliados e atendimento da realidade atual da organização. Neste segundo ciclo
é incluído um novo fator de relevância para avaliar o impacto das respostas relativas
aos atributos de qualidade propostos pela ISO 9126 (2003). Esse fator acabou
constituindo o segundo ciclo em um novo estudo, originado de um estudo
preexistente: o primeiro ciclo da pesquisa-ação. Desse modo, o segundo ciclo,
conforme indicações de Tripp (2005) e Elliott (1994), deve ser adaptado para
problematização do estudo preexistente – as observações e conclusões do primeiro
ciclo – e não apenas detalhes do primeiro ciclo, sem modificações, nos temas
abrangidos.
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4.2.1 Etapa de Planejamento
Para Mello et. al. (2012), a fase de planejamento da

pesquisa-ação é

composta por três etapas: (i) definição da estrutura conceitual-teórica, (ii) seleção da
unidade de análise e técnicas de coleta de dados e (iii) definição do contexto e
proposito da pesquisa. Essas etapas possuem as seguintes atividades:


Definição

da

estrutura

conceitual-teórica:

(i)

Mapear

a

literatura

relacionada (auxilia a olhar criticamente a realidade sob a forma dos
trabalhos publicados, identifica lacunas em que podem existir problemas a
serem solucionados, preferencialmente em comunhão com um contexto
organizacional); (ii) Delinear ideias e proposições (descrever como será
conduzida a pesquisa); (iii) Determinar a questão e definir os objetivos da
pesquisa (identificado os problemas, estes deverão resultar nas questões
e no objetivo da pesquisa ou do projeto);


Selecionar a unidade de análise e técnicas de coleta de dados: (i)
Selecionar unidade de análise (determinar onde a pesquisa nasce dentro
de uma organização); (ii) Definir técnicas de coleta de dados (Thilollent,
2007) destaca que as principais técnicas são a entrevista coletiva,
individual e os questionários que são aplicáveis em maior escala); (iii)
Elaborar o protocolo de pesquisa-ação (Mello et. al. (2012) enfatizam a
importância de se ter um protocolo para melhorar a confiabilidade da
pesquisa);



Definir o contexto e propósito: (i) Diagnosticar a situação (problemas
considerados prioritários em relação ao campo de observação, aos atores
e ao tipo de ação que são focalizados no processo de investigação); (ii)
Definir tema e interessados (THIOLLENT (2011) apud. MELLO et. al.
(2012)) afirmam que o tema da pesquisa deve ser simples); (iii) Delimitar o
problema (designação do problema e da área de conhecimento a serem
abordados); (iv) Definir critérios de avaliação para a pesquisa-ação
(definição dos critérios quantitativos e qualitativos que deverão ser
medidos em todos os ciclos);

Para atender às atividades especificadas da fase de planejamento, serão elaborados
e medidos indicadores da pesquisa, são eles: (i) Indicadores de entrevistados x
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aderência 42010, tendo como principal objetivo verificar se as respostas dos
entrevistados estão em conformidade com os requisitos da norma ISO 42010; (ii)
Média Total x aderência 42010 é uma média total das respostas em relação à sua
aderência quanto à ISO 42010, possibilitando uma visão geral dos entrevistados, (iii)
Tecnologia x aderência 42010 apresenta as tecnologias empregadas nos projetos
em relação à aderência à ISO 42010 e, (iv) aderência dos projetos x aderência
42010, que representa a visão dos projetos em relação à aderência à ISO 42010 em
percentual.

4.2.2 Etapa de implementação das ações
Segundo Thiollent (2011) apud Mello et. al. (2012), a ação corresponde ao
que precisa ser feito, ou transformado, para realizar a solução de um determinado
problema, visando refinar ou estender a teoria pesquisada, uma vez que os métodos
qualitativos contribuem para a geração de novas teorias. No contexto de Mello et. al.
(2012), essa atividade representa a implementação dos planos de ações.

4.2.3 Etapa de monitoração dos efeitos das ações
Westbrook (1995) apud. Mello et. al. (2012) consideram que na pesquisa-ação o
processo de pesquisa necessita ser pro-ativamente gerenciado. Para ele a qualidade
dos resultados pode depender tanto da gestão do projeto de pesquisa quanto do próprio
projeto de pesquisa, ou da análise dos resultados.
As atividades propostas para esta fase, seguindo o contexto de Mello et. al.
(2012) são: (i) Registrar dados; (ii) realimentar dados; (iii) tabular dados; (iv) comparar
dados empíricos com a teoria; (v) elaborar plano de ação.

4.2.4 Etapa de avaliação dos resultados
Coughlan e Coghlan (2002) apud. Mello et. al. (2012)

consideram que a

avaliação envolve uma reflexão sobre os resultados da ação, tanto intencionais quanto
não intencionais, e uma revisão do processo.
Segundo Mello et. al. (2012), as atividades resultantes da avaliação do resultado
são: (i) avaliar resultados; (ii) prover estrutura para replicação ; (iii) desenhar implicações
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teóricas e práticas; (iv) redigir relatório. Essas atividades estão presentes no modelo de
relatório proposto na Tabela 2.
Com observações, Tripp (2005) sugere um esquema de um relatório típico de
pesquisa-ação que pode ser usado em qualquer projeto e também dissertações,
podendo ter a estrutura apresentado na Tabela 2:
Tabela 2: Modelo de relatório a ser usado nesta pesquisa.
1. Introdução: intenções do pesquisador e benefícios previstos
2. Reconhecimento (investigação de trabalho de campo e revisão da literatura):
2.1. da situação
2.2. dos participantes (o próprio e outros)
2.3. das práticas profissionais atuais
2.4. da intencionalidade e do foco temático inicial
3. Atividades do ciclo
3.1. Planejamento: da preocupação temática (ou ciclo anterior) ao primeiro passo de ação
3.2. Implementação: relato discursivo sobre quem fez o quê, quando, onde, como e por
quê.
3.3. Relatório de pesquisa sobre os resultados da melhora planejada:
3.3.1. resumo e base racional do(s) método(s) de produção de dados
3.3.2. apresentação e análise dos dados
3.3.3. discussão dos resultados: explicações e implicações
3.4. Avaliação
3.4.1. da mudança na prática: o que funcionou ou não funcionou e por quê
3.4.2. da pesquisa: em que medida foi útil e adequada
4. Conclusão
4.1. Sumário de quais foram as melhorias práticas alcançadas, suas implicações e
recomendações para a prática profissional do próprio pesquisador e de outros
4.2. Sumário do que foi aprendido a respeito do processo de pesquisa-ação, suas
implicações e recomendações para fazer o mesmo tipo de trabalho no futuro.

Fonte: Tripp (2005)
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5

EXECUÇÃO DA PESQUISA-AÇÃO
O objetivo deste capitulo é apresentar o resultado dos dois ciclos da

pesquisa-ação executados na organização-alvo. A Seção 5.1 apresenta as
atividades que fazem parte do primeiro ciclo da pesquisa-ação incluindo o
planejamento, execução, analise dos resultados e melhorias usadas como entrada
para o segundo ciclo da pesquisa-ação. A Seção 5.2 apresenta as atividades do
segundo ciclo da pesquisa-ação levando em consideração os pontos de melhoria
encontrados na execução do primeiro ciclo da pesquisa-ação. Inclui também nesta
seção as atividades referente a execução do ciclo de pesquisa-ação como
planejamento, analise dos resultados e oportunidade de melhorias.

5.1

Primeiro Ciclo da Pesquisa-Ação

5.1.1 Planejar o Primeiro Ciclo da Pesquisa-Ação
5.1.1.1

Mapear literatura do Primeiro Ciclo da Pesquisa-Ação

Para a realização do primeiro ciclo da pesquisa-ação, será usado como base o
questionário proposto pelo Nord et. al. (2009) para analisar à aderência às práticas
documentais da organização atual em relação à ISO 42010 (2009). Nesse primeiro ciclo
não foi feita nenhuma adaptação no questionário, apenas uma tradução dele para
facilitar o seu preenchimento.

5.1.1.2

Delinear ideias e proposições do Primeiro Ciclo da Pesquisa-Ação

Para a realização do primeiro ciclo da pesquisa-ação, foram identificadas as
dificuldades de conhecimento e interpretação quanto à aderência dos processos e
projetos atuais, e das suas práticas documentais de arquitetura em relação à ISO 42010
(2009). Outro fator importante era buscar identificar uma possível discrepância entre os
projetos em relação à utilização de documentação, em geral,
software.

da arquitetura de
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5.1.1.3

Determinar a questão e definir os objetivos da pesquisa do Primeiro Ciclo
da Pesquisa-Ação

O objetivo do primeiro ciclo da pesquisa-ação é ter uma visão geral da
organização sobre a utilização da documentação de arquitetura de software nos projetos
de desenvolvimento e manutenção de software.
A Figura 8 ilustra um fragmento do questionário elaborado, com um número
sequencial, um papel e responsabilidade para aquela pergunta especifica, um campo
para a resposta e um campo em branco para os comentários. Para o campo Resposta,
foi seguido o seguinte critério para preenchimento: Para a resposta Completo as partes
interessadas precisam entender o contexto (incluindo as limitações de recursos) como
parte da avaliação de completude. Geralmente, as respostas consideradas completas
devem ser interpretadas como bom o suficiente para atender às expectativas da
organização para este sistema, no contexto de um projeto especifico. A resposta
tipificada como Incompleta é a que não possui nenhum documentação associada ou que
a prática da arquitetura foi feita de modo informal. Por fim, a resposta tipificada como
Não Planejada significa que a atividade não foi considerada na estimativa inicial do
projeto e, portanto não será executada de nenhuma maneira.
Figura 8: Fragmento do questionário
Seq.
1

Papel
Arquiteto de Software

Pergunta
A Descrição da Arquitetura contém os dados apropriados
administrativos (data de emissão, status da versão,
organização que emite, histórico de alterações, resumo,
escopo, contexto, glossário e referências)?

Resposta

Fonte: Tripp (2005)

Na Tabela 3 encontram-se as questões do questionário, em número de vinte, que
foram traduzidas de Nord et. al. (2009).

Tabela 3: Questões traduzidas
Seq.
1

Papel
Arquiteto de Software

2

Arquiteto de Software

Pergunta
A Descrição da Arquitetura contém os dados apropriados
administrativos (data de emissão, status da versão,
organização que emite, histórico de alterações, resumo,
escopo, contexto, glossário e referências)?
A documentação arquitetural requisitada pela organização
está incluída no Descrição da Arquitetura?
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Continuação
Seq.

Papel

Pergunta

3

Arquiteto de
Software

Quem são os stakeholders específicos para esta Descrição da Arquitetura?
Existe evidência de que o arquiteto tem dado atenção a essas classes de
stakeholders: usuários do sistema, adquirentes de sistemas, desenvolvedores
de sistemas e mantenedores do sistema?

4

Arquiteto de
Software

Será que a evidência da Descrição da Arquitetura considerou o propósito de
missões do sistema; a adequação do sistema para uso no cumprimento das
suas missões; a viabilidade da construção do sistema; os riscos de
desenvolvimento de sistemas; os riscos da operação para os usuários,
adquirentes e desenvolvedores; manutenção; e a capacidade de colocação e
evolução?

5

Arquiteto de
Software
Arquiteto de
Software

Cada stakeholder e suas preocupações estão cobertas em pelo menos uma
visão?
Cada ponto de vista foi identificado? Existe uma definição para cada ponto de
vista utilizado na Descrição da Arquitetura? Será que cada definição de ponto
de vista inclui: nome ponto de vista; identificação das partes interessadas de
ação do ponto de vista; as preocupações arquitetônicas emolduradas por esse
ponto de vista; as linguagens, técnicas de modelagem e métodos analíticos
utilizados com vista desse tipo?

Arquiteto de
Software
Arquiteto de
Software

Existem regras de correspondência? Para cada regra, há um modelo de
correspondência para satisfazer cada regra?
A Descrição da Arquitetura cita um framework arquitetura existente? Cada
ponto de vista é usado no Documento da Arquitetura? O Documento da
Arquitetura captura todos os modelos e regras correspondentes?

12

Arquiteto de
Software

Existe alguma inconsistência conhecida entre as visões que foram
documentadas?

13

Arquiteto de
Software

A Descrição da Arquitetura contém a razão para a decisão arquitetural, como:
Seleção do ponto de vista e técnicas de modelagem?
Regras de visão correspondentes?
Decisões chaves para cada visão?
As inconsistências são conhecidas?

14

Analistas e
Compradores
Analistas e
Compradores
Analistas e
Compradores
Analistas e
Compradores
Analistas e
Compradores
Analistas e
Compradores

O conjunto de stakeholders e preocupações está completo?

Analistas e
Compradores

O conjunto de pontos de vistas e/ou o framework de arquitetura atende aos
requisitos contratuais ou institucionais das práticas?

6

10
11

15
16
17
18
19
20

E o conjunto de visões está completo e mínimo?
O conjunto de regras de correspondências, se usadas, são apropriadas?
Se as visões estão completas? Foi comunicado sobre as decisões?
O conjunto das correspondências está completo?
A lógica de capturar informações foi suficiente para apoiar os revisores e
analistas na compreensão da arquitetura e suas decisões?

Fonte: Nord et. al. (2009)
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5.1.1.4

Selecionar a unidade de análise do Primeiro Ciclo da Pesquisa-Ação

Para a realização do primeiro ciclo da pesquisa-ação, as unidades de análise que
serão usadas nesse primeiro ciclo seguiram as seguintes características e critérios:


Tecnologia de Desenvolvimento;



Fase atual do projeto é importante que a elaboração da arquitetura já
tenha sido executada);



Esforço em horas acima de 1.500 horas estimadas através da métrica de
Pontos de Função;



Papel de Líder Técnico nos Projetos, que por definição da organização
agrega vários outros papéis, tais como:
o Arquiteto - Os arquitetos são a interface entre a análise,
especificação, design, programação, integração implantação /
operação e o gerenciamento de projetos. Para este efeito, podem
criar a arquitetura do sistema a partir dos resultados da análise de
requisitos e especificação, e desta forma contam com normas e
orientação

de

programação

reutilização.
e

para

Isso

outras

implica

atividades

diretrizes

para

subsequentes

a
ao

desenvolvimento. Um arquiteto monitora a implementação da
arquitetura nas fases seguintes do projeto. Existem arquitetos
funcionais e técnicas que se concentram em uma arquitetura de TI.
o Build Manager – As tarefas do Build Manager são para compilar e
criar configurações. Ele é responsável pela integração do sistema.
Ele monitora a combinação e análise de todas as etapas de
integração. Ele é responsável por congelar o release de Gestão da
Configuração dos artefatos envolvidos em uma compilação.
o Chief Architecture - Existem vários arquitetos em projetos grandes.
Primeiramente, o arquiteto-chefe também é arquiteto, mas ele tem
arquitetos adicionais como subordinados. Ele coordena o trabalho
desses arquitetos que criam os resultados para ele. Ele assume a
responsabilidade pelo seu trabalho e é a última instância para as
decisões de arquitetura. Estes são conhecidos como Gerente de
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Projeto funcional e técnico. Esses papéis podem coincidir com
outras funções.
o Rollout Expert - é um participante do projeto de desenvolvimento
que executa as tarefas operativas durante a implementação do
sistema. Ele se comunica com os clientes e usuários, por exemplo,
em sessões de treinamento e coordenação durante a transição de
um projeto de desenvolvimento em um projeto de manutenção no.
Ele realiza as tarefas coordenadas pelo Release Manager.
o SDE Manager- O SDE Manager é responsável pela estrutura,
concepção e funcionamento do ambiente de desenvolvimento de
software (SDE) dentro de um projeto.

5.1.1.5

Definir técnicas de coleta de dados do Primeiro Ciclo da Pesquisa-Ação

Para a realização deste primeiro ciclo da pesquisa-ação, optou-se por fazer o
preenchimento individual do questionário dos participantes por uma questão geográfica,
já que grande parte deles estão atuando em projetos em diferentes localidades e
escritórios da organização.

5.1.1.6

Elaborar protocolo de pesquisa-ação do primeiro Ciclo da Pesquisa-Ação

Para a realização deste primeiro ciclo da pesquisa-ação, devido às localidades
geográficas foi enviado um e-mail em sete de janeiro de 2016 solicitando o
preenchimento da pesquisa. Nesse e-mail, com cópia oculta para os entrevistados, foi
solicitado a confirmação de leitura. Havia uma explicação do que se tratava o
questionário, bem como a regra de não atribuição sobre o preenchimento.
“Pessoal,
Gostaria de pedir uma ajuda pessoal para vocês. Estou iniciando uma pesquisa-ação do
meu programa de mestrado. E aqui segue uma pesquisa para avaliar à aderência das
atividades atuais de arquitetura de Software x ISO 42010.
Se puderem fazer isso eu agradeço. Preciso consolidar e entregar na terça-feira dia 12/1.
Será mantida a nossa regra de não atribuição para a respostas.
Abs e obrigado.”
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5.1.1.7

Diagnosticar a situação do Primeiro Ciclo da Pesquisa-Ação

Para esta pesquisa-ação os problemas a serem tratados referem-se à falta de
documentação ou pouca documentação da arquitetura de software. A sua aderência à
ISO 42010 é um critério de referência a uma norma de mercado utilizada para
documentar informações de arquitetura, garantindo assim uma base conceitual comum
da pesquisa. É importante que os atores da pesquisa ajam com transparência e acima
de tudo que a regra de não atribuição seja colocada em prática, para que não ocorra
exposição desnecessária do time avaliado, já que se procura melhorar a organização e
não pessoas.

5.1.1.8

Definir o tema e interessados do Primeiro Ciclo da Pesquisa-Ação

O tema para esse primeiro ciclo da pesquisa-ação é a avaliação da situação atual
da documentação da arquitetura em relação à ISO 42010 para a Liderança Técnica.

5.1.1.9

Delimitar o problema do primeiro Ciclo da Pesquisa-Ação

Para essa pesquisa-ação não foi avaliada a qualidade do conteúdo do
documento da arquitetura, já que o objetivo desse ciclo e de outros não é esta
avaliação. Para a avaliação de arquitetura existem os modelos de SARA (2002), BASS
(2003), CLEMENTS (2002), DOBRICA (2002), BABAR (2004) dentre outros.

5.1.1.10 Definir critérios de avaliação para a pesquisa-ação do primeiro Ciclo da
Pesquisa-Ação
Nesta etapa, os critérios são mostrados de modo pragmático pela avaliação do
preenchimento do questionário por 5 entrevistados. É importante observar dois
aspectos: de um lado, como dito no objetivo deste trabalho não se pretende definir uma
amostra com significado estatístico – mesmo para pequenos números – no universo de
possíveis alvos da pesquisa no interior da organização; de outro lado, como também
observado no objetivo do trabalho, os resultados da pesquisa-ação conduzida, podem
contribuir para uma pesquisa do tipo Survey a ser realizada em empresas que estão em
processo de implementação do Nível 3 do CMMI. Desse modo, o número de cinco
entrevistados seguiu o critério de 1 respondente por projeto, que atue com o papel de
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líder técnico e que tenha seu tamanho em horas baseado na técnica de Pontos de
Função acima de 1.500 horas.
Os gráficos mostram à aderência à ISO 42010 e devem ser interpretados como
segue: (i) em torno do gráfico são consideradas 20 questões que compõem o
questionário; (ii) quando uma linha de uma determinada questão estiver ligada ao topo
significa que ela foi respondida como completa; (iii) quando uma linha

de uma

determinada questão estiver ligada ao centro do gráfico significa que ela foi respondido
como incompleta ou como não foi planejada (não foi considerado esforço das atividades
relacionadas a arquitetura durante o planejamento o projeto).
O Entrevistado 1, preencheu o questionário. A Figura 9 ilustra uma visão total do
questionário

respondido

pelo

entrevistado.

As

respostas

para

as

perguntas

1,2,3,5,9,10,11,12,13,14,15 e 16 foram classificadas como completas. As respostas
4,6,7,8,17,18,19 e 20 foram classificadas como incompletas ou como não planejadas.
Em relação à ISO 42010, o Entrevistado 1 possui 60% de aderência contra 40% de
oportunidade de melhorias.
Figura 9: Aderência entre as respostas do Entrevistado 1 e a ISO 42010

O Entrevistado 2, preencheu o questionário. A Figura 10 ilustra uma visão total do
questionário

respondido

pelo

entrevistado.

As

respostas

para

as

perguntas

1,2,3,5,9,10,11,12,13 e 14 foram classificadas como completas. As respostas
4,6,7,8,15,16,17,18,19 e 20 foram classificadas como incompletas ou como não
planejadas. Em relação à ISO 42010 o Entrevistado 1 possui 45% de aderência contra
55% de oportunidade de melhorias.
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Figura 10: Aderência entre as respostas do Entrevistado 2 e a ISO 42010

O Entrevistado 3, preencheu o questionário. A Figura 11 ilustra uma visão total do
questionário

respondido

5,9,10,11,12,13

e

14

pelo

entrevistado.

foram

classificadas

As

respostas

como

para

completas.

as

perguntas

As

respostas

1,2,3,4,6,7,8,15,16,17,18,19 e 20 foram classificadas como incompletas ou como não
planejadas. Em relação à ISO 42010 o Entrevistado 3 possui 15% de aderência contra
85% de oportunidade de melhorias.

Figura 11: Aderência entre as respostas do Entrevistado 3 e a ISO 42010

O Entrevistado 4, preencheu o questionário. A Figura 12 ilustra uma visão total do
questionário respondido pelo entrevistado. As respostas para as perguntas 16 e 19
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foram

classificadas

como

completas.

As

respostas

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18 e 20 foram classificadas como incompletas ou
como não planejadas. Em relação à ISO 42010 o Entrevistado 4 possui 10% de
aderência contra 90% de oportunidade de melhorias.

Figura 12: Aderência entre as respostas do Entrevistado 4 e a ISO 42010

O Entrevistado 5, preencheu o questionário. A Figura 13 ilustra uma visão total do
questionário

respondido

pelo

entrevistado.

As

respostas

para

as

perguntas

1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 e 20 foram classificadas como completas.
A resposta 3 foi classificada como incompleta ou como não planejada. Em relação à ISO
42010 o Entrevistado 5 possui 95% de aderência contra 5% de oportunidade de
melhorias.
Figura 13: Aderência entre as respostas do Entrevistado 5 e a ISO 42010

.
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Em geral, é possível evidenciar que nenhum dos projetos atende totalmente os
requisitos da norma ISO 42010. A Figura 14 ilustra uma média aritmética das aderências
dos 5 projetos. Observa-se que existem pontos comuns de atendimento à ISO 42010 ,
por exemplo os itens 5, 9, 10,11, 12,13 e 14 do questionário. Os pontos
1,2,3,4,6,7,8,15,16,17,18,19 e 20 mostram que não foi possível evidenciar a utilização
da práticas em todos os projetos avaliados. Outros pontos avaliados também são
relevantes, são eles:


Desempenho (performance) é o item de arquitetura que mais aparece
entre os projetos, em 75%;



Desempenho (performance) foi mencionado em 25% dos projetos
entrevistados como dificil de implementar assim como: Manutenabilidade,
Portabilidade e Modularidade;



Falta de ferramentas para implementação de uma arquitetura que atenda
os requisitos do cliente;



Falta de um detalhamento maior durante a fase de requisitos não
funcionais e;



Falta de conhecimento sobre temas como Modularidade.
Figura 14: Média total do resultado os entrevistados

A Figura 15 ilustra à aderência por projeto representado pelo entrevistado em
relação à ISO 42010. É possível concluir que a organização possui uma deficiência de
aderência em relação às boas práticas de arquitetura. Não existe um padrão definido
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para a utilização da descrição de arquitetura, nem tampouco os projetos examinados
sabem. Cada projeto executa esse item de uma forma diferente e não padronizada.
Alguns profissionais desconhecem conceitos fundamentais da arquitetura de software,
como por exemplo interesses (concern) e visões (views).

Figura 15: Visualização em percentual de aderência dos projetos em relação a ISO 42010

5.1.2 Agir para implantar a melhora planejada
Conforme resultado apresentado na Figura 15, a discrepância em relação à
prática da documentação de arquitetura de software se reflete nos indicadores de
aderência dos projetos x ISO 42010. Uma das possíveis causas é a falta de
entendimento sobre as questões que fazem parte do questionário aplicado. Portanto,
a busca de referências bibliográficas para superar esse problema torna-se um
importante passo para a realização do segundo ciclo da pesquisa-ação, assim como
justificativa. Incorporar também os atributos de qualidade da ISO 9126 (2003) para
refinar a resposta e identificar, segundo os entrevistados, se a não implementação
da documentação da arquitetura de software irá impactar algum atributo de
qualidade.
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5.1.3 Monitorar e descrever os efeitos da ação
Todos os questionários, planilhas, dados estatísticos e resultados do primeiro
ciclo da pesquisa-ação são apresentados no Apêndice A e B.
O plano de ação para refletir no segundo ciclo da pesquisa-ação deve
considerar as seguintes atividades: (i) buscar novas referências bibliográficas; (ii)
utilizar as ferramentas para gerar um novo questionário de perguntas considerando
os conceitos descritos nas referências bibliográficas respeitando à aderência em
relação à ISO 42010 (2011); (iii) aplicar o questionário em um público diferente ao
aplicado no primeiro ciclo; (iv) fazer uma reunião presencial apresentando objetivo,
conceitos e aplicação do ciclo de pesquisa.

5.1.4 Avaliar os resultados
A Tabela 4 apresenta a avaliação dos resultados apresentados no primeiro
ciclo da pesquisa-ação segundo a proposta de Tripp (2005), apresentada na seção
4.2.4. O relatório detalha questões importantes como forma de replicação para um
próximo ciclo, descreve as implicações teóricas e práticas da aplicação da pesquisaação, lições aprendidas e por fim e oportunidades de melhorias.

Tabela 4: Relatório da análise do primeiro ciclo da pesquisa-ação
1.

Introdução: intenções do pesquisador e benefícios previstos

A Intenção do pesquisador é identificar as dificuldades de conhecimento e interpretação quanto à
aderência dos processos e projetos atuais, e das suas práticas documentais de arquitetura em relação à ISO
42010 (2009). Outro fator importante era buscar identificar uma possível discrepância entre os projetos em
relação à utilização de documentação da arquitetura de software.

2.

Reconhecimento (investigação de trabalho de campo e revisão da literatura):

2.1. da situação
Para esta pesquisa-ação, os problemas a serem tratados referem-se à falta de documentação ou
pouca documentação da arquitetura de software. A sua aderência à ISO 42010 é um critério de comparativo a
uma norma utilizada para orientar documentos de arquitetura, garantindo assim uma base conceitual da
pesquisa.
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Continuação
2.2. dos participantes (o próprio e outros)
É importante que os atores da pesquisa ajam com transparência e acima de tudo que a regra de não
atribuição seja colocada em prática, para que não haja exposição desnecessária do time avaliado, já que se
procura melhorar a organização e não pessoas. Deve-se considerar a seguinte unidade para a aplicação do
primeiro ciclo:



Tecnologia de Desenvolvimento;



Fase atual do projeto (importante que a fase de arquitetura já tenha sido executada);



Esforço em horas acima de 1.500 horas estimadas através da métrica de Pontos de Função;



Papel de Líder Técnico nos Projetos, que acumula os seguintes papeis (Arquiteto, Build Manager,
Chief Architecture, Rollout Expert, SDE Manager).

2.3. das práticas profissionais atuais
Atualmente a organização avaliada possui um processo de desenvolvimento de software que cobre
práticas de arquitetura de software, porém não se fazendo obrigatória sua utilização nos projetos. Por não
existir tal obrigatoriedade cada projeto tem a liberdade de executar suas próprias atividades de arquitetura de
software de forma não padronizada.

2.4. da intencionalidade e do foco temático inicial
A proposta foi identificar as dificuldades de conhecimento e interpretação quanto à aderência dos
processos e projetos atuais, e das suas práticas documentais de arquitetura em relação à ISO 42010 (2009
Outro fator importante era buscar identificar uma possível discrepância entre os projetos em relação a
utilização de documentação da arquitetura de software.

3. Atividades do Ciclo
3.1. Planejamento: da preocupação temática (ou ciclo anterior) ao primeiro passo de ação
Avaliar as práticas atuais da documentação de arquitetura utilizado na empresa atual onde o autor da
pesquisa trabalha.
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Continuação
3.2. Implementação: relato discursivo sobre quem fez o quê, quando, onde, como e por quê.

Foi pedido ao time da empresa onde o autor da pesquisa-ação trabalha o questionário proposto pelo
SEI (2009) para analisar à aderência às práticas documentais da organização atual em relação à
ISO 42010 (2009). Nesse primeiro ciclo não foi feita nenhuma adaptação no questionário, apenas
uma tradução dele para facilitar o seu preenchimento.
Para a realização deste primeiro ciclo da pesquisa-ação, devido às localidades geográficas foi enviado
um em sete de janeiro de 2016 solicitando o preenchimento da pesquisa. Nesse e-mail, com cópia
oculta para os entrevistados, foi solicitado a confirmação de leitura. Havia uma explicação do que
se tratava o questionário, bem como a regra de não atribuição sobre o preenchimento.
“Pessoal,
Gostaria de pedir uma ajuda pessoal para vocês. Estou iniciando uma pesquisa-ação do meu
programa de mestrado. E aqui segue uma pesquisa para avaliar à aderência das atividades atuais
de arquitetura de Software x ISO 42010.
Se puderem fazer isso eu agradeço. Preciso consolidar e entregar na terça-feira dia 12/1.
Será mantida a nossa regra de não atribuição para a respostas.
Abs e obrigado.”
3.3. Relatório de pesquisa sobre os resultados da melhora planejada:
3.3.1. resumo e base racional do(s) método(s) de produção de dados

Para a realização deste primeiro ciclo da pesquisa-ação, optou-se por fazer o preenchimento
individual do questionário dos participantes por uma questão geográfica, já que grande parte deles
estão atuando em projetos em diferentes localidades e escritórios da organização.
3.3.2. apresentação e análise dos dados
No resumo total é possível evidenciar que nenhum dos projetos atende totalmente os requisitos da
norma ISO 42010. Outros principais pontos que foram analisados após as respostas são:



Desempenho (performance) é o item de arquitetura que mais aparece entre os projetos, em 75%;



Desempenho (performance) foi mencionado em 25% dos projetos entrevistados como difícil de
implementar assim como: Manutenabilidade, Portabilidade e Modularidade;



Falta de ferramentas para a implementação de uma arquitetura que atendam aos requisitos do
cliente;



Falta de um detalhamento maior durante a fase de requisitos não funcionais e;



Falta de conhecimento sobre temas como Modularidade.
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Continuação
3.3.3. discussão dos resultados: explicações e implicações
É possível concluir que a organização possui uma deficiência na aderência à norma usada como
critério de comparação para as práticas arquiteturais, a ISO 42010. Não existe um padrão definido para a
utilização da descrição de arquitetura e o que isso significa. Cada projeto executa esse item de uma forma
diferente e não padronizada. Alguns profissionais desconhecem conceitos fundamentais da arquitetura de
software, como por exemplo preocupações (concern) e visões - (views).

3.4. Avaliação
3.4.1. da mudança na prática: o que funcionou ou não funcionou e por quê
Os itens que não funcionaram incluem a realização da pesquisa-ação sem antes fazer uma reunião
introdutória. Outro fator importante foi a aplicação do questionário em sua versão traduzida, o que dificultou o
entendimento dos entrevistados.

3.4.2. da pesquisa: em que medida foi útil e adequada



A medida adequada foi a criação de uma ferramenta no Microsoft Excel para fazer a consolidação
das respostas.

4. Conclusão
4.1. Sumário de quais foram as melhorias práticas alcançadas, suas implicações e
recomendações para a prática profissional do próprio pesquisador e de outros



O formato do questionário que foi aplicado, bem como seu sistema de consolidação dos
resultados e geração dos gráficos, pode ser utilizado para o próximo ciclo da pesquisa-ação;



A seleção dos líderes técnicos para a responder a pesquisa-ação é um ponto forte, sendo eles
responsáveis por mais de papel no ciclo de desenvolvimento de software;



A tradução do questionário, bem como os termos utilizados não foram adequados para a
realização da pesquisa. Alguns entrevistados tiveram dúvidas quanto aos conceitos da arquitetura
de software

e seu alinhamento com o processo atual da organização avaliada. Como

oportunidade de melhoria, deve-se elaborar a pesquisa-ação baseada em conceitos comuns da
literatura, aplicados à organização.
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Continuação
4.2. Sumário do que foi aprendido a respeito do processo de pesquisa-ação, suas implicações e
recomendações para fazer o mesmo tipo de trabalho no futuro.



Deve-se, portanto, realizar um segundo ciclo da pesquisa-ação seguindo as seguintes
recomendações:
o

Uma breve apresentação dos objetivos da pesquisa-ação, conceitos da arquitetura de
software e como o resultado da pesquisa será tabulado e apresentação da regra de
confidencialidade para os entrevistados;

o

Embora alguns questionários elaborados por outros pesquisadores possam ser
aplicados, à aderência quanto às práticas usadas pela organização e a adaptação do
questionário torna-se importante lição aprendida para a execução de um ciclo de
pesquisa-ação;

o

Embora a tradução do questionário se faça necessária para atingir o público a ser
pesquisado, muitos palavras não fazem parte do vernáculo português, ou precisam ser
melhor adequado para o dia-dia de trabalho;

o

Embora algumas palavras fujam do conhecimento dos entrevistados deve-se buscar do
mais que uma referência bibliográfica para adaptar o questionário a ser aplicado;

o

Se existir a possibilidade, fazer a pesquisa-ação em um lugar onde todos os
entrevistados possam estar presentes e assim dúvidas que possam surgir poderão ser
sanadas de uma forma mais rápida e assertiva.
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5.2

SEGUNDO CICLO DA PESQUISA-AÇÃO

5.2.1 Planejar o Segundo Ciclo da Pesquisa-Ação
5.2.1.1

Mapear literatura do Segundo Ciclo da Pesquisa-Ação

Para a realização do segundo ciclo da pesquisa-ação, o questionário
elaborado seguiu os requisitos propostos pela ISO 42010 (2011). Foram incluídos os
atributos de qualidade baseados na ISO 9126 (2003). Os conceitos usados em
linhas de pesquisa sobre documentação da arquitetura foram refinados conforme
descritos

na

ISO

42010

(2011)

e

nas

pesquisas

de

PONTES

(2012),

ALBUQUERQUE (2014) e CAMPOS (2013), para analisar à aderência às práticas
documentais da organização atual em relação à ISO 42010 (2011).

5.2.1.2

Delinear ideias e proposições do Segundo Ciclo da Pesquisa-Ação

No segundo ciclo da pesquisa-ação, procurou-se identificar as dificuldades de
conhecimento e interpretação quanto à aderência dos processos e projetos atuais,
evidenciadas na execução do primeiro ciclo da pesquisa-ação descritos no item 5.1
desta pesquisa, bem como de suas práticas documentais de arquitetura em relação
à ISO 42010 (2011).

5.2.1.3

Determinar a questão e definir os objetivos da pesquisa do segundo Ciclo
da Pesquisa-Ação

O objetivo do segundo ciclo da pesquisa-ação é refinar o questionário
baseado no resultado coletado no primeiro ciclo da pesquisa-ação da organização
onde o autor dessa pesquisa trabalha sobre a utilização da documentação de
arquitetura de software nos projetos de desenvolvimento e manutenção de software.
A Figura 16 ilustra um fragmento do questionário do segundo ciclo da
pesquisa-ação, apresentado na sua totalidade no Apêndice C. O questionário
contém um número sequencial, o papel e responsabilidade aplicado para aquela
pergunta especifica, a pergunta e um campo para a resposta (coluna “Situação na
organização”). Além disso, há uma coluna denominada “Nota Explicativa”, que instrui
o respondente a avaliar se o atendimento a determinados requisitos da descrição da
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arquitetura, isto é, os itens contidos em uma determinada pergunta, iria melhorar a
implementação de um conjunto de atributos de qualidade definidos na norma ISO
9126:2003 (ISO, 2003). O texto que segue analisa, inicialmente, os resultados do
atendimento à ISO 42010:2011. Depois, analisam-se os resultados que dizem
respeito à ISO 9126:2003.
Para o campo de resposta (coluna “Situação na organização”), o critério
assumido é diferente dos critérios usados no primeiro ciclo: Para a resposta
considerada como Excede deve ser interpretada como atuação de forma
padronizada quanto a expectativas da organização para a documentação da
arquitetura no contexto de um projeto específico e pode ser usada como exemplo
para a o resto da organização como referência de boa prática. As respostas
consideradas Atende devem ser interpretadas como bom o suficiente para atender
às expectativas da organização para este sistema, no contexto de um projeto
específico. A resposta tipificada como Atende Parcialmente é aquela que embora
seja praticada as atividades para documentação da arquitetura ela não é
padronizada ou ainda existem dúvidas quanto a forma de documentação. Não
Atende é a que não possui nenhuma documentação associada ou que a pratica da
arquitetura foi feita de forma informal ou empírica. Por fim, a resposta tipificada como
Desconhece significa que a atividade não foi considerada na estimativa inicial do
projeto ou desconhece qualquer padrão existente na organização e, portanto não
será executada de nenhuma maneira.
O método usado para refinamento e adaptação das questões a ser aplicada
no segundo ciclo foi analisar os requisitos da ISO 42010 (2011) e encontrar nelas
palavras-chaves que fazem parte dos conceitos aplicados à Descrição da Arquitetura
de Software descritas e detalhadas na ISO 42010 (2011), tais como: descrição da
arquitetura, ponto de vista, visão da arquitetura, decisões-chaves, preocupações dos
stakeholders e regras de correspondências. Com as palavras encontradas, foi feita
uma análise nas referências bibliográficas: ISO 42010 (2011) , PONTES (2012),
ALBUQUERQUE (2014), CAMPOS (2013) e NORD et al (2009) para detalhar os
conceitos e descrever de forma mais intuitiva as questões para o segundo ciclo da
pesquisa-ação.
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A Tabela 5 apresenta a questão 1 do segundo ciclo da pesquisa-ação sobre
as informações administrativas que devem estar no documento da Descrição da
Arquitetura, conforme requisito 5.1 Introdução da ISO 42010(2011). Como essa é a
primeira questão do questionário a ser aplicado, torna-se imprescindível a introdução
e contextualização sobre Descrição da Arquitetura. Em Rozanski e Woods (2011)
apud. Albuquerque (2014) consideram que uma descrição de arquitetura deve
representar necessidades e interesses dos stakeholders; definir a arquitetura que
atenda às necessidades dos stakeholders; conter detalhes suficientes para ser
possível responder a questões importantes acerca da arquitetura; focalizar os
elementos importantes da arquitetura; ser compreensível aos stakeholders; e estar
atualizada em relação à arquitetura. A ISO 42010 (2011) descreve as informações
complementares necessárias para a elaboração da Descrição da Arquitetura, tais
como: data de emissão e estatuto; autores, revisores, autoridade de aprovação, a
emissão de organização; histórico de mudança; resumo; escopo; contexto; glossário;
informações de controle de versão; informações de gerenciamento de configuração
e referências.

Tabela 5: Questão número 1 aplicada no segundo clico da pesquisa-ação

Questionário – Segundo ciclo
A Descrição da Arquitetura que representa a (s) necessidade(s) e
interesse(s) do(s) stakeholder(s) contém dados importantes que possam
responder a(s) questão (ões) importante (s) sobre a arquitetura. Como:
data
1

de

emissão,

autores,

revisores,

autoridade

de

aprovação,

organização emissora; histórico de mudança; resumo; escopo; contexto;
glossário;

informações

de

controle

de

versão;

informações

de

gerenciamento de configuração, referências, stakeholders e seus
interesses, ponto de vista, visão, correspondência e racional da
arquitetura?
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1

Arquiteto de
Software

2

Arquiteto de
Software

A Descrição da Arquitetura que representa a(s)
necessidade(s) e interesse(s) do(s) stakeholder(s)
contém dados importantes que possam responder
a(s) questão(ões) importante (s) sobre a arquitetura.
Como: data de emissão, status da versão, organização
que emite, histórico de alterações, resumo, escopo,
contexto, glossário e referências?
A documentação arquitetural que expressa a(s)
necessidade(s) do(s) stakeholder(s) da organização
está incluída no Descrição da Arquitetura? A
documentação arquitetura pode seguir sua própria
técnica de descrição, textual ou gráfica, informal ou
com significado preciso.

Essa pergunta iria auxiliar você a
melhorar quais requisitos a seguir?
Por favor, focar na implementação
dos mesmos. Preencher os itens na
cor azul claro.

8

Essa pergunta iria auxiliar você a
melhorar quais requisitos a seguir?
Por favor, focar na implementação
dos mesmos. Preencher os itens na
cor azul claro.

8

6.4 Capacidade para Substituir

6.3 Coexistência

6.2 Capacidade para ser Instalado

6.1 Adaptabilidade

6. Portabilidade

5.4 Testabilidade

5.3 Estabilidade

5.2 Modificabilidade

5.1 Analisabilidade

5. Manutenibilidade

4.2 Utilização de Recursos

4.1 Comportamento em Relação ao Tempo

4. Eficiência

3.6 Acessibilidade

3.5 Estética/Atratividade

3.3 Operacionalidade

3.2 Apreensibilidade

3.1 Inteligibilidade

3. Usabilidade

2.3 Recuperabilidade

2.2 Tolerância a Falhas

2.1 Maturidade

2. Confiabilidade

1.5 Conformidade

1.4 Segurança

Nota Explicativa
1.3 Interoperabilidade

Situação na
organização

1.2 Acurácia

Pergunta

1.1 Adequação

Papel

1. Funcionalidade

Seq.

3.4 Proteção frente a erros de usuários

Figura 16: Fragmento do Questionário proposto para o segundo ciclo da pesquisa-ação
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A Tabela 6 apresenta a questão 2 do segundo ciclo da pesquisa-ação sobre o
resumo da Descrição da Arquitetura conforme requisito 5.2 Resumo e Identificação
da Descrição da Arquitetura da ISO 42010 (2011), que também apresenta
informações complementares que podem ser consideradas no documento de
arquitetura. A informação documentada tem que ser entendida pelos aos
stakeholders conforme Rozanski e Woods (2011) apud. Albuquerque (2014). A ISO
42010 (2011) descreve alguns informações relevantes que foram consideradas na
elaboração da pergunta 2, são elas: a adequação do sistema para o cumprimento
da sua proposta; a viabilidade da construção do sistema; os riscos de
desenvolvimento de sistemas; os riscos e impactos do sistema para as partes
interessadas em toda seu ciclo de vida potencial; manutenção e evolução do
sistema.

Tabela 6: Questão número 2 aplicada no segundo clico da pesquisa-ação

Questionário – Segundo ciclo
A evidência da Descrição da Arquitetura considerou o objetivo do
sistema; a adequação do sistema para o cumprimento da(s) sua(s)
2

proposta(s); a viabilidade da construção do sistema; os riscos de
desenvolvimento de sistemas; os riscos e impactos do sistema para as
partes interessadas em toda seu ciclo de vida potencial; manutenção e
evolução do sistema?

A Tabela 7 apresenta as questões 3 e 4 do segundo ciclo sobre o
mapeamento e o envolvimento dos stakeholders durante a elaboração da Descrição
da Arquitetura, conforme requisito 5.3 Identificação dos stakeholders e seus
interesses da ISO 42010 (2011). Para a ISO 42010 (2011), as partes interessadas,
do inglês, stakeholders, são indivíduos, equipe, organização, ou classes deles que
tenham interesse em um sistema. Consideram-se stakeholders: usuários do sistema;
operadores do sistema; compradores do sistema; proprietários do sistema;
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fornecedores do sistema; desenvolvedores do sistema; construtores do sistema; e
mantenedores do sistema. O PMI (2013) destaca que os stakeholders podem estar
ativamente envolvidos no projeto ou ter interesses que podem ser afetados pelo
desempenho ou conclusão do projeto. Os stakeholders de um projeto incluem
membros da equipe do projeto e todas as entidades interessadas, internas ou
externas à organização. Em Rozanski e Woods (2011) apud. Albuquerque (2014)
mencionam que no contexto de arquiteturas, stakeholder é pessoa, grupo, ou
entidade, com interesses relativos às arquiteturas. Esta definição é que foi adotada
na pesquisa-ação

Tabela 7: Questões números 3 e 4 aplicadas no segundo ciclo da pesquisa-ação

Questionário – Segundo ciclo
A documentação arquitetural elaborada para projetos na sua organização
está (ão) expressa a(s) necessidade(s) do(s) stakeholder(s) na Descrição
3

da Arquitetura? A documentação arquitetura pode seguir sua própria
técnica de descrição, textual ou gráfica, informal ou com significado
preciso?
Quem são os stakeholders (como pessoa, ou organização, com interesse
no sistema) nesta Descrição da Arquitetura? Existe(m) evidência(s) de

4

que o arquiteto selecionou todas os membros da equipe do projeto e
todas as entidades interessadas, internas ou externas à organização? Ex.
operadores, compradores, proprietários, fornecedores, desenvolvedores;
construtores e mantenedores do sistema.

A Tabela 8 descreve a questão 5 do segundo ciclo sobre os pontos de vista
da arquitetura e suas respectivas associações, conforme requisito 5.4 Pontos de
Vista da Arquitetura da ISO 42010(2011). Para Pontes (2012), ponto de vista da
arquitetura é um padrão ou modelo a partir do qual é possível desenvolver visões
individuais, estabelecer objetivos e a audiência para uma visão, e as técnicas para
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sua criação e análise, Albuquerque (2014) complementa que cada visão pode ser
composta por um ou mais modelos da arquitetura, devendo englobar: identificação e
informações suplementares, de acordo com o que for especificado pela organização
e/ou projeto; identificação do ponto de vista que governa a visão; modelos de
arquitetura que dizem respeito aos interesses associados ao ponto de vista que
governa a visão. Nord et. al (2009) formulam uma pergunta em seu questionário de
aderência à ISO 42010 (2009) sobre o ponto de vista, considerando se ela vem de
uma fonte externa ou de outra fonte. A fonte deve ser identificada e procurar
também se há de uma associação entre esse ponto de vista e as preocupações das
partes interessadas.

Tabela 8: Questão número 5 aplicada no segundo ciclo da pesquisa-ação

Questionário – Segundo ciclo
Cada interesse informado pelo(s) stakeholder(s) deve estar associada a
pelo menos um ponto de vista. Sendo assim, se o ponto de vista vem de
5

uma fonte externa, ele é totalmente definido? A fonte de informação é
identificada? Os modelos / técnicas de modelagem foram identificados,
bem como, suas regras ou restrições?

A Tabela 9 apresenta a questão 6 do segundo ciclo sobre o produto de
trabalho que expressa a arquitetura de um sistema a partir de seus interesses
específicos conforme requisito 5.5 Visão da Arquitetura da ISO 42010(2011). Para
Pontes (2012), a visão é uma conjunto coerente de elementos arquiteturais e a
relação entre eles. As visões são mecanismos que permitem separar conceitos
enquanto a arquitetura do sistema é construída ou analisada. Nord et. al (2009)
formulam a seguinte pergunta em seu questionário de aderência à ISO 42010 (2009)
se existe uma visão de arquitetura disponível e se a mesma utiliza os modelos
solicitados por pontos de vista. Outro ponto coberto pelo questionário é se a visão
cobre o sistema especificado pela organização e/ou projeto.
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Tabela 9: Questão número 6 aplicada no segundo ciclo da pesquisa-ação

Questionário – Segundo ciclo
Existe um conjunto de elementos arquiteturais relacionados e descritos?
6

Para cada um deles existe uma visão (relacionamento de 1 para 1)? A
visão usa os modelos requisitados e descritos em pontos de vista?

A Tabela 10 apresenta a questão 7 do segundo ciclo sobre o produto de
trabalho que expressa a arquitetura de um sistema a partir de seus interesses
complementares, conforme requisito 5.5 Visão da Arquitetura da ISO 42010 (2011).
A ISO 42010 (2011) diz que as informações complementares são: i) identificação e
informações suplementares, conforme especificado pela organização e / ou projeto;
ii) identificação do ponto de vista da administração; ii) modelos de arquitetura que
abordam todas as preocupações emoldurados pelo ponto de vista de sua
administração, cobrindo o sistema inteiro a partir deste ponto de vista; iv) registro de
todos os problemas conhecidos de um ponto de vista com relação ao seu ponto de
vista de sua administração.
Tabela 10: Questão número 7 aplicada no segundo ciclo da pesquisa-ação

Questionário – Segundo ciclo
Cada

visão

contém:

identificação

e

informações

suplementares,

identificação do ponto de vista, informação de configuração como definida
7

e usada pela organização em um ou mais modelos de arquitetura que
abordam todas as preocupações emoldurados pelo ponto de vista de sua
administração e cobrem o sistema inteiro a partir deste ponto de vista?
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A Tabela 11 apresenta a questão 8 do segundo ciclo sobre o modelo de
arquitetura a ser adotado para a elaboração do sistema, conforme requisito 5.6
Modelo de Arquitetura da ISO 42010 (2011). A ISO 42010 (2011) descreve que uma
visão de arquitetura é composto por um ou mais modelos. Cada modelo de
arquitetura deve incluir a identificação da versão como especificado pela
organização e / ou projeto. O modelo de arquitetura pode ser parte de uma ou mais
visões da arquitetura considerando como será feita a sua construção (ex. três
camadas, peer-to-peer, MVC entre outros).
.
Tabela 11: Questão número 8 aplicada no segundo ciclo da pesquisa-ação

Questionário – Segundo ciclo
Existe um modelo de Documentação de Arquitetura estabelecido na
organização? Como será construída? (Ex. três camadas, peer-to-peer,

8

MVC entre outros).

A Tabela 12 apresenta a questão 9 do segundo ciclo sobre o modelo de
arquitetura a ser adotado para o registro das inconsistências que foram encontrados
durante a documentação da arquitetura em relação ao modelos e as visões,
conforme requisito 5.7 Consistência da descrição da arquitetura. A ISO 42010 (2011)
descreve que todas as inconsistências encontradas durante a documentação da
arquitetura terá impactos numa visão de esforço, custo e falta de informação. Pontes
(2012) considera que existe a necessidade de registros dos elementos e de seus
relacionamento em si. Nord et. al (2009) descrevem a seguinte pergunta em seu
questionário de aderência à ISO 42010 (2009) a respeito de existirem
inconsistências entre os produtos de trabalho.
.
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Tabela 12: Questão número 9 aplicada no segundo ciclo da pesquisa-ação

Questionário – Segundo ciclo
Existem inconsistências entre os produto de trabalho que expressam a
9

arquitetura de um sistema a partir da perspectiva das preocupações
específicas do sistema identificadas? Elas estão documentadas?

A Tabela 13 apresentam as questões 10 e 11 do segundo ciclo sobre
Correspondências, que têm como objetivo as definir a relação de qualquer elemnto
ou construção usada na elaboração da arquitetura representada através das
descrição de arquitetura conforme requisito 5.7.2 Correspondências (idêntica os
elementos de arquitetura e as relações com outras descrições de arquitetura) e
conforme requisito 5.7.3 Regras de Correspondências da ISO 42010 (2011). A ISO
42010 (2011) diz que as correspondências definem as relações entre os elementos
da descrição de Arquitetura e também suas regras. Durante a descrição da
arquitetura,

suas

regras

podem

conter

violações,

ocorrem

quando

uma

correspondência associado pode ser mostrado para não cumprir a regra ou quando
nenhuma correspondência associado existe.

Nord et. al (2009) formula uma

pergunta, em seu questionário de aderência à ISO 42010 (2009), se existem regras
de correspondência. Para cada regra, pergunta-se se há um modelo de
correspondência para satisfazer cada regra.
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Tabela 13: Questão número 10 e 11 aplicada no segundo ciclo da pesquisa-ação

Questionário – Segundo ciclo
Existem inconsistências entre os produtos de trabalho alocados para a
10

elaboração da arquitetura de um sistema considerando a identificação
das preocupações especificas para esses produtos? Elas estão
documentadas?
As regras de correspondência definem as relações entre os elementos da

11

descrição de Arquitetura. Essas regras estão estabelecidas? Elas estão
descritas?

A Tabela 14 apresenta a questão 12 do segundo ciclo sobre a lógica da
análise da descrição da arquitetura de software aplicada ao projeto ou sistema,
conforme requisito 5.8.1 Registro da Análise da ISO 42010 (2011). A ISO 42010
(2011) descreve que as decisões que afetam as principais partes interessadas ou
uma série de partes interessadas. Essas decisões exigem uma lógica interna que
pode não ser óbvio, tais como: i) decisões que são altamente sensíveis a mudanças;
ii) decisões de mudança que poderiam ter um custo alto; decisões que formam uma
base para o planejamento do projeto e gestão (por exemplo, criação de estrutura de
divisão de trabalho, acompanhamento de qualidade); iii) decisões que resultem em
despesas de capital e custos indiretos. Ao registrar decisões, deve ser considerado
que a decisão está relacionada aos interesses do sistema;
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Tabela 14: Questão número 12 aplicada no segundo ciclo da pesquisa-ação

Questionário – Segundo ciclo
A Descrição da Arquitetura contém a lista para a decisão arquitetural? Por
exemplo: decisão referente a requisitos arquiteturais significantes (não
funcionais), decisões que necessitam de maiores investimentos, esforço e
12

prazo

para

implementá-las,

decisões

que

afetam

os

principais

stakeholders, decisões de custo significativas, decisões que formaram a
base para o planejamento do projeto. Essas decisões estão registradas?
Qual é o status dela?

A Tabela 15 apresenta as questões 13 e 14 do segundo ciclo sobre o registro
da decisão descrição da arquitetura de software aplicada ao projeto ou sistema
conforme requisito 5.8.2 Registro da Decisão da ISO 42010 (2011). Segundo a ISO
42010 (2011), durante a elaboração da descrição arquitetura se houve casos de
inconsistências conhecidas nos modelos usados de arquitetura e seu pontos de
vista, eles deverão ser registradas e seu histórico mantido.

Tabela 15: Questões número 13 e 14 aplicada no segundo ciclo da pesquisa-ação

Questionário – Segundo ciclo
Para cada visão descrita, sendo a visão um conjunto coerente de
13

elementos arquiteturais e a relação entre eles, as decisões de arquitetura
consideradas importantes para o sistema foram identificadas? Se sim,
elas estão documentadas?

14

A Descrição da arquitetura contém as inconsistências encontradas em
seus modelos?

73

A Tabela 16 descreve a questão 15 do segundo ciclo sobre o framework de
arquitetura já existente em uma organização, ou o sistema que deve ser levado em
consideração no momento de elaboração do seu modelo conceitual conforme
requisito 6.1 Framework de Arquitetura da ISO 42010 (2011). A ISO 42010 (2011)
descreve a importância de mencionar ou descrever um framework para a elaboração
da descrição da arquitetura. Nord et al. (2009) formulam em seu questionário de
avaliação da arquitetura, a seguinte pergunta: A Descrição da Arquitetura cita um
framework arquitetura existente? Cada ponto de vista é usado no Documento da
Arquitetura? O Documento da Arquitetura captura todos os modelos

e regras

correspondentes?
.
Tabela 16: Questão número 15 aplicada no segundo ciclo da pesquisa-ação

Questionário – Segundo ciclo
Se aplicável, a Descrição da Arquitetura considera algum framework de
arquitetura existente que atende as necessidades do(s) stakeholder(s)?
As preocupações identificadas baseadas no uso do framework foram

15

considerados? As regras de correspondências e os pontos de vistas
foram consideradas?

As questões que atendem os Requisitos 6.2 da ISO 42010 (2011) que
descrevem sobre à aderência da descrição da arquitetura com o framework de
arquitetura e o requisito 6.3 Linguagens da descrição da arquitetura já estão
representadas em outras perguntas contidas nesse questionário.

5.2.1.4

Selecionar a unidade de análise do segundo ciclo da Pesquisa-Ação

Para a realização do segundo ciclo da pesquisa-ação, as unidades de análise
que foram usadas seguiram as mesmas características e critérios do primeiro ciclo,
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como descrita em 5.1.1.4, considerando apenas áreas e pessoas que não foram
entrevistadas no primeiro ciclo.

5.2.1.5

Definir técnicas de coleta de dados do segundo ciclo da Pesquisa-Ação

Para a realização deste segundo ciclo da pesquisa-ação, optou-se por fazer
uma reunião presencial com os entrevistados e a abertura de um teleconferência via
internet, apresentando o objetivo do segundo ciclo da pesquisa-ação, os resultados
obtidos na primeiro ciclo da pesquisa-ação, conceitos que serão necessários para o
preenchimento da pesquisa e instrução de preenchimento.

O preenchimento

individual do questionário dos participantes foi mantido por uma questão geográfica.

5.2.1.6

Elaborar protocolo de pesquisa-ação do segundo ciclo da Pesquisa-Ação

Para a realização deste segundo ciclo da pesquisa-ação, devido às localidades
geográficas foi enviado um convite para uma reunião via tele presença no dia 31 de
agosto de 2016 e também foi disponibilizada uma sala de reunião. Foram
apresentados aos participantes os conceitos empregados nesse segundo ciclo da
pesquisa e os resultados obtidos no primeiro ciclo da pesquisa-ação. Como os
entrevistados deste ciclo são diferentes, presumiu-se que a apresentação desses
elementos não deveria influenciar os resultados do segundo ciclo. No Anexo F
encontra-se a apresentação e o questionário que foram usados no segundo ciclo.

5.2.1.7

Diagnosticar a situação do segundo Ciclo da Pesquisa-Ação

Para esse ciclo da pesquisa-ação, os problemas a serem tratados referem-se
à falta de documentação ou pouca documentação da arquitetura de software e
também o grau de generalidade de boa parte das questões aplicadas no primeiro
ciclo. A aderência desse ciclo à ISO 42010 continua sendo um critério comparativo,
agregando-se a elas pesquisas de Pontes (2012), Albuquerque (2014) e Campos
(2013) para o refinamento do questionário aplicado. Essa adaptação tem como
objetivo uniformizar o conhecimento dos participantes, permitir maior transparência
na finalidade das perguntas e mantem-se a regra de não atribuição.
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5.2.1.8

Definir o tema e interessados do segundo Ciclo da Pesquisa-Ação

O tema para esse segundo ciclo da pesquisa-ação é a adaptação do
questionário de avaliação da situação atual da documentação da arquitetura em
relação à ISO 42010 para a Liderança Técnica.

5.2.1.9

Delimitar o problema do segundo Ciclo da Pesquisa-Ação

Para esse ciclo da pesquisa-ação não será avaliada a qualidade do conteúdo
do documento da arquitetura, assim como no primeiro ciclo.

5.2.1.10 Definir critérios de avaliação para a pesquisa-ação do segundo Ciclo da
Pesquisa-Ação
Nesta seção, os critérios serão mostrados de modo prático pela avaliação do
preenchimento do questionário por 6 entrevistados. O questionário foi apresentado
anteriormente na seção 5.2.1.3.. Os gráficos mostram à aderência à ISO 42010
(2011) e devem ser interpretados como segue: (i) o gráfico considerada 15 questões
que compõem o questionário; (ii) quando uma linha de uma determinada questão
estiver ligada ao topo significa que ela foi respondida como “atende”; (iii) quando
uma linha excedeu o limite imposto como atendida (nível superior a 5,0), significa
que ela “excede” a utilização da prática de documentação de arquitetura de
software; (iv) quando uma linha de uma determinada questão estiver ligada ao nível
1,0 significa que ela foi respondida como “não atende”. (v) quando uma linha estiver
próxima ao centro do gráfico (ponto 0,0) significa que a resposta foi preenchida
como “desconhece”. Quanto mais longe que a linha estiver do centro do gráfico
(nível 8,0), tanto mais a documentação de arquitetura de software está aderente ou
a próximo da aderência em relação à ISO 42010 (2011).
A Figura 17 reflete as respostas do entrevistado 1 em relação à aderência à ISO
42010 (2011). É possível evidenciar no gráfico que a questão 8 excedeu a sua
aderência em relação à norma sendo usada como ponto forte da organização
segundo o entrevistado. As respostas 1, 2,4,5,6, 10, 11 e 13 estão ligadas ao nível
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5,0, diferenciada pela cor verde, foram consideradas como aderentes em relação à
ISO 42010 (2011) , ou seja, significa que estas respostas atendem aos requisitos
específicos da norma em sua totalidade. As questões 3 e 12 atendem parcialmente
os requisitos da ISO 42010 (2011), fazendo-se necessário melhorias no processo
para sua total aderência. As demais questões não estão aderentes ou não foi
possível serem avaliadas, segundo as respostas dos entrevistados. Em relação à
ISO 42010, o Entrevistado 1 possui 67% de aderência contra 33% de oportunidade
de melhorias.

Figura 17: Aderência entre as respostas do Entrevistado 1 e a ISO 42010

A Figura 18 reflete as respostas do entrevistado 2 em relação à aderência à ISO
42010 (2011). É possível evidenciar que para esse entrevistado não houve nenhuma
questão que superou o atendimento dos requisitos da norma. As respostas
16,810,11,12 e 14 atingiram o nível 5,0, diferenciada pela cor verde, sendo
consideradas como aderentes à ISO 42010 (2011) , ou seja, as respostas atendem
os requisitos coberto pelas questões em sua totalidade. As questões 1,2,3,4,5,7,9,13
e 15 atendem parcialmente os requisitos da ISO 42010 (2011), fazendo-se
necessário melhorias no processo para sua total aderência. Para esse entrevistando
não foi possível evidenciar respostas que não atendam à ISO 42010 ou perguntas
desconhecidas por ele. Em relação à ISO 42010 o Entrevistado 2 possui 40% de
aderência contra 60% de oportunidade de melhorias.
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Figura 18: Aderência entre as respostas do Entrevistado 2 e a ISO 42010

A Figura 19 reflete as respostas do entrevistado 3 em relação à aderência à ISO
42010 (2011). É possível evidenciar no gráfico que a questão 8 também excedeu a
sua aderência em relação à norma (nível 8.0) sendo usada como ponto forte da
organização. As respostas 2,6,10,12 e 13 atingiram o nível 5,0, diferenciada pela cor
verde, foram consideradas como aderentes em relação à ISO 42010 (2011). As
questões 1,3,4,7,9,11 e 15 atendem parcialmente os requisitos da ISO 42010
(2011), fazendo-se necessário melhorias no processo para sua total aderência. As
questões 5 e 14 não estão aderentes ou o entrevistado desconhece as práticas de
documentação de arquitetura de software implicados pelas perguntas. Em relação à
ISO 42010 o Entrevistado 3 possui 40% de aderência contra 60% de oportunidade
de melhorias.
Figura 19: Aderência entre as respostas do Entrevistado 3 e a ISO 42010
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A Figura 20 reflete as respostas do entrevistado 4 em relação à aderência à ISO
42010 (2011). É possível evidenciar que na visão do entrevistado existe um alto
índice de aderência do que é praticado atualmente na organização em relação à ISO
42010 (2011) atingindo o nível 5,0. Em relação à ISO 42010, o Entrevistado 4 possui
100% de aderência contra 0% de oportunidade de melhorias.

Figura 20: Aderência entre as respostas do Entrevistado 4 e a ISO 42010

A Figura 21 reflete as respostas do entrevistado 5 em relação à aderência à ISO
42010 (2011). As respostas 1,2,3,6,7,11,13 e15 atingiram o nível 5,0, diferenciada
pela cor verde, sendo consideradas como aderentes em relação à ISO 42010
(2011). As questões 4,5,8,9,10,12 e 14 atendem parcialmente os requisitos da ISO
42010 (2011), fazendo-se necessário melhorias no processo para sua total
aderência. Em relação à ISO 42010, o Entrevistado 5 possui 53% de aderência
contra 47% de oportunidade de melhorias.
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Figura 21: Aderência entre as respostas do Entrevistado 5 e a ISO 42010

A Figura 22 reflete as respostas do entrevistado 6 em relação à aderência à ISO
42010 (2011). Para o entrevistado 6 todas as respostas preenchidas não estão
aderentes em relação à ISO 42010 (2011). Em relação à aderência a norma o
Entrevistado 6 possui 0% de aderência contra 100% de oportunidade de melhorias.
Este resultado, quando comparado aos demais, pode indicar que o entrevistado
desconhece completamente as práticas de arquitetura de software contidas nos
projetos, por outro lado, ele tem um alto grau de conhecimento e julga que a
organização não emprega de modo intrínseco nos projetos.

Figura 22: Aderência entre as respostas do Entrevistado 6 e a ISO 42010
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No resumo total é possível evidenciar que nenhum dos projetos atende
totalmente os requisitos da norma ISO 42010 (2011) . A Figura 23 ilustra a média
aritmética da pontuação de todas as respostas. Apenas a questão 8 atende o
requisito da norma. As questões 1,2,6,10,11,12 e 13 precisam de pequenos ajustes
para atender os requisitos da norma, pois ultrapassaram um pouco o nível 4,0, sem
atingir o nível 5,0. Os pontos 3,4,5,7,9,14 e 15 mostram que é necessário ajustes
significativos para estarem aderentes à ISO 42010 (2011).

Figura 23: Média total do resultado os entrevistados do segundo ciclo da pesquisa-ação

A Figura 24 ilustra à aderência de cada projeto em relação à ISO 42010.
Assim como no primeiro ciclo, é possível concluir que a organização possui
deficiências quanto às boas práticas de arquitetura de software baseado na ISO
42010 (2011). Conclui-se, portanto, que não existe um padrão definido para a
utilização da descrição de arquitetura significando que cada projeto descreve de
formas diferentes e não padronizada, como sugerido sobretudo pelos projetos 1 e 4.
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Figura 24: Visualização em percentual de aderência dos projetos em relação a ISO 42010

A Figura 25 apresenta quais requisitos da norma ISO 42010 (2011) que são
atendidas ou que necessitam de melhorias para atender por completo a norma
usado como referência para essa pesquisa. A linha laranja, representada no nível
5,0, refere-se a meta de atendimento total da norma, portanto, a linha azul,
representada pela resposta dos entrevistados, precisa estar junta com a laranja
(nível 5,0) para preencher o requisito da norma por completo, quanto mais distância
a linha azul estiver da linha laranja (nível 5,0) significa que maior será a quantidade
de melhorias que devem ser empregadas para atendimento dos requisitos da norma.
Conforme resumo dos questionarios aplicado, o requisito 5.6 da ISO 42010 é
atendido em sua parcialidade, pois, representa o nível 5,0 do gráfico e está
posicionado na mesma linha que a meta de aderencia da norma. Os requisitos 5.2,
5.5, 5.7.3, 5.8.2, 6.2 e 6.3 necessitam de poucas melhorias por parte da organização
para estar aderente ao objetivo do requesito da norma. Para os demais itens que a
linha azul está numa distância maior da linha laranja (nível 5,0) significa que existe a
necessidade de melhorias consideraveis para atendimento do requisito da ISO
42010.
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Figura 25: Visualização em percentual de aderência dos projetos em relação aos requisitos
da ISO 42010

Como foi dito anteriormente, o questionário aplicado no segundo ciclo da
pesquisa-ação tem, além das perguntas relativas aos requisitos da descrição de
arquitetura definidos na ISO 42010:2011, colunas que se referem a características e
subcaracterísticas de atributos de qualidade definidas na ISO 9126:2003 (ISO,
2003). A intenção é também coletar informações a respeito da potencial melhoria na
implementação destes atributos de qualidade, no caso do atendimento dos
requisitos da descrição da arquitetura. A coluna “Nota Explicativa” deixa clara essa
intenção.
Para o preenchimento da área destinada aos atributos de qualidade , foi
solicitado aos entrevistados que avaliassem quais atributos de qualidade teriam sua
implementação melhorada, se os requisitos de descrição da arquitetura da ISO
42010:2011 relacionados à pergunta fossem atendidos. Em outras palavras, se
existisse aderência da resposta em relação à ISO 42010 (2011), qual seria o valor
agregado percebido pelos entrevistados na implementação dos atributos de
qualidade no caso da implantação da descrição da arquitetura de software.
Os gráficos que seguem representam valores relativos do impacto positivo do
atendimento aos requisitos da ISO 42010 (2011) na melhoria da implementação dos
atributos de qualidade da ISO 9126 (2003). Tem-se um gráfico para cada atributo de
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qualidade referenciado no questionário, a saber: Funcionalidade, Confiabilidade,
Usabilidade, Eficiência, Manutenibilidade e Portabilidade. Eles devem ser assim
interpretados: (a) o eixo das abcissas (eixo X) representa o número sequencial da
pergunta do questionário; (b) o eixo das ordenadas (eixo Y) representa um valor
relativo do impacto nos atributos de qualidade percebido pelos entrevistados, no
caso de haver aderência aos requisitos de descrição da arquitetura contidos na
pergunta. O valor relativo do impacto de uma determinada pergunta registrado no
eixo Y é calculado como segue:
a) Em cada pergunta, cada entrevistado marca com um “x” determinada
subcaracterística se ele achar que ela sofre impacto. O valor atribuído a uma
subcaracterística marcada é igual a 1 e, no caso contrário, é igual a 0.
b) O valor atribuído a uma característica é igual à média aritmética das
pontuações das subcaracterísticas, calculada em relação ao número de
subcaracterísticas. Por exemplo, se a distribuição da pontuação da
Funcionalidade for: Adequação (1), Acurácia (0), Interoperabilidade (1),
Segurança (1) e Conformidade (1), portanto, com cinco subcaracterísticas, o
valor da Funcionalidade é: (1+0+1+1+1)/5 = 0,8.
c) O valor que cada pergunta (eixo X) recebe no eixo Y, para uma determinada
característica, é igual à soma dos valores atingidos pela característica
considerando todos os entrevistados. Por exemplo, se a pontuação da
Funcionalidade para a pergunta 1 respondida pelo entrevistado 1 foi de 0,4;
pelo entrevistado 2 foi de 0,8; pelo entrevistado 3 foi de 1,0; pelo entrevistado
4 foi de 0,4; pelo entrevistado 5 foi de 0,8; e pelo entrevistado 6 foi de 0,8,
então a pontuação da Funcionalidade para esta pergunta foi de:
(0,4+0,8+1,0+0,4+0,8+0,8) = 4,2. Quanto mais próximo o valor no eixo Y
estiver de 6,0 (máximo de pontuação possível de uma característica para uma
determinada pergunta), maior será o impacto positivo percebido pelos
entrevistados na implementação dos atributos de qualidade quando da
implantação da descrição da arquitetura segundo a ISO 42010:2013.
A figura 26 apresenta a visão dos entrevistados quanto a influência das
perguntas em relação ao impacto no atributo de qualidade Funcionalidade definido
na ISO 9426 (2003). Incorporadas na análise do atributo de qualidade, encontram-se
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as influências das subcaracterísticas de Adequação, Acurácia, Interoperabilidade,
Segurança de Acesso e Conformidade. Os entrevistados afirmaram que as questões
1,2 e 8 são as que mais influenciam este atributo de qualidade. As outras questões
influenciam menos este atributo, que tem como objetivo prover funções para atender
necessidades explícitas e implícitas dos stakeholders.

Figura 26: Perguntas que mais influenciam o requisito de Funcionalidade relacionados à
ISO 9126 (2003)

A figura 27 apresenta a visão dos entrevistados quanto a influência das
perguntas em relação ao impacto no atributo de qualidade Confiabilidade definido na
ISO 9426 (2003). Incorporadas na análise do atributo de qualidade, encontram-se as
influências

das

subcaracterísticas

de

Maturidade,

Tolerância

a

Falhas,

Recuperabilidade e Conformidade relacionada a confiabilidade . Os entrevistados
afirmaram que apenas a questão 8 é a que mais influência este atributo de
qualidade. As outras questões influenciam menos este atributo que tem como
objetivo manter um nível de desempenho conforme especificado, quando usado em
condições especificadas.
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Figura 27: Perguntas que mais influenciam o requisito de Confiabilidade relacionados à
ISO 9126 (2003)

A figura 28 apresenta a visão dos entrevistados quanto a influência das
perguntas em relação ao impacto no atributo de qualidade Usabilidade definido na
ISO 9426 (2003). Incorporadas na análise do atributo de qualidade, encontram-se as
influências

das

subcaracterísticas

de

Inteligibilidade,

Apreensibilidade,

Operacionalidade, Atratividade e Conformidade relacionada à Usabilidade. Os
entrevistados afirmaram que as questões aplicadas na organização têm pouca
influência neste atributo, que tem como objetivo ser compreendido, aprendido,
operado e atraente ao usuário, quando usado sob condições especificadas.
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Figura 28: Perguntas que mais influenciam o requisito de Usabilidade relacionados à ISO
9126 (2003)

A figura 29 apresenta a visão dos entrevistados quanto a influência das
perguntas em relação ao impacto no atributo de qualidade Eficiência definido na ISO
9426 (2003). Incorporadas na análise do atributo de qualidade, encontram-se as
influências das subcaracterísticas de

Comportamento em relação ao tempo,

Utilização de recursos e Conformidade relacionada à eficiência. Os entrevistados
afirmaram que as questões 1 e 3 são as que mais influenciam este atributo de
qualidade. As outras questões influenciam menos o atributo, que tem como objetivo
aplicar o desempenho desejado em relação aos recursos a serem usados e em
condições especificadas.
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Figura 29: Perguntas que mais influenciam o requisito de Eficiência relacionados à ISO
9126 (2003)

A figura 30 apresenta a visão dos entrevistados quanto a influência das
perguntas em relação ao impacto no atributo de qualidade Manutenibilidade definido
na ISO 9426 (2003). Incorporadas na análise do atributo de qualidade, encontram-se
as

influências

das

subcaracterísticas

de

Analisabilidade,

Modificalidade,

Estabilidade, Testabilidade e Conformidade relacionada à Manutenibilidade. Os
entrevistados afirmaram que as questões 1 e 8 são as que mais influenciam este
atributo de qualidade. As outras questões influenciam menos o atributo que tem
como objetivo a capacidade do software de ser modificado considerando correções,
melhorias ou adaptações através de mudanças no ambiente que o mesmo está ou
será armazenado, bem como manutenções impostas pelos requisitos funcionais.
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Figura 30: Perguntas que mais influenciam o requisito de Manutenabilidade relacionados à
ISO 9126 (2003)

A figura 31 apresenta a visão dos entrevistados quanto a influência das
perguntas em relação ao impacto no atributo de qualidade Portabilidade definido na
ISO 9426 (2003). Incorporadas na análise do atributo de qualidade, encontram-se as
subcaracterísticas de Adaptabilidade, Capacidade para ser instalado, Coexistência,
Capacidade para substituir e Conformidade relacionada à Portabilidade. Os
entrevistados afirmaram que apenas a questão 8 é a que mais influência este
atributo de qualidade. As outras questões influenciam menos o atributo, que tem
como objetivo a transferência do software para outros ambientes.
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Figura 31: Perguntas que mais influenciam o requisito de Portabilidade relacionados à ISO
9126 (2003)

Em relação aos atributos de qualidade descritos na ISO 9126 (2003), a
questão 8 deste segundo ciclo é a questão que obteve a maior média de impacto
(4,6) nos atributos de qualidade, gerando apenas um impacto menor (média de 3,8)
em Usabilidade. As subcaracterísticas de Adequação, Interoperabilidade e
Conformidade, membros do atributo de qualidade Funcionalidade, assim como
Maturidade para o atributo Confiabilidade, Utilização de Recurso para o atributo
Eficiência e Testabilidade para o atributo Manutenibilidade foram as mais
mencionadas pelos entrevistados. As subcaracterísticas de Tolerência a Falha,
Aprensibilidade, Proteção frente a erros dos usuário, Capacidade para ser instalado,
Coexistência e Capacidade para substituir, foram as menos mencionadas pelos
entrevistados.

5.2.2 Agir para implantar a melhoria planejada
Os resultado apresentados na Figura 24 continuam refletindo a discrepância
em relação às práticas de documentação de arquitetura nas diferentes áreas da
organização avaliada. Embora fossem usadas novas referências bibliográficas e
uma melhora no texto do questionário para se tornar mais precisas as perguntas e
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melhorar o entendimento dos aspectos pesquisados, as respostas mostram que,
quando aplicadas, as práticas de descrição de arquitetura não estão adequadas ao
padrão da ISO 42010. Faz-se então necessário melhorias no processo atual de
desenvolvimento de software, investimento na capacitação dos papéis envolvidos na
arquitetura de software e avaliações constantes das da descrições da arquitetura de
software nos projetos em relação à aderência à ISO 42010 (2011).

5.2.3 Monitorar e descrever os efeitos da ação
Todos os questionários, planilhas, dados estatísticos e resultados do segundo
ciclo da pesquisa-ação são apresentados no Apêndice C, D e E. Um esboço do
plano de melhorias é feito na seção 06 – Conclusão.

5.2.4 Avaliar os resultados
A Tabela 17 apresenta a avaliação dos resultados apresentados no primeiro
ciclo da pesquisa-ação segundo a proposta de Tripp (2005), apresentada na seção
4.2.4. O relatório descreve as implicações teóricas e práticas da aplicação da
pesquisa-ação, lições aprendidas e por fim e oportunidades de melhorias.

Tabela 17: Modelo de relatório proposto por Tripp (2005) a ser usado nesta pesquisa.
1.

Introdução: intenções do pesquisador e benefícios previstos

A Intenção do pesquisador é identificar as dificuldades de conhecimento e interpretação
quanto à aderência dos processos e projetos atuais, e das suas práticas documentais de arquitetura
em relação à ISO 42010 (2011) e os impactos nos atributos de qualidade em relação à ISO 9126
(2003). Outro fator importante era buscar identificar uma consistência entre os projetos e os conceitos
aplicados na arquitetura de software aplicados na descrição da arquitetura.

2. Reconhecimento (investigação de trabalho de campo e revisão da literatura):
2.1. da situação

Para essa pesquisa-ação os problemas a serem tratados referem-se à falta de documentação
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ou pouca documentação da arquitetura de software e também a falta de entendimento quanto aos
conceitos aplicados a arquitetura de software e a descrição da arquitetura. A sua aderência em relação
à ISO 42010 (2011) é um critério de comparativo a uma norma de mercado utilizada para descrever
documentos de arquitetura, garantindo assim uma base conceitual da pesquisa.

2.2. dos participantes (o próprio e outros)

É importante que os atores da pesquisa ajam com transparência e acima de tudo que a regra
de não atribuição seja colocada em prática, para que não haja exposição desnecessária do time
avaliado, já que se procura melhorar a organização e não pessoas. Deve-se considerar a seguinte
unidade para aplicação do primeiro ciclo:



Área e pessoas que não foram entrevistadas do primeiro ciclo da pesquisa-ação;



Tecnologia de Desenvolvimento;



Fase atual do projeto (importante que a fase de arquitetura já tenha sido executada);



Esforço em horas acima de 1.500 horas estimadas através da métrica de Pontos de
Função;



Papel de Líder Técnico nos Projetos, que acumula os seguintes papeis (Arquiteto, Build
Manager, Chief Architecture, Rollout Expert, SDE Manager)

2.3. das práticas profissionais atuais

Atualmente a organização avaliada possui um processo de desenvolvimento de software que
cobre práticas de arquitetura de software, porém não se fazendo obrigatória sua utilização nos projetos
e seus conceitos não estão institucionalizados. Por não existir tal obrigatoriedade cada projeto tem a
liberdade de executar suas próprias atividades de arquitetura de software de forma não padronizada.

2.5. da intencionalidade e do foco temático inicial

A proposta foi identificar as dificuldades de conhecimento e interpretação quanto à aderência
dos processos e projetos atuais, e das suas práticas documentais de arquitetura em relação à ISO
42010 (2011) e aos atributos de qualidade da ISO 9126 (2003), Outro fator importante era buscar
identificar uma possível discrepância entre os projetos em relação a utilização de documentação da
arquitetura de software.
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3. Atividades do Ciclo
3.1. Planejamento: da preocupação temática (ou ciclo anterior) ao segundo passo de ação

Como preocupação proveniente da execução do primeiro ciclo da pesquisa-ação, foi utilizado
outras bibliográficas para elaboração do questionário a ser aplicado no segundo ciclo da pesquisaação. Foi usado a própria ISO 42010(2011), Pontes (2012), Albuquerque (2014) e Campos (2013),
ISO 9126 (2003) como referência para a elaboração do questionário. Complementando que para esse
ciclo da pesquisa-ação não será avaliada a qualidade do conteúdo do documento da arquitetura, assim
como o primeiro ciclo.

3.2. Implementação: relato discursivo sobre quem fez o quê, quando, onde, como e por
quê.

Foi solicitado aos profissionais selecionados o preenchimento do questionário para avaliar a
práticas de descrição de arquitetura em relação à ISO 42010 (2011). Nesse segundo ciclo da pesquisaação fora usadas outras pesquisas para complementar o questionário.
Para a realização do segundo ciclo da pesquisa-ação, continuamos com o problema de
localização geográfica dos profissionais, portanto, ao contrário do primeiro ciclo foi feito uma reunião
presencial no dia trinta e um de setembro explicando os conceitos e como deverá ser o preenchimento
do segundo ciclo da pesquisa. Para acompanhar essa reunião foi aberta uma sessão de
teleconferência para os profissionais que não puderam comparecer. Ao final da apresentação, foi
enviado o e-mail com a apresentação e com o questionário a ser preenchido.
Durante duas semanas foram coletadas evidencias do preenchimento e resolução de
eventuais dúvidas que apareceram durante a elaboração do questionário.

3.3. Relatório de pesquisa sobre os resultados da melhora planejada:
3.3.1. resumo e base racional do(s) método(s) de produção de dados

Para a realização deste segundo ciclo da pesquisa-ação, optou-se por fazer o preenchimento
individual do questionário dos participantes por uma questão geográfica, já que grande parte deles
estão atuando em projetos em diferentes localidades e escritórios da organização. Porém, ao contrário
do primeiro-ciclo foi feita uma apresentação formal com os conceitos que seriam aplicados no
questionário, bem como a funcionalidade do mesmo e ao final o arquivo foi enviado aos que
participantes e aos ausentes.
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Continuação
3.3.2. apresentação e análise dos dados

Em resumo total é possível evidenciar que:



Não existe um padrão de documentação de arquitetura de software estabelecido e
conhecido por todos;



O Requisito 5.6 Modelo de Arquitetura da ISO 42010 (2011) é o que mais está aderente
nos projetos avaliados;



Os atributos de qualidade mais impactados, segundo a resposta dos entrevistados são:
Funcionalidade, Confiabilidade, Eficiência e Manutenabilidade.

3.3.3. discussão dos resultados: explicações e implicações

É possível concluir que, após a execução do segundo ciclo da pesquisa-ação que a
organização possui uma deficiência em estar aderente a norma usada como critério de comparação
para as práticas arquiteturais, a ISO 42010 (2011). Cada projeto executa esse item de uma forma
diferente e não padronizada.

3.4. Avaliação
3.4.1. da mudança na prática: o que funcionou ou não funcionou e por quê
A reunião presencial, com apresentação dos conceitos e também de como deveria ser o
3.4.1. da mudança na prática: o que funcionou ou não funcionou e por quê

preenchimento do questionário ajudou os profissionais a contextualizar as práticas de arquitetura na
execução do segundo ciclo da pesquisa-ação.

3.4.2. da pesquisa: em que medida foi útil e adequada



A medida adequada foi a criação de uma ferramenta no Microsoft Excel para fazer a
consolidação das respostas.
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Continuação
4. Conclusão
4.1. Sumário de quais foram as melhorias práticas alcançadas, suas implicações e
recomendações para a prática profissional do próprio pesquisador e de outros



Uma breve apresentação dos objetivos da pesquisa-ação, seus principais conceitos e
como será tabulado o resultado;



Aprimoramento dos conceitos e também do refinamento do questionário que foi aplicado
em relação à ISO 42010 (2011);



Aumentou o conhecimento dos profissionais envolvidos nos conceitos relacionados a
arquitetura de software;

4.2. Sumário do que foi aprendido a respeito do processo de pesquisa-ação, suas
implicações e recomendações para fazer o mesmo tipo de trabalho no futuro.



Para trabalhos futuros, é recomendável:
o

Aplicar a pesquisa em projetos menores que 1500 horas;

o

Incluir outros papéis na execução da pesquisa-ação que estejam relacionados
indiretamente com a descrição da arquitetura;

o

Mensurar o tempo gasto no preenchimento da pesquisa-ação;

o

Implementação dos requisitos de descritos na ISO 42010 (2011) em uma
organização, independentemente do tamanho do projeto;

o

Executar a pesquisa em uma outra organização.
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6. CONCLUSÃO
Esta

seção

descreve

as

considerações

finais

desta

pesquisa,

as

oportunidades de melhorias identificadas, as limitações do trabalho e propostas para
futuros trabalhos.

6.1 Considerações finais
Este trabalho de pesquisa descreve a experiência prática da avaliação da
Descrição de Arquitetura de Software por meio de uma pesquisa-ação no contexto
de uma organização prestadora de serviço de desenvolvimento de software, que tem
em seu portfólio projetos considerados grandes (acima de 1500 pontos de função),
após a identificação de um ponto de atenção para a descrição da arquitetura
levantado em uma avaliação de maturidade, segundo o CMMI nível 3 realizado em
agosto 2015.
Assumiu-se nesta pesquisa que empresas desenvolvedoras de software com
essas características devem adotar práticas de arquitetura de software bem
definidas em uma descrição de arquitetura padronizada, bem como a implantação
efetiva desta descrição nos projetos resulta em ganhos substanciais na qualidade
final destes projetos. A descrição da arquitetura deve conter informações confiáveis
para minimizar riscos e fazer entregas com qualidade. Para isso torna-se importante
a utilização da ISO 42010 (2011), em sua última versão, para definir as diretrizes
para a documentação da arquitetura de software.
Foram realizados dois ciclos da pesquisa-ação, sendo o primeiro baseado no
questionário de Nord et al. (2009). O segundo ciclo da pesquisa-ação foi baseado
nos requisitos da ISO 42010 (2011), levando em consideração novas referências
bibliográficas e também o questionário usado no primeiro ciclo da pesquisa-ação.
Na execução do primeiro ciclo, concentrada em um questionário elaborado de
antemão, foi solicitado o preenchimento dele levando em consideração o processo
atual de desenvolvimento de software utilizado na organização e a experiência dos
respondentes nos projetos de desenvolvimento de software. Foi possível identificar
não somente na execução como na consolidação dos resultados, uma dificuldade no
entendimento das questões por parte dos respondentes, especialmente no
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entendimento dos termos mais comuns encontradas na literatura da engenharia de
software. A pesquisa foi aplicada em 5 projetos de diferentes áreas da organização
avaliada apresentando resultado dispares.
Para reparar as deficiências do entendimento, que podem ter influenciado nos
resultados da pesquisa, foi aplicado um segundo ciclo da pesquisa-ação, iniciado
pela exposição da ISO 42010 (2011) e seus principais conceitos ao novo conjunto
de respondentes,. Este segundo ciclo baseou-se também em referências
bibliográficas adicionais que complementavam o atendimento aos requisitos da
norma, no questionário aplicado no primeiro ciclo da pesquisa-ação e nos atributos
de qualidade definidos na ISO 9126 (2003). Esta última norma foi empregada para
avaliar a percepção dos respondentes acerca dos impactos que a implantação de
requisitos de descrição da arquitetura de software definidas na ISO 42010:2011,
contidos nas perguntas, teriam na implementação de atributos de qualidade como
Funcionalidade,

Confiabilidade,

Usabilidade,

Eficiência,

Manutenibilidade

e

Portabilidade e nas suas subcaracterísticas.
Para evitar os problemas de entendimento das perguntas e dos conceitos
usados para a elaboração do questionário, como observado no primeiro ciclo, foi
feita uma reunião presencial e a utilização de ferramenta de sessão Web para a
apresentação do segundo ciclo da pesquisa-ação. Nesse contexto, foram avaliados
6 projetos que apresentaram os mais diversos resultados quanto à aderência em
relação à ISO 42010 (2011). Conclui-se deste segundo ciclo que à aderência
completa aos requisitos da ISO 42010 (2011) é baixa, onde apenas o requisito 5.6
da ISO 42010 (2011) referente ao modelo de arquitetura tem a totalidade da
aderência à norma. As demais respostas não satisfazem completamente o restante
dos 13 requisitos da ISO 42010 (2011).
Em relação aos atributos de qualidade da ISO 9126 (2003) cuja
implementação

nos

projetos

são

impactados

positivamente

segundo

os

respondentes, caso a documentação da arquitetura de software seja implantada,
destacam-se a Funcionalidade, a Confiabilidade e a Eficiência que mais foram os
mais mencionados no preenchimento das respostas assinaladas, seguidos por
Manutenibilidade. Os atributos de qualidade Usabilidade e Portabilidade seriam os
menos afetados, segundo os respondentes.
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Em suma, é possível concluir que nos dois ciclos da execução da pesquisaação ficou evidente a baixa utilização da descrição de arquitetura de software e,
consequentemente, a discrepância no uso de práticas de arquitetura de software e
de seus conceitos nos projetos avaliados. O detalhamento da investigação,
propiciado pelo segundo ciclo da pesquisa-ação, permitiu confirmar mais claramente
essa conclusão identificada em grandes linhas no primeiro ciclo, pois mostrou que os
projetos apresentaram baixa ou nenhuma aderência à ISO 42010 (2011), sendo que
em apenas um caso existe total aderência à norma. Como foi dito no Objetivo deste
trabalho (seção 1.2), este trabalho não pretende generalizar suas conclusões para
empresas com características semelhantes à avaliada, considerando os dois grupos
de respondentes como uma eventual amostra com significado estatístico – mesmo
para pequenos números – no universo de possíveis projetos no interior de
organizações similares. Os resultados da pesquisa-ação podem, no entanto,
contribuir para a elaboração do protocolo de uma pesquisa do tipo Survey a ser
realizado em empresas similares.

6.2 Oportunidade de Melhorias
Analisando os resultados da pesquisa-ação, pode-se identificar oportunidades
de melhorias. Em termos gerais, pode-se ter:
a) Adaptação do processo referência utilizado para o desenvolvimento de
software da organização avaliada nesta pesquisa, com o objetivo de
garantir a obrigatoriedade da documentação da arquitetura de software
para projetos acima de 1500 horas medidas por Pontos de Função;
b) Conforme resultado apresentado na Figura 24 sobre o resultado da aplicação
do segundo ciclo da pesquisa-ação em relação à aderência de projetos à
ISO 42010 (2011), se necessário, fazer ajustes pontuais para que eles se
tornem referência – best practices - na utilização da documentação de
arquitetura de software na organização avaliada;
c) Garantir que o time da Qualidade do Processo e do Produto verifiquem a
documentação

da

arquitetura,

avaliando

inconsistências

entre

a

documentação e o produto de software que foi gerado baseado nas
informações fornecidas pelos stakeholders. Com uma visão proativa da
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auditoria, descrever medidas evolutivas que foram coletadas durante as
auditorias para aplicação no ciclo de vida do projeto, conforme
apresentado na Tabela 12 que referencia a questão 9 aplicada no
segundo ciclo da pesquisa-ação, a questão que teve a menor média de
aderência em relação à ISO 42010 (2011);
d) Conforme resultado apresentado na Figura 24, existe uma discrepância entre
os resultados coletados após a execução do segundo ciclo da pesquisaação. Deve-se, portanto, reforçar através de treinamento e capacitação
dos profissionais para o desenvolvimento com foco na importância da
arquitetura de software e na sua descrição da arquitetura como guia
efetivo do desenvolvimento de sistemas de software;
e) Conforme resultado da questão 15, apresentada na Tabela 16, a definição de
um framework de arquitetura de software para utilização em projetos de
desenvolvimento de software na organização avaliada se faz necessária
para atender não somente as necessidades dos stakeholders, mas
também para criar regras de correspondência e pontos vistas necessário
para elaboração de sistemas de software;
f) Segregação da atividade de arquitetura de software, criando-se uma estrutura
para centralizar as documentações (descrições) e suas soluções;
g) Após os passos acimas implementados, avaliar a qualidade da arquitetura de
software usando modelos de avaliação de qualidade de arquitetura de
software.

6.3 Limitações
A execução de dois ciclos da pesquisa-ação mostrou que este estudo permite
conclusões relevantes. O primeiro ciclo, baseado no questionário de Nord et. al.
(2009), permitiu comprovar que existiam, de fato, alguns pontos de atenção para a
descrição da arquitetura de software como levantado na avaliação de maturidade de
agosto de 2015, segundo o CMMI nível 3. No entanto, vários aspectos desse pontos
não puderam ser melhor investigados, requerendo o segundo ciclo da pesquisaação. De todo modo, esta pesquisa conduzida em dois grupos distintos de projetos,
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permite detalhar mais acuradamente os pontos de atenção identificados na
avaliação de maturidade, mostrando a realidade da organização quanto às suas
deficiências na descrição da arquitetura de software.
No entanto, algumas limitações da pesquisa-ação devem ser relevados.
Inicialmente, na organização avaliada, a liderança técnica assume o papel de
responsável pela arquitetura de software, portanto, foi considerado apenas esse
papel na pesquisa. Observa-se que nem sempre isso é verdade, podendo esse
papel ser desempenhado, parcial ou mesmo totalmente, por membros da equipe de
desenvolvimento, que não participaram da pesquisa.
Por uma questão geográfica, o preenchimento do questionário da pesquisa foi
feito à distância, não tendo sido possível medir o tempo médio de preenchimento de
cada questionário. Este fator tende a ser relevante para a extensão da amostra de
respondentes em uma organização. Além disso, considerando ainda o fator
geográfico, o primeiro e o segundo ciclo tiveram o preenchimento feito de maneira
individual e fora do campo de visão do autor da pesquisa. Uma consequência é que
pode não ter havido independência nas respostas dos participantes, mesmo com as
recomendações para que o compromisso da independências fosse seguido. A falta
de independência pode representar uma ameaça aos resultados da pesquisa.
No primeiro ciclo não houve nenhuma apresentação formal dos conceitos
comuns usados na arquitetura de software, o que implicou um tratamento distinto no
segundo ciclo, no qual foi feita uma reunião formal para apresentação dos conceitos
utilizados na pesquisa. No entanto, não há uma garantia de que eles tenham sido
absorvidos, permitindo que mesmo desenvolvedores com experiência prática em
implementar arquiteturas de software traduzissem aqueles conceitos naqueles em
que estão acostumados a materializar no quotidiano de suas tarefas de
desenvolvimento.

6.4 Futuros trabalhos
Seguem algumas propostas para futuros trabalhos:
a) Aplicação de pesquisa-ação similar em organizações de pequeno e médio
porte com projetos abaixo de 1500 horas medidos por ponto de função;
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b) Medição de tempo da realização da pesquisa-ação para eventualmente
otimizá-la;
c) Implementação dos requisitos descritos na ISO 42010 (2011) em uma
organização

em

projetos

independentemente

do

seu

tamanho

(considerando aqui como grande, um projeto com mais de 1500 pontos de
função) e avaliação dos impactos na implementação dos atributos de
qualidade investigados na presente pesquisa, segundo um modelo de
avaliação a ser analisado em pesquisa-ação;
d) Elaboração de um protocolo de survey, baseado nas conclusões desta
pesquisa, a ser realizado em diferentes organizações;
e) Inclusão

na

pesquisa-ação

de

outros

papéis

do

processo

de

desenvolvimento que são influenciados diretamente pela descrição da
arquitetura, como por exemplo, os desenvolvedores ou testadores de
software.
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APÊNDICE A – Questionário de execução do primeiro ciclo da pesquisa-ação
Figura 32: Questionário do primeiro ciclo da pesquisa-ação
Área:
Projeto:
Fase do Projeto:
Projeto Emergencial?
Cliente:
TCV:
Budget:
Esforço:
Pontos de Função:
Tecnologia:
Banco de Dados:
Qual seu papel no projeto:
Stakeholders e suas preocupações: Arquitetos, compradores e analistas todos tem uma preocupação: A minha Descrição da Arquitetura conhece todos os pontos em
conformidade com padrão da ISO 42010? A conformidade pode ser verificada?
Seq.

Papel

1

Arquiteto de Software

2

Arquiteto de Software

3

Arquiteto de Software

4

Arquiteto de Software

5

Arquiteto de Software

6

Arquiteto de Software

7

Arquiteto de Software

8

Arquiteto de Software

9

Arquiteto de Software

10

Arquiteto de Software

11

Arquiteto de Software

12

Arquiteto de Software

13

Arquiteto de Software

14
15
16
17
18
19

Analistas e Compradores
Analistas e Compradores
Analistas e Compradores
Analistas e Compradores
Analistas e Compradores
Analistas e Compradores

20

Analistas e Compradores

Pergunta
Resposta
A Descrição da Arquitetura contém os dados apropriados
administrativos (data de emissão, status da versão,
organização que emite, histórico de alterações, resumo,
escopo, contexto, glossário e referências)?
A documentação arquitetural requisitada pela organização
está incluída no Descrição da Arquitetura?
Quem são os stakeholders específicos para esta Descrição da
Arquitetura? Existe evidência de que o arquiteto tem dado
atenção a essas classes de stakeholders: usuários do sistema,
adquirentes de sistemas, desenvolvedores de sistemas e
mantenedores do sistema?
Será que a evidência da Descrição da Arquitetura considerou
o propósito de missões do sistema; a adequação do sistema
para uso no cumprimento das suas missões; a viabilidade da
construção do sistema; os riscos de desenvolvimento de
sistemas; os riscos da operação para os usuários, adquirentes
e desenvolvedores; manutenção; e a capacidade de
colocação e evolução?
Cada stakeholder e suas preocupações estão cobertas em
pelo menos uma visão?
Cada ponto de vista foi identificado? Existe uma definição
para cada ponto de vista utilizado na Descrição da
Arquitetura? Será que cada definição de ponto de vista inclui:
nome ponto de vista; identificação das partes interessadas
de ação do ponto de vista; as preocupações arquitetônicas
emolduradas por esse ponto de vista; as linguagens, técnicas
de modelagem e métodos analíticos utilizados com vista
desse tipo?
Se o ponto de vista vem de uma fonte externa, ele é
totalmente definido e é identificado pela fonte? Existe uma
associação entre esse ponto de vista e as preocupações das
partes interessadas? São modelos / técnicas de modelagem
identificados? Será que o ponto de vista contém técnicas de
análise, regras ou restrições?
Tem uma visão para cada visão? A visão usa os modelos
requisitados pelo pontos de vista? A visão cobre o sistema
em análise? Essa visão é um relacionamento de 1-1?
Cada visão contém: identificador, informação introdutória,
informação de configuração como definida e usada pela
organização em um ou mais modelos?
Existem regras de correspondência? Para cada regra, há um
modelo de correspondência para satisfazer cada regra?
A Descrição da Arquitetura cita um framework arquitetura

Comentário

existente? Cada ponto de vista é usado no Documento da
Arquitetura? O Documento da Arquitetura captura todos os
modelos e regras correspondentes?

Existe alguma inconsistência conhecida entre as visões que
foram documentadas?
A Descrição da Arquitetura contém a razão para a decisão
arquitetural, como:
Seleção do ponto de vista e técnicas de modelagem?
Regras de visão correspondentes?
Decisões chaves para cada visão?
As inconsistências são conhecidas?
O conjunto de stak eholders e preocupações está completo?
E o conjunto de visões está completo e mínimo?
O conjunto de regras de correspondências, se usadas, são
apropriadas?

"Completo" deve ser colocado se houver um julgamento na revisão, ao invés de qualquer propriedade formalmente determinada.
As partes interessadas ou Stakeholders" precisam entender o contexto (incluindo as limitações de recursos) como parte da avaliação de "completude".
Geralmente, "completo" deve ser interpretada como "bom o suficiente para atender às nossas expectativas para este sistema dentro
do contexto em que estamos a desenvolvê-lo."
Estas regras não deve ser exigido como apenas ter a descrição da arquitetura que
representam cada (equivalente de um software) pilar da arquitetura.
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APÊNDICE B – Consolidação do primeiro ciclo da pesquisa-ação
Figura 33: Tabulação do questionário respondido do primeiro ciclo da pesquisa-ação
Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5 Total

1

2

3

Arquiteto de Software

Arquiteto de Software

Arquiteto de Software

4

Arquiteto de Software

5

Arquiteto de Software

6

7

8

9

10

Arquiteto de Software

Arquiteto de Software

Arquiteto de Software

Arquiteto de Software

Arquiteto de Software

11

Arquiteto de Software

12

Arquiteto de Software

13

Arquiteto de Software

14 Analistas e Compradores
15 Analistas e Compradores
16 Analistas e Compradores
17 Analistas e Compradores
18 Analistas e Compradores

A Descrição da Arquitetura contém os dados
apropriados administrativos (data de
emissão, status da versão, organização que
emite, histórico de alterações, resumo,
escopo, contexto, glossário e referências)?
A documentação arquitetural requisitada pela
organização está incluída no Descrição da
Arquitetura?
Quem são os stakeholders específicos para
esta Descrição da Arquitetura? Existe
evidência de que o arquiteto tem dado
atenção a essas classes de stakeholders:
usuários do sistema, adquirentes de sistemas,
desenvolvedores de sistemas e
mantenedores do sistema?
Será que a evidência da Descrição da
Arquitetura considerou o propósito de
missões do sistema; a adequação do sistema
para uso no cumprimento das suas missões; a
viabilidade da construção do sistema; os
riscos de desenvolvimento de sistemas; os
riscos da operação para os usuários,
adquirentes e desenvolvedores; manutenção;
e a capacidade de colocação e evolução?
Cada stakeholder e suas preocupações estão
cobertas em pelo menos uma visão?
Cada ponto de vista foi identificado? Existe
uma definição para cada ponto de vista
utilizado na Descrição da Arquitetura? Será
que cada definição de ponto de vista inclui:
nome ponto de vista; identificação das partes
interessadas de ação do ponto de vista; as
preocupações arquitetônicas emolduradas
por esse ponto de vista; as linguagens,
técnicas de modelagem e métodos analíticos
utilizados com vista desse tipo?
Se o ponto de vista vem de uma fonte
externa, ele é totalmente definido e é
identificado pela fonte? Existe uma
associação entre esse ponto de vista e as
preocupações das partes interessadas? São
modelos / técnicas de modelagem
identificados? Será que o ponto de vista
contém técnicas de análise, regras ou
restrições?
Tem uma visão para cada visão? A visão usa os
modelos requisitados pelo pontos de vista? A
visão cobre o sistema em análise? Essa visão é
um relacionamento de 1-1?
Cada visão contém: identificador, informação
introdutória, informação de configuração
como definida e usada pela organização em
um ou mais modelos?
Existem regras de correspondência? Para cada
regra, há um modelo de correspondência para
satisfazer cada regra?
A Descrição da Arquitetura cita um framework
arquitetura existente? Cada ponto de vista é
usado no Documento da Arquitetura? O
Documento da Arquitetura captura todos os
modelos e regras correspondentes?

Existe alguma inconsistência conhecida entre
as visões que foram documentadas?
A Descrição da Arquitetura contém a razão
para a decisão arquitetural, como:
Seleção do ponto de vista e técnicas de
modelagem?
Regras de visão correspondentes?
Decisões chaves para cada visão?
As inconsistências são conhecidas?
O conjunto de stak eholders e preocupações
está completo?

19 Analistas e Compradores E o conjunto de visões está completo e
mínimo?

20 Analistas e Compradores
O conjunto de regras de correspondências, se
usadas, são apropriadas?
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Figura 34: Resultado gráfico do primeiro ciclo da pesquisa-ação

Pergunta

Existem inconsistências entre os produto de trabalho
que expressam a arquitetura de um sistema a partir
da perspectiva das preocupações específicas do
sistema identificadas? Elas estão documentadas?
Existem inconsistências entre os produtos de trabalho
alocados para a elaboração da arquitetura de um
sistema considerando a identificação das
preocupações especificas para esses produtos? Elas
estão documentadas?

As regras de correspondência definem as relações
entre os elementos da descrição de Arquitetura. Essas
regras estão estabelecidas? Elas estão descritas?
A Descrição da Arquitetura contém a lista para a
decisão arquitetural? Por exemplo: decisão referente
a requisitos arquiteturais significantes (não
funcionais), decisões que necessitam de maiores
investimentos, esforço e prazo para implementá-las,
decisões que afetam os principais stakeholders,
decisões de custo significativas, decisões que
formaram a base para o planejamento do projeto.
Essas decisões estão registradas? Qual é o status
dela?
Para cada visão descrita, sendo a visão um conjunto
coerente de elementos arquiteturais e a relação entre
eles, as decisões de arquitetura consideradas
importantes para o sistema foram identificadas? Se
sim, elas estão documentadas?

A Descrição da arquitetura contém as inconsistências
encontradas em seus modelos?

Se aplicável, a Descrição da Arquitetura considera
algum framework de arquitetura existente que
atende as necessidades do(s) stakeholder(s)? As
preocupações identificadas baseadas no uso do
framework foram considerados? As regras de
correspondências e os pontos de vistas foram
consideradas?

Arquiteto de
Software

Arquiteto de
Software

Arquiteto de
Software

Arquiteto de
Software

Arquiteto de
Software

Analistas e
Compradores

Analistas e
Compradores

8

9

10

11

12

13

14

15

Essa pergunta iria auxiliar
você a melhorar quais
requisitos a seguir? Por
favor, focar na
implementação dos
mesmos. Preencher os
itens na cor azul claro.

Essa pergunta iria auxiliar
você a melhorar quais
requisitos a seguir? Por
favor, focar na
implementação dos
mesmos. Preencher os
itens na cor azul claro.
Essa pergunta iria auxiliar
você a melhorar quais
requisitos a seguir? Por
favor, focar na
implementação dos
mesmos. Preencher os
itens na cor azul claro.

Essa pergunta iria auxiliar
você a melhorar quais
requisitos a seguir? Por
favor, focar na
implementação dos
mesmos. Preencher os
itens na cor azul claro.

Essa pergunta iria auxiliar
você a melhorar quais
requisitos a seguir? Por
favor, focar na
implementação dos
mesmos. Preencher os
itens na cor azul claro.
Essa pergunta iria auxiliar
você a melhorar quais
requisitos a seguir? Por
favor, focar na
implementação dos
mesmos. Preencher os
itens na cor azul claro.
Essa pergunta iria auxiliar
você a melhorar quais
requisitos a seguir? Por
favor, focar na
implementação dos
mesmos. Preencher os
itens na cor azul claro.
Essa pergunta iria auxiliar
você a melhorar quais
requisitos a seguir? Por
favor, focar na
implementação dos
mesmos. Preencher os
itens na cor azul claro.

Existe um modelo de Arquitetura estabelecido na
organização? Como será construída? (Ex. três
camadas, peer-to-peer, MVC entre outros).
Arquiteto de
Software

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

7

8

Essa pergunta iria auxiliar
você a melhorar quais
requisitos a seguir? Por
favor, focar na
implementação dos
mesmos. Preencher os
itens na cor azul claro.

Essa pergunta iria auxiliar
você a melhorar quais
requisitos a seguir? Por
favor, focar na
implementação dos
mesmos. Preencher os
itens na cor azul claro.

8

Essa pergunta iria auxiliar
você a melhorar quais
requisitos a seguir? Por
favor, focar na
implementação dos
mesmos. Preencher os
itens na cor azul claro.

Arquiteto de
Software

8

Essa pergunta iria auxiliar
você a melhorar quais
requisitos a seguir? Por
favor, focar na
implementação dos
mesmos. Preencher os
itens na cor azul claro.

Cada visão contém: identificação e informações
suplementares, identificação do ponto de vista,
informação de configuração como definida e usada
pela organização em um ou mais modelos de
arquitetura que abordam todas as preocupações
emoldurados pelo ponto de vista de sua
administração e cobrem o sistema inteiro a partir
deste ponto de vista?

8

Essa pergunta iria auxiliar
você a melhorar quais
requisitos a seguir? Por
favor, focar na
implementação dos
mesmos. Preencher os
itens na cor azul claro.

6

8

1. Funcionalidade
Essa pergunta iria auxiliar
você a melhorar quais
requisitos a seguir? Por
favor, focar na
implementação dos
mesmos. Preencher os
itens na cor azul claro.

Nota Explicativa

Essa pergunta iria auxiliar
você a melhorar quais
requisitos a seguir? Por
favor, focar na
implementação dos
mesmos. Preencher os
itens na cor azul claro.

Situação na
organização

Existe um conjunto de elementos arquiteturais
relacionados e descritos? Para cada um deles existe
uma visão (relacionamento de 1 para 1)? A visão usa
os modelos requisitados e descritos em pontos de
vista?

A Descrição da Arquitetura que representa a(s)
necessidade(s) e interesse(s) do(s) stakeholder(s)
contém dados importantes que possam responder
a(s) questão(ões) importante (s) sobre a arquitetura.
Como: data de emissão, autores, revisores,
Arquiteto de
autoridade de aprovação, organização emissora;
Software
histórico de mudança; resumo; escopo; contexto;
glossário; informações de controle de versão;
informações de gerenciamento de configuração,
referências, stakeholders e seus interesses, ponto de
vista, visão, correspondencia e racional da
arquitetura?
A evidência da Descrição da Arquitetura considerou o
objetivo do sistema; a adequação do sistema para o
cumprimento da(s) sua(s) proposta(s); a viabilidade
Arquiteto de
da construção do sistema; os riscos de
Software
desenvolvimento de sistemas; os riscos e impactos do
sistema para as partes interessadas em toda seu ciclo
de vida potencial; manutenção e evolução do
sistema?
A documentação arquitetural elaborada para projetos
na sua organização está (ão) expressa a(s)
necessidade(s) do(s) stakeholder(s) fora(m)
Arquiteto de
incluída(s) no Descrição da Arquitetura? A
Software
documentação arquitetura pode seguir sua própria
técnica de descrição, textual ou gráfica, informal ou
com significado preciso?
Quem são os stakeholders (como pessoa, ou
organização, com interesse no sistema) nesta
Descrição da Arquitetura? Existe(m) evidência(s) de
que o arquiteto selecionou todas os membros da
Arquiteto de
equipe do projeto e todas as entidades interessadas,
Software
internas ou externas à organização? Ex. operadores,
compradores, proprietários, fornecedores,
desenvolvedores; construtores e mantenedores do
sistema.
Cada interesse informado pelo(s) stakeholder(s) deve
estar associada a pelo menos um ponto de vista.
Arquiteto de
Sendo assim, se o ponto de vista vem de uma fonte
Software e Analistas
externa, ele é totalmente definido? A fonte de
e Compradores
informação é identificada? Os modelos / técnicas de
modelagem foram identificados, bem como, suas
regras ou restrições?

Papel

Arquiteto de
Software

5

4

3

2

1

Seq.

Área:
Projeto:
Fase do Projeto:
Projeto
Emergencial?
Cliente:
TCV:
Budget:
Esforço:
Pontos de Função:
Tecnologia:
Banco de Dados:
Qual seu papel no
projeto:
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APÊNDICE C – Questionário de execução do segundo ciclo da pesquisa-ação
Figura 35: Questionário do segundo ciclo da pesquisa-ação

6.4 Capacidade para Substituir
6.3 Coexistência

6.2 Capacidade para ser Instalado
6. Portabilidade

6.1 Adaptabilidade
5.4 Testabilidade
5.3 Estabilidade

5.2 Modificabilidade
5. Manutenibilidade

5.1 Analisabilidade

4.2 Utilização de Recursos
4. Eficiência

4.1 Comportamento em Relação ao Tempo
3.6 Acessibilidade

3.5 Estética/Atratividade

3.4 Proteção frente a erros de usuários
3.3 Operacionalidade
3.2 Apreensibilidade
3. Usabilidade

3.1 Inteligibilidade

2.3 Recuperabilidade

2.2 Tolerância a Falhas

2. Confiabilidade
2.1 Maturidade

1.5 Conformidade

1.4 Segurança

1.3 Interoperabilidade

1.2 Acurácia

1.1 Adequação
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APÊNDICE D – Consolidação do segundo ciclo da pesquisa-ação
Figura 36: Tabulação dos resultados do segundo ciclo da pesquisa-ação
Rótulos de Linha
01 - A Descrição da Arquitetura que representa a(s) necessidade(s) e interesse(s) do(s)
stakeholder(s) contém dados importantes que possam responder a(s) questão(ões)
importante (s) sobre a arquitetura. Como: data de emissão, autores, revisores, autoridade de
aprovação, organização emissora; histórico de mudança; resumo; escopo; contexto; glossário;
informações de controle de versão; informações de gerenciamento de configuração,
referências, stakeholders e seus interesses, ponto de vista, visão, correspondencia e racional
da arquitetura?
02 - A evidência da Descrição da Arquitetura considerou o objetivo do sistema; a adequação do
sistema para o cumprimento da(s) sua(s) proposta(s); a viabilidade da construção do sistema;
os riscos de desenvolvimento de sistemas; os riscos e impactos do sistema para as partes
interessadas em toda seu ciclo de vida potencial; manutenção e evolução do sistema?
03 - A documentação arquitetural solicitada pela sua organização está (ão) expressa a(s)
necessidade(s) do(s) stakeholder(s) fora(m) incluída(s) no Descrição da Arquitetura? A
documentação arquitetura pode seguir sua própria técnica de descrição, textual ou gráfica,
informal ou com significado preciso.
04 - Quem são os stakeholders (como pessoa, ou organização, com interesse com interesse no
sistema) para esta Descrição da Arquitetura? Existe(m) evidência(s) de que o arquiteto
selecionou todas os membros da equipe do projeto e todas as entidades interessadas, internas
ou externas à organização? Ex. Os operadores, compradores, proprietários, fornecedores,
desenvolvedores; construtores e mantenedores do sistema.
05 - Para cada interesse informada pelo(s) stakeholder(s) deve está associada a pelo menos um
ponto de vista. Sendo assim, se o ponto de vista vem de uma fonte externa, ele é totalmente
definido? A fonte de informação é identificada? Os modelos / técnicas de modelagem foram
identificados, bem como, suas regras ou restrições?
06 - Existe um conjunto de elementos arquiteturais relacionados e descritos? Para cada um
deles existe uma visão (relacionamento de 1 para 1)? A visão usa os modelos requisitados e
descritos no pontos de vista?
07 - Cada visão contém: identificação e informações suplementares, identificação do ponto de
vista, informação de configuração como definida e usada pela organização em um ou mais
modelos de arquitetura que abordam todas as preocupações emoldurados por seu ponto de
vista de governo e cobrem o sistema inteiro a partir desse ponto de vista?
08 - Existe um modelo de Arquitetura estabelecido na organização? Pode conter informações
como: Perspectiva da Arquitetura, se produto deve ser feito em um ou três camadas, peer-topeer e MVC.
09 - Existe inconsisentes entre os produto de trabalho que expressa a arquitetura de um
sistema a partir da perspectiva das preocupações específicas do sistema foram identificadas?
Elas estão documentadas?
10 - A(s) relação (ões) entre o(s) elemento(s) da descrição(ões) de Arquiteura usado(s) para
expressar o(s) interesse(s) dentro de uma descrição de arquitetura (ou entre ela(s)) estão
descritas? Para cada uma regra de correspondencia existe um modelo descrito para atender a
regra?
11 - As regras de correspondência definem a relação entre os elementos da descrição de
Arquitetura. Essas regras estão estabelecidas? Elas estão descritas?
12 - A Descrição da Arquitetura contém o racional para a decisão arquitetural. Como por
exemplo: Decisão referente a requisitos arquiteturalmente significantes (não funcionais),
decisões que necessitam de maiores investimentos, esforço e prazo para implementá-los,
decisões que afetam os principais stakeholders, decisões com razões óbvios e intrisecas,
decisões de custo significativas, decisões que formaram a base para o planejamento do
projeto. Essas decisões estão gravdas? Qual o status dela?
13 - Para cada visão descrita, sendo a visão um conjunto Coerente de elementos arquiteturais e
a relação entre eles, existem as decisões de arquitetura consideradas importantes para o
sistema? Se sim, elas estão documentadas?
14 - A Descrição da arquitetura contém as inconsistências encontradas em seus modelos?
15 - Se aplicável, a Descrição da Arquitetura considera framework de arquitetura existente que
atende as necessidades do(s) stakeholder(s)? As preocupações identificadas baseado no uso
do framewrok foram considerados? Assim como as regras de correspondencias e os pontos de
vistas?
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Figura 37: Resultados do segundo ciclo da pesquisa-ação
Respostas Entrevistado 1

Média Geral por Pergunta
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APÊNDICE E – Consolidação do segundo ciclo da pesquisa-ação visão de
requisitos da ISO 42010 (2011)
Figura 38: Tabulação dos resultados do segundo ciclo da pesquisa-ação visão dos
requisitos da ISO 42010 (2011)
Rótulos de Linha
5.1 Introdução
5.2 Resumo e Identificação da Descrição da arquitetura
5.3 Identificação dos stakeholders e seus interesses
5.4 Pontos de vista da Arquitetura
5.5 Visão da Arquitetura
5.6 Modelo de Arquitetura
5.7.1 Consistencia entre a descrição da arquitetura
5.7.2 Correspondencias
5.7.3 Regras de Correspondência
5.8.1 Registro da Analise
5.8.2 Registro da decisão
6.1 Framework de Arquitetura
6.2 Aderencia da descrição da arquitetura com o framework de arquitetura
6.3 Linguagens da Descrição de Arquitetura

Máx de Requisito 1 Máx de Requisito 2 Máx de Requisito 3 Máx de Requisito 4 Máx de Requisito 5 Máx de Requisito 6
5
3
3
5
5
3
5
3
5
5
5
3
5
3
3
5
5
3
5
3
0
5
3
3
5
5
5
5
5
1
8
5
8
5
3
1
0
3
3
5
3
1
5
5
5
5
3
1
5
5
3
5
5
3
3
5
5
5
3
1
5
5
5
5
5
1
0
3
3
5
5
1
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
3

Figura 39: Média de aderência dos resultados do segundo ciclo da pesquisa-ação visão dos
requisitos da ISO 42010 (2011)
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Figura 40: Resultados do segundo ciclo da pesquisa-ação visão dos requisitos da ISO
42010 (2011)
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APÊNDICE F – Consolidação do segundo ciclo da pesquisa-ação visão de
requisitos da ISO 42010 (2011)
Figura 41: Tabulação dos resultados do segundo ciclo da pesquisa-ação visão dos atributos

Rótulos de Linha

Funcionalidade

Confiabilidade

Usabilidade

Eficiência

Manutenibilidade

Portabilidade

de qualidade da ISO 9126 (2003)

01 - A Descrição da Arquitetura que representa a(s) necessidade(s) e interesse(s) do(s) stakeholder(s) contém
dados importantes que possam responder a(s) questão(ões) importante (s) sobre a arquitetura. Como: data de
emissão, autores, revisores, autoridade de aprovação, organização emissora; histórico de mudança; resumo;
escopo; contexto; glossário; informações de controle de versão; informações de gerenciamento de configuração,
referências, stakeholders e seus interesses, ponto de vista, visão, correspondencia e racional da arquitetura?

4,2

2,3

3,3

3,5

4,3

2,5

02 - A evidência da Descrição da Arquitetura considerou o objetivo do sistema; a adequação do sistema para o
cumprimento da(s) sua(s) proposta(s); a viabilidade da construção do sistema; os riscos de desenvolvimento de
sistemas; os riscos e impactos do sistema para as partes interessadas em toda seu ciclo de vida potencial;
manutenção e evolução do sistema?

5,2

3,7

2,3

3,0

3,0

2,3

14 - A Descrição da arquitetura contém as inconsistências encontradas em seus modelos?

3,4

1,7

2,3

4,0

3,3

2,5

03 - A documentação arquitetural elaborada para projetos na sua organização está (ão) expressa a(s)
necessidade(s) do(s) stakeholder(s) fora(m) incluída(s) no Descrição da Arquitetura? A documentação arquitetura
pode seguir sua própria técnica de descrição, textual ou gráfica, informal ou com significado preciso?

2,6

1,3

2,5

2,0

1,3

0,8

04 - Quem são os stakeholders (como pessoa, ou organização, com interesse no sistema) nesta Descrição da
Arquitetura? Existe(m) evidência(s) de que o arquiteto selecionou todas os membros da equipe do projeto e
todas as entidades interessadas, internas ou externas à organização? Ex. operadores, compradores,
proprietários, fornecedores, desenvolvedores; construtores e mantenedores do sistema.

2,4

2,0

0,7

0,5

2,3

1,5

05 - Cada interesse informado pelo(s) stakeholder(s) deve estar associada a pelo menos um ponto de vista. Sendo
assim, se o ponto de vista vem de uma fonte externa, ele é totalmente definido? A fonte de informação é
identificada? Os modelos / técnicas de modelagem foram identificados, bem como, suas regras ou restrições?

3,8

2,0

3,3

3,0

3,3

2,3

06 - Existe um conjunto de elementos arquiteturais relacionados e descritos? Para cada um deles existe uma visão
(relacionamento de 1 para 1)? A visão usa os modelos requisitados e descritos em pontos de vista?

4,0

3,0

2,2

2,5

2,5

1,8

5,2

5,0

3,8

5,0

4,8

4,0

2,8

2,0

2,5

2,5

1,5

1,8

3,0

2,0

0,8

2,0

1,8

1,0

2,6

2,7

2,7

2,0

2,0

1,0

2,6

2,0

1,7

3,0

2,3

2,0

3,4

2,7

2,5

2,0

2,3

1,8

13 - Para cada visão descrita, sendo a visão um conjunto coerente de elementos arquiteturais e a relação entre
eles, as decisões de arquitetura consideradas importantes para o sistema foram identificadas? Se sim, elas estão
documentadas?

2,4

2,3

1,7

2,0

1,8

0,8

15 - Se aplicável, a Descrição da Arquitetura considera algum framework de arquitetura existente que atende as
necessidades do(s) stakeholder(s)? As preocupações identificadas baseadas no uso do framework foram
considerados? As regras de correspondências e os pontos de vistas foram consideradas?

2,6

1,3

2,5

2,5

1,8

2,0

07 - Cada visão contém: identificação e informações suplementares, identificação do ponto de vista, informação
de configuração como definida e usada pela organização em um ou mais modelos de arquitetura que abordam
todas as preocupações emoldurados pelo ponto de vista de sua administração e cobrem o sistema inteiro a partir
deste ponto de vista?
08 - Existe um modelo de Arquitetura estabelecido na organização? Como será construída? (Ex. três camadas, peerto-peer, MVC entre outros).
09 - Existem inconsistências entre os produto de trabalho que expressam a arquitetura de um sistema a partir da
perspectiva das preocupações específicas do sistema identificadas? Elas estão documentadas?
10 - Existem inconsistências entre os produtos de trabalho alocados para a elaboração da arquitetura de um
sistema considerando a identificação das preocupações especificas para esses produtos? Elas estão
documentadas?
11 - As regras de correspondência definem as relações entre os elementos da descrição de Arquitetura. Essas
regras estão estabelecidas? Elas estão descritas?

12 - A Descrição da Arquitetura contém a lista para a decisão arquitetural? Por exemplo: decisão referente a
requisitos arquiteturais significantes (não funcionais), decisões que necessitam de maiores investimentos,
esforço e prazo para implementá-las, decisões que afetam os principais stakeholders, decisões de custo
significativas, decisões que formaram a base para o planejamento do projeto. Essas decisões estão registradas?
Qual é o status dela?
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Figura 42: Resultados do segundo ciclo da pesquisa-ação visão dos atributos de qualidade
da ISO 9126 (2003)
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APÊNDICE G – Apresentação realizada antes da execução do segundo ciclo da
pesquisa-ação
Figura 43: Início da apresentação do trabalho de pesquisa-ação para realização do segundo
ciclo.

Figura 44: Apresentação do objetivo do trabalho de pesquisa-ação para realização do
segundo ciclo.
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Figura 45: Apresentação da motivação do trabalho de pesquisa-ação para realização do
segundo ciclo.

Figura 46: Apresentação da motivação do trabalho de pesquisa-ação para realização do
segundo ciclo.
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Figura 47: Apresentação do primeiro ciclo da pesquisa-ação

Figura 48: Apresentação dos resultados do primeiro ciclo da pesquisa-ação
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Figura 49: Apresentação das oportunidades de melhorias do primeiro ciclo da pesquisaação

Figura 50: Apresentação dos conceitos aplicados no segundo ciclo da pesquisa-ação
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Figura 51: Apresentação dos conceitos aplicados no segundo ciclo da pesquisa-ação

Figura 52: Apresentação da instrução de preenchimento do segundo ciclo da pesquisa-ação

120

Figura 53: Apresentação da instrução de preenchimento do segundo ciclo da pesquisa-ação

Figura 54: Apresentação da instrução de preenchimento do segundo ciclo da pesquisa-ação
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Figura 55: Apresentação da instrução de preenchimento do segundo ciclo da pesquisa-ação

Figura 56: Apresentação da instrução de preenchimento do segundo ciclo da pesquisa-ação

