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RESUMO

O desenvolvimento de software numa linha de produtos visa agilidade na
entrega e coesão entre arquitetura de software e os processos de negócio, por meio
do reuso planejado dos artefatos de software. Diante do surgimento de variedades
de sistemas de software como os denominados Customer Relationship Management
(CRM), organizações tem procurado aumentar a produção e customizar alguns
módulos deste sistema, através do reuso de componentes e aplicando experiências
de desenvolvimento de arquiteturas do domínio CRM. Apesar de existirem
processos e técnicas para definir arquitetura numa linha de produto, a descrição de
arquitetura de domínio para uma linha de produto de software que utiliza
conhecimento de experiências e elementos de uma arquitetura de referência ainda
não foram amplamente explorados para linha de produto de software (LPS). Este
trabalho visa propor uma descrição arquitetural de uma LPS através da investigação
de informações de domínio CRM e aplica a representação das arquiteturas através
do uso das visões propostas pelo arcabouço RM-ODP, contribuindo para o processo
de criação de arquiteturas de referência de linha de produtos. Para validar a
arquitetura proposta foi planejada a instanciação da arquitetura para um sistema de
CRM de uma organização denominada ‘Empresa Sec’ usando artefatos de
arquiteturas passadas.

Palavras-chave: arquitetura de linha de produto de software; CRM; arquitetura de
referência, arquitetura de domínio, arquitetura de aplicação.

ABSTRACT

Description of a CRM domain architecture applied in a product line

Software development in a product line is aimed at agility in the delivery and
cohesion between software architecture and business processes, through the
planned reuse of software artifacts. In the face of the emergence of varieties of
software systems such as the so-called Customer Relationship Management (CRM),
organizations have sought to increase production and customize some modules of
this system, through the reuse of components and applying experiences of
development of CRM domain architectures. Although there are processes and
techniques for defining architecture in a product line, the domain architecture
description for a software product line that utilizes knowledge of experiences and
elements of a reference architecture has not yet been extensively explored for
software product line (LPS). This work aims to propose an architectural description of
a LPS through the investigation of CRM domain information and applies the
representation of the architectures using of the views proposed by the RM-ODP
contributing to the process of creating product line reference architectures. To
validate the proposed architecture, it was planning an architecture instantiation for an
organization's CRM system called ‘Empresa Sec’ using artifacts from past
architectures.

Keywords: Software product line architecture; CRM; reference architecture, domain
architecture, application architecture.
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1

INTRODUÇÃO

Esta seção apresenta as principais características da pesquisa desenvolvida,
incluindo considerações iniciais, objetivos, justificativa, método de pesquisa e
organização do trabalho.

1.1

Considerações Iniciais
Atualmente linha de produto de software vêm sendo utilizadas em diversos

domínios, e cada vez mais existe o desejo de que seu funcionamento esteja de
acordo com os processos de negócio e que proporcione rapidez na entrega do
software e coesão com os requisitos arquiteturais de software. Nesse contexto, são
encontrados alguns desafios: o reuso de componentes de software em instanciações
da arquitetura de software de linha de produto, identificação e seleção de
informações do mesmo domínio para se fazer uso na instanciação da arquitetura de
software, e aplicar todos os conhecimentos coletados através desta investigação
(NAKAGAWA et. al., 2013).
As arquiteturas de software constituem a espinha dorsal de qualquer sistema
intensivo de software e desempenham um papel fundamental na determinação da
qualidade do sistema. A arquitetura de CRM, não é diferente. Esta deve orientar o
desenvolvimento e permitir a evolução e adaptação do sistema a cada segmento do
mercado em que será aplicado, através da reutilização e adaptação de seus
componentes para cada instanciação deste CRM (CRUZ, 2015).
Neste contexto, a engenharia de linha de produto de software (ELPS) visa a
aplicação de uma reutilização sistemática pré planejada de artefatos de software em
larga escala para aumentar a produtividade de software e reduzir o custo de
desenvolvimento (THÜM et al., 2014). Um dos seus artefatos mais importante é a
arquitetura da linha de produtos de software produzida na fase de engenharia de
domínio (CLEMENTES et. al, 2003).
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A arquitetura de domínio de uma LPS descreve a estrutura do sistema em um
alto nível de abstração e destaca as dependências e a variabilidade dos elementos
de um LPS no nível da arquitetura (POHL et al., 2005). Ela pode ser desenvolvida a
partir da investigação inicial de requisitos do software, que é denominada como
estratégia proativa, ou a arquitetura de LPS pode ser reestruturada com base na
análise de variantes de produtos de software existentes, ou seja, estratégia extrativa
(SHATNAWI, 2016).
É comum que as empresas desenvolvam um conjunto de variantes de
produtos de software no início de suas atividades e depois busque qualidade e
diminuição de tempo no desenvolvimento de software em larga escala, através do
reuso de artefatos e uso do conhecimento adquirido.
Desafios como, gestão dos processos de reutilização dos artefatos quando o
número de variantes de produto cresce, e a aplicação do conhecimento de
arquiteturas do mesmo domínio para elaborar uma arquitetura são evidentes na
produção de software através da engenharia de linha de produto (DUBINSKY et al.,
2013).
Segundo Nakagawa et al., 2013, a arquitetura de domínio de uma linha de
produtos é fundamental para o sucesso de uma linha de produtos, sendo a chave
para reutilização de seus componentes e artefatos, pois captura o projeto da
arquitetura de alto nível para os produtos a LPS e descreve os componentes
variáveis, opcionais e comuns, bem como suas interconexões.
As arquiteturas de referência lidam com a gama de conhecimento de um
domínio de aplicação, oferecendo soluções padronizadas para um domínio mais
amplo. As arquiteturas de domínio de linha de produtos são mais especializadas,
concentrando-se às vezes em um subconjunto específico dos sistemas de software
de um domínio e fornecendo soluções padronizadas para uma família menor dos
sistemas (POHL et al., 2005).
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Abordagem para construir linha de produto proposto pela Software
Engineering Institute's Product Line Practice Framework explora a importância e
relevância da descrição arquitetural (NORTHROP et al, 2007) para se obter coesão
e rastreabilidade dos requisitos arquiteturais durante a instanciação de um produto
de domínio da LPS, porém não há diretrizes de como realizar a descrição desta
arquitetura.
Esta pesquisa visa estudar o problema de como descrever uma arquitetura de
uma linha de produto CRM apoiado por uma arquitetura de referência e experiências
de projetos de arquiteturas para o mesmo domínio, e contribuir para o processo de
design arquitetural de uma linha de produtos de software.
1.2

Objetivo
O objetivo desta dissertação é uma descrição arquitetural de linha de

produtos de CRM, composta por uma arquitetura de referência do mesmo domínio e
experiências adquiridas na elaboração de arquiteturas de CRM. Apresenta-se
também, o processo para a elaboração da descrição da arquitetura de linha de
produto.
Os elementos desta pesquisa que permitem a elaboração do produto são:
conceitos da engenharia de linha de produto de software, padrão de descrição
arquitetural, arquitetura de LPS, arquitetura de referência CRM e uso do RM-ODP
(Reference Model of Open Distributed Processing).
O processo para a criação da arquitetura da LPS proposto utiliza o método
ProSA-RA estabelecido por Nakagawa et. al., 2013, que fornece a sequência dos
passos para extrair os elementos da arquitetura de referência e estabelecer os
requisitos para a construção da arquitetura de linha de produto.
A arquitetura do sistema CRM, proposta por Cruz (2017), selecionada como
arquitetura de referência para este trabalho, extrai e compara os recursos de cinco
soluções de CRM de mercado para a formação da arquitetura final.
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A descrição arquitetural, artefato resultante da aplicação deste processo,
apresenta detalhes da arquitetura de acordo com as visões empresa, informação e
computação proposto pelo RM-ODP e um modelo de variabilidade dos componentes
da arquitetura é representado através do uso da árvore de características.
Realizou-se a condução de uma validação envolvendo uma empresa que
desenvolve softwares CRM. O artefato proposto por este trabalho foi usado como
base para a instanciação de arquitetura do produto CRM.
Por fim, os resultados da validação são detalhados e sugestões e melhorias à
arquitetura proposta são estabelecidas, bem como a aplicação do processo para a
criação de arquitetura de linha de produto de software.
1.3

Justificativa
Esta subseção justifica a pesquisa desta dissertação, fundamentada a partir

dos artigos referentes ao uso de arquiteturas de referências e no processo de
criação de arquitetura de linha de produto.
As arquiteturas de referência apresentam um conhecimento considerável e
valioso sobre como estruturar sistemas de um domínio e, portanto, podendo ser
explorado na elaboração de arquiteturas de linhas de produtos de software (Cruz,
2015).
A linha de produtos de software, por sua vez, passa a ser investigada como
uma abordagem para desenvolver uma família de sistemas intensivos em software a
custos mais baixos, tempo mais curto e maior qualidade (THÜM et al., 2014). Apesar
do fato de que um LPS está bastante preocupado com a melhoria da produtividade
para o desenvolvimento de software, o uso do conhecimento contido em uma
arquitetura de referência e a sua contribuição para descrever uma arquitetura de
linha de produtos foram pouco investigados (NAKAGAWA et al., 2013).
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Arquitetura de Referência é usada para orientar o arquiteto, fornecendo as
melhores práticas, planos arquitetônicos e padrões. Também na definição da
arquitetura específica, ao mesmo tempo em que é utilizada a orientação da
arquitetura de referência, também são utilizadas estratégias de engenharia na
concepção do sistema (Cruz, 2015).
No domínio de CRM, Cruz (2015) desenvolveu uma arquitetura de referência
que captura experiências anteriores, através de mineração e comparação de
arquiteturas existentes no mercado, para otimizar o desenvolvimento de arquitetura
de um CRM e assim aplicar boas práticas utilizadas pelas arquiteturas de CRM
existentes no mercado.
As pesquisas em busca dos benefícios na utilização da arquitetura de
referência para compor linha de produtos são evidentes como na abordagem
sistêmica proposta por Herrera et al.,2016, para construir uma arquitetura de
referência de linha de produto orientada a atributos de qualidade estabelecidas pelo
padrão ISO / IEC 26550.
Os processos iterativos para gerar arquiteturas no contexto de linha de
produto descrevem como utilizar a arquitetura de referência e seus elementos,
identificando requisitos, a variabilidade dos elementos arquiteturais e avaliando a
arquitetura final, como proposto por Nakagawa et al., 2013, na abordagem ProSARA2PLA, porém sem detalhar a estrutura do documento de descrição arquitetural.

1.4

Método de pesquisa
O método de pesquisa aplicado a este trabalho consiste no uso do design

science.
O design science é inicialmente orientado ao domínio da aplicação, para
posteriormente pesquisar no campo da ciência e encontrar soluções ou linhas de
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ações que possam orientar a pesquisa, e nestes dois pontos de vista, aplicação e
ciência, o autor analisa e forma a pesquisa (WIERINGA, 2009).
O emprego do design science, originou pergunta-chaves com o objetivo de
realizar

esta

pesquisa.

Essas

perguntas

são

denominadas

questões

de

conhecimento (QC), as quais ajudam a explorar o contexto da problemática a ser
investigada com base em pesquisas realizadas em artigos científicos, e questões de
natureza pratica (QP), as quais propõe especificar os elementos envolvidos que
suportam a resolução do problema pretendido nesta pesquisa. A perguntas
elaboradas são:
a) Questão 1 (QC1): “Como descrever arquitetura de linha de produto de
software e os métodos existentes para isso?”. A partir desta questão,
constrói-se a etapa para identificar a revisão teórica sobre descrição
arquitetural e arquitetura de linha de produto de software. Com isso
apresentam-se conceitos sobre padrões para descrição arquitetural.
b) Questão 2 (QC2): “Quais os processos existentes para gerar Arquitetura
de linha de produto?”. Busca-se apresentar, nesta etapa, as propostas das
pesquisas realizadas para gerar arquiteturas de linha de produtos de
software de alguns domínios, e os elementos principais para estabelecer
uma LPS. O objetivo é identificar etapas deste processo que contribuem
para criação de documentos arquiteturais.
c) Questão 3 (QP3): “Quais benefícios da utilização da arquitetura de
referência para linha de produto?”. Com esta questão, objetiva-se o uso e
a contribuição da arquitetura de referência para o processo de criação de
linha de produto de software.
d) Questão 4 (QP4): “Como compor a descrição arquitetural de linha de
produto de software?”. Nesta etapa, determina-se o modelo para
descrever arquitetura de linha de produto.
e) Questão 5 (QC5): “Como as arquiteturas LPS são documentadas?”. Com
esta pergunta, apresentam-se técnicas usadas para representar diferentes

20

aspectos

da

arquitetura,

por

exemplo,

visões

e

conhecimento

arquitetônico.
f) Questão 6 (QP6): “Como instanciar a arquitetura proposta?”. Com a
questão nesta etapa, apresenta-se a aplicação da arquitetura no contexto
de uma empresa de desenvolvimento de software experiente em
desenvolvimento de sistemas CRM, através da instanciação da arquitetura
de domínio da linha de produto CRM.
1.5

Organização do trabalho
Este trabalho está estruturado em 6 seções, além da primeira seção que

descreve a introdução dos assuntos que compõem o tema central desta dissertação.
A seção 2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA – apresenta a teoria envolvida no
trabalho, o entendimento de Engenharia de Domínio, Arquitetura de LPS,
arquiteturas de referência eleitas para sistemas CRM.
Na seção 3 – FORMAÇÃO DA ARQUITETURA DE LINHA DE PRODUTO
CRM – é a proposta da pesquisa. Apresenta o contexto e o modelo conceitual da
pesquisa e a criação dos processos para geração da descrição da arquitetura de
domínio e de aplicação da linha de produto CRM.
Na seção 4 – DESCRIÇÃO DA ARQUITETURA DE DOMÍNIO CRM – detalha
os passos do processo de descrição arquitetural de domínio e apresenta os
elementos da arquitetura de CRM utilizada como referência. O artefato nomeado
como descrição de uma arquitetura de domínio CRM é resultado desta seção.
Na seção 5 – INSTANCIAÇÃO DA DESCRIÇÃO ARQUITETURAL DE
DOMÍNIO CRM – a instanciação é realizada para originar a arquitetura de aplicação
e para isso é utilizado o método de validação de pesquisa-ação técnica proposta por
Wieringa (2014). Para a instanciação, documentos e conhecimento de projetos
anteriores são utilizados para extrair os requisitos e processos da Empresa Sec.
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Como resultado desta instanciação, obtém-se o artefato de descrição da arquitetura
de aplicação CRM.
Na seção 6 – CONCLUSÃO E TRABALHO FUTUROS – apresenta a análise
dos resultados da instanciação da arquitetura, restrições, e os trabalhos futuros que
podem ser realizados a partir desta pesquisa.
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Esta seção apresenta a fundamentação teórica e uma revisão bibliográfica a

partir de outras pesquisas acadêmicas para responder as questões de conhecimento
estabelecidas durante a aplicação do design science, metodologia de pesquisa
aplicada a este trabalho. O entendimento sobre linha de produto de software, seus
benefícios, o processo para gerar uma arquitetura de um domínio, denominada
arquitetura de linha de produto de software e conceitos sobre descrição arquitetural
também são abordados nesta seção.
A arquitetura de referência CRM e o processo de geração de arquitetura de
linha de produto utilizando arquitetura de referência são detalhados a fim de serem
utilizados como referência para compor o modelo conceitual da criação da descrição
arquitetural da LPS.

2.1

Linha de Produto de Software
Esta subseção revisa conceitualmente os principais termos envolvidos na

dissertação, a partir das referências pesquisadas, que colaboram para a formulação
de uma definição própria.
LPS é uma abordagem de desenvolvimento de software que se concentra no
reuso, combinando conceitos de plataformas e customização em massa (POHL et
al., 2005; ISO/IEC 26550:2013). O uso de Linhas de Produtos de Software visa
otimizar o processo de desenvolvimento de software, definir famílias de produtos e
explorar sua variabilidade e semelhanças.
Conforme apresentado por Pohl et al. (2005), as vantagens na utilização da
abordagem LPS em relação ao desenvolvimento de um único sistema tornam-se
perceptivas a partir do terceiro desenvolvimento do sistema de software. Os custos
iniciais para implementar uma LPS são maiores devido ao tempo e investimentos
necessários para fazer uma análise de produtos que farão parte da linha de
produtos. Cada produto tem seus componentes analisados a fim de determinar quais
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características devem ser parte do domínio da linha de produtos (características
comuns) e quais características são singulares na aplicação (variabilidade). À
medida que o número de produtos aumenta, torna-se mais valioso usar a
abordagem LPS devido à facilidade de desenvolvimento de novas aplicações que
utilizam ativos de domínio e também porque os custos de manutenção são
reduzidos.
As contribuições da LPS podem ocorrer na área de negócios, arquitetura,
processo e organização (ISO/IEC 26550:2013). A área de negócios diz respeito ao
planejamento estratégico da instituição, que decide utilizar a LPS para desenvolver
aplicativos em um domínio específico. Assim, a instituição deve tomar decisões em
muitos aspectos em função da linha de produto, como escolha de mercado e dos
produtos.
A contribuição para arquitetura é relativa à parte interna dos aplicativos que
serão desenvolvidos. Com o uso da LPS, os aplicativos possuem uma arquitetura
comum possibilitando o reuso. Outra influência da LPS é no processo de
desenvolvimento, definindo como serão executadas as etapas de análise de
requisitos, implementação e outras.
Por fim, a LPS também afeta a organização das pessoas que trabalham no
projeto, definindo as tarefas pelas quais cada pessoa é responsável.
Ao implementar uma LPS, plataformas de software são usadas. As
plataformas de software são conjuntos de subsistemas de software e interfaces que
formam uma estrutura comum a partir da qual uma série de produtos derivados
podem ser produzidos. A plataforma consiste nos ativos desenvolvidos com base na
família de produtos, que serão reutilizados para o desenvolvimento de outros
produtos. O arcabouço para o desenvolvimento da LPS, proposta por Pohl et al.
(2005) e base utilizada pela ISO/IEC 26550:2013 é ilustrada através da Figura 1.
O arcabouço define os processos no desenvolvimento de aplicações usando
o LPS, consistindo de duas etapas: Engenharia de Domínio, na qual são definidas
as propriedades de linha, gerenciamento, pontos comuns de aplicação e pontos de
variação; e Engenharia de Aplicação, em que os aplicativos são desenvolvidos e
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personalizados. Ao final das disciplinas de Engenharia de Domínio e Aplicação, os
seguintes artefatos são produzidos: requisitos, arquitetura, componentes e testes.
Figura 1 - Arcabouço de linha de produto de software

Fonte: Adaptado de Pohl et al., 2005

Durante a Engenharia de Domínio, o alcance da linha é definido, e as
semelhanças e variabilidade de todos os produtos da linha são exploradas (ISO/IEC
26550:2013). Isto é, quando os ativos são produzidos: pedaços de software que
serão reutilizados entre um número de produtos durante a realização da LPS. Reunir
componentes de software reutilizáveis (ativos) é o principal objetivo desta etapa. Na
Engenharia de Aplicação, os ativos definidos são implementados, e as funções
particulares das aplicações são incorporadas aos ativos para formar o produto final,
visando satisfazer as necessidades de um cliente.
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2.1.1 Arquitetura de linha de produto de software
A ISO/IEC 26550:2013 determina que uma arquitetura de linha de produto de
software deve ser capaz de capturar os elementos comuns e as variáveis para se
construir uma linha de produto que seja evolutiva.
No processo de engenharia de domínio o principal objetivo da fase de projeto
de domínio é produzir a arquitetura de referência (ISO/IEC 26550:2013), definindo a
estrutura geral da LPS, que também é denominada como arquitetura de domínio
(Nakagawa, et. al, 2013).
A arquitetura de linha de produto também pode ser definida como a
arquitetura de núcleo que captura o design de alto nível para os produtos da LPS,
incluindo os pontos de variação e variantes documentados no modelo de
variabilidade (ISO/IEC 26550:2013). Uma diferença entre o projeto de uma
arquitetura para um LPS e uma arquitetura de um produto individual é que a primeira
requer características específicas do produto a serem consideradas (POHL et al.,
2005) e esta arquitetura deve lidar com a diversidade de contextos, que podem estar
presentes em diferentes produtos, em termos de hardware, comunicação com
produtos externos e interface do usuário.
A arquitetura de linha de produto é considerada como um ativo chave na
engenharia LPS, através do qual a complexidade de um ambiente baseado em
variabilidade pode ser gerenciada. É utilizado como uma plataforma para uma gama
de produtos, sendo responsável por descrever os aspectos comuns e variáveis entre
eles.
Problemas comuns que os arquitetos de linha de produtos precisam abordar é
a decisão se todos os aspectos específicos do produto devem ser abordados pela
arquitetura linha de produto, ou se esses aspectos podem ser adicionados de forma
modular, conforme a evolução desta arquitetura (ANDRADE, 2013).
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2.1.2 Variabilidade aplicada como requisito não funcional a LPS
Um importante aspecto do desenvolvimento de linhas de produtos de software
é a identificação da variabilidade dos produtos pertencentes ao domínio da família
de sistemas que serão criados. Para conseguir os resultados esperados, é
necessário que a atividade de identificação da variabilidade seja definida.
Segundo Bachmann e Clements (2005) a variabilidade é a habilidade de um
sistema, um artefato, ou um ambiente de desenvolvimento possibilitar a produção de
um conjunto de artefatos que se diferenciam entre si em uma maneira previamente
planejada. Ainda de acordo com os autores, a variabilidade é a habilidade de certos
artefatos serem adaptados ou se adaptarem para serem utilizados em diferentes
produtos da linha de produtos de software.
Ponto de variação também foi definido por Bachmann e Clements (2005),
como o local do sistema em que artefatos variáveis são relacionados com o restante
do sistema.
Parte variável é o lugar de um artefato que é permitido variar. Quando um
ativo é desenvolvido, é criado tudo que é necessário para as partes comuns. A parte
variável pode estar vazia, expressada como alternativa ou então não instanciada.
Eventualmente, a parte variável também é produzida, sua variação é vinculada ao
artefato, e o artefato resultante é integrado ao produto sendo criado. A realização de
uma parte variável, sendo o resultado do exercício dos mecanismos de variação, é
chamada de variante (BACHMANN; CLEMENTS, 2005). O mecanismo de
variabilidade é aquele que permite a criação e/ou seleção de variantes que estão de
acordo com as restrições de uma parte variável de um ativo.
A variabilidade em uma linha de produtos tem como objetivo maximizar o
retorno sobre o investimento para instanciar novos produtos e mantê-los por um
determinado período de tempo (BACHMANN; CLEMENTS, 2005). No entanto, deve
existir a gestão dos processos de reutilização e manutenções que a variabilidade
possibilita (DUBINSKY et al., 2013).
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No nível projeto do domínio, a variável tem mais detalhes relacionados a
soluções técnicas para formar a arquitetura de domínio. Estes detalhes técnicos
descrevem como as aplicações são construídas e implementadas no que se refere
ao ponto de vista dos arquitetos de software (POHL et al., 2005). Esses detalhes
técnicos são aqueles relacionados aos componentes de software que estão
incluídos na aplicação, como esses componentes interagem através de suas
interfaces, e que topologia forma a configuração da arquitetura (NAKAGAWA,
ANTONINO, BECKER., 2011).
Os autores Bosch, Svahnberg e Gurp (2001) defendem que as variabilidades
podem ser inicialmente identificadas com base no conceito de ‘feature’. Para este
conceito é apresentado um conjunto de mecanismos para a inclusão de
variabilidades na arquitetura. Estas são modeladas na arquitetura através da
representação dos pontos de variabilidade e variantes. Um ponto de variabilidade
corresponde a um aspecto de variação funcional num elemento de software base. O
ponto de variabilidade define o conjunto de possíveis variantes, e o mecanismo de
variabilidade a utilizar para os instanciar. Uma variante corresponde a uma opção do
conjunto de possíveis instâncias de variação que um ponto de variabilidade poderá
originar.
Esta variabilidade pode ser documentada através do uso de linguagem de
modelagem de variabilidade proposta por abordagens que utilizam UML e adicionam
extensões específicas para a representação das variabilidades, quer para os
aspectos estruturais da arquitetura de comportamento, ou modelos de requisitos
(CENGARLE; GRAUBMANN; WAGNER, 2005).
No Feature-Oriented Domain Analysis, propõem identificar e classificar as
partes comuns e variáveis em um domínio em termos de árvore características de
produtos (CZARNECKI; EISENECKER, 2000). Ele introduz um modelo de recurso
descrevendo as relações e dependências de um conjunto de características
pertencentes a um domínio particular. Utiliza os modelos de features para suportar a
análise de requisitos e definição do modelo
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Figura 2 - Exemplo de um diagrama de características de um carro

Fonte: Adaptado de Czarnecki e Eisenecker (2000).

A figura 2 mostra um exemplo padrão da comunidade de modelagem de
recursos em uma notação de diagrama de recursos comumente usada
(CZARNECKI; EISENECKER, 2000): um modelo de recurso que descreve a
variabilidade de um carro simples, ou seja, as variantes de carros que podem ser
produzidas neste domínio. A raiz da árvore denota o conceito que é modelado.
Todas as outras caixas indicam recursos, nos quais os recursos filhos dependem
dos recursos dos pais. Existem diferentes tipos de elementos do modelo que
descrevem restrições na maneira como as características podem ser combinadas
(AZZOLINI, 2015). O resultado da análise dos recursos é utilizado para desenvolver
os ativos, que poderão ser reusáveis no desenvolvimento de novos produtos do
mesmo domínio.

2.2

Arquitetura de referência eleita para o domínio CRM
Seguindo as tendências e necessidades do mercado e na área acadêmica, os

sistemas de software tem tomado proporções cada vez maiores e apresentado
crescente complexidade (FEITOSA, 2013). Devido a essa demanda, são
necessárias maneiras mais sistemáticas e eficientes para estruturar e desenvolver
softwares. De acordo com Feitosa (2013) convenções de nome, gerência de
configuração, metodologias e processos de desenvolvimento e arquiteturas de
softwares desempenham importante papel nesse sentido.
Dentre os fatores determinantes da qualidade de um software, sua arquitetura
é um dos principais, pois ela prove um conjunto de conhecimento e práticas de
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desenvolvimento, por meio de uso de modelos, padrões de projeto de arquitetura,
padrões arquiteturais e arquiteturas de referência.
Arquiteturas

de

referência

consistem

de

estruturas

que

proveem

caracterizações de funcionalidades de software em um dado domínio de aplicação
(ANGELOV et al., 2012).
Segundo Angelov et. al. (2012), arquitetura de referência vem ganhando
importância como área de pesquisa em arquitetura de softwares, guiando-a para a
especificação de arquiteturas concretas pertencentes de um determinado domínio
de aplicação.
A relação entre arquitetura de referência, estilos arquiteturais e modelos de
referências são apresentadas na figura 3. Esta relação contribui diretamente para a
produção da arquitetura concreta, que contém os estilos arquiteturais, que são
soluções conhecidas que podem ser aplicadas de forma independente do domínio, e
os modelos de referência, que são divisões de funcionalidade para um domínio, sem
aplicação específica, e que gera a caracterização.
O conhecimento de domínio que promove o reuso arquitetural e apoia o
desenvolvimento de sistemas é o que se destaca no uso de arquiteturas de
referência.

Elas podem ser utilizadas como guia para projetos de arquiteturas

concretas ou como ferramenta de padronização, provendo interoperabilidade entre
sistemas ou componentes de sistemas. Dessa forma, uma arquitetura de referência
pode ser utilizada em diversos contextos, resultando no desenvolvimento de
instancias arquiteturais distintas.
Figura 3 – Esquema para gerar uma arquitetura concreta

Fonte: Elaborado pelo autor.

30

Diversas arquiteturas de referência para os mais diferentes domínios de
aplicação podem ser encontradas. Os trabalhos de AUTOSAR (2011); Feitosa
(2013); Azzolini (2015); Cruz (2015) apresentam propostas de arquiteturas de
referências.
Para o domínio CRM estudado por esta pesquisa, a arquitetura de referência
proposta por Cruz (2015) foi eleita como arquitetura de referência a ser explorada e
seus elementos são utilizados para compor a arquitetura de domínio da linha de
produto.
Esta arquitetura se destaca por abranger conhecimento de algumas soluções
de mercado de CRM. Para a criação da arquitetura Cruz (2015) foram selecionadas
cinco soluções de CRM e identificadas quais características são comuns entre elas
para se obter as melhores práticas do domínio. A escolha das soluções de CRM é
baseada através do uso da lista de suítes CRM de mercado e a versão do Software
TopCM de Barrish (2014).
Laudon (2012) propõe uma arquitetura de referência baseado em conceitos
aplicados a sistemas CRM: capturar e integrar dados de clientes para otimizar a
organização, consolidar os dados, analisar os dados e distribuir os resultados para
vários sistemas e pontos de contato do cliente em toda a empresa.
O software de CRM deve fornecer soluções para três áreas principais:
•

Automatização

de

marketing:

é

a

aplicação

de

tecnologias

computadorizadas para apoiar os profissionais de marketing e gestão
de marketing na realização de seus objetivos relacionados ao trabalho.
•

Automatização

de

Vendas:

é

a

aplicação

de

tecnologias

computadorizadas para apoiar os profissionais de marketing.
•

Serviço ao Cliente: fornecer informações e ferramentas para aumentar
a eficiência dos call centers, helpdesks e pessoal de suporte ao cliente.
Possuem capacidades para atribuir e gerenciar solicitações de
atendimento ao cliente.
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Existem grandes componentes de tecnologias no CRM (FARDOIE;
MONFARED, 2008):
•

Colaborativas:

podem

ser

interpretadas

como

os

pontos

de

atendimento personalizados. Em outras palavras, as tecnologias
colaborativas são os diferentes canais que os clientes usam para se
comunicar, como e-mail, telefonemas, fax, sites;
•

Operacionais: são todos os processos e funções relacionados com as
três áreas principais: vendas (gestão de contas, gestão de território e
outros), marketing (gestão de campanhas, e-mail e outros) e suporte
ao cliente (gestão de casos, contact center e outros).

•

Analíticas: correspondem ao processamento da informação de vendas,
marketing e suporte ao cliente e sua transformação em informações
para relatórios. Isso pode ser usado, por exemplo, como um
diagnóstico de gerenciamento de relacionamento com o cliente.

Na arquitetura de Referência proposta por Cruz (2015), as tecnologias
operacionais são o foco principal da arquitetura. O processo de criação da
arquitetura de referência é composto por 3 etapas:
•

Etapa 1: definição da missão, visão e estratégia da arquitetura de
Referência

•

Etapa 2: definição de uma arquitetura de referência baseada na análise
e identificação das funcionalidades de soluções CRM, onde se alcança
os módulos e funcionalidades mais comuns das soluções comerciais
de CRM.

•

Etapa 3: definição da arquitetura de referência utilizando a matriz
CRUD, onde são mapeadas as funções de processos e as entidades
de informação mais comuns. Com as entidades de informação também
se define uma Arquitetura de Informações de Referência.

Para a etapa 1 foram definidos:
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•

Missão: fornecer orientação, conhecimento, um plano arquitetônico e
melhoria arquitetônica no domínio do CRM;

•

Visão: ser a Arquitetura de Referência mais completa para o domínio
CRM;

•

Estratégia: extrair as melhores práticas em relação ao domínio CRM,
definir a Arquitetura de Referência baseada nessas melhores práticas e
avaliar a Arquitetura de Referência em estudos de caso, a fim de
melhorá-lo;

Para a etapa 2 a camada de aplicação é definida. Durante esta etapa as
características são identificadas e escolhidas através de características comuns
entre as soluções de CRM. As características selecionadas são:
•

Módulo de vendas composto pelas características comuns de vendas;

•

Módulo de marketing composto pelos recursos de marketing;

•

Módulo de serviço composto pelas características de serviço comum;

•

Módulo de relatório;

•

Módulo móvel composto por recursos móveis e offline;

•

Módulo de documentos composto pelo recurso de gerenciamento de
documentos;

•

Módulo de integração composto pelas características comuns de
integração;

•

Módulo de segurança composto pelos recursos de segurança comuns;

•

Módulo de calendário composto pelo recurso de gerenciamento de
calendário;

•

Módulo de workflow de trabalho composto pelo recurso de automação
do processo de fluxo de trabalho;

A origem da visão de uma Arquitetura de Informações de Referência ocorre
durante a Etapa 3, cruzando as funcionalidades das soluções de CRM e os seus
processos de negócio.

33

A Arquitetura de Aplicação de Referência é composta por 6 módulos no
sistema CRM e cinco sistemas que interagem com o sistema CRM, conforme
demonstrado na Figura 4.
Figura 4 - Arquitetura de Aplicação de Referência domínio CRM

Fonte: Adaptado de Cruz (2015)

A representação da arquitetura de referência de Cruz (2015) na figura 5,
utiliza a notação ArchiMate como forma de representação do domínio de aplicação e
sua relação com a camada de negócios e domínio de dados.
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Figura 5 - Notação ArchiMate

Fonte: Adaptado da estrutura ArchiMate (CRUZ, 2015)

As camadas representadas na notação ArchMate são:
•

Camada Negócio: oferece produtos e serviços a clientes externos, que
são realizados na organização por processos de negócios realizados
por atores de negócios;

•

Camada de Aplicação: suporta a camada de negócios com serviços de
aplicativos (de software).

•

Camada de Infraestrutura: oferece serviços de infraestrutura como
processamento, armazenamento e serviços de comunicação.

2.3

Processo para projeto da Arquitetura de Referencia
A subseção revisa processos para elaborar arquitetura de referência e o seu

uso na construção da arquitetura de domínio de linha de produto. As referências
pesquisadas colaboram para a formulação do modelo conceitual desta pesquisa.
Devido a importância da sistematização do processo para estabelecer uma
arquitetura de referência, uma proposta denominada ProSA-RA (NAKAGAWA et al.,
2013) foi criada com objetivo de sistematizar um conjunto de passos para a
construção de arquiteturas de referência, sendo resultado de experiência na criação
de arquiteturas de referências orientadas a aspecto para o domínio de engenharia
de software.
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Para estabelecer arquiteturas de referência utilizando o ProSA-RA, as fontes
de informações são investigadas e selecionadas de acordo com o domínio. A partir
destas informações os requisitos arquiteturais são gerados e descritos gerando o
desenho da arquitetura. A última etapa consiste na avaliação desta arquitetura.
Durante cada passo ilustrado na Figura 6 aplica-se o conhecimento da
ontologia identificada para o domínio.
Figura 6 - Passos do ProSA-RA

Fonte: Adaptado de Nakagawa et al., 2013.

Para o uso de arquiteturas de referência na criação de linha de produto de
software, Nakagawa et al. (2013), adaptam o processo ProSA-RA ao ProSARA2PLA, para elencar as arquiteturas de referência através da identificação, seleção
e priorização de elementos de arquitetura de referência, construção da arquitetura
de linha de produto, construção do modelo de variabilidade e avaliação da
arquitetura de LPS. Este processo utiliza o modelo de referência RAModel
(Nakagawa et al. 2013), que tem como base os principais elementos para constituir
uma arquitetura de referência:
•

Domínio: elementos gerais do domínio, como, legislações e normas de
domínio;
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•

Aplicação: elementos relativos aos sistemas de software que
pretendem ser abrangidos pela arquitetura de referência;

•

Infraestrutura: refere-se a um conjunto de elementos que suportam a
organização dos outros três tipos de elementos numa estrutura que
poderia ser utilizada como base de sistemas de software;

•

Elementos transversais: fornece suporte para a compreensão dos
outros três tipos de elementos, por exemplo, a comunicação, a
terminologia do domínio e as decisões que estão presentes ao
descrever os outros elementos.

O ProSA-RA2PLA usa uma abordagem iterativa de Planejamento, Construção
e Avaliação para estabelecer ALPS. Primeiro constrói a estrutura geral da ALPS,
com base na estrutura principal de nível mais alto das arquiteturas de referência.
Posteriormente, este processo seleciona e prioriza os elementos contidos nas
arquiteturas de referência e utiliza esses elementos, juntamente com outros artefatos
pertinentes na engenharia de linha de produto, para retificar iterativamente a
estrutura do ALPS e construir o modelo de variabilidade. Assim, a uniformidade e
especialmente a variabilidade são refinadas e modeladas.

2.4

Descrição Arquitetural
Linguagens de descrição de arquiteturas de software fazem uso de uma

descrição textual e de diagramas, que devem permitir a composição, abstração,
reuso, configuração, heterogeneidade, e análise da arquitetura descrita.
Uma linguagem para descrição arquitetural enfatiza estruturas de alto nível,
omitindo detalhes de implementação e engloba algumas propriedades que se
tornam desejáveis e importantes para a descrição da arquitetura de um produto.
Além disso, deve ser simples, entendível e possibilitar uma sintaxe gráfica bem
compreendida (ISO/IEC/IEEE 42010: 2011).
O padrão ISO / IEC / IEEE 42010: 2011 propõe a estrutura conceitual de
arquitetura fornecendo uma definição, estabelecendo suas relações com os outros
modelos de descrição de arquitetura, e estabelecendo os requisitos para capturar
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requisitos arquiteturais, e documentar toda a arquitetura. Para o padrão, uma
estrutura de arquitetura deve conter práticas comuns para descrição de arquitetura
de um domínio, incluindo práticas para criar, interpretar, analisar e usar as
descrições de arquitetura.
Uma estrutura pode ser entendida como uma estrutura pré-fabricada que
pode ser usada para organizar uma arquitetura em um conjunto de vistas
complementares inter-relacionadas. Uma estrutura de arquitetura identifica um
conjunto de partes interessadas, um conjunto de suas preocupações, um conjunto
de pontos de vista arquitetônicos que enquadram essas preocupações, e um
conjunto de regras de correspondência que podem ser aplicadas em vistas de
arquitetura governadas por esses pontos de vista de arquitetura.
O modelo de referência ODP (Open Distributed Processing) é um padrão que
define uma infraestrutura de modelagem para sistemas de tecnologia da informação
com processamento distribuído e cria uma arquitetura que dá suporte à distribuição,
à interconexão e à portabilidade. Alguns dos objetivos do RM-ODP são:
portabilidade de aplicações entre plataformas heterogêneas, interconexão entre
sistemas ODP e transparência na distribuição.
O modelo descritivo contém a definição de conceitos, estruturação e notação
para uma descrição normalizada de sistemas de processamento distribuído. Este é
apenas um nível de detalhe para dar suporte ao modelo prescritivo e para
estabelecer requerimentos para novas técnicas de especificação.
A semântica arquitetural contém a formalização do conceito de modelagem
ODP definido no modelo descritivo. A formalização é atingida interpretando cada
conceito em termos da construção de diferentes técnicas de descrição formal
padronizadas.
O Modelo prescritivo contém as especificações das características que
qualificam um sistema de processamento distribuído como aberto. Nele estão os
requerimentos do modelo de referência ODP.
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O resultado deste modelo de referência possibilita a implementação de
sistemas ODP que podem operar consistentemente e confiavelmente enquanto está
permitindo a distribuição de objetos, recursos e atividades.
A modelagem da arquitetura de um sistema utilizando os conceitos do RMODP deve ser organizada usando as visões: visão de negócio (enterprise), visão
informação (information), visão computação (computation), visão engenharia
(engineering) e visão tecnologia (technology).

2.5

Considerações finais
Esta seção é utilizada como instrumento de análise e pesquisa para

responder as perguntas de conhecimento estabelecidas pelo método de design
science.
Através da investigação sobre descrição arquitetural de linha de produto de
software e os processos para gerar uma arquitetura de linha de produto, foram
respondidas as questões de conhecimento QC1 e QC2, como se segue:
•

(QC1): “Como descrever arquitetura de linha de produto de software e
os métodos existentes para isso?”.

•

(QC2): “Quais os processos existentes para gerar Arquitetura de linha
de produto?”.

•

(QC5): “Como as arquiteturas LPS são documentadas?”.

A questão de conhecimento 1 (QC1) refere-se à apresentação de conceitos
sobre os padrões para a descrição arquitetural, que foi respondida através da
investigação do conhecimento do padrão ISO / IEC / IEEE 42010: 2011 e utilização
do arcabouço RM-ODP para descrição de sistemas distribuídos.
O conceito da ISO / IEC / IEEE 42010: 2011 é compor uma estrutura de
arquitetura fornecendo uma definição estabelecendo conceitos para capturar
requisitos e documentá-los. O arcabouço RM-ODP traz a perspectiva da descrição
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da linha de produto para próximo de seus stakeholders possibilitando maior
interação e compreensão do produto que será desenvolvido.
A questão de conhecimento (QC2) busca as propostas de pesquisas
realizadas para gerar arquiteturas de linha de produtos de software contribuindo
para criação de documentos arquiteturais. Esta questão do conhecimento foi
investigada através da identificação dos processos denominados ProSA-RA
(NAKAGAWA et al., 2013) criado para gerar arquitetura de referência e ProSARA2PLA (NAKAGAWA et al., 2013) para criar uma arquitetura de linha de produto
através do uso de uma arquitetura de referência.
Os processos propostos por Nakagawa et al. (2013) sistematizam um
conjunto de passos para a construção de arquiteturas de referência e sua
instanciação através do uso de investigação de informações do domínio, tendo como
resultado a experiência na criação de arquiteturas orientadas a aspecto para o
domínio de engenharia de software.
Com base em POHL et al. (2005), existem diferentes maneiras de
documentar a arquitetura de uma linha de produtos, respondendo assim à questão
de conhecimento 5 (QC5) desta pesquisa, e além disso é necessário decidir quais
informações devem ser documentadas e, em seguida, construir uma arquitetura por
meio de diretrizes, para que outros possam implementar, usar e manter sistemas
com êxito.
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3

FORMAÇÃO DA ARQUITETURA DE LINHA PRODUTO DE CRM
Esta seção apresenta o modelo conceitual da pesquisa, o processo para

descrever uma arquitetura de domínio de CRM originada através do uso de
arquitetura de referência proposta por Cruz (2015), e o processo de criação da
arquitetura de aplicação ao instanciar um produto da linha de produto CRM.
A arquitetura de domínio gerada no processo de engenharia de domínio da
linha de produto de software instanciará um CRM inserindo conhecimento adquirido
em projetos passados do mesmo domínio.
3.1

Contexto da pesquisa
Diante da quantidade de desenvolvimento de arquitetura de software de um

mesmo domínio, é comum encontrar softwares que tem os mesmos elementos na
sua construção. No processo de construção destes softwares são produzidos
artefatos, como documentos funcionais, documentos de requisitos de negócio,
processos de negócio e descrições arquiteturais, que servem de investigação de
domínio de uma LPS e contribuem para identificar os requisitos para uma arquitetura
de referência de linha de produto de software (NAKAGAWA, BECKER,
MALDONADO, 2014).
No contexto de produção de linha de produto de software, a engenharia de
linha de produto reutiliza de forma sistemática os artefatos de software para produzir
novos produtos da mesma família (SHATNAWI et al., 2016).
Esta dissertação leva em conta a reutilização de elementos de arquiteturas de
software existentes e para isso, aplica um processo de definição de uma arquitetura
de domínio, Nakagawa (2013), cujo produto será utilizado como arquitetura de
referência para definir diversas arquiteturas das linhas de produto de um CRM.
A fonte de informação empregada nesta pesquisa para a construção da
arquitetura de domínio é a arquitetura de referência de CRM proposta por Cruz
(2015), que é baseada em componentes.
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Após a geração da descrição arquitetural de domínio, esta é utilizada como
referência para instanciar um produto de CRM (ISO/IEC 26550:2013) gerando o
artefato de descrição da arquitetura de aplicação da linha de produto.
Cabe ressaltar que tanto para gerar a arquitetura de domínio da LPS, quanto
para criar arquitetura de aplicação da LPS é utilizado a técnica de visões
arquiteturais do arcabouço de arquitetura RM-ODP.
3.2

Modelo conceitual da pesquisa
O modelo conceitual da pesquisa visa entender o processo lógico cientifico

utilizado para criar o artefato principal de pesquisa e determinar a contribuição da
dissertação. Utiliza-se a metodologia design science.
Esta subseção apresenta uma visão geral sobre os elementos que formam o
modelo conceitual desta pesquisa e a relação destes elementos e a força que cada
um contribui para a construção do artefato. A figura 7 mostra o modelo conceitual.
Figura 7 - Modelo Conceitual

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A aplicação do design science é empregado para solucionar um problema
identificado dentro de um determinado contexto.
Na figura no canto superior direito, o bloco denominado problema refere-se
em como descrever uma arquitetura de domínio que será aplicada numa linha de
produtos e como usar esta arquitetura para criar uma arquitetura de aplicação da
linha de produto.
O bloco denominado “contexto” fornece os requisitos para a pesquisa, que no
modelo conceitual é representado pela existência de arquiteturas de referência de
sistemas CRM e de conhecimento contido em projetos já realizados para o mesmo
domínio, e pelo arquiteto da linha de produtos de CRM.
O bloco “artefato” trata de uma arquitetura de domínio de linha de produto
CRM, que é fundamentado através do conhecimento científico proposto por
processo de elaboração de arquitetura de referência, pela experiência da aplicação
do domínio CRM, métodos para descrição arquitetural e identificação de arquiteturas
de referência CRM.
O artefato gerado deve passar por uma validação através do método de
pesquisa-ação técnica, representado na figura 7 pelo bloco “pesquisa-ação”. A
arquitetura de domínio é instanciada e as informações contidas em documentos de
projetos CRM são investigadas e utilizadas como requisitos para compor a
arquitetura de aplicação da linha de produto.
A figura 8 ilustra as forças de cada conhecimento científico na elaboração do
processo para descrição arquitetural da LPS de CRM.
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Figura 8 - Modelo da Solução da Pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor

a) Know: a partir de documentações arquiteturais de projetos no domínio
CRM já executados são extraídas informações para compor os
requisitos para a instanciação da arquitetura de referência de LPS.
b) Processos ProSA-RA e ProSA-RA2LPS: do trabalho proposto por
Nakagawa et. al. (2013) para o uso de arquiteturas de referências para
construir uma arquitetura de linha de produto. Os modelos ProSA-RA e
ProSA-RA2LPS serão utilizados para o uso da arquitetura de
referência de CRM eleita.
c) AR CRM: a arquitetura de referência de CRM proposto por Cruz
(2015) traz as informações, padrões para estabelecer os requisitos da
arquitetura de domínio.
d) ISO 42010 e RM-ODP: o padrão ISO 42010 e os pontos de vista
aplicados pelo arcabouço RM-ODP fornecem uma diretriz para a
descrição arquitetural, seja ela de domínio ou de aplicação da LPS.
3.3

Processos para a criação da arquitetura de linha de produto de CRM
A representação da arquitetura de uma LPS deverá ser simples e inteligível

para facilitar a comunicação e compreensão da mesma pelos stakeholders. Por
outro lado, deverá ser completa de forma a focar as vistas que interessam aos
diferentes tipos de interlocutores. Pensando nisso, o processo proposto da criação
da arquitetura de linha de produto de CRM utilizará o arcabouço RM-ODP para
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descrever tanto a arquitetura de domínio como a arquitetura de aplicação da linha de
produto CRM.
Para isso, a engenharia de linha de produto de software proposto pela
ISO/IEC 26550:2013 é seguida para geração das descrições. Este processo está
dividido em dois sub processos denominados: descrição arquitetural de domínio e
descrição arquitetural de aplicação.
O processo para gerar a descrição da arquitetura de domínio CRM está
ilustrado conforme figura 9.
Figura 9 - Processo descrição arquitetural de domínio CRM

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na descrição arquitetural do domínio a primeira ação realizada é a de análise
do domínio, que investiga informações do domínio CRM, seleciona informações a
serem utilizadas como referência para a arquitetura de domínio da LPS e identifica
os requisitos da LPS de CRM (NAKAGAWA et.al., 2013).
A pesquisa utilizou o conceito proposto por Nakagawa et.al. (2013) e
investigou informações do domínio através de três arquiteturas de referência CRM,
sendo duas arquiteturas de CRM de mercado: Siebel CRM e

Salesforce CRM; e

uma arquitetura de referência proposto por uma pesquisa científica onde cinco
arquiteturas de CRM de mercado são investigadas e utilizadas para compor uma
arquitetura de referência CRM (CRUZ, 2015). A arquitetura de referência CRM é
denominada nesta pesquisa como “Arquitetura Referência CRM Cruz”.
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Esta arquitetura foi selecionada pelo autor através de investigação de
arquiteturas de CRM existentes de mercado e através de pesquisas científicas. Para
a seleção da arquitetura foram aplicadas as estratégias de seleção da arquitetura de
CRM para integrar sistemas de front-office, back-office e mobile; conter módulos de
apoio a tomada de decisão (gestão de marketing, gestão de clientes, etc.); conter
canais com os clientes (agendamento de atendimento, URA, etc.).
Após a investigação e seleção da arquitetura que será referência para compor
a arquitetura de domínio da LPS de CRM, os elementos da arquitetura do CRUZ
(2015) são classificados conforme as visões do arcabouço RM-ODP.
Após a etapa de classificação é criado o documento arquitetural de domínio
da LPS de CRM (ADLPS-CRM). O documento é composto pela visão empresa, que
descreve o objetivo, políticas dos sistemas, comportamento, processos do âmbito da
LPS, as visões informação e computação, que descreve no contexto da solução
através da identificação dos módulos de software, componentes e interfaces entre
esses componentes.
O requisito não funcional variabilidade é representado através da arvore de
características na visão computacional da arquitetura de domínio, onde os
componentes da arquitetura de referência CRM Cruz (2015) são mapeados e as
suas interdependências são representadas.
A ADLPS-CRM é uma especificação de sistema de alto nível que define sua
estrutura de destino geral (componentes e relações entre eles) de forma sistemática
e consistente (PUTMAN, 2000), e será utilizada como a arquitetura de referência
para o processo de descrição da arquitetura de aplicação da linha de produto CRM.
Arquiteturas de referência definem a arquitetura de destino prevista, sem
abordar os detalhes da distribuição do sistema e as tecnologias a serem utilizadas
para sua instanciação (PUTMAN, 2000). Sendo assim, a descrição de ADLPS-CRM
gerada neste trabalho contempla somente as visões: empresa, informação e
computacional do arcabouço RM-ODP, não necessitando das visões de tecnologia
nem engenharia.
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Uma vez finalizado o processo de descrição arquitetural de domínio CRM,
esta arquitetura é instanciada para gerar um produto CRM especifico através do
processo de descrição arquitetural de aplicação CRM, conforme ilustrado na figura
10.
Figura 10 - Processo de descrição arquitetural de aplicação de CRM

Fonte: Elaborado pelo autor.

A investigação do domínio CRM aplicada no início do processo de descrição
arquitetural de aplicação ocorre através da identificação dos elementos contidos no
documento de experiência de projetos CRM. Os elementos identificados neste
documento são classificados conforme RM-ODP, comparados com os elementos da
arquitetura ADLPS-CRM e elencados como requisito para o produto CRM.
As visões RM-ODP Empresa, Informação e Computação são instanciadas da
arquitetura ADLPS-CRM, e as características de comunicação, tecnologia,
segurança do produto, que serão extraídos dos documentos de experiência de
projetos CRM são descritos através das visões Tecnologia e Engenharia.
3.4

Considerações Finais
Nesta seção foi abordado o processo para a geração de uma descrição

arquitetural para uma linha de produto de software CRM, aplicando o uso de
arquitetura de referência de CRM e experiências de projetos executados para o
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mesmo domínio, respondendo à questão pratica (QP4): “Como compor a descrição
arquitetural de linha de produto de software?”.
O processo para compor uma arquitetura de domínio de linha de produto
CRM, permite a documentação da arquitetura de LPS através do uso de
investigação de informações do domínio e construção da mesma utilizando RMODP, satisfazendo as necessidades de diferentes interlocutores na engenharia de
domínio e aplicacional, em especial, o arquiteto da LPS.
Vale destacar que as fontes de informação investigadas por esta pesquisa
podem ser utilizadas por projetos de arquitetura futuros do mesmo domínio.
A próxima seção deste trabalho apresentará o detalhe do processo da criação
da arquitetura de domínio, bem como o artefato gerado denominado descrição da
arquitetura de domínio CRM.

48

4

DESCRIÇÃO ARQUITETURAL DE DOMÍNIO CRM
Nesta seção, cada etapa do processo da descrição da ADLPS-CRM é

detalhada e o documento arquitetural de domínio de linha de produto CRM é
elaborado.
A estrutura para descrever a arquitetura de domínio, artefato desta pesquisa,
define os seguintes passos: coletar elementos AR CRUZ (2015), classificar
elementos arquitetura de referência do CRM em RM-OPD, modelar visão empresa,
modelar visão informação, modelar visão computação e elaboração do documento
arquitetural.
4.1

Coleta e classificação da arquitetura de referência de CRM.
Neste passo as informações contidas na referência de CRM proposta por

Cruz (2015) são investigadas e listadas para gerar os requisitos da arquitetura. A
visão, missão e estratégia do CRM são definidos para facilitar a compreensão das
arquiteturas atuais e a visão do futuro da arquitetura (CLOUTIER et al., 2010).
Ao longo do trabalho realizado por CRUZ (2015) a terminologia de Arquitetura
de Aplicação e Sistemas de informação são utilizados devido ao uso da notação
ArchiMate.
Os elementos da notação ArchiMate da arquitetura de referência Cruz (2015)
foram identificados e interpretados para o arcabouço RM-ODP para as visões
empresa, informação e computação, conforme proposto por Meertens (2012).
Esta interpretação é realizada devido a necessidade de cobrir a especificação
de um CRM em ODP. Por se tratar de uma arquitetura de referência, o RM-ODP
define conceitos de arquitetura que sejam suficientemente abstratos e precisamente
definidos para permitir um possível mapeamento para qualquer método ou idioma.
Na Figura 11, os pontos de vistas RM-ODP são projetados na estrutura do
ArchiMate.
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Figura 11 - Cobertura das visões RM-ODP na estrutura ArchiMate

Fonte: Adaptação da cobertura de visões RM-ODP (MEERTENS, 2012)

Meertens (2012) adapta o ponto de vista empresa do RM-ODP através da
camada de negócio da estrutura do ArchiMate. Em um nível muito abstrato, os
conceitos da camada de aplicação e da camada de tecnologia podem ser expressos
com a linguagem corporativa RM-ODP.
Em contraste com a versão do ArchiMetamodel, o RM-ODP aborda
explicitamente contratos, políticas e conceitos de responsabilidade. Além disso,
nenhuma metodologia ou sintaxe é prescrita (MEERTENS, 2012).
Como resultado da etapa de classificação dos elementos da arquitetura de
referência é gerada a lista de requisitos da arquitetura de domínio de linha de
produto de CRM. O quadro 1 ilustra os elementos da arquitetura de referência e a
sua classificação conforme ponto de vista empresa, informação e computação do
RM-ODP.
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Quadro 1 - Elementos da arquitetura de referência CRM proposta por Cruz (2015)
Elementos

Descrição

Visões RM-ODP

Missão: fornecer orientação, conhecimento,
Missão

um plano arquitetônico e melhoria

Empresa

arquitetônica no domínio CRM;
Visão: Uma arquitetura completa no domínio
CRM abrangendo as estratégias

Visão

operacionais, analíticas e colaborativas de um

Empresa

CRM.
Estratégia operacional: extrair as melhores
Estratégia

práticas em relação ao domínio CRM, e

Operacional

definir a Arquitetura de Referência com base

Empresa

nessas melhores práticas operacionais.
Papéis

Funcionalidades

Componentes
Relacionamento
Componentes

Cliente, Colaborativo, Operacional, Comercial,
Analítico.

Empresa

Funcionalidades (processos) identificadas

Informação, Empresa,

CRM - Entidades de Informação

Computação

Componentes previstos para compor CRM

Relacionamento entre cada componente

Relacionamento

Relacionamento entre cada funcionalidade

Funcionalidades

identificada em cada componente

Informação,
Computação
Informação,
Computação
Computação

Fonte: Elaborado pelo autor

Na arquitetura proposta por Cruz (2015) existe a representação da arquitetura
de informação para o domínio CRM. Ela apresenta componentes operacionais do
sistema, onde todos os processos e funções estão relacionados com as áreas: força
de vendas, marketing e suporte ao cliente, e apresenta componentes analíticos do
sistema, como: relatórios, integrações, segurança e outras funcionalidades
importantes para o papel analítico do CRM.
Cada uma das funcionalidades operacionais e analíticas estão detalhadas,
respectivamente, nos quadros 2 e 3 e 4.
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Quadro 2 - Funcionalidades Operacionais CRUZ (2015)
Vendas

Marketing

Serviço ao Cliente

Gerenciamento de Contas

Gestão de Campanha

Encaminhamento de Casos

Gerenciamento de Atividades

Execução de Campanha

Gestão de Casos

Gerenciamento de Contratos

Gerenciamento de Lista

Base de Conhecimento

Gerenciamento de Contatos

E-mail Marketing

Gestão de e-mails

Gestão de Leads
Gestão de Oportunidades
Gestão de Pedidos
Gestão de Catálogo de Produtos
Gestão de cotações
Gerenciamento de cotas
Previsão de Vendas
Análise de Vendas
Gestão do Território

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 3 - Funcionalidades Analíticas CRUZ (2015)
Relatórios

Integrações

Relatório de Clientes

Integração E-mail

Dashboard

Web Services API

Análise de Vendas Integração Telefonia

Análise de Ações de
Marketing

Segurança

Outras

Segurança baseada em

Automação de Fluxos

funções

de Trabalho

Segurança baseada em

Gestão de

equipe

Documentos

Nível de segurança de
campo

Distribuidor

Gerenciamento de

Automático de

Senhas

Chamadas

Análise da Prestação

Segurança baseada em

Serviço

usuários

Acesso Móvel

Acesso Offline

Duplicação de Dados
Gestão de Calendário

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 4 - Funcionalidades Colaborativas CRUZ (2015)
Canais de Contato
Contact Center
Portal de Autoatendimento

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Após a etapa de coleta e classificação dos elementos da arquitetura de
referência, inicia-se a descrição arquitetural conforme visão empresa.

4.2

Visão Empresa da ADLPS-CRM
Os requisitos classificados na etapa anterior como visão empresa são

representados nesta etapa. Nesta visão permite estabelecer o ambiente de negócio
no qual o sistema irá atuar, definição das comunidades deste ambiente, dos objetos
e suas funcionalidades e responsabilidades no sistema CRM.
Um CRM tem como principal função capturar e integrar dados de clientes de
toda a organização, consolidar os dados, analisar os dados e depois distribuir os
resultados para vários sistemas e pontos de contato do cliente em toda a empresa
(LAUDON, 2012).
Pode-se citar como requisitos gerais atribuídos à linha de produto CRM os
seguintes aspectos:
•

Obter informações dos clientes a partir dos pontos de contatos
existentes;

•

Possuir visão uniforme dos clientes através de todas as linhas de
negócio (vendas, marketing, prestação de serviço, suporte, etc.) e
através de todos os canais de interação;

•

Agrupar todas as informações coletadas referentes aos clientes;

•

Trabalhar sobre as informações agrupadas, transformando-as em
conhecimento sobre os clientes, permitindo entender e antecipar suas
necessidades;

•

Prover ofertas, serviços e suporte aos clientes através dos pontos de
contato;

A partir destes requisitos e a identificação dos elementos que compõe o CRM
é possível dar início a descrição arquitetural visão empresa e apoiar as descrições
das visões informação e computação.
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O escopo da arquitetura de linha de produto CRM deve compreender todas as
interações entre o cliente e a empresa, de forma que a empresa, que faz uso deste
CRM possa utilizá-lo para o fornecimento de serviços, notificações ao cliente e
analise de resultados dos serviços prestados.
O CRM é apresentado como uma comunidade que abrange diversas outras
comunidades especializadas, cada uma vinculada com uma característica especifica
do CRM (colaborativa, operacional, analítica), sendo que cada uma dessas
comunidades corresponde a papéis que são necessários para a realização de uma
estratégia do CRM.
Cada comunidade é caracterizada por um conjunto de papéis, e cada papel
tem funções específicas desempenhadas dentro da sua comunidade. As interações
entre os papéis de diferentes comunidades permitem a realização da comunidade
maior que é o próprio CRM. As comunidades que compõem a estrutura da
arquitetura do CRM são:
•

Comunidade Colaborativa – Todos os objetos que interagem com o
cliente, são denominados como canais de contato. Estes objetos
devem cumprir os papéis colaborativos, sendo especializados em
canais de voz, portal de autoatendimento, web, interação direta, e-mail,
etc.

•

Comunidade Operacional – Os objetos desta comunidade intermediam
a interação entre o cliente e os sistemas de negócio de uma
corporação. Nesta comunidade os processos e funções estão
relacionados com três áreas principais: vendas, marketing e suporte ao
cliente.

•

Comunidade Analítica – Estes objetos são responsáveis pela
inteligência de negócios de forma a permitirem a análise dos hábitos
dos clientes, a determinação dos valores dos clientes para o negócio e
a determinação de novas regras de negócio a serem empregadas.
Trata as informações de vendas, marketing e suporte ao cliente e as
transformam em informações para serem utilizadas em relatórios
analíticos.

54

A estruturação dos papeis de cada comunidade e seus relacionamentos estão
representados pela figura 12.

Figura 12 - Ponto de vista de empresa da ADLPS-CRM

Fonte: Elaborado pelo autor

O papel de um objeto da comunidade colaborativo (CO) é o de obter
informações sobre o cliente em todas as interações, permitir a uniformidade na
interação entre o cliente e a corporação independente do ponto de contato, além de
prover os serviços e informações necessárias aos clientes.
No caso dos papeis desempenhados pelos objetos da comunidade
operacional há a especialização do papel denominado operativo (OP) em outros três
papeis: força de vendas (FV), marketing (MK) e serviço ao cliente (SC), que tem
como objetivo realizarem, respectivamente, a automação de força de vendas,
automação de marketing e atividades relacionadas aos atendimentos de clientes. A
seguir são detalhados cada papel:
•

Força de Vendas (FV): os objetos que tem como este papel devem
automatizar todas as fases que envolvam processo de vendas, desde a
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gerencia de contatos, contratos até o acompanhamento de pedidos,
serviços e suas interações;
•

Marketing (MK): este papel tem como função registrar opções de
serviços e produtos escolhidos pelo cliente, gerenciar campanhas,
workflows de contato, apresentar ofertas de produtos e serviços e
desenvolver os perfis dos clientes para apoiar a equipe de vendas. Os
objetos que assumem este papel se relacionarão diretamente apoiando
os objetos de força de vendas.

•

Serviço ao Cliente (SC): os objetos com este papel assumem a função
de atendimento, acompanhamento de atendimento, registro de
estatísticas de atendimento e das partes envolvidas no atendimento.
Os objetos com este papel se relacionarão diretamente com os objetos
de força de vendas através da geração de informações para o
processo de vendas e serviços prestados ao cliente.

Os objetos da comunidade Analítica devem cumprir o papel denominado
também como analítica (AN) sendo que são possíveis interações com os objetos da
comunidade operacional, para gerenciar campanhas de marketing e para a obtenção
de informações sobre os clientes para integrar estas informações com outras áreas
ou sistemas da organização.
A figura 13 ilustra os processos pertencentes à comunidade Operacional.
Estes processos abrangem as ações necessárias para as interações entre o cliente
e os sistemas de negócio. Os processos estão relacionados diretamente com as
áreas de vendas, marketing e suporte ao cliente.
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Figura 13 - Processo da Comunidade Operacional

Fonte: Elaborado pelo autor

Os processos da comunidade operacional devem alcançar o objetivo de
uniformizar a visão dos clientes através de todas as linhas de negócio e através de
todos os canais de interação com o cliente e gerenciar essas informações para
transformá-las em conhecimento do cliente.
Gestão Força de Vendas tem como objetivo gerenciar a força de vendas
desde a geração de metas de vendas até a revisão da mesma. Este processo
envolve apenas o papel de força de venda. A figura 14 ilustra o fluxo o processo de
gestão da força de vendas.
Figura 14 - Processo de Gestão de Força de Vendas

Fonte: Elaborado pelo autor
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O processo de geração de venda é estabelecido após a emissão da ordem de
venda, trata-se da operacionalização do processo de venda desempenhado pelo
papel de Força de Vendas. Este processo é ilustrado na figura 15.
Figura 15 - Processo para Gerar Venda

Fonte: Elaborado pelo autor

Analisar Mercado é desempenhado pelo papel do marketing, e trata-se de
análise de mercado para iniciar a venda do produto/serviço, identificando as
oportunidades e os clientes potenciais. A figura 16 ilustra o processo.
Figura 16 - Processo para Analisar Mercado

Fonte: Elaborado pelo autor

O papel Marketing é o que participa do processo para conduzir campanhas de
marketing. Este processo ocorre após o processo de análise de mercado, onde
público alvo é definido, as campanhas são executadas e monitoradas. O processo
está ilustrado na figura 17.
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Figura 17 - Processo para Conduzir Campanhas

Fonte: Elaborado pelo autor

O processo de geração de ordem de venda é executado pelo papel de força
de vendas. Este processo consiste em realizar a cotação junto ao cliente dos
serviços e analise de lista de preço de serviços/produtos prestados realizar a ordem
de venda e informar dados de faturamento da ordem de venda. O processo está
detalhado na figura 18.
Figura 18 - Processo para Gerar Ordem de Venda

Fonte: Elaborado pelo autor

O plano de marketing é um processo que envolve gerar estratégia de
marketing, determinar canais de MKT, planejar orçamento e gerar campanha,
conforme ilustrado na figura 19.
Figura 19 - Processo para Desenvolver Plano de Marketing

Fonte: Elaborado pelo autor
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Planejamento de prestação de serviços é realizado pelo papel de serviço ao
cliente com o objetivo de identificar o serviço a ser prestado, níveis do serviço e
execução do mesmo. A figura 20 ilustra o processo.
Figura 20 - Processo de Planejamento de Prestação de Serviço

Fonte: Elaborado pelo autor

Cumprir Contrato de Serviços ser denominado como gestão de contratos. O
papel que executa este processo é o Serviço ao Cliente, que é responsável por criar
contrato, manter e avaliar os contratos. O processo está ilustrado na figura 21.
Figura 21 - Processo para Cumprir Contrato de Serviços

Fonte: Elaborado pelo autor

O processo de entrega de serviços trata da execução da ordem de serviço,
que para ser realizada é necessário atribuir um recurso. Após a execução da ordem,
o mesmo deve ser finalizado, conforme ilustrado na figura 22.
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Figura 22 - Processo para Entrega de Serviços

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3

Visão Informação da ADLPS-CRM
Na fase modelar visão informação é descrito o sistema de informação em

termos de estruturas, fluxo de informações e restrições relacionados com a
manipulação das informações.
Estas informações foram obtidas através dos objetos colaborativos,
operacionais e analíticos da arquitetura de referência da Cruz (2015). Através de um
mapeamento entre as entidades de informação da arquitetura de CRM de referência
e análise dos quadros 1, 2 e 3 das funcionalidades da arquitetura proposta por Cruz
(2015), as seguintes entidades foram identificadas:
•

Cliente, Conta, Organização, Pessoa, Parceiro, Contato, Atividade de
Vendas, Concorrente, Produto do Concorrente, Contrato, Lead,
Prospecto, Oportunidade, Oportunidade Item, Citação, Previsão,
Quota, Território, Cliente Produto, Ordem, Fatura, Produto/Serviço,
Preço , Catálogo de Produtos, Atividade de Campanha, Campanha,
Onda de Campanha, Fundos de Marketing, Segmento de Marketing,
Orçamento de Marketing, Plano de Marketing, Resposta de Campanha,
Lista de Marketing, Atividade de Serviço, Caso, CaseSolution, E-mail,
Call, Comunicação, Portal, Usuário, Grupo, Vendas Equipe, Equipe de
Serviço, Agenda, Calendário, Relatório, Painel de Controle, Fluxo de
Trabalho, Documento, Artigo de Conhecimento, Endereço da Pessoa,
Item da Ordem, Função do Usuário, Login do Usuário, Contato do
Usuário.
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A representação da arquitetura de informação proposta por Cruz (2015) é
inteiramente utilizada para a representação da visão informação da arquitetura de
domínio CRM, conforme ilustrado na figura 23.
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Figura 23 - Visão Informação da arquitetura de domínio da linha de produto CRM

Fonte: Adaptado da Arquitetura de Informação CRM Cruz (2015)
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4.4

Visão Computação da ADLPS-CRM
O ponto de vista computação está relacionado com os processos

operacionais, descrevendo as funcionalidades dos componentes e a relação entre
as entidades identificadas na visão informação. Estas informações estão contidas na
arquitetura de referência CRM Cruz (2015) através do uso de estrutura de conceitos
da notação ArchiMate.
Descreve
computacionais

a

arquitetura

do

processo

em
de

termos

de

transformação

operações e
de

características

informação.

Com

as

funcionalidades e as entidades de informações, Cruz (2015) utiliza a Matrix CRUD
para relacionar cada entidade com sua funcionalidade e alocar os processos de
negócios para os sistemas que os suportam.
Na matriz são identificados e agrupados os processos por área funcional,
através do mapeando das funcionalidades com as entidades de informação.
A Arquitetura de referência é composta por módulos no sistema CRM. Estes
módulos são especificados nesta descrição como objetos da visão computacional do
tipo Objeto Operacional, Objeto Colaborativo, Objeto Analítico.
Objetos Operacionais:
•

Objeto Conta/Contato que satisfaz as funções de gerenciamento de
conta, gerenciamento de contatos e informações do cliente (visão 360º
do cliente);

•

Objeto

Vendas

que

contém

gerenciamento

de

atividades,

gerenciamento de pipeline de vendas, rastreamento de concorrentes,
gerenciamento de contratos, gerenciamento de leads, web para liderar
captura, gerenciamento de oportunidades, gerenciamento de cotações,
previsão de vendas, gerenciamento de cotas, gerenciamento de
território, gerenciamento de pedidos e funções de gerenciamento de
produtos e catálogo;
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•

Objeto de serviço que contém contratos de serviço, escalonamento e
notificação de casos, roteamento de casos e filas, gerenciamento de
casos, funções de gerenciamento de e-mail;

•

Objeto de marketing que contém gerenciamento de campanha,
execução de campanha, marketing por e-mail, campanhas de
marketing, gerenciamento de boletim e funções de gerenciamento de
lista de marketing;

•

Objeto de Administração que contém autenticação de usuário,
autenticação de equipe, autenticação de função e funções de
permissões de campo;

•

Objeto de Agendamento que contém gerenciamento de calendário;

Objetos Colaborativos:
•

Portal contém funções de portal de autoatendimento de clientes e
funções de CRM móvel;

•

Contact Center System, que contém função de centro de contato;

Objetos Analíticos do CRM:
•

Sistema de Gerenciamento de Documentos e Conhecimento, que
contém funções de literatura de vendas, gerenciamento de documentos
e gerenciamento de conhecimento;

•

Sistema de Gerenciamento de Fluxo de Trabalho, que contém função
de gerenciamento de automação de processos de fluxo de trabalho;

•

Sistema de Relatórios e Análises, que contém painéis, relatórios,
análise de vendas, análise de serviços e funções de análise de
marketing;

A figura 24 ilustra a especificação dos objetos computacionais da ADLPSCRM através de um diagrama de classe do UML.
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Figura 24 - Visão Computacional ADCLPS-CRM

Fonte: Elaborado pelo autor.

A relação entre os módulos, processos e informações da arquitetura de
referência Cruz (2015), foram ilustradas mantendo a notação Archimate, pois os
objetos da visão computacional são cobertos pela camada de aplicação da notação
Archimate (MEERTENS, 2012), conforme listados nas figuras 25 a 35.
Figura 25 - Modulo de Conta/Contato

Fonte: Adaptado Cruz (2015).
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Figura 26 - Módulo de Vendas

Fonte: Adaptado Cruz (2015).

Figura 27 - Módulo de Serviço

Fonte: Adaptado Cruz (2015).
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Figura 28 - Módulo de Marketing

Fonte: Adaptado Cruz (2015).

Figura 29 - Módulo de Segurança/Administração

Fonte: Adaptado Cruz (2015).

Figura 30 - Módulo Agendamento

Fonte: Adaptado Cruz (2015).
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Figura 31 - Portal Cliente

Fonte: Adaptado Cruz (2015).

Figura 32 - Contact Center

Fonte: Adaptado Cruz (2015).

Figura 33 - Sistema de gestão de documentos

Fonte: Adaptado Cruz (2015).

Figura 34 - Sistema de Gestão de Fluxo de Trabalho

Fonte: Adaptado Cruz (2015).

69
Figura 35 - Módulo de Relatórios

Fonte: Adaptado Cruz (2015).

Esta visão traz a decomposição funcional dos elementos de software da
arquitetura em módulos de software, desde os módulos funcionais “alto nível” até ao
módulo unitário que implementa uma determinada funcionalidade da arquitetura de
domínio, tomando como referência a arquitetura proposta por Cruz (2015).
4.4.1 Variabilidade da ADLPS-CRM
Modelar variabilidade dos componentes CRM visando a instanciação da
arquitetura de domínio da linha de domínio de CRM. Esta fase identifica a relação de
todos os componentes identificados na visão existentes na arquitetura de referência
(CRUZ, 2015) e representa as suas dependências através do uso da arvore de
características.
A variabilidade da arquitetura de domínio será representada através da
análise dos módulos e de suas relações, onde estão definidos os elementos UML de
pacotes, e classes da visão computacional. Etiquetas são utilizadas para indicar se
uma classe ou pacote é ‘Mandatório’ ou ‘Opcional’.
Uma classe ou pacote ‘Mandatório’ é um modulo do software que pertence a
um elemento base da LPS e que implementa parcialmente ou totalmente uma ou
mais funcionalidades. Qualquer alteração numa classe ‘Mandatório’ terá impacto e
será necessária atualização em todos os produtos derivados da LPS.
Uma classe ou pacote ‘Opcional’ é um módulo de software que pertence a um
elemento base da LPS e que implementa parcialmente ou totalmente uma ou mais
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funcionalidades. No entanto, a sua implementação é opcional para os produtos
instanciados a partir da LPS.
Os módulos da arquitetura de domínio da linha de produto são representados
pelos pacotes e suas funcionalidades relacionadas como classes.
A figura 36 representa as decomposições do módulo de Vendas. Uma vez
que a arquitetura de referência Cruz (2015) não especifica a relação de dependência
entre cada módulo ou entre as suas funcionalidades, estas representações são a
título ilustrativo.
Figura 36 - Decomposição do módulo de vendas

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.5

Documento da Descrição ADLPS-CRM
O documento da descrição arquitetural de domínio da linha de produto CRM

contempla os elementos objetivo da documentação, o escopo da documentação,
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contexto do produto que será documentado, restrições e as visões que a arquitetura
é representada.
A descrição segue uma organização planejada para apresentar as
representações da arquitetura de domínio conforme os interessados nesta
arquitetura. Para isso, a representações das visões RM-ODP empresa, computação
e informação tem uma subseção para representar a arquitetura de acordo com cada
perspectiva.
A estrutura do documento é composta pelas seções: introdução, contexto do
produto, visão empresa, visão informação, visão computação e referências;
Na seção de Introdução, fornece uma visão geral de todo o documento de
descrição arquitetural, incluindo o objetivo do documento, escopo e abreviações. A
definição dos pontos de vista do documento retrata quais visões serão utilizadas
para representar a arquitetura.
A seção que contém o contexto do produto descreve qual é o software que
será descrito no documento, e as metas e restrições do mesmo.
As seções de Visão Empresa, Informação e Computação incluem as
representações, que descrevem as informações de processos de negócio, a
arquitetura do sistema de informação em termos de estruturas, e a descrição usando
termos de operações e características computacionais, respectivamente.
A última seção inclui todas as referências para a criação do documento de
descrição arquitetural do domínio da LP.

4.6

Considerações finais
Esta seção detalhou o processo de descrição arquitetural de domínio da linha

de produto CRM, e em cada etapa deste processo foram especificados os requisitos
e a sua representação conforme as visões de empresa, informação, computação do
arcabouço RM-ODP, apoiando a resposta para a questão prática (QP4): “Como
compor a descrição arquitetural de linha de produto de software?”.
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Os modelos de referência utilizados para compor a descrição arquitetural da
LPS proveram um conjunto de informações essenciais para sua formação além da
estrutura de visões do arcabouço RM-ODP gerar uma descrição arquitetural de
domínio de LPS de CRM (ADLPS-CRM).
A próxima seção deste trabalho apresentará o contexto de aplicação e
validação da arquitetura de domínio, bem como o artefato gerado no processo de
descrição arquitetural de aplicação de uma linha de produto CRM.
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5

INTANCIAÇÃO DA DESCRIÇÃO ARQUITETURAL DO DOMÍNIO CRM
Nesta seção, apresenta-se a instanciação da descrição da arquitetura de

domínio CRM aplicando a pesquisa-ação técnica. A arquitetura de domínio de linha
de produto é instanciada no contexto de utilização de documentos decorrentes de
experiências de projetos na construção de CRM realizados em na instituição
organizacional.
A instanciação é feita através da elaboração de um protótipo do artefato e da
aplicação deste protótipo no contexto de pesquisa (WIERINGA, 2014). Este método
de

validação

compreende

em

testar

um

artefato

que

ainda

está

em

desenvolvimento, auxiliando o pesquisador a aprender sobre seus efeitos na prática,
propiciando a validação do artefato em campo (WIERINGA, 2014).
Um documento que contém experiências de desenvolvimento de CRM e a
ADLPS-CRM são os artefatos de entrada para o processo de descrição arquitetural
da aplicação CRM, ilustrado na Figura 10 deste trabalho.
As etapas do processo de descrição arquitetural de aplicação são
classificadas como etapas de investigação e seleção de elementos do domínio e
etapa de construção da arquitetura, conforme método definido por Nakagawa et al.
(2013) para geração de uma arquitetura.
As etapas de investigação e seleção de elementos do domínio são:
•

Classificar elementos do documento de experiência CRM em RM-ODP;

•

Comparar elementos do documento de experiência CRM com a
ADLPS-CRM;

•

Eleger os elementos do Doc. Experiência CRM que não existem na
ADLPS-CRM

As etapas de construção da arquitetura de aplicação são:
•

Instanciação do modelo Visão Empresa;

•

Instanciação do modelo Visão Informação;

•

Instanciação do modelo Visão Computação;
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•

Modelar Visão Engenharia;

•

Modelar Visão Tecnologia;

•

Descrição de Arquitetura de Aplicação CRM;

A lista de requisitos elaborada no processo de criação da arquitetura de
domínio será utilizada para comparar com os requisitos encontrados no documento
de requisitos e processos e os requisitos identificados neste documento serão
incluídos como requisitos para instanciação da arquitetura ADLPS-CRM.
5.1

Contexto da pesquisa-ação
Aplica-se a pesquisa-ação no ambiente de fábrica de software, propondo a

instanciação de uma arquitetura de um CRM, usando a arquitetura de domínio de
linha de produto CRM, como uma arquitetura de referência para o arquiteto
responsável.
O documento de requisitos e analise contendo informações de projetos
executados no domínio CRM é aplicado para adquirir conhecimento de domínio e
aplicá-lo na instanciação da arquitetura do produto CRM.
Pretende-se com esta pesquisa-ação, avaliar e identificar a aplicabilidade em
projetos reais existentes para a criação de produtos CRM através da arquitetura de
linha de produto. A instanciação será aplicada para os módulos de gestão de
serviço, gestão de contrato e faturamento para o CRM.
5.1.1 Caracterização da empresa
As experiências de projeto utilizadas como conhecimento do domínio e
aplicadas para instanciar a arquitetura de domínio de LPS são artefatos gerados
durante o desenvolvimento de softwares de CRM na empresa, que por motivos de
confidencialidade, será denominada “Empresa Sec”.
Esta empresa é uma multinacional que presta serviços de transporte de
valores, vigilância a bancos, vende e monitora sistemas de alarmes residências. A
“Empresa

Sec”

tem como cultura o desenvolvimento

de

softwares com

características específicas ao processo de negócio de segurança patrimonial.
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A “Empresa Sec” conta com uma fábrica de software que desenvolve
softwares corporativos, e aplica métodos de desenvolvimento de software, de acordo
com os requisitos do projeto.
Pelo fato de nos últimos dois anos, a “Empresa Sec”, ter adquirido cinco
novas empresas e junto com estas aquisições vieram sistemas legados, inclusive de
sistemas CRM, a empresa tomou a decisão de desenvolver um CRM e torna-lo
referência para ser utilizado como solução CRM em vários países.
Nesta pesquisa, é utilizado um artefato de CRM legado da ‘Empresa Sec’,
que é de origem de um projeto de desenvolvimento de CRM, realizado em meados
de 2011. O artefato que será tratado como documento de experiência de projeto
CRM é denominado: documento de análise de requisitos e processos da ‘Empresa
Sec’.
O conteúdo deste documento é de propriedade da ‘Empresa Sec’, e não será
divulgado neste trabalho, devido a confidencialidade do mesmo.
5.2

Processo da pesquisa-ação
Nesta subseção, procura-se apresentar o processo de pesquisa-ação e o

artefato denominado documento de descrição arquitetural da aplicação de linha de
produto CRM, resultado decorrente da investigação e seleção de informações do
domínio CRM e da construção da arquitetura de aplicação.
5.2.1 Investigação e seleção de elementos do domínio CRM
O documento de projeto utilizado para extrair informações do domínio é um
documento de processos e análises requisitos CRM da ‘Empresa Sec’, que foi
gerado para detalhar os processos de negócio, entidades e funcionalidades do CRM
implementado em 2011 baseado em módulos.
Os processos descritos no documento têm como objetivo o processo de
prestação de serviços de manutenções preventivas e corretivas de sistemas de
alarmes da ‘Empresa SEC’, através do desenvolvimento dos módulos de gestão de
contrato, gestão de clientes, gestão de serviço e faturamento. Na etapa de
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classificação dos elementos do documento de processos e análise de requisitos
CRM da Empresa Sec em elementos RM-ODP, o quadro 5 foi gerado contemplando
os processos de negócio, módulos e objetivo do projeto.
Quadro 5 - Informações do Documento da Empresa SEC
Requisitos

Descrição

Visões RM-ODP

Desenvolver uma
Solução de CRM

O artefato deste projeto trata do desenvolvimento e
implantação de uma solução CRM da Empresa SEC
contemplando os módulos de Gestão de Clientes,
Informação,
Gestão de Contratos, Gestão de Solicitações de
Computação
Serviço e módulo de Faturamento e integração com
contas a receber.

Processo de
Manutenção
Preventiva

Prestar o serviço de Manutenção preventiva de
alarmes e realizar a gestão das atividades e
solicitações de serviço e gestão de contratos

Empresa, Informação,
Computação

Processo de
Manutenção
Corretiva

Prestar o serviço de manutenção corretiva sem um
contrato acordado com o cliente. Neste caso o
serviço é prestado de forma esporádica.

Empresa, Informação,
Computação

Faturamento dos
Serviços

Realização de faturamento dos serviços que são
prestados dentro de um período e realizar
Empresa, Informação,
integração com o módulo de Contas a Receber para Computação,
realizar a cobrança dos clientes

Integração do
CRM com a
Central de
Alarmes

Quando um sistema de alarme for acionado, um
incidente deverá ser aberto no sistema de CRM
informado qual cliente e contrato encontra-se com a
central de alarmes com problemas

Empresa, Informação,
Computação,
Engenharia

Integração
através de
serviços

Utilizar broker para integrar o CRM com backend.

Engenharia,
Tecnologia

Fonte: Elaborado pelo autor

As informações relacionadas aos elementos do documento da Empresa SEC
foram comparadas com os elementos da ADLPS-CRM através dos seus respectivos
componentes. Cada requisito mencionado no Quadro 5 tem um ou mais
componentes que foram desenvolvidos para implantar o projeto de CRM na
Empresa SEC.
A relação destes componentes está no Quadro 6 e classificados conforme as
funcionalidades da ADLPS-CRM: Vendas, Serviço ao Cliente, Integração e Outros.
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Quadro 6 - Relação de funcionalidades da Empresa Sec
Vendas

Serviço ao Cliente

Gestão de Clientes

Gestão de Incidências

Gestão de Atividades

Gestão de Recursos

Integração
Integração ERP Contas a Receber

Outros
Gestão de Faturas

Gestão de Contratos
Gestão de Solicitação
Catálogo de Serviços

Fonte: Elaborado pelo autor

Após a elaboração da relação dos componentes presentes no documento da
Empresa SEC, os seus processos e componentes foram comparados com os
processos e componentes da arquitetura de domínio de linha de produto CRM,
conforme ilustrado no quadro 7.
Quadro 7 – Elementos do Documento da Empresa Sec versus ADLPS-CRM
Elementos Documento do Projeto CRM

Elementos ADLPS-CRM

Processo Manutenção Preventiva

Processo de Planejamento e Prestação de
Serviço; Processo para Cumprir Contrato

Processo Manutenção Corretiva

Processo de Planejamento e Prestação de
Serviço; Processo para Cumprir Contrato

Módulo de Gestão de Contratos

Módulo de Vendas; Funcionalidade de
Gerenciamento de Contratos

Módulo de Gestão de Clientes

Módulo de Conta/Contato

Módulo de Gestão de Atividades

Módulo de Serviço

Módulo de Gestão de Solicitações

Módulo de Serviço

Catálogo de Serviços

Módulo de Vendas; Modulo de Serviço

Módulo de Gestão de Incidências

Modulo de Serviço

Módulo Gestor de Recursos

Modulo de Segurança/Informação

Integração Contas a Receber e Central de Alarmes

Não identificado

Módulo de Gestão de Faturas

Não identificado

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Todos os elementos do documento da ‘Empresa Sec’ listados no quadro 7
foram eleitos para serem descritos no documento arquitetural de aplicação da linha
de produto de CRM.
5.2.2 Construção da Arquitetura de Aplicação
Neste item a arquitetura é modelada segundo os pontos de vista do RM-ODP
empresa, informação e computação resultando numa especificação da arquitetura
de CRM instanciada.
O produto final da instanciação da arquitetura de linha de produto CRM tem
como objetivo controlar os contratos e os serviços fornecidos pela Empresa SEC e
gerar as faturas conforme regras de contratos.
Este produto tem como metas e restrições:
•

Os contratos devem ser administrados para se ter um maior controle
na prestação dos serviços e nos valores cobrados aos clientes;

•

Processos de prestação de serviço de manutenções requer uma
integração entre as áreas de força de vendas e de serviço ao cliente.

•

O processo de prestação de serviço não pode ser realizado
manualmente, pois deve gerar rastreabilidade;

5.2.2.1

•

Gerar e controlar o histórico de prestação de serviços;

•

Gerar e controlar os faturamentos recorrentes e avulsos dos serviços;

Instanciação do modelo Visão Empresa

Na visão empresa foram descritos os papeis e processos de negócio
extraídos do documento da Empresa Sec.
O sistema CRM proposto na documentação compõe duas comunidades:
‘Comunidade Operacional’ e ‘Comunidade Analítica’. A relação destas comunidades
e seus papeis estão representados na Figura 37.
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Figura 37 - Comunidades de interesse para o CRM da Empresa Sec

Fonte: Elaborado pelo Autor

A identificação da comunidade operacional e de seus papéis de Serviço ao
Cliente e de Força de Venda foram identificados na descrição dos processos no
documento da Empresa Sec.
A Comunidade Analítica identificada no documento da Empresa Sec tem
como objetivo gerar faturamento utilizando as informações do serviço contratado,
valores, impostos e períodos.
O papel faturador (FAT) trata da equipe de faturamento que tem como função
executar o faturamento dos serviços prestados a clientes e gerar faturas e notas
fiscais recorrentes e não recorrentes.
Os processos de negócios identificados das comunidades “Operacional” e
“Analítica” foram extraídos como requisitos do documento de processos e analise de
requisitos da Empresa Sec.
O processo denominado ‘Prestar Serviço de Manutenção Preventiva de
Sistemas de Alarmes’ toma como ponto de partida a existência do serviço de
manutenção, portanto inicia-se com a busca do contrato e serviço de manutenção
preventiva associada ao contrato e realiza a prestação de serviço gerenciando e
planejando a intervenção técnica. Por fim é faturado o serviço através do processo
de faturamento recorrente. A figura 38 representa o processo descrito.
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Figura 38 - Processo para Prestar Serviço de Manutenção Preventiva

Fonte: Elaborado pelo Autor

Na etapa de Buscar Contrato e Serviço MP, antes da prestação do serviço,
deve haver uma oferta ou um contrato de serviço formalmente aceito pelo cliente. As
propostas de serviços podem ser originárias de várias fontes:
•

Trabalho finalizado sujeito a uma garantia

•

Trabalho concluído com manutenção contratada.

•

Cliente solicitando a manutenção de um ou mais sistemas instalados
pela Empresa SEC, mas fora do contrato usual ou mesmo instalado
por terceiros.

•

Renovação do contrato

A Associação automática de Data e Região: o módulo de gestão de contratos
deverá gerar de forma automática, quando houver neste contrato um serviço de
manutenção preventiva, todas as programações das manutenções com data e local
de prestação do serviço preenchidas de acordo com as informações do contrato.
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Sub Processo de Planejar Intervenção: o módulo de Gestão de Pedidos deve
permitir o planejamento de intervenções a partir dos endereços do serviço em que a
manutenção preventiva deve ser realizada. Este planejamento deve ser validado
pela força de vendas.
O sistema deve permitir ordenar intervenções por prioridade, região de
serviço e tempo restante para expiração de SLA, complexidade da tarefa e
conhecimento do técnico.
O planejamento permitirá estruturar a organização dos recursos disponíveis
de acordo com os compromissos e SLAs. Uma vez que o planejamento é feito, o
aplicativo irá propor uma tarefa de técnicos de acordo com a carga de trabalho e
seus conhecimentos técnicos. Notificação ao técnico, uma vez que o planejamento
possível da visita foi determinado, o sistema notificará o técnico por e-mail da data.
Dependendo da disponibilidade do cliente, o planejamento é ajustado.
Durante o ciclo de vida do contrato de manutenção, os seguintes processos
recorrentes serão levados em consideração:
•

Atribuição de custos: os custos atribuídos à manutenção (materiais,
mão-de-obra (incluindo serviços terceirizados e custos de pessoal) são
reconhecidos.

•

Faturamento periódico: o faturamento será feito periodicamente de
acordo com os marcos do contrato (pode ser manual e automático).

•

Acréscimo da receita: a renda pode ser reconhecida automaticamente
na proporção da duração do contrato.

•

Planejamento de intervenções dentro do contrato. Ao executar a
intervenção, o técnico pode precisar usar algum material adicional.
Para isso, os técnicos têm um estoque básico de materiais em seu
veículo (armazém técnico).

Preencher Check List da Manutenção: a tarefa principal do técnico dentro da
execução de sua intervenção será o acompanhamento da lista de tarefas ou "Check
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List", que será específica pelo cliente e pelo serviço. A Lista de verificação consiste
em um conjunto de verificações ordenadas de forma sequencial, onde o técnico
deve tomar notas e registrar as observações que julgar apropriadas sobre o estado
dos sistemas revisados.
Finalizar Intervenção: uma vez que a intervenção é concluída e relatada, a
mesma deve ser fechada. O encerramento final é realizado pela supervisão do
trabalho e a decisão do responsável pela intervenção sobre os conceitos faturáveis e
não faturáveis dentro da intervenção. O encerramento definitivo consiste nas
seguintes tarefas:
•

Revisão da documentação de intervenção.

•

Mudando o estado da intervenção para fechado.

•

Verifique se há algum item faturável na intervenção e envie a
documentação necessária à equipe de faturamento

•

Revise as informações e documentação que serão enviadas ao cliente.

Sub Processo Gerar Faturamento Recorrente: os contratos com serviços de
manutenções preventivas serão faturados todos os meses até a fim da vigência do
contrato e os serviços serão cobrados através do uso da funcionalidade do CRM
Faturamento de Contrato. Será necessário habilitar a possibilidade de permitir
agrupar o faturamento dos serviços por endereço do cliente / contrato / serviço /
serviço.
O processo denominado ‘Prestar Serviço de Manutenção Corretiva de
Sistemas de Alarmes’ é iniciado através de uma intervenção técnica corretiva sem a
necessidade de um contrato ativo. A manutenção corretiva é orçada, planejada,
executada e por fim faturada, conforme figura 39.
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Figura 39 - Processo para Prestar Serviço de Manutenção Corretiva

Fonte: Elaborado pelo Autor

A incidência pode ter origem em duas fontes distintas:
1) o cliente comunica o incidente, independentemente da existência de um
contrato de manutenção. Esta comunicação pode ser via e-mail, telefone
(através de call-center ou diretamente em contato com o serviço ao
cliente).
2) Durante a prestação do serviço de manutenção preventiva é identificado a
necessidade de uma manutenção corretiva.
As etapas que seguem detalham o processo de manutenção corretiva.
A análise da incidência no sistema será feita dependendo do canal usado
para comunicação. A incidência será categorizada de acordo com as classificações
que são estabelecidas.
Dependendo do tipo de incidentes, estes podem ser atribuídos à Região de
Serviço. No caso de incidentes repetitivos em uma instalação específica, um fluxo de
notificações para a força de vendas será ativado.
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Uma proposta é enviada ao cliente para análise do prazo e valor do serviço a
ser prestado. Esta proposta é emitida através do modulo de Oportunidades do CRM
e enviada por e-mail ao Cliente. Uma vez aprovada, esta incidência é planejada.
Os Sub Processo ‘Planejar Intervenção’, ‘Gestão da Intervenção’, ‘Preencher
Check List da Manutenção’, ‘Finalizar Intervenção’ ocorrem exatamente como
descrito no processo de manutenção preventiva.
Os Sub Processo ‘Gerar Faturamento Não Recorrente’ permite cobrança de
acordo com os parâmetros definidos no contrato da intervenção (despesas,
materiais e partes do tempo) que não estão cobertos pelo contrato. Nas atividades,
é possível informar as despesas, mão-de-obra e produtos para faturar. Em todos os
casos, os montantes correspondentes devem ser preenchidos.
Os processos analíticos identificados estão associados ao papel de faturador,
estes são: ‘Gerar faturamento recorrente’ e ‘Gerar faturamento não recorrente’.
O processo de ‘Gerar faturamento recorrente’ ocorre a partir de contratos
vigentes e serviços de manutenções preventivas contratadas, sendo geradas as
faturas recorrentes. Os contratos com serviços de manutenções preventivas são
faturados todos os meses até o fim da sua vigência. A figura 40 representa o
processo de ‘Gerar faturamento recorrente’.
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Figura 40 - Processo para Gerar Faturamento Recorrente

Fonte: Elaborado pelo Autor

As tarefas do processo para Gerar Faturamento Recorrente são descritas a
seguir.
Buscar Dados de Contrato/Serviço Prestado: esta etapa busca todos os
contratos ativos e vigentes que contenham serviços de manutenção preventiva para
tratar os dados e regras de faturamento do contrato e gerar faturas.
Processar Faturamento Contrato: este sub processo gera, a partir de
contratos de manutenções preventivas, uma quantidade de faturas para o período
corrente, validando informações de prazos, valores, impostos, local da prestação de
serviço e regras para agrupar os serviços em uma única fatura.
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Validar Faturas: após a geração das faturas, as mesmas devem ser validadas
pela equipe do faturamento, caso exista alguma fatura, gerada com valores
indevidos. Caso exista alguma fatura indevida, é possível apagá-la.
Imprimir Faturas: após a validação, as faturas podem ser selecionadas para
serem impressas em um formulário no formato ‘pdf’. Uma vez impressa, a fatura a
mesma não poderá mais ser apagada.
Enviar Faturas ao Cliente: as faturas são enviadas via e-mail, ou via
correspondência ao Cliente.
Enviar Faturas p/ Contas a Receber: permite gerar as faturas sob as
condições do contrato ou das intervenções registradas e enviá-las para Contas a
Receber. Tanto o contrato como o faturamento de intervenção serão realizados no
mesmo aplicativo de CRM. As faturas geradas, uma vez confirmadas (registradas),
serão passadas, via interface, para o módulo Contas a Pagar (ERP) para o
gerenciamento de sua cobrança, e seguir com os processos de contabilização
dentro de um ERP.
O processo de faturamento não recorrente, demonstrado na figura 41 tem
como ponto de partida a existência de atividades de manutenções corretivas
finalizadas. Os custos das intervenções definidos na atividade serão utilizados para
gerar as faturas.
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Figura 41 - Processo para Gerar Faturamento Não Recorrente

Fonte: Elaborado pelo autor

Este processo tem como passos as informações que seguem abaixo.
Buscar Dados de Intervenções de Manutenções Corretivas: permite a
cobrança de acordo com os parâmetros definidos no contrato dos custos da
intervenção (despesas, materiais e partes do tempo) que não estão cobertos pelo
contrato. Nas atividades, você pode informar despesas, mão-de-obra e produtos
para faturar. Em todos os casos, os montantes correspondentes serão indicados.
Processar Faturamento Atividade: este sub processo gera, a partir das
atividades de manutenções corretivas, uma quantidade de faturas para o período

88

corrente, validando informações dos custos da atividade, local de prestação de
serviço e regras de impostos.
As tarefas de ‘Validar Faturas’, ‘Imprimir Faturas’, ‘Enviar Faturas ao Cliente’ e
‘Enviar Faturas p/ Contas a Receber’ ocorrem conforme descrito no processo de
‘Gerar faturamento Recorrente’.
Verifica-se que a análise do ponto de vista empresa fica bastante simplificada
uma vez que os requisitos do sistema relativos às operações já foram examinados
durante a descrição da arquitetura de domínio da linha de produto CRM, através do
processo de planejamento de prestação de serviço e podem ser reutilizados na
instanciação desta arquitetura. Os requisitos do sistema relacionados à comunidade
analítica, serão incorporados na descrição da arquitetura de aplicação da linha de
produto CRM.

5.2.2.2

Instanciação do modelo Visão Informação

Na visão informação representam-se as principais entidades de informação
processadas pelo CRM Empresa SEC. O domínio de informação da comunidade
operacional foi dividido em subdomínios de Prestação de Serviços, Gestão de
Contratos, Gestão de Pedidos. Já o domínio analítico foi considerado como
subdomínio de Emissão de Faturas. A figura 42 representa estes subdomínios.
Figura 42 - Subdomínios

Fonte: Elaborado pelo Autor
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A representação de cada subdomínio foi extraída da arquitetura de domínio
da linha de produto CRM, utilizando as entidades identificadas na arquitetura de
referência proposta por Cruz (2015), exceto o subdomínio de emissão de faturas,
que está representada na Figura 43.
Figura 43 - Subdomínios Emissão de Faturas

Fonte: Elaborado pelo Autor

A representação do subdomínio Emissão de Faturas, representada na figura 4
foi gerada através da análise dos requisitos do documento de projeto do CRM da
Empresa SEC, porém algumas entidades da ARLPS-CRM foram utilizadas: Faturas,
Ordem, Produto Cliente, Cliente, Contrato, Requisição de Serviços e Comunicação.
Figura 44 - Subdomínio de Prestação de Serviço

Fonte: Elaborado pelo Autor
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O subdomínio de gestão de contratos está representado na figura 45.
Figura 45 - Subdomínio de Gestão de Contrato

Fonte: Elaborado pelo Autor

O subdomínio de Gestão de Pedidos, representado na figura 46 também
utiliza entidades e informações da ADLPS-CRM utilizada como referência para a
descrição da arquitetura de aplicação.
Figura 46 - Subdomínio de Gestão de Pedidos

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Neste ponto de vista são definidas as relações entre as informações de
entidades da ADLPS-CRM e a identificação de mais algumas entidades para a
funcionalidade de faturamento.

5.2.2.3

Instanciação do modelo Visão Computação

O ponto de vista computação é analisado, para a instanciação da arquitetura
ADLPS-CRM, através dos processos operacionais, descrevendo as funcionalidades
dos componentes e a relação entre as entidades identificadas na visão informação.
A Figura 47 apresenta a relação de todos os módulos que agrupam as
funcionalidades computacionais que são Operacionais e Analítico.
Figura 47 - Módulos Operacionais e Analíticos

Fonte: Elaborado pelo autor

Os objetos operacionais identificados na arquitetura de domínio da linha de
produto de CRM foram instanciados na descrição arquitetural da aplicação. Estes
módulos instanciados são: Conta/Contato, Serviço, Vendas e Agendamento.
Um objeto analítico foi identificado no documento da Empresa Sec, e está
representado como módulo de Faturamento, conforme Figura 48. Este objeto não foi
identificado na descrição da arquitetura ADLPS-CRM.
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Figura 48 - Módulo de Faturamento

Fonte: Elaborado pelo autor.

As demais representações dos módulos identificados na descrição do ponto
de vista computação estão representadas na figura 49 à figura 52.
Módulo Conta/Contato compõe a ADLPS-CRM satisfaz as funções de
gerenciamento de conta, gerenciamento de contatos e informações do cliente.
Figura 49 - Módulo Conta/Contato

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O módulo de vendas instanciado a partir da ADLPS-CRM contém
gerenciamento de atividades, gerenciamento de contratos, gerenciamento de
oportunidades, gerenciamento de cotas, gerenciamento de pedidos e funções de
gerenciamento de produtos e catálogo.
Figura 50 - Módulo de Vendas

Fonte: Elaborado pelo autor

O módulo de serviço contém contratos de serviço, priorização e notificação de
casos, gerenciamento de casos e gerenciamento de e-mail. Trata da instanciação do
módulo de serviços da ADLPS-CRM
Figura 51 - Módulo de Serviço

Fonte: Elaborado pelo autor

O Módulo Agendamento é instanciado a partir da ADLPS-CRM e contempla a
gestão de calendários para agendamento das incidências e pedidos dos clientes.
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Figura 52 - Módulo de Agendamento

Fonte: Elaborado pelo autor

A utilização da descrição arquitetural da ADLPS-CRM permitiu a reutilização
de alguns módulos, e a criação um novo módulo intitulado como Módulo de faturas
para atender a necessidade de funcionalidades relacionadas a geração de faturas,
impressão de faturas, interface de faturas entre sistema ERP para o modulo de
contas a receber e gestão de impostos.
5.2.2.4

Modelar Visão Engenharia

A visão engenharia trata da infraestrutura requerida para suportar a
distribuição do sistema.
Conforme descrito dentro dos requisitos da instanciação da arquitetura de
domínio, existe a necessidade de integração do modulo de Cliente, Serviço, Modulo
de Vendas e de Faturas do CRM com os sistemas de Contas a Receber e Central
de Alarmes.
A visão de engenharia, para o CRM, pode ser visualizada na figura 53, a qual
relaciona os nós (módulos) e suas conexões através de um canal de comunicação.
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Figura 53 - Visão Engenharia CRM

Fonte: Elaborado pelo autor

5.2.2.5

Modelar Visão Tecnologia

A escolha da tecnologia para suportar a distribuição do sistema é efetuada
neste ponto de vista, o qual descreve a implementação do sistema RM-ODP em
termos de configuração de objetos de tecnologia representando os componentes de
software e hardware da implementação.
Como requisito da instanciação da arquitetura de domínio CRM é a integração
dos módulos de serviços e o módulo de faturas com os sistemas de controle de
alarme e contas a receber.
Na visão engenharia módulos do CRM são conectadas com os sistemas
corporativos através de um canal de comunicação. Este canal, na visão tecnologia é
identificada como um broker, também conhecido como enterprise service bus, que
disponibiliza dados e informação de negócio entre aplicações através de diferentes
tecnologias e plataformas de software.
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A integração entre os sistemas de CRM, central de alarmes e contas a
receber ocorrerá através de serviços expostos e acessados através do intermediário
(broker), para a criação de um incidente de manutenção de alarme e faturamento de
uma fatura fechada. A figura 54 ilustra a arquitetura sob a visão tecnologia.
Figura 54 - Visão Tecnologia CRM

Fonte: Elaborado pelo autor

5.2.2.6

Descrição de Arquitetura de Aplicação CRM

Como resultado da instanciação da arquitetura de domínio de linha de produto
CRM utilizando o documento de processos e analise de requisitos da ‘Empresa Sec’,
foi obtido o documento de descrição arquitetural da aplicação de linha de produto
CRM. A estrutura da descrição arquitetural da aplicação de linha de produto CRM,
conforme índice é ilustrado na figura 55.
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Figura 55 - Índice da descrição arquitetural de aplicação da linha de produto CRM

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.3

Considerações finais
O objetivo principal desta subseção foi validar a descrição arquitetural de

domínio da linha de produto de CRM através da instanciação desta arquitetura
utilizando um documento de experiência de projeto de implantação de um CRM sob
o contexto da ‘Empresa Sec.’
A partir desta validação é possível responder as questões práticas realizadas
no início deste trabalho através do uso do design science:
•

Questão 3 (QP3): “Quais benefícios da utilização da arquitetura de
referência para linha de produto?”.

•

Questão 6 (QP6): “Como instanciar a arquitetura proposta?”.
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A questão prática 3 (QP3) objetiva o uso e a contribuição da arquitetura de
referência para o processo de criação de linha de produto de software, que é
identificada nesta seção sob o uso da ADLPS-CRM como arquitetura de referência e
o seu uso para instanciar uma arquitetura de domínio CRM.
Durante a instanciação dos elementos da ADLPS-CRM nenhum elemento foi
modificado para gerar a arquitetura de aplicação, evidenciando a facilidade de
adaptação e de reuso da arquitetura de domínio. A arquitetura de domínio traz
conhecimento de uma arquitetura de referência CRM do Cruz (2015), que foi
utilizada como facilitador para o reuso de elementos da ADLPS-CRM ao ser
instanciada.
A questão prática 6 (QP6) é respondida através do uso da pesquisa-ação
técnica proposta por Wieringa (2014) sob a descrição arquitetural de domínio. O
artefato de descrição arquitetural de domínio foi testado ainda na fase de seu
desenvolvimento através da sua instanciação.
Durante a validação verificou-se a possibilidade de reutilização da
especificação dos objetos referenciados nas visões ODP para especificar a
arquitetura de aplicação da linha de produto CRM.
Por se tratar de uma instanciação de descrição arquitetural, as informações
de integrações e tecnologias a serem utilizadas também foram descritas sob a visão
engenharia e tecnologia do RM-ODP.
Ao final da pesquisa-ação obteve-se um artefato denominado descrição
arquitetural de aplicação da linha de produto CRM, que permite analisar cada passo
do processo da instanciação da arquitetura de domínio e quais as características
que foram herdadas e quais foram identificadas como novas, originadas através da
investigação do documento de requisitos e processos da ‘Empresa Sec’.
Nesta validação é demonstrado que a ADLPS-CRM pode ser instanciada
utilizando sua especificação.
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6

CONCLUSAO E TRABALHOS FUTUROS
Nesta seção são abordadas as conclusões obtidas após a execução deste

trabalho bem como trabalhos futuros que poderão ser realizados a partir desta
pesquisa.
6.1

Conclusão
Primeiramente foi constatado que a metodologia de pesquisa design sicence

orientou esta pesquisa para alcançar o objetivo de descrever uma arquitetura de
linha de produto de software, proporcionando as questões de conhecimento, de
pesquisa e orientando os passos a serem seguidos para a realização de toda a
pesquisa.
A definição teórica sobre processos para gerar uma arquitetura de referência
e de como utilizá-la para produzir uma arquitetura de linha de produto proposto por
Nakagawa et.al (2013) demostrou a sua relevância para a geração de uma
arquitetura de domínio e a sua instanciação. A relevância foi dada tanto no aspecto
conceitual, com o aumento do entendimento destes processos, como também no
aspecto prático, observando-se a utilização das etapas previstas pelo processo
ProSA-RA (Nakagawa et.al, 2013) no uso e adequação de informações do domínio
CRM tanto na arquitetura instanciada como na arquitetura de domínio denominada
ADLPS-CRM.
A pesquisa-ação técnica deste trabalho mostrou relevância pela oportunidade
de visualizar a adequação da descrição arquitetural de domínio CRM ao instanciá-la
e constatar o seu reuso. Mesmo assim, ainda são necessárias futuras instanciações
da arquitetura de domínio para validar sua abrangência.
Na aplicação do processo de instanciação da arquitetura de aplicação da
linha de produto observou-se que os módulos do CRM utilizados na instanciação
foram conservados em suas características e funcionalidades, além da forma de
descrevê-las sob a perspectiva das visões empresa, informação e computação do
arcabouço RM-ODP.
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Assim, é possível dizer que ocorreu a instanciação da descrição da
arquitetura ADLPS-CRM e que com ela foi constatada a adaptação da arquitetura de
domínio CRM para os requisitos da ‘Empresa Sec’.
Não foi analisado o uso do documento da descrição arquitetural durante a
etapa de desenvolvimento do CRM, pois esta análise não se enquadra na
abrangência nem no objetivo desta pesquisa. Porém, o acompanhamento do uso da
descrição arquitetural durante o desenvolvimento do software poderia dar mais
evidências sobre a evolução desta descrição, uma vez que os seus requisitos são
mutáveis.
A importância de se gerar um documento de descrição arquitetural de linha de
produto CRM foi para garantir a adequação, padronização e reuso para cada
instanciação de um software CRM.
6.2

Trabalhos Futuros
A partir deste trabalho podem ser realizados os seguintes trabalhos futuros:
•

Aplicação da arquitetura de domínio de linha de produto CRM para
instanciar novos produtos, com o escopo do ambiente e tecnologia
definidos;

•

Aplicar a descrição arquitetural de linha de produto CRM durante a fase
de desenvolvimento do software e avaliar as mudanças da estrutura do
documento arquitetural.

•

Estudar um método para aplicar a estrutura desta descrição
arquitetural em linha de produto em outros domínios.
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