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RESUMO

Ambientes de produção de software, na construção de produtos inovadores, têm
usado Design Thinking como uma das técnicas para conceber a ideia destes
produtos. A ideia do produto, produzida pelo Design Thinking, é utilizada pelo
Arquiteto de Software na definição da Arquitetura de Software do produto de
software inovador. Os processos de Design Thinking e da definição da Arquitetura
de Software tratam o produto inovador diferentemente. Este trabalho descreve a
relação entre os processos de Design Thinking e de definição da Arquitetura de
Software a partir da similaridade entre os elementos dos processos, a qual
possibilitará o trabalho colaborativo para definir uma arquitetura de software
contendo visões derivadas dos pontos de vista do RM-ODP. O experimento
conduzido observou um modo de uso desta relação, na disciplina de Arquitetura de
Software de um curso de pós-graduação da Escola Politécnica da Universidade de
São Paulo, em que os alunos definiram um produto inovador na área de Tecnologia
da Informação.
Palavras-chave: Inovação em desenvolvimento de software; Colaboração em
projetos de software; Design Thinking; Engenharia de Software; Arquitetura de
Software

ABSTRACT
Relationship between Design Thinking and Software Architecture in a Software
Production Environment
Software production environments, in building innovative products, have used Design
Thinking as one of the techniques for designing the idea of these products. The idea
of the product, produced by Design Thinking, is used by the Software Architect when
defining the Software Architecture for the innovative software product. Design
Thinking and the definition of Software Architecture processes treat the innovative
product differently. This work describes the relationship between the processes of
Design Thinking and the definition of Software Architecture using the similarity
between the elements of the processes, which will enable the collaborative work to
define a software architecture containing views derived from the RM- ODP. The
conducted experiment observed a way of using this relationship, in the discipline of
Software Architecture of a postgraduate course of the Polytechnic School of the
University of São Paulo, in which the students defined an innovative product in the
area of Information Technology.
Keywords: Innovation in software development; Collaboration in software projects;
Design Thinking; Software Engineering; Software Architecture
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1 INTRODUÇÃO
Nesta seção são apresentadas as considerações iniciais com a motivação da
pesquisa. Também há os trabalhos correlatos que tratam a problemática que esta
pesquisa visa contribuir com seu objetivo. Segue apresentando a abrangência e a
metodologia usada, baseada no Design Science.

Por fim, descreve a estrutura

deste trabalho.
1.1 Considerações iniciais
Inovação é imperativa para empresas de quaisquer setores. Ela permite
conquistar novos mercados ou consolidar a posição em mercados existentes a partir
da diferenciação de seus competidores (SONG; MONTOYA‐WEISS, 1998).
Dada sua importância competitiva, as empresas têm procurado técnicas e
metodologias que as auxiliem na condução de inovação. Na indústria de Design,
ligada à concepção de produtos para uso das pessoas e à comunicação visual, foi
concebida a técnica do Design Thinking. Esta técnica ganhou popularidade a partir
de 2009, quando Brown (2009) e Martin (2009) propuseram Design Thinking como
uma técnica para construção de produtos inovadores.
Design Thinking, na indústria de design, conceitua-se como uma técnica
cognitiva, baseada no modo como os designers pensam. Este modo de pensar
refere-se à capacidade dos designers de entender a necessidade dos consumidores
e de propor produtos ou peças visuais que resolvam estas necessidades. Esta
habilidade de empatia permite resolver quaisquer tipos de problemas, inclusive os
nebulosos, em que a formulação do problema não é clara. A resolução destes
problemas tem como base os usuários que vivenciam o problema (CROSS, 1982;
BUCHANAN, 1992; RITTLE; WEBBER, 1973).
A partir do início dos anos 2000, a indústria de software viu-se confrontada
com uma mudança no modo como seus produtos deveriam ser idealizados. Os
produtos eram pensados a partir das suas características e começaram a ser
idealizados a partir da experiência que o usuário terá usando o produto (CALGREN,
2013). Este cenário, aliado à necessidade de inovação constante, relaciona-se às
características de Design Thinking e a indústria de software o tem utilizado como
técnica de inovação, como pode ser lido em Pasman e Wieringa (2011), Newman et
al (2015) e Carrol e Richardson (2016), entre outros.
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A despeito do uso frequente, alguns desafios apresentam-se no uso de
Design Thinking na construção de produtos de software inovadores. Lindberg et al
(2012) ressaltam que os engenheiros de software não possuem as habilidades para
desempenhar o papel de designers, uma vez que o processo no qual os
engenheiros de software estão inseridos não possui as mesmas características para
a resolução de problemas nebulosos encontradas no processo de Design Thinking.
Uma solução adotada para este dilema é integrar as áreas de Design Thinking e
Engenharia de Software separadas, onde cada uma delas executa um processo de
negócio. A área de Design Thinking é responsável pela concepção do produto
inovador enquanto a área de Engenharia de Software é responsável pela construção
do software a partir daquela concepção.
Este modo de trabalho, contudo, traz a necessidade de transferir o
conhecimento gerado pela área de Design Thinking para a área de Engenharia de
Software (BEYHL; BERG; GIESE, 2015). Especificamente, a ideia concebida de
produto deve ser utilizada pelo arquiteto de software para a definição das abstrações
do produto de software.
Este trabalho contribui com uma arquitetura de processo, que possibilitará a
integração entre os processos de Design Thinking e Arquitetura de Software. Esta
arquitetura usa a relação entre os processos, descrita a partir das similaridades entre
eles. As similaridades são os pontos em comum entre os elementos dos processos.
A arquitetura proposta sinaliza como os processos podem colaborar, como as
atividades dos processos estão relacionadas e como os artefatos gerados no
processo de Design Thinking podem ser utilizados na definição de uma arquitetura
de software.
1.2 Objetivo
Este trabalho define uma arquitetura de processo que descreva a relação
entre os processos de Design Thinking e Arquitetura de Software no contexto de um
ambiente de produção de software conduzindo projetos de inovação. Esta definição
será construída a partir de 3 etapas.
Na primeira etapa serão descritos os processos de uso do Design Thinking e
de definição da Arquitetura de Software.
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O processo de Design Thinking é baseado nas diferentes técnicas de Design
Thinking, proposto pela D-School de Stanford (D-SCHOOL, 2009).
O processo de definição da Arquitetura de Software é baseado nos pontos de
vista arquiteturais do Reference Model of Open Distributed Processing (RM-ODP):
Empresa, Informação, Computação, Engenharia e Tecnologia (ISO-IEC, 2009). O
método de definição da arquitetura usa como base as aulas da disciplina de
Arquitetura de Software no curso de mestrado do IPT e as atividades e projetos
realizados no Laboratório de Tecnologia de Software da Escola Politécnica da USP.
Esta pesquisa propõe estabelecer uma relação entre os processos de Design
Thinking e de definição da Arquitetura de Software que possibilitará sua integração.
A partir da analogia com a integração proposta por Borsoi (2008) entre fábricas de
software, ambos os processos serão descritos a partir da noção de objetosprocessos e de seus elementos: atividades, artefatos, atores e recursos.
A segunda etapa analisará os elementos dos objetos-processo dos dois
processos, usando técnica de linguagem natural baseada na semântica dos
elementos. Para determinar as similaridades, é proposta a representação dos
conceitos principais do ambiente de produção de software, sua ontologia, construída
a partir do método de Uschold e Gruninger (1996).
Os elementos dos objetos-processos são relacionados aos conceitos desta
ontologia e a similaridade é estabelecida a partir do cruzamento entre os elementos
dos objetos-processo e os conceitos do domínio comum.
A terceira etapa consiste na definição da arquitetura de processo, definindo
como o processo de definição da Arquitetura de Software é complementado pelo
processo de Design Thinking. Esta arquitetura de processo resultante deve utilizar
as similaridades identificadas para determinar a relação entre os processos.
O experimento deste trabalho será conduzido junto aos alunos da disciplina
de Tecnologias Avançadas e Aplicações em Tecnologia de Informação, ministrada
no Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da Universidade de
São Paulo (PECE-USP). Os alunos desenvolverão um projeto de inovação em
Tecnologia de Informação (TI) em que será usado o processo integrado.
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1.3 Justificativa
Os trabalhos de Brown (2009) e Martin (2009) apresentam Design Thinking
como uma técnica que pode ser aplicada para conduzir inovação em quaisquer
cenários. Uma particularidade na concepção de produtos inovadores é o grau de
conhecimento que há sobre o produto que virá a ser construído: inovação ocorre a
partir de cenários desconhecidos ou incompletos. (LESTER; PIORE, 2004). Dito de
outra maneira, problemas nebulosos, exatamente o tipo de problema que Design
Thinking destina-se a resolver.
A indústria de software também utiliza Design Thinking em cenários de
inovação. Lindberg et al (2012) afirmam que Design Thinking não é uma técnica que
pode ser usada diretamente para produzir software inovador. Os profissionais da
área de software são treinados no tipo de pensamento analítico que pressupõe uma
classe de problemas definidos aprioristicamente. Tal não é caso da produção de
softwares inovadores. Outra faceta é a necessidade de entender as necessidades
do produto a ser construído em um cenário onde os próprios usuários não têm a
precisão do que deve ser proposto, um cenário típico de inovação (CARROL;
RICHARDSON, 2016).
Häger et al (2015) propõem um uso de Design Thinking no contexto de
desenvolvimento de software com Scrum. A pesquisa descreve 3 modos de
operação, nos quais a diferença entre os modos é a predominância de atividades
relacionadas a Design Thinking e Engenharia de Software. O primeiro modo utiliza
apenas Design Thinking e estabelece a ideia de produto a ser construído. O
segundo modo utiliza esta ideia como base para definir as características do
software a ser construído, enquanto o terceiro modo contempla a construção do
software. Seu trabalho relata que o resultado da aplicação da técnica de Design
Thinking no primeiro modo contém o conhecimento necessário para iniciar a fase de
construção do software, porém é necessário o time de Engenharia para determinar
como este conhecimento traduz-se nos requisitos do software.
Beyhl, Berg e Giese (2015) propõem um repositório que contenha os artefatos
produzidos pela técnica de Design Thinking e, a partir deste repositório, o desenho
arquitetural do software inovador pode ser definido. A proposta dos pesquisadores é
classificar os artefatos com metadados que podem ser relacionados a itens da
arquitetura. O arquiteto de software, no curso da tomada das decisões arquiteturais,
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pode consultar o repositório e obter informações, relacionadas às suas decisões,
que foram obtidos pelo processo de Design Thinking.
Chen e Kazman (2012) utilizam Design Thinking para a construção de
cenários em softwares ligados a sustentabilidade ambiental, postulando arquiteturas
de software alternativas. Segundo os autores, o modo como Design Thinking aborda
o problema junto aos usuários permite identificar padrões de arquitetura de software
que sejam satisfatórios para os stakeholders.
As propostas acima sugerem que os processos de Design Thinking e de
definição da Arquitetura de Software apresentam pontos em comum, as quais
explicariam como estes processos podem integrar-se e como o conhecimento
adquirido no processo de Design Thinking pode complementar o processo de
definição da Arquitetura de Software.
Todavia, estes trabalhos não descrevem as similaridades entre os processos.
Tampouco, nenhum destes trabalhos relata como esta integração ocorre, eles
sugerem esta integração a partir dos resultados que podem ser obtidos, sem que um
procedimento para esta integração seja descrito.
Esta pesquisa aborda esta lacuna, propondo um modo básico de integrar os
processos de Design Thinking e Arquitetura de Software, determinando suas
similaridades e, a partir disto, estabelecer uma arquitetura de processo de software.
Esta arquitetura de processo auxiliará no entendimento das responsabilidades dos
atores envolvidos e das contribuições de cada processo na definição da arquitetura
de software do produto de software inovador.
1.4 Abrangência
O escopo desta pesquisa insere-se no ciclo de vida de um produto inovador
de software, desenvolvido em um ambiente de produção de software (fig. 1).
Especificamente, esta pesquisa é voltada o desenvolvimento de produtos que
apresentam inovações.
O ciclo de vida do produto inovador proposto nesta pesquisa é baseado:
1. Na norma ISO/IEC 12207 (2008), associada ao modo tradicional de condução
de projetos de software, em que um conjunto de procedimentos para o ciclo
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de vida completo do software é definido e contém processos e atividades que
podem ser aplicados durante o desenvolvimento e a manutenção do software;
2. No trabalho de Cooper (1998), que define um ciclo de vida de produto
composto de 7 partes. O ciclo proposto neste trabalho inspira-se nas 3
primeiras partes, em que a ideia do produto é gerada e suas características
são definidas;
3. No trabalho de Lattanze (2008), em que o autor relata que projetos que
apresentam

muitas

incertezas

nas

necessidades

dos

stakeholders

beneficiam-se de projetos centrados em arquitetura, no sentido de que a
definição dos direcionadores da arquitetura de software esclarece os objetivos
e propósitos dos stakeholders. Em projetos deste gênero, a etapa de
requisitos sugerida na ISO/IEC 12207 (2008) ocorre após a etapa de definição
da Arquitetura de Software.
Visto que esta pesquisa objetiva produtos de software inovadores, em que há
incertezas na concepção do produto, argumenta-se pela utilização de um
projeto centrado em arquitetura.
Este trabalho abrange os 3 estados iniciais do produto, referentes à aplicação
de Design Thinking e o primeiro estado da área de Engenharia de Software,
Arquitetura de Software, conforme representado nas áreas pintadas da figura 1.
Especificamente, a arquitetura de processo proposta trata da transição “Integração”
que leva do estado “Quase-Produto” ao estado “Arquitetura de Software”.
Nesta pesquisa, os processos de Design Thinking e de definição da
Arquitetura de Software acontecem de maneira sequencial.
Esta

pesquisa

não

desenvolvimento de software.

contempla

os

estados

seguintes

do

ciclo

de
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Figura 1: Ciclo de vida de um produto de software inovador.

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em ISO/IEC 12207 (2008), Lattanze (2008) e Cooper
(1998).

1.5 Modelo conceitual da pesquisa
Este trabalho utiliza o Design Science Research (WIERINGA, 2014) como
método. Wieringa propõe que uma pesquisa deve influenciar um contexto social no
qual é identificado um problema (denominado problema “prático” na metodologia).
Para exercer esta influência, o problema deve ser estudado (na metodologia, este
estudo é feito a partir das “questões de conhecimento”) e um artefato é construído a
partir do conhecimento adquirido. Esta construção baseia-se no modo como esta
influência deve ser exercida (uma atividade descrita na metodologia como “problema
de design”). Como parte final da pesquisa, o artefato deve ser introduzido no
contexto em que o problema foi identificado para que seja validado.
O modelo conceitual da pesquisa apresenta os elementos principais que
remetem ao Design Science Research (WIERINGA, 2014). Ele representa o artefato
que contribuirá para a resolução de um problema, o contexto social no qual o
problema surge e o contexto de conhecimento que suporta a construção do artefato,
conforme a figura 2.
Os elementos em verde são o contexto social da pesquisa, no qual o artefato
pode ser utilizado e no qual o problema ocorre. Ele é consistido de ambientes de
produção de software que conduzem projetos de software inovadores e que
necessitam que as áreas de Design Thinking e de Arquitetura trabalhem de forma
colaborativa. Notam-se também os atores deste contexto, que serão os beneficiados
pelo uso do artefato. O arquiteto de software é responsável pela definição da
arquitetura de software. O gestor é responsável por gerenciar o trabalho das áreas e
garantir a colaboração entre elas.
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O artefato a ser construído, desenhado na cor vermelha, é a arquitetura do
processo que possibilitará a integração entre o processo de aplicação da técnica de
Design Thinking, estruturado em etapas, e o processo de definição da Arquitetura de
Software, representado por visões derivadas dos pontos de vista do RM-ODP.
A construção do artefato é feita a partir dos itens do contexto de
conhecimento, desenhados na cor azul. A relação entre os processos é determinada
a partir da análise da similaridade entre os processos de Design Thinking e
Arquitetura de Software.

Figura 2: Modelo conceitual.

Fonte: Elaborado pelo autor.

1.5 Método de Trabalho
O método de trabalho descreve como foram conduzidas as atividades do
trabalho de pesquisa.
Estas foram as atividades desenvolvidas para a execução desta pesquisa:
1. Design Thinking como método de inovação
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Estudo das características de Design Thinking e como é usado na
indústria de software para inovação.;
2. Arquitetura de Software
Como a arquitetura de software é definida a partir das visões derivadas
dos pontos de vista arquiteturais do RM-ODP;
3. Ciclo de vida de um produto inovador
Como

é

concebido

características.

um

produto

Especificamente

inovador,

para

a

as fases e

indústria

de

suas

software,

determinar quais as características deste ciclo e como a técnica de
Design Thinking e a definição de Arquitetura de Software inserem-se
no ciclo;
4. Processos relacionados a inovação de produtos de software
Descrever o processo de aplicação da técnica de Design Thinking e o
processo de definição da Arquitetura de Software a partir dos pontos
de vista do RM-ODP; comparar os processos utilizando conceitos de
similaridade;
5. Integração
Definir a arquitetura de processo, visando a integração dos processos
de Design Thinking e de definição da arquitetura de software, a partir
das similaridades encontradas;
6. Validação
Instanciar a arquitetura de processo de integração em uma disciplina
de curso de MBA, no qual os alunos devem conceber produtos
inovadores em Tecnologia da Informação.
A figura 3 representa esquematicamente como esta pesquisa foi conduzido a
partir do método baseado no Design Science Research (WIERINGA, 2014). Definiuse o contexto da pesquisa, que levou às questões de conhecimento. Estas, após
estudadas, permitiram determinar o problema da pesquisa e o artefato que o resolve.
As questões de conhecimento, aliadas ao artefato proposto, permitiram determinar
os problemas de design, que representam a solução a ser inserida no contexto.

18

Figura 3: Representação do método de trabalho.

Fonte: Elaborado pelo autor.

1.6 Estrutura Do Trabalho
O restante deste trabalho é estruturado conforme os itens abaixo:
Seção 2: Contém a revisão bibliográfica versando sobre as questões de
conhecimento que direcionam esta pesquisa. Apresenta-se Design Thinking no
contexto de produção de software inovador e as visões do RM-ODP na
Arquitetura de Software. Descrevem-se as técnicas para determinar as
similaridades entre os processos. Esta seção encerra com a discussão do
método para definir uma arquitetura de processo;
Seção 3: Discorre sobre o artefato proposto e descreve as características do
processo de integração de Design Thinking e Arquitetura de Software. Contém os
componentes do processo de Design Thinking e Arquitetura de Software e quais
similaridades foram determinadas a partir da ontologia proposta. Segue com a
definição de uma arquitetura de processo baseada nas atividades do método de
Borsoi (2008);

19

Seção 4: Relata a aplicação prática do processo integrado junto aos alunos
cursando a disciplina de Arquitetura de Software em curso de MBA da
Universidade de São Paulo (USP). Descreve o arranjo do experimento nas aulas
de inovação e discute como foi feita a aplicação. Esta parte do trabalho termina
com a análise dos resultados obtidos e das limitações da aplicação;
Seção 5: Contém a conclusão do trabalho e as possibilidades de estudos
posteriores.
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2 INOVAÇÃO E PROCESSOS

Esta seção contém as questões de conhecimento que apoiaram esta
pesquisa. Versa sobre inovação, o ciclo de um produto inovador e como a indústria
de software aborda este tema. Segue com as características dos processos de
aplicação da técnica de Design Thinking e de definição de uma Arquitetura de
Software. Finaliza com os trabalhos relacionados a arquitetura de processos.
2.1 Inovação
Inovação é um conceito complexo e é comumente associado a invenções. Há
várias definições para este conceito e este trabalho utiliza a definição do manual de
Oslo: inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) ou processo,
novo ou significativamente aperfeiçoado; um novo método de marketing; ou uma
organização nova no que se refere a práticas empresariais, modo de trabalho,
estrutura organizacional ou relações externas. (OECD, 2005).
O traço distintivo da inovação é a capacidade de diferenciação para as
empresas que a praticam, descrito no manual de Oslo como a capacidade de ser a
primeira empresa a trazer a público uma nova ideia ou produto.
2.1.1 Classificação
Considera-se o trabalho de Schumpeter (1934) como o primeiro trabalho
sobre inovação. Schumpeter usou o tamanho das empresas como o critério para
identificar a inovação nas empresas. Todavia, ele embasa este critério apenas a
partir de uma visão empírica, o que levou outros autores a proporem outros meios de
classificar inovação.
Abernathy e Utterback (1978), separam inovação em incremental e radical a
partir da relação de competividade entre o produto inovador e os produtos
concorrentes; ou como Henderson e Clark (1990), que usam o nível de mudanças
nos componentes do produto e o conhecimento da arquitetura do produto para
estabelecer 4 categorias (modular, incremental, arquitetural e radical). Outros
autores, como Teece (1986) e Porter (1985), propõe modos diferentes de classificar
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inovação, não há um consenso sobre isto, cada pesquisador sugere um modo a
partir da abordagem de inovação.
Ao longo deste trabalho, utiliza-se a tipologia proposta por Garcia e Calantone
(2002). Os autores utilizam dois conceitos para sua tipologia: perspectiva da
inovação e foco da inovação.
A perspectiva da inovação pode ser macro (a inovação afeta todo o mercado
ou indústria associados) ou micro (a inovação afeta apenas a própria empresa
inovando ou seus consumidores).
Já o foco da inovação pode ser a tecnologia, relacionado à ciência ou
engenharia, ou o marketing, relacionado ao mercado. Com estes 2 conceitos, a
inovação é classificada em:
- Inovação radical: provoca descontinuidades em tecnologia e em marketing,
nas perspectivas macro e micro;
- Inovação incremental:

provoca descontinuidades em tecnologia ou em

marketing, mas não em ambos, e apenas na perspectiva micro;
- Inovação realmente nova: contém as inovações entre estes extremos,
radical e incremental.
2.1.2 Ciclo de vida de um produto de software inovador
A primeira etapa na inovação é a elaboração da ideia do que virá a ser
implementado. Esta primeira etapa, que compreende o desenvolvimento e a seleção
das ideias é apresentada na literatura como frente confusa (fuzzy front-end) devido
às características de indefinição do contexto sendo analisado (HÜSIG; KOHN;
POSKELA, 2000).
Cooper (1998) relata que grande parte das falhas de um produto são
decorrentes de falhas nesta etapa e propõe um processo para inovação dividido em
7 etapas: ideação; avaliação preliminar; conceito; desenvolvimento; testes; avaliação
final; e lançamento. O processo ressalta a importância das 3 primeiras etapas, onde
a ideia é elaborada e refinada e as características do produto são definidas.
Nota-se no trabalho de Cooper (1998) que um produto inovador passa por
diversas etapas e o sucesso deste tem que ser visto como o resultado desta cadeia
de atividades. Muito antes da decisão de fabricar um produto, é necessário garantir a
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efetividade do que levou à construção, segundo Khurana e Rosenthal (1998). Seu
processo começa com a identificação de oportunidades, onde as ideias são geradas
e avaliadas; conceitua-se o produto; planeja-se o projeto. Neste ponto, decide-se
fabricar ou não o produto. A fase seguinte é a execução do projeto que contempla o
necessário para a construção e disponibilização do mercado.
Koen et al (2001) apresentam um processo de inovação separado em 3
etapas: frente de inovação; desenvolvimento de novos produtos e processos; e
comercialização. Os autores também se concentram na primeira etapa, cujo
propósito é a geração das ideias.
O trabalho de Griffiths-Hemans e Grover (2006) propõe 3 etapas: criação da
ideia; comprometimento da ideia; e concretização da ideia. Este processo concentrase nas frente confusa e não descreve as etapas de construção do produto.
Tanto no processo de Cooper (1998) como nos demais processos, descritos
acima, pode-se notar a importância de 4 grandes atividades: a construção da ideia; a
definição de um produto a ser construído; a avaliação junto aos consumidores para
orientar a decisão de construir o produto; e a construção do produto. Isto pode
sumarizado em um ciclo de inovação onde o produto passa por 4 estados (fig. 4):
1. Potencial: uma vez que um contexto de inovação é definido, o produto
existe como uma possibilidade. Estas possibilidades são exploradas
por um processo de geração de ideias, as quais são avaliadas e
selecionadas;
2. Ideia: As características do produto estão definidas por um processo de
concretização das ideias;
3. Quase-Produto: Um protótipo do produto que contenha informação
suficiente para ser validado no contexto onde as ideias foram geradas;
4. Produto: A versão final do produto que pode ser entregue ao mercado
para o qual se destina.
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Figura 4: Ciclo de Vida de um produto inovador.

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Cooper (1998).

No contexto de um produto de software, o estado “Produto” pode ser
representado a partir do ciclo de desenvolvimento de software descrito na ISO/IEC
12207 (2008) (fig. 5).

Figura 5: Ciclo de Vida de um Produto de Software Inovador.

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em ISO/IEC 12207 (2008), Lattanze (2008) e Cooper
(1998).

As transformações entre estados são efetuadas por estas atividades:
1. Geração de ideias: a partir da investigação e análise do contexto no
qual se insere o produto inovador, as ideias são geradas e
selecionadas;
2. Concretização

de

ideias:

Com

a(s)

ideia(s)

selecionadas,

as

características do produto são definidas;
3. Prototipação: Uma versão do produto é construída. Nesta atividade,
não é construída a versão final, o objetivo é produzir o que pode ser
validado junto aos consumidores que a inovação pretende atingir. Dito
de outro modo, esta atividade insere o protótipo no contexto para
avaliação;
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4. Integração: A ideia de software é transformada nas abstrações
representadas na arquitetura do software;
5. Análise: Os requisitos de sistema e de software são determinados a
partir da arquitetura de software definida;
6. Construção: o produto de software é desenvolvido para atender os
requisitos estabelecidos;
7. Validação: o produto de software é validado e verificado;
8. Instalação: o produto construído é disponibilizado para uso.
2.2 Design Thinking
2.2.1 Conceitos gerais
Design Thinking pode ser descrito a partir de 4 ideias principais: design é uma
atividade que pode ser desempenhada não somente por designers; design presta-se
à resolução de problemas em geral, inclusive os nebulosos; design deve ser feito a
partir da perspectiva dos usuários; e aplica lógica abdutiva para conduzir a solução
(BROWN, 2009; MARTIN, 2009; BUCHANAN, 1992; SIMON, 1996; DORST, 2010).
Na aplicação destas ideias, Design Thinking é representado em um desenho
de um diamante duplo, como ciclos de pensamento divergentes e convergentes (fig.
6).
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Figura 6: Design Thinking no ciclo do produto inovador.

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Brown (2009).

O ciclo divergente possibilita a criação de alternativas para um problema de
design a partir de várias perspectivas e o ciclo convergente enfatiza a melhor opção
para o problema, sem margem para ambiguidade (GUILFORD, 1950, 1967). No ciclo
do produto inovador, o Design Thinking alcança os estados de Potencial, Ideia e
Quase-Produto.
2.2.2 Etapas
Há várias propostas de aplicação da técnica de Design Thinking, como o
toolkit da IDEO (2015), Baeck e Gremmet (2011) e D-School (2009). Cada uma das
propostas difere nas etapas, porém todas elas seguem os propósitos gerais
sugeridos por Brown (2009), referente a ciclos de pensamento divergente e
convergente. Esta pesquisa utiliza a proposta da D-School de Stanford – bootcamp
bootleg (2009) devido ao extenso material disponível e à constante atualização
deste material.
O bootcamp bootleg está dividido em 5 etapas, chamados de modos (fig. 7)
que se relacionam com as etapas de pensamento convergente e divergente. O
modo de Empatia relacionam-se à etapa de pensamento divergente e destina-se a
entender o contexto onde o produto será usado em adição aos problemas, desafios
e necessidades dos usuários; o modo de Definição relaciona-se à etapa de
pensamento convergente e seleciona o foco do produto; o modo de ideação é uma
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etapa de pensamento divergente e sua finalidade é produzir alternativas para o foco
do produto; por fim, as fases de prototipação e avaliação selecionam a melhor
alternativa dentre elas e produzem um artefato que permita validar a escolha junto
aos usuários.
Os protótipos classificam-se em alta e baixa fidelidade, de acordo com o nível
de detalhes que o protótipo possui.
Figura 7: Bootcamp bootleg e Design Thinking.

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em D-School (2009).

2.3 Arquitetura de Software
A arquitetura de software é a estrutura ou estruturas do software, que contém
os elementos, as propriedades externas visíveis destes elementos e os
relacionamentos entre eles (BASS, 2007). Tão relevante quanto esta noção de
estrutura, é a noção de que uma arquitetura de software contém o necessário para
satisfazer as necessidades dos interessados no software resultante. Cada um destes
tem um ponto de vista, que representa seu interesse, e uma arquitetura de software
lida com isto a partir de visões (ISO/IEC 42010, 2011). Neste trabalho, usam-se as
visões derivadas dos pontos de vista do RM-ODP para representar o processo da
arquitetura de software.
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2.3.1 Visões
No RM-ODP, cada ponto de vista representa um nível de abstração do
software, concentrada em um propósito ou área de interesse. Há 5 pontos de vista
inter-relacionados, Empresa, Informação, Computação, Engenharia e Tecnologia,
descritos na tabela 1.

Tabela 1: Pontos de vista do RM-ODP.
Ponto de vista

Propósito

Empresa

Contém as políticas de negócio, gerenciamento e papéis, em
relação ao ambiente e ao sistema;

Informação

Modela a informação, abrangendo as fontes de informação, destinos
e os fluxos;

Computação

Trata a decomposição funcional do sistema e como as funções são
distribuídas nele;

Engenharia

Determina os mecanismos e funções para suportar a distribuição,
estabelecendo interfaces;

Tecnologia

Contém os detalhes de componentes de software e hardware para
necessários para suportar as visões de Computação e Engenharia.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da ISO/IEC 10476 (2009).

2.4 Similaridade de processos
As empresas empregam diversos processos de negócio em suas atividades,
que podem ser descritos como uma sequência de atividades em um contexto
específico, com a finalidade de produzir bens e serviços. Como forma de otimização
e padronização, estuda-se como os processos de negócio podem ser alinhados em
termos de correspondência entre seus componentes (CAYOGLU, 2013).
2.4.1 Propósitos de estabelecer similaridades
O termo usado na literatura para a ação de alinhar processos de negócio é
correspondência de modelos de processos. A correspondência de modelos de
processos objetiva 4 propósitos: conformidade, padronização, procura eficiente e
reuso (tabela 2).
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Tabela 2: Propósitos para estabelecer similaridades.
Propósito

Descrição

Conformidade

Determina se os modelos aderem são conformes a um
modelo de referência ou a um modelo arbitrário

Padronização

Determina se os modelos são uniformes (importante
especialmente em casos de fusões e aquisições) ou
auxilia a identificação de variantes de processos que
compartilham o mesmo objetivo

Procura eficiente

Determina algoritmos que auxiliam a busca eficiente em
repositórios de modelos de processos

Reuso

Determina se existem processos de negócio ou
fragmentos de processos com um objetivo determinado

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.4.2 Modos de estabelecer a similaridade
Schoknecht et al (2017) em seu trabalho propõem características que devem
ser observadas para estabelecer a similaridade entre processos.
A primeira característica determina que a similaridade entre os componentes
do processo deve ser quantificada. Para isto, as maneiras possíveis para quantificar
a similaridade são as escalas nominal (baseada na igualdade, em que existe ou não
similaridade), ordinal (baseada em graus de similaridade de características dos
processos de negócio), de intervalos (estabelece um limite mínimo, porém sem um
limite superior) e de proporção (estabelece limites mínimo e máximo).
A segunda característica exposta por Schoknecht et al (2017) determina que
a quantificação da similaridade é estabelecida a partir de dimensões. Estas
dimensões representam como a similaridade pode ser estabelecida. As dimensões
propostas são:
1. Linguagem natural: propõe um estudo sintático e semântico dos processos
ou de seus elementos;
2. Estrutura de grafos: propõe um estudo dos nós e dos fluxos de controle;
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3. Comportamento: propõe o estudo da execução dos processos a partir da
rastreabilidade das atividades executadas;
4. Estimação humana: propõe que a similaridade seja julgada por pessoas, a
partir de suas percepções subjetivas. Aqui sugere-se o uso de experts e
participantes no processo.
Estas dimensões podem ser aplicadas ao modelo de processo como um todo
ou aos elementos que compõe o modelo de processo, separadamente. (ROMERO,
2014)
2.5 Arquiteturas de processo
Borsoi (2008) define uma arquitetura de processo de software como “um
conjunto de visões representadas por modelos de processos”. No contexto de sua
pesquisa, Borsoi define uma arquitetura de processo visando integrar fábricas de
software para desenvolver projetos cooperativos de software. A autora integra os
processos de uma fábrica de software como base para definição de sua arquitetura
de processo, estabelecendo o conceito de objeto-processo.
Esta pesquisa aborda a integração de processos para desenvolvimento
cooperativo de software, porém sob outra ótica. Enquanto em Borsoi, existe a
cooperação entre fábricas de software, aqui temos a cooperação entre áreas da
mesma empresa. Por analogia, esta pesquisa propõe que os processos de Design
Thinking e Arquitetura de Software devem ser integrados e descritos por uma
arquitetura de processo de software, usando o método definido por Borsoi.
2.5.1 Método para criação de uma arquitetura de processo de software
O método de Borsoi (2008) parte da definição do objeto-processo e
estabelece as arquiteturas conceitual e de referência. A arquitetura conceitual define
os meta-modelos dos processos e, com estes, estabelece os objetivos e requisitos
da arquitetura de processo bem como suas visões, seus modelos e seus
componentes (fig. 8).
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Figura 8: Modelo conceitual para estabelecer arquitetura de processo.

Fonte: BORSOI (2008).

A arquitetura de referência parte das definições da arquitetura conceitual e
leva em consideração o contexto, no caso desta pesquisa, ambientes de produção
de software conduzindo produtos de software inovadores. A arquitetura de referência
define modelos-padrão de processos que são comuns neste contexto.
A arquitetura de referência serve como base para a arquitetura operacional,
na qual os modelos padrão são particularizados.
2.5.2 O objeto-processo
Um objeto-processo utiliza uma analogia com a orientação a objetos
computacionais para representar um processo. Nesta analogia, um objeto-processo
contém propriedades e métodos, em que as propriedades são os atributos do
processo e os métodos são as atividades do processo.
Os atributos essenciais do processo, que permitem sua contextualização em
conjunto com as atividades, são: artefatos (o que é feito), atores (quem faz) e
recursos (com que são feitos). (BORSOI, 2008).
2.6 Conclusão
Esta seção apresentou as questões de conhecimento que suportam o artefato
proposto pela pesquisa.
A arquitetura de processo de software proposta será definida a partir do
método de Borsoi (2008), integrando os processos de aplicação da técnica de
Design Thinking, baseado no Bootcamp Bootleg, e o processo de definição da
Arquitetura de Software baseada nos pontos de vista do RM-ODP, a partir das
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similaridades entre os processos. Este artefato destina-se a ambientes de produção
de software conduzindo produtos de software inovadores.

32

3 INTEGRAÇÃO ENTRE DESIGN THINKING E ARQUITETURA DE SOFTWARE

Esta seção apresenta a solução proposta neste trabalho, o artefato que
representa o processo de integração entre Design Thinking e Arquitetura de
Software. Ele descreve o modelo da solução proposta. É usado na construção do
artefato, descrito aqui.
3.1 Modelo da solução
Esta subseção descreve como o artefato de design – a arquitetura de
processo descrevendo a relação entre os processos - é definido nesta pesquisa.
A arquitetura do processo descreve como os elementos dos processos –
atores, atividades, artefatos de conhecimento, recursos tecnológicos – relacionamse.
Esta pesquisa propõe um modo de integração básico, a partir da relação entre
os processos. Neste modo de integração sugere-se um broker entre os processos de
Design Thinking e Arquitetura de Software, análogo ao modo como componentes de
software integram-se usando um broker (fig. 9).

Figura 9: Analogia para um broker de processos.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A figura 10 representa o modelo proposto e representa o processo que será
seguido.
O modo de integração será direcionado pelas similaridades entre os
processos de Design Thinking e de definição da Arquitetura de Software que são
utilizados no ambiente de produção de software. Para estabelecer as similaridades,
todavia, é necessário que a análise seja feita sob o mesmo nível de abstração. La
Rosa et al (2013) reforçam que, ao comparar processos de negócio, é necessário
estabelecer de início que os processos são descritos do mesmo modo. Com isto, os
processos alvo da integração serão definidos utilizando o conceito de objetoprocesso.
Para auxiliar na determinação das similaridades, será construída uma
ontologia do ambiente de produção de software. Os processos de Design Thinking e
Arquitetura de Software têm termos semelhantes, porém com significados diferentes.
Ao relacionar os objetos-processos a esta ontologia do domínio comum, garante-se
que as análises atuam sob termos com mesmo significado.

Figura 10: Modelo da solução.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.2 Os processos do ambiente de produção de software
Esta subseção descreve os processos de aplicação da técnica de Design
Thinking e o processo de definição da arquitetura de software usando os pontos de
vista do RM-ODP.
3.2.1 Introdução
As subseções a seguir descrevem o processo do Design Thinking e da
definição da Arquitetura de Software, que compõe o ambiente de produção de
software.
3.2.2 O objeto-processo de Design Thinking
O Design Thinking não apresenta uma definição formal de seu processo,
apenas descrições informais como as contidas em Brown (2009) e Grosskopf et al
(2016).
O processo será baseado nas etapas sugeridas no bootcamp bootleg (DSCHOOL, 2009) e será descrito pelos elementos de um objeto-processo: atividades,
artefatos, atores e recursos.
O processo inicia-se na etapa de Empatia, onde o contexto e o problema são
estudados. A partir deste entendimento, chega-se à etapa de definição, onde os
problemas passíveis de melhoria são estabelecidos, dando lugar à etapa de
ideação, onde propostas de solução são elencadas. Escolhe-se uma delas, a qual é
objeto da etapa de prototipação, onde é construído um artefato que será validado.
A tabela 3 contém as atividades propostas para o processo de Design
Thinking, representado na figura 11.
Tabela 3: Atividades do processo de Design Thinking.
Atividade

Descrição

Determinar contexto de inovação

O ambiente no qual a inovação atua e no
qual o produto interferirá.

Estabelecer
contexto

estrutura

de

usuários

do Determinar os usuários e a comunidade
que

interagem

relacionamentos.

no

contexto

e

seus
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Entender problemas e desafios

Os contextos de inovação são nebulosos,
com isto, deve-se entender quais são os
problemas e desafios enfrentados pelos
usuários e pela comunidade. Isto é feita
interagindo com os usuários no contexto ou
por meio de pesquisas.

Determinar ações dos usuários

Ao entender os problemas e desafios,
determinam-se quais ações os usuários
executam no contexto da inovação.

Determinar as interações dos usuários

Estabelecidas as ações, estudam-se as
interações, seja entre os próprios usuários
do contexto, seja com usuários externos ao
contexto ou com organizações.

Estabelecer itens de melhoria

Definir quais aspectos do contexto de
inovação podem ser modificados pela
introdução do produto inovador.

Selecionar item de melhoria

Baseado na possibilidade tecnológica, na
vantagem competitiva e na satisfação dos
usuários e da comunidade do contexto,
estabelecer qual aspecto do contexto será
o alvo da solução contida no produto
inovador.

Estabelecer alternativas de solução

Com

o

entendimento

do

contexto

e

estabelecido o item de melhoria, sugeremse possibilidades de inovação.
Selecionar uma solução

Baseado na possibilidade tecnológica, na
vantagem competitiva e na satisfação dos
usuários e da comunidade do contexto,
seleciona-se a solução para a inovação.

Analisar possibilidades de prototipação

Estuda-se qual forma de

prototipação

permita avaliar adequadamente a solução
proposta.
Construir um protótipo

Constrói-se

o

protótipo

a

partir

das

características da solução e do modo
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determinado.

O

protótipo

deve

ser

construído em um nível de fidelidade ao
produto final que permita a validação.
Validar o protótipo junto aos usuários

O protótipo é apresentado aos usuários no
contexto para validação.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 11: Modelo de processo de Design Thinking.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A partir destas atividades, determinam-se os atores (tabela 4), os artefatos
(tabela 5) e os recursos (tabela 6).
Tabela 4: Atores do Design Thinking.
Ator

Descrição

Designer

Condução do processo e facilitação das
atividades

Usuários

Conhecedores do contexto de inovação

Especialistas em interação com usuário

Atividades em conjunto com o designer e
construção do protótipo

Engenheiro de software

Construção de protótipos de alta fidelidade
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 5: Artefatos do Design Thinking.
Artefato

Descrição

Descrição de contexto

Contém as características do contexto de
inovação, onde o produto será usado

Listagem de usuários

Lista os usuários do contexto, com suas
características
listam-se

os

pessoais.
usuários

Usualmente,

arquetípicos

do

contexto
Descrição de problemas e desafios

Relata quais os problemas e desafios que
os usuários enfrentam no contexto

Ciclo de vida dos usuários

Lista quais as atividades os usuários
executam em seu cotidiano no contexto,
especificando também as interações entre
eles

Lista de itens de melhoria

Descreve as possibilidades de melhoria
relacionadas ao ciclo de vida dos usuários,
usando como base os problemas e desafios
determinados

Lista de soluções possíveis

Descreve possibilidade de solução para os
itens de melhoria

Descrição da solução

Descreve as características da solução
selecionada para inovação

Protótipo

Contém uma versão da solução destinada à
validação dos usuários

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 6: Recursos do Design Thinking.
Recurso

Descrição

Repositório de documentos

Armazena as entrevistas, fotos, vídeos,
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relatórios produzidos durante as atividades
Infraestrutura

Possibilita o uso de protótipos de alta
fidelidade

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com isto, caracteriza-se o objeto-processo do Design Thinking, composto de
suas atividades, atores, artefatos e recursos.
3.2.3 O objeto-processo de definição da Arquitetura de Software
A processo de definição da arquitetura de software a partir dos pontos de
vista do RM-ODP baseia-se nas atividades e projetos realizados no Laboratório de
Tecnologia de Software da Escola Politécnica da USP e será descrito pelos
elementos de um objeto-processo: atividades, artefatos, atores e recursos.
O processo inicia-se com o entendimento do software a ser construído. A
partir deste entendimento, estabelece-se a estrutura organizacional da empresa e os
processos de negócio. A partir das integrações definidas nos processos de negócio,
estabelece-se os objetos de informação que permitam a interoperabilidade. A
análise da possibilidade de automação leva aos itens de tecnologia e à infraestrutura
necessária ao software.
A tabela 7 contém as atividades propostas para o processo de definição da
arquitetura de software, representado na figura 12.

Tabela 7: Atividades do processo de definição da Arquitetura de Software.
Atividade

Descrição

Interagir com stakeholders para entender o O processo inicia-se a partir de uma
software a ser construído

descrição geral do software e do contexto
no qual ele será executado.

Determinar a estrutura organizacional

Estabelece-se quais são os papéis, áreas
internas, empresas, órgãos externos, áreas
internas da empresa que tenham quaisquer
relacionamentos com o software sendo
construído. A estrutura organizacional deve
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ser classificada hierarquicamente.
Estabelecer processos de negócio

Determinam-se os processos de negócios
envolvidos no processamento informação
do software

Estabelecer

integrações

na

estrutura Determinam-se como os atores internos e

organizacional

externos

interagem

nos

processos

de

negócio e as interações entre os processos
Estabelecer regras de negócio

Determinam-se as políticas, controles e
restrições associados aos processos de
negócio

Estabelecer

objetos

de

informação Listam-se

consumidos ou produzidos nos processos

os

artefatos

características,

bem

e

suas

como

suas

dependências
Estabelecer serviços para automação dos Determinam-se quais processos podem ser
processos de negócio

automatizados

e

quais

os

serviços

necessários para isto
Estabelecer

a

infraestrutura

necessária Determinam-se a infraestrutura, incluindo

para a construção dos serviços

componentes, relacionamentos e topologia.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A partir destas atividades, determinam-se os atores (tabela 8), os artefatos
(tabela 9) e recursos (tabela 10).
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Figura 12: O modelo de processo de definição da Arquitetura de Software.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 8: Atores da definição da Arquitetura de Software.
Ator

Descrição

Arquiteto de Software

Determina os elementos que comporão o
software,

suas

características

e

seus

relacionamentos
Stakeholders

Conhecedores dos objetivos que o software
deve satisfazer

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 9: Artefatos da definição da Arquitetura de Software.
Artefato

Descrição

Estrutura organizacional

Lista os atores relacionados ao software e à
organização e a estrutura hierárquica

Modelos de processos de negócio

Representação

dos

processos

da

organização
Artefatos de informação

Informação que é consumida ou produzida
nas atividades dos processos de negócio

Catálogo de serviços

Descrição

dos

serviços,

contendo

os

artefatos de informação relacionados, as
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características

dos

serviços

e

seus

propósitos
Descrição da Infraestrutura

Contém a caracterização dos componentes
de

tecnologia

necessários

para

a

operacionalização dos serviços
Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 10: Recursos da definição da Arquitetura de Software.
Recursos

Descrição

Repositório de documentos

Armazena

os

diagramas,

modelos

e

documentos que definem a arquitetura de
software
Fonte: Elaborado pelo autor.

Com isto, caracteriza-se o objeto-processo da definição da Arquitetura de
Software, composto de suas atividades, atores, artefatos e recursos.
3.3 Bases para Similaridades
No ciclo de vida de um produto de software inovador, os processos descritos
nas seções anteriores são executados sequencialmente e têm propósitos diversos.
O processo de Design Thinking vê o produto de software inovador como uma
ideia; o processo de definição da Arquitetura de Software vê o produto de software
inovador como a estrutura dos elementos de software que o comporão. Ainda que
suas perspectivas sejam diferentes, o alvo de ambos os processos é o produto de
software inovador.
Como os processos são executados sequencialmente, o resultado obtido no
processo de Design Thinking é utilizado no processo de definição da Arquitetura de
Software. Porém, como o propósito do Design Thinking é obter uma ideia do produto
o resultado do seu processo não contém uma ideia do software a ser construído.
É necessário que o conhecimento produzido durante a execução do processo
do Design Thinking seja transformado em conhecimento específico de software,
como discutido nos trabalhos de Lindberg et al (2012) e Beyhl, Berg e Giese (2015).
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Especificamente, este conhecimento guarda semelhanças com a etapa de
definição da Arquitetura de Software, no ciclo de desenvolvimento de software. A
arquitetura de software é a disciplina que lida com as abstrações do software, e as
descreve. O Design Thinking lida com a abstração do produto, sob a perspectiva de
ideia, e as descreve. Há uma relação entre as abstrações, descritas pela relação
entre os dois processos subjacentes e que indica a possibilidade de colaboração
entre os processos (fig. 13).
Sob estas considerações, os processos de Design Thinking e de definição da
Arquitetura de Software são vistos como variantes do processo de construção do
produto inovador e suas similaridades devem ser analisadas com o propósito de
padronização, como uma forma de identificar estas variações e permitir a
colaboração entre os processos.

Figura 13: Relacionamento Arquitetura de Software X Design Thinking.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para as similaridades, será usada a definição dos processos feita a partir dos
objetos-processos. A similaridade será estabelecida nos elementos que constituem o
objeto-processo: atividades, recursos, papéis e artefatos. Como o objetivo final é a
integração entre os processos, é suficiente determinar se há ou não similaridade
entre os elementos, o que sugere que a similaridade seja quantificada
nominalmente.
Nas dimensões para estabelecer as similaridades, serão usadas as
descrições dos elementos dos objetos-processos. A técnica que se adequa ao
estudo de textos é a linguagem natural, que será utilizada neste trabalho.
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Contudo, os processos listados neste trabalho têm ontologias diversas, tratam
do produto de software inovador sob diferentes perspectivas. Isto leva à constatação
de que as palavras contidas nas descrições podem ser as mesmas, porém com
significados diversos. Sob esta ótica, as medições de distância entre palavras não se
aplicam aos processos de Design Thinking e de definição da Arquitetura de
Software.
A técnica adequada para estabelecer similaridades entre processos com
estas

características

é

a

similaridade

semântica.

Ela

permite

identificar

relacionamentos entre elementos de processo a partir de suas correspondências
com uma ontologia de um domínio comum e a partir do contexto do elemento
(EHRIG; KOSCHMIDER; OBERWEIS, 2007).
Em resumo, as similaridades serão estabelecidas com o propósito de
padronização, quantificadas em uma escala nominal, usando técnicas de
similaridade semântica, descritas na subseção seguinte.
3.3.1 O método para determinar a similaridade
A similaridade por semântica parte da premissa de que os processos a serem
analisados se baseiam na mesma ontologia (BROCKMANS et al, 2006; SONNTAG
et al, 2016). Dito de outro modo, textos idênticos devem ter o mesmo significado.
Os objetos-processos de Design Thinking e de definição da Arquitetura de
Software são descritos com termos específicos de seus domínios de conhecimento.
Para estabelecer as similaridades, é necessário que haja uma ontologia comum à
qual ambos possam referir-se. A similaridade é determinada pela correspondência
dos termos dos objetos-processo com os termos correspondentes da ontologia
comum.
Uma vez estabelecida a correspondência, é necessário um critério para
determinar se os elementos são similares ou não na escala nominal proposta para
quantificar a similaridade. Não há um critério universal estabelecido, este deve ser
determinado a partir das características do contexto onde os processos estão
inseridos (ROMERO, 2014). Para este trabalho, a escala proposta determina que
dois elementos são considerados similares se compartilham ao menos um conceito
da ontologia comum.
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Sumarizando o método para determinar as similaridades:
1. Estabelecer uma ontologia comum;
2. Definir conceitos relacionados aos elementos dos objetos-processos;
3. Determinar as similaridades.
3.3.2 Ontologia base para a similaridade
Uma ontologia minimamente contém uma lista de termos e uma especificação
do significado dos termos. Os termos e a especificação permitem diversos graus de
formalidade, indo do mais informal – expressos em linguagem natural, unicamente –
até o estritamente formal – expressos a partir de modelos formais semânticos, com
provas e teoremas para os termos.
Devido ao tamanho da amostra sobre a qual analisou-se as similaridades,
este trabalho não utilizará automação para estabelecer as similaridades entre os
elementos, foram feitas manualmente pelo pesquisador. Com isto, os termos serão
especificados apenas usando linguagem natural.
Para definir esta ontologia, seguiu-se o método estabelecido por Uschold e
Gruninger (1996), composto por 2 etapas:
1. Determinar o escopo e propósito: O domínio que será representado por
esta ontologia é o ciclo do produto inovador no qual os processos de
Design Thinking e de definição da arquitetura de software estão inseridos
e que gera um produto de software inovador. Neste ciclo, descreve-se até
o estado de Arquitetura de Software (fig. 4);
2. Identificar os conceitos básicos e o relacionamento entre eles: os
conceitos dos estados Potencial, Ideia, Quase-Produto e Arquitetura de
Software foram identificados a partir dos trabalhos de Brown (2009),
Carlgren (2013), a ISO 42010 (2011) e Bass (2007). A seguir estão as
contribuições destes trabalhos:
a. As etapas do Design Thinking descritas em Brown (2009)
estabelecem como a ideia de um produto inovador é construída e
quais as entradas de cada etapa. Este trabalho fornece os
conceitos relacionados ao produto de software inovador;
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b. Carlgren discute como Design Thinking é usado para inovação e
fornece as bases para contextualizá-lo no ciclo de um produto
inovador, dentro das organizações. A pesquisa da autora relaciona
o conceito do Design Thinking com o contexto de inovação
representado em Brown (2009);
c. Bass (2007) conceitua Arquitetura de Software e seus elementos,
enquanto a ISO 42010 (2011) relaciona a Arquitetura de Software
com o contexto organizacional.
Para visualizar os termos e o relacionamento, construiu-se uma rede
semântica (BRACHMAN, 1977) (fig. 14).
3.3.2.1 Conceitos
A partir da aplicação do método de Uschold e Gruninger (1996) para a
definição de uma ontologia, os conceitos que descrevem o ciclo de um produto
inovador, representados na figura 14, são:
1. Produto de software inovador: artefato inovador cujas funções principais são
baseadas em software;
2. Contexto: ambiente no qual o produto de software inovador atua;
3. Arquitetura de software: artefato que descreve os componentes do software,
suas propriedades e os relacionamentos entre os componentes;
4. Usuário: indivíduos, times ou organizações que usam o produto de software
inovador;
5. Stakeholder: indivíduos, times ou organizações que tenham interesse no
produto de software;
6. Necessidade: algo para o qual os usuários necessitam de uma resolução;
7. Objetivo: algo de relevância para o stakeholder que possa ser obtido, direta
ou indiretamente, através do produto de software inovador;
8. Elemento de software: parte do produto de software necessária para sua
execução;
9. Propriedade: características do elemento de software que permita identificá-lo
e que permita determinar sua responsabilidade na arquitetura;
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10. Relacionamento: interações entre os elementos de software.

Figura 14: Rede semântica.

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.3.3 Correspondência dos conceitos com os objeto-processos
A partir das descrições dos elementos dos objetos-processos e da definição
dos conceitos da ontologia, cada item foi relacionado a um ou mais conceitos.
3.3.3.1 Conceitos do objeto-processo de Design Thinking
Tabela 11: Conceitos relacionados às atividades de Design Thinking.
Atividade
Determinar

Conceitos
contexto

de Contexto

inovação
Estabelecer

Justificativa
Estabelece

onde

o

produto será usado
estrutura

usuários do contexto

de Usuário, Stakeholder

Estabelece quem está
inserido no ambiente
de estudo de inovação
e

que

beneficiar-se

poderia
caso

houvesse um produto
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Entender

problemas

e Necessidade, Objetivo

Determina cenários em

desafios

que

os

usuários

percebem

haver

necessidade

de

atuação e em que um
produto potencialmente
auxiliaria
Determinar

ações

dos Necessidade,

usuários

Elemento

Objetivo, Determina quais ações
de

Software, são

Propriedade, Relacionamento

executadas

nos

cenários. Em adição,
identifica

ações

que

potencialmente podem
ser

executadas

auxiliadas

ou

por

um

como

os

software
Determinar as interações dos Necessidade,
usuários

Elemento

Objetivo, Determina
de

Software, usuários interagem nos

Propriedade, Relacionamento

cenários. Em adição,
identifica
que

interações

potencialmente

podem ser executadas
ou auxiliadas por um
software
Estabelecer itens de melhoria

Necessidade, Objetivo

Determina quais ações
ou interações podem
ser

beneficiadas por

um produto
Selecionar item de melhoria

Necessidade, Objetivo

Determina qual ação
ou interação será a
prioridade do produto

Estabelecer
solução

alternativas

de Necessidade, Objetivo

Estabelece ideias de
produto tal que possa
entregar

a

identificada

melhoria
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Selecionar uma solução

Necessidade, Objetivo, Produto Determina

qual

de Software

será

possibilidade

proposta. Contém uma
ideia do produto de
software

a

ser

construído
Analisar

possibilidades

de Produto de Software

prototipação

Determina
possibilidades

para

construir um protótipo
Construir um protótipo

Produto de Software

Produz um

protótipo

que representa a ideia
de produto
Validar o protótipo junto aos Necessidade, Objetivo, Produto Determina, a partir do
usuários

de Software

protótipo,

se

um

produto construído a
partir da ideia proposta
entrega as melhorias
identificadas
Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 12: Conceitos relacionados aos atores de Design Thinking.
Ator

Conceitos

Designer

Não se aplica

Usuários

Usuário, Stakeholder

Especialistas em interação com usuário

Não se aplica

Engenheiro de software

Não se aplica

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 13: Conceitos relacionados aos artefatos de Design Thinking.
Artefato

Conceitos

Descrição de contexto

Contexto
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Listagem de usuários

Usuário, Stakeholder

Descrição de problemas e desafios

Necessidade

Ciclo de vida dos usuários

Necessidade, Objetivo

Lista de itens de melhoria

Necessidade, Objetivo

Lista de soluções possíveis

Objetivo

Descrição da solução

Objetivo, Produto de Software

Protótipo

Produto de Software

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 14: Conceitos relacionados aos recursos de Design Thinking.
Recurso

Conceitos

Repositório de documentos

Produto

de

Software,

Arquitetura

de

de

Software,

Arquitetura

de

Software
Infraestrutura

Produto
Software

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.3.3.2 Conceitos do objeto-processo da definição da Arquitetura de Software

Tabela 15: Conceitos relacionados às atividades da definição da Arquitetura de Software.
Atividade
Interagir

com

Conceitos

Justificativa

stakeholders Contexto,

Necessidade, Estabelece
de

onde

o

para entender o software a ser Objetivo

produto

software

construído

será usado e qual seu
propósito

Determinar
organizacional

a

estrutura Usuário, Stakeholder

Estabelece

quem

usará o produto de
software

diretamente,

quem será beneficiado
direta ou indiretamente
e qual a hierarquia
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destes

dentro

da

organização
Estabelecer

processos

de Necessidade,

negócio

Elemento

Objetivo, Determina
de

quais

as

Software, atividades de negócio

Propriedade, Relacionamento

requeridas

pelos

stakeholders,

que

serão executadas pelo
produto.
Permite

identificar

elementos que devem
estar

presentes

no

produto, assim como
permite identificar suas
características

e

interações.
Estabelecer

integrações

na Necessidade,

estrutura organizacional

Elemento

Objetivo, Determina
de

interações

Software, entre os processos e

Propriedade, Relacionamento

entre os processos e
os

integrantes

da

estrutura
organizacional.
Permite

identificar

elementos que devem
estar

presentes

no

produto, assim como
permite identificar suas
características

e

interações.
Estabelecer regras de negócio

Elemento

de

Software, Determina

Propriedade, Relacionamento

nos

restrições

processos

de

negócio.
Permite

identificar

elementos que devem
estar

presentes

no

produto, assim como
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permite identificar suas
características

e

interações.
Estabelecer

objetos

informação

consumidos

produzidos nos processos

de Necessidade,
ou Elemento

Objetivo, Determina
de

itens

de

Software, conhecimento

Propriedade, Relacionamento

relacionados

aos

processos de negócio.
Permite

identificar

elementos que devem
estar

presentes

no

produto, assim como
permite identificar suas
características

e

interações.
Estabelecer

serviços

para Elemento

de

Software, Estabelece como os

automação dos processos de Propriedade, Relacionamento

processos de negócio

negócio

podem

ser

automatizados.
Permite

identificar

elementos que devem
estar

presentes

no

produto, assim como
permite identificar suas
características

e

interações.
Estabelecer a infraestrutura Elemento

de

Software, Estabelece os itens de

necessária para a construção Propriedade, Relacionamento

tecnologia necessários

dos serviços

para a execução dos
serviços.
Permite

identificar

elementos que devem
estar

presentes

no

produto, assim como
permite identificar suas
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características

e

interações.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 16: Conceitos relacionados aos atores da definição da Arquitetura de Software.
Ator

Conceitos

Arquiteto de Software

Não se aplica

Stakeholders

Usuário, Stakeholder

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 17: Conceitos relacionados aos artefatos da definição da Arquitetura de Software.
Artefato

Conceitos

Estrutura organizacional

Usuário, Stakeholder

Modelos de processos de negócio

Necessidade, Objetivo

Artefatos de informação

Necessidade, Objetivo

Catálogo de serviços

Elemento

de

Software,

Propriedade,

Relacionamento
Descrição da Infraestrutura

Elemento de Software

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 18: Conceitos relacionados aos recursos da definição da Arquitetura de Software.
Recursos

Conceitos

Repositório de documentos

Produto

de

Software,

Arquitetura

de

Software
Fonte: Elaborado pelo autor.

3.4 Similaridades semânticas
A partir do critério estabelecido, estas são as similaridades encontradas entre
os objetos-processo, separados por subitem do objeto-processo (atividade, ator,
artefato e recurso).
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3.4.1 Atividade

Tabela 19: Similaridades entre atividades.
Conceito

Design Thinking

Contexto

Determinar

Arquitetura de Software

contexto

de -Interagir com stakeholders

inovação

para entender o software a
ser construído

Necessidade

-Entender

problemas

e -Interagir com stakeholders

desafios

para entender o software a

-Determinar as ações dos
usuários

-Estabelecer processos de

-Determinar as interações
dos usuários
-Estabelecer

ser construído

negócio
-Estabelecer integrações na

itens

de

melhoria

estrutura organizacional
- Estabelecer objetos de

-Selecionar item de melhoria
- Estabelecer alternativas de

informação consumidos ou
produzidos no processo

solução
- Selecionar uma solução
-Validar o protótipo junto
aos usuários
Objetivo

-

Entender

problemas

e -Interagir com stakeholders

desafios

para entender o software a

-Determinar as ações dos
usuários

-Estabelecer processos de

-Determinar as interações
dos usuários
-Estabelecer

ser construído

negócio
-Estabelecer integrações na

itens

de

melhoria
-Selecionar item de melhoria
- Estabelecer alternativas de

estrutura organizacional
- Estabelecer objetos de
informação consumidos ou
produzidos no processo
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solução
- Selecionar uma solução
-Validar o protótipo junto
aos usuários
Usuário

- Estabelecer estrutura de - Determinar a estrutura
usuários do contexto

Stakeholder

- Estabelecer estrutura de - Determinar a estrutura
usuários do contexto

Elemento de software

organizacional

organizacional

-Determinar as ações dos -Estabelecer processos de
usuários

negócio

-Determinar as interações -Estabelecer integrações na
dos usuários

estrutura organizacional
-Estabelecer

regras

de

negócio
- Estabelecer objetos de
informação consumidos ou
produzidos no processo
- Estabelecer objetos de
informação consumidos ou
produzidos no processo
-Estabelecer serviços para
automação dos processos
de negócio
-

Estabelecer

infraestrutura
para

a

a

necessária

construção

dos

serviços
Propriedade

-Determinar as ações dos -Estabelecer processos de
usuários

negócio

-Determinar as interações -Estabelecer integrações na
dos usuários

estrutura organizacional
-Estabelecer

regras

de
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negócio
- Estabelecer objetos de
informação consumidos ou
produzidos no processo
-Estabelecer serviços para
automação dos processos
de negócio
-

Estabelecer

infraestrutura
para

a

a

necessária

construção

dos

serviços
Relacionamento

-Determinar

ações

usuários

dos -Estabelecer processos de
negócio
-Estabelecer integrações na
estrutura organizacional
-Estabelecer

regras

de

negócio
- Estabelecer objetos de
informação consumidos ou
produzidos no processo
-Estabelecer serviços para
automação dos processos
de negócio
-

Estabelecer

infraestrutura
para

a

a

necessária

construção

serviços
Fonte: Elaborado pelo autor.

3.4.2 Ator
Tabela 20: Similaridades entre atores.
Conceito

Design Thinking

Arquitetura de Software

Usuário

Usuários

Stakeholders

dos
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Stakeholder

Usuários

Stakeholders

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.4.3 Artefato
Tabela 21: Similaridades entre artefatos.
Conceito

Design Thinking

Arquitetura de Software

Usuário

-Listagem de usuários

-Estrutura organizacional

Stakeholder

-Listagem de usuários

-Estrutura organizacional

Necessidade

-Descrição de problemas e -Modelos de processos de
desafios

negócio

-Ciclo de vida dos usuários

-Artefatos de informação

-Lista de itens de melhoria
Objetivo

-Ciclo de vida dos usuários
-Lista de itens de melhoria
-Lista de soluções possíveis

-Modelos de processos de
negócio
-Artefatos de informação

-Descrição da solução
Fonte: Elaborado pelo autor.

3.4.4 Recurso

Tabela 22: Similaridades entre recursos.
Conceito

Design Thinking

Arquitetura de software

Produto de software

-Repositório de documentos

-Repositório de documentos

-Infraestrutura
Arquitetura de software

-Repositório de documentos
-Infraestrutura

Fonte: Elaborado pelo autor.

-Repositório de documentos
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3.5 Modo de Integração Básico
Esta subseção inicia discutindo o propósito da integração entre os processos.
Segue com a estruturação do broker e como os elementos dos objetos-processo
integram-se a partir das similaridades estabelecidas.
3.5.1 Introdução
A integração entre os processos de Design Thinking e de definição da
Arquitetura de Software têm como objetivo principal auxiliar a colaboração entre as
áreas de Engenharia de Software e de inovação, representadas nestes processos.
Esta seção sugere um modo de integração básico que permita utilizar a
relação entre os processos estabelecidas a partir das similaridades.
3.5.2 O Broker de processos
Um broker é o artefato que possibilitará a integração entre os processos de
Design Thinking e de definição da Arquitetura de Software, mediando e facilitando a
comunicação entre eles. Ele será descrito por um objeto-processo (fig. 15).

Figura 15: Integração entre os processos.

Objeto-processo
Arquitetura de
Software

Objeto-processo
Design Thinking

Objeto-processo
Broker
Fonte: Elaborado pelo autor.

Um broker necessita que sejam definidos as interfaces e os protocolos para
que os objetos-processos se comuniquem. Este trabalho utiliza o protocolo definido
por Borsoi (2008), o qual contém os agentes de origem (AO) e destino (AD) que
interagem, a ação a ser executada (AC), o objeto da ação (OA) e complementos do
objeto (CO). Esquematicamente:
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Protocolo: AC (AO; AD; OA; CO)

A integração proposta visa a usar o conhecimento produzido pelo processo de
Design Thinking na definição da Arquitetura de Software. O processo de definição da
Arquitetura de Software é baseado nos pontos de vista do RM-ODP, levando à
conclusão que os cenários de integração são as definições das visões arquiteturais
do RM-ODP (tabela 23). Os cenários de integração estabelecem as interfaces do
broker, onde as trocas de mensagem ocorrem (fig. 16).

Tabela 23: Cenários de integração.
Cenários de integração
Definição da Visão Empresa da Arquitetura de Software
Definição da Visão Informação da Arquitetura de Software
Definição da Visão Computação da Arquitetura de Software
Definição da Visão Engenharia da Arquitetura de Software
Definição da Visão Tecnologia da Arquitetura de Software
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 16: Modelo do processo de integração.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para cada cenário de integração, as similaridades são utilizadas para determinar
qual a interação com o broker. Usa-se o método a seguir para descrever as
interações entre os objetos-processo:
1. Em cada cenário de integração, determinam-se as atividades do objetoprocesso de definição da Arquitetura de Software;
2. Para cada atividade encontrada, encontram-se quais os artefatos da
Arquitetura de Software relacionados às atividades;
3. Determinam-se as atividades que têm similaridade com as atividades do
passo 1;
4. Determinam-se os artefatos do objeto-processo de Design Thinking que têm
similaridade com os artefatos do passo 2;
5. O objeto-processo de definição da Arquitetura de Software envia uma
mensagem ao broker, utilizando o protocolo determinado, requisitando os
artefatos determinados e com o objetivo relacionado à execução das
atividades do passo 1;
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6. Executa-se uma ação de transformação em que os artefatos recuperados são
insumos para gerar um novo artefato. Nesta ação, atuam o Arquiteto de
Software e o Designer;
7. Este novo artefato é retornado pelo broker, para que usado na execução das
atividades do objeto-processo de definição da Arquitetura de Software,
determinadas no passo 1.

Como um exemplo do método acima, toma-se a atividade “Estabelecer estrutura
de usuários do contexto”, contida no cenário de ‘Definição da Visão Empresa da
Arquitetura de Software’:
1. A atividade “Estabelecer estrutura de usuários do contexto” relaciona-se com
o artefato “Estrutura Organizacional”;
2. A atividade “Estabelecer estrutura de usuários do contexto” tem similaridade
com a atividade “Estabelecer estrutura de usuários do contexto” do objetoprocesso Design Thinking, estabelecida a partir do conceito “Usuário”;
3. O artefato “Estrutura Organizacional” tem similaridade com o artefato
“Listagem de Usuários” do Design Thinking, estabelecida a partir do conceito
“Usuário”;
4. O objeto-processo de definição da Arquitetura de Software envia a mensagem
ao broker com as informações a seguir no protocolo:
a. Ação: Obter usuários do contexto
b. Agente de origem: Arquitetura de Software
c. Agente de destino: Design Thinking
d. Objeto: Listagem de usuários
e. Complemento: atividade “Estabelecer estrutura de usuários do
contexto”;
5. A atividade “Transformação” é executada no objeto-processo Broker e o
resultado da atividade é usado pelo objeto-processo de definição da
Arquitetura de Software como insumo da atividade “Estabelecer estrutura de
usuários do contexto”.
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3.5.3 Objeto-Processo do Broker
A invocação do broker é feita pelo objeto-processo de definição da Arquitetura
de Software a partir das atividades que tenham similaridades estabelecidas com os
elementos do objeto-processo de Design Thinking.
A mensagem enviada no formato do protocolo estabelecido indica quais os
artefatos que devem ser recuperados e, como complemento, indica quais atividades
do objeto-processo Design Thinking são similares à atividade de definição da
Arquitetura de Software sendo executada. Este complemento visa a recuperar
informações que tenham sido armazenadas de forma não-estruturada.
Paralelamente à recuperação dos artefatos e informações não-estruturadas, o
designer recebe uma notificação para que ele participe, em conjunto com o Arquiteto
de Software da atividade de ‘Transformação’. Nesta atividade, o Arquiteto de
Software e o Designer discutirão sobre os artefatos de Design Thinking e sobre as
decisões, conversas e necessidades que guiaram a construção do artefato (BEYHL;
BERG; GIESE, 2015). Argumenta-se que os artefatos gerados no objeto-processo
do Design Thinking não contêm todo o conhecimento produzido.
A atividade de ‘Transformação’ toma como base os artefatos e informações
não-estruturadas e extrai, a partir da perspectiva do Arquiteto de Software,
conhecimento relacionado aos elementos arquiteturais do produto de software a ser
construído (fig. 17).
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Figura 17: Modelo do Broker.

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.5.4 A atividade de Transformação no Broker
Esta é a atividade principal no processo de integração e na qual acontece a
complementação dos artefatos da Arquitetura de Software, a qual é o resultado da
harmonização dos processos.
Os participantes desta atividade são o Arquiteto de Software e o designer. O
roteiro para esta atividade é descrito a seguir:
1. O arquiteto determina quais os conceitos relacionados à atividade de
definição da Arquitetura de Software sendo executada, usando a ontologia
comum proposta;
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2. O arquiteto determina quais os elementos do objeto-processo do Design
Thinking correspondem ao(s) conceito(s) levantados no passo 1, usando
as correspondências estabelecidas a partir da ontologia comum;
3. O arquiteto, em colaboração com o designer, interpreta os elementos do
objeto-processo do Design Thinking sob a perspectiva do conceito da
ontologia comum proposta;
4. O arquiteto utiliza o conceito do Design Thinking, transformado no conceito
da ontologia comum, e o reinterpreta sob a perspectiva do conceito da
Arquitetura do Software. A partir desta reinterpretação, ele complementa
os elementos originais do objeto-processo da definição da Arquitetura de
Software.
3.6 Conclusão
Esta seção descreveu a arquitetura do processo de integração. Nele foram
descritos os processos de Design Thinking e de definição da arquitetura de software,
bem como as similaridades entre eles. Por fim, descreveu-se o modelo de
integração, construído a partir das similaridades encontradas.
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4 EXPERIMENTO
Esta seção apresenta o plano de experimentação da solução proposta, para
investigar o uso da arquitetura de processo de integração proposta na seção 3, que
tem como objetivo observar a relação entre Design Thinking e Arquitetura de
Software.
4.1 Método do experimento
O Design Science Research (WIERINGA, 2014), usado como método de
pesquisa neste trabalho, propõe responder perguntas de conhecimento, contribuindo
para a expansão da base de conhecimento, e a resolver problemas em um contexto
social através da criação de um artefato. O método requer uma experimentação
baseada em métodos de pesquisa qualitativa e quantitativas.
O artefato proposto, o modo de integração básico, deve ser validado no
ambiente no qual ele destina-se a tratar o problema estudado.
Esta pesquisa pretende validar o artefato em uma disciplina ministrada na
Universidade de São Paulo. Nesta disciplina, será simulado um ambiente de geração
de propostas inovadoras.
Alunos podem ser utilizados na validação de experimentos da área de
Engenharia de Software. No ambiente controlado da sala de aula, os alunos
representam profissionais da área e os resultados podem ser considerados como
uma aproximação de um ambiente real. Em adição, muitos alunos do curso de MBA
têm histórico profissional na área de software, o que contribui positivamente para os
resultados do experimento. Em um trabalho similar, Höst, Regnell e Wholin (2000)
relatam que não houve diferença significativa na efetividade de estudantes como
objetos de estudo, ao comparar profissionais e estudantes.
Esta pesquisa utilizará um experimento de caso único, dadas as
características do ambiente: o pesquisador fará intervenções no experimento,
assessorando os alunos, e será usada a simulação de um contexto real.
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Figura 18: Processo do experimento.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Basili, Selby e Hutchens (1986).

4.2 Processo do experimento
O experimento de caso único, no contexto desta pesquisa, refere-se a um
experimento em uma área específica de engenharia de software. Para seu
planejamento, usar-se-á o arcabouço de experimentação de Basílio, Selby e
Hutchens (1986), que é composto de 4 fases: Definição, Planejamento, Operação e
Interpretação (fig. 18).
A fase de definição contextualiza o experimento, incluindo os objetivos do
experimento, as questões a serem respondidas pelo experimento e o ambiente
experimental. A fase de planejamento define como o experimento será conduzido e
os artefatos que serão usados pelos participantes. A fase de operação consiste na
aplicação dos artefatos e finaliza na fase de interpretação onde os resultados
obtidos são analisados.
4.2.1 Definição
Esta subseção parte do objetivo do experimento e contextualiza o
experimento.
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4.2.1.1 Objetivo do experimento
Este experimento tem um objetivo de conhecimento (WIERINGA, 2014),
relacionado às questões de conhecimento suscitadas pela pesquisa e listadas na
seção 1 e ao modo como o artefato construído contribui para o esclarecimento
destas questões.
O objetivo deste experimento visa determinar se a relação entre os
processos, estabelecida na seção 3, é viável para a definição da Arquitetura de
Software de um produto inovador e qual a contribuição do Design Thinking nesta
definição.
4.2.1.2 O ambiente do experimento
O experimento de caso único será conduzido em curso de Master in Business
Administration (MBA) em Tecnologia de Software da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo. O MBA em Tecnologia de Software está estruturado em
12 disciplinas ao longo de 24 meses.
O experimento será conduzido durante a disciplina ‘Arquitetura de Software’.
Esta disciplina tem como objetivo apresentar conceitos e ciclo de vida de arquitetura
de software e a arquitetura de sistemas distribuídos. Os alunos devem entregar, no
fim da disciplina, uma monografia e um projeto de uma arquitetura de software
inovadora na área de Tecnologia da Informação. Não se objetiva que o produto seja
construído, mas é necessário que o projeto contenha um protótipo do produto bem
como a Arquitetura de Software definida a partir dos pontos de vista do RM-ODP.
Esta disciplina situa-se na última etapa do curso e os alunos não atendem
previamente disciplinas específicas que contenham Design Thinking como parte de
suas ementas.
4.2.1.3 Abrangência do experimento
Nesta pesquisa, o objeto de estudo é a execução de uma instância do modo
de integração básico proposto na seção 3 deste trabalho, durante a disciplina do
MBA.
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A abrangência deste experimento corresponde às Arquiteturas de Software
geradas pelos alunos a partir da execução das atividades do processo integrado e
aos artefatos produzidos pelas atividades.
4.2.1.4 Variáveis do experimento
A variável independente usada aqui são os roteiros utilizados pelos alunos. As
variáveis dependentes são qualitativas e são a viabilidade do processo de
integração para a definição da Arquitetura de Software, no sentido da sua
aplicabilidade, e a relevância de Design Thinking para a definição da Arquitetura de
Software.
4.2.1.5 Validação do experimento
Formularam-se as seguintes questões de efeito para este experimento, no
intuito de avaliar os efeitos causados pela introdução do artefato no contexto
simulado: os roteiros foram seguidos conforme exposto nas aulas? qual a dificuldade
em segui-los? Os artefatos do Design Thinking foram utilizados na definição da
Arquitetura de Software?
Formularam-se as seguintes questões de satisfação dos requisitos para este
experimento, no intuito de avaliar se o artefato cumpriu os objetivos pretendidos:
qual a relevância dos artefatos do Design Thinking? a Arquitetura de Software dos
produtos de software inovadores relaciona-se com a ideia de produto formulada no
Design Thinking?
Para responder a estas questões, foram usadas 3 fontes:
1. As observações do pesquisador durante o acompanhamento das
atividades;
2. Os artefatos produzidos pelos alunos e armazenados no repositório de
documentos disponibilizado pela Escola Politécnica da Universidade de
São Paulo;
3. Um questionário respondido pelos alunos.
Note-se que este projeto de pesquisa não foi submetido à avaliação do
Comitê de Ética, sob a mesma linha de argumentação de Musgrove-Chávez (2007).
O experimento não apresenta riscos à saúde dos participantes e há um risco moral
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envolvido, porém, limitado e baixo por tratar-se de um experimento cujo resultado
não envolve as informações pessoais dos alunos, i.e., refere-se a uma oficina
mecânica de reparos de automóveis fictícia.
Ainda assim, a todos os alunos foi solicitada a adesão explícita, respeitando o
princípio da autonomia dos participantes, nos moldes da resolução 196/96, versão
2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS, 2012), por meio de um termo de
consentimento livre e esclarecido.
Para a confecção do questionário, foram considerados os pontos:
- A questão 1 é o termo de consentimento livre e esclarecido (CNS, 2012);
- As questões 3, 4 e 5 foram inspiradas pelas pesquisas de amostragem domiciliar
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
- As questões 8 e 9 usam uma escala de Likert sem uma resposta neutra, uma vez
que seu intuito é estabelecer o grau de conhecimento dos respondentes (LIKERT,
1932);
- As questões 10 a 15 usam uma escala de Likert de 5 pontos para
estabelecer uma gradação da percepção dos alunos (LIKERT, 1932). Dalmoro e
Vieira (2013) estudaram escalas de 3, 5 e 7 pontos e concluíram que a escala de 5
pontos é a mais adequada para este objetivo.
Em adição, as perguntas do questionário relacionam-se com as questões de
efeito e satisfação expostas (tabela 24).
Tabela 24: Propósito das perguntas do questionário submetido aos alunos.
Pergunta do questionário

Propósito

1. Informe sua decisão ou recusa de Termo de consentimento livre e esclarecido
participar nesta pesquisa
2. Qual é o setor de atividade da empresa Entendimento da população da pesquisa
em que você trabalha hoje?
3. Qual o ramo de atividade em que você Entendimento da população da pesquisa
trabalha hoje?
4. Qual o tamanho da empresa em que Entendimento da população da pesquisa
você trabalha hoje?
5. Qual seu papel preponderante na Entendimento da população da pesquisa
empresa?
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6. Qual seu
profissional?

tempo

de

experiência Entendimento da população da pesquisa

7. Antes da disciplina, qual
conhecimento de Design Thinking?

seu Questões de efeito da pesquisa

8. Antes da disciplina, qual seu
conhecimento de Arquitetura de Software
9. Como você avalia o nível de
complexidade do método de definição da
Arquitetura de Software com o auxílio de
Design Thinking?
10. Como você avalia o seu nível de
dificuldade
para
a
realização
das
atividades?
11. Qual a importância dos artefatos da
fase de empatia para a complementação da
Arquitetura de Software?
12. Qual a importância dos artefatos da
fase de definição para a complementação
da Arquitetura de Software?
13. Qual a importância dos artefatos da
fase de ideação para a complementação da
Arquitetura de Software
14. Qual a importância dos artefatos da
fase
de
prototipação
para
a
complementação
da
Arquitetura
de
Software?
Fonte: Elaborado pelo autor.

Questões de efeito da pesquisa
Questões de efeito da pesquisa; Questões
de satisfação da pesquisa
Questões de efeito da pesquisa
Questões de satisfação da pesquisa
Questões de satisfação da pesquisa
Questões de satisfação da pesquisa
Questões de satisfação da pesquisa

4.2.2 Planejamento
Esta subseção parte das características do ambiente do experimento e
detalha os roteiros utilizados no experimento. Finaliza com a discussão sobre a
coleta dos dados.
4.2.2.1 Panorama geral
A disciplina foi atendida por 21 alunos e 19 deles responderam ao
questionário (Apêndice 1). Um dado relevante para o planejamento era o grau de
conhecimento dos alunos sobre Design Thinking e Arquitetura de Software. Isto
direcionaria o modo como o experimento seria conduzido e o tipo de material que
deveria ser confeccionado para orientar os alunos. Assumiu-se como premissa que
os alunos não detinham conhecimento profundo sobre os temas e isto foi constatado
posteriormente pelas respostas dos questionários. Apenas 11% (2 de 19) tinham
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bom conhecimento sobre Design Thinking e 42% (8 de 19) tinham bom
conhecimento sobre Arquitetura de Software (fig. 19, fig. 20).

Figura 19: Conhecimento dos alunos sobre Design Thinking.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 20: Conhecimento dos alunos sobre Arquitetura de Software.
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Com este cenário, optou-se por construir roteiros detalhando cada etapa das
atividades do processo. O arrazoado dos roteiros foi simular a produção de um
software inovador, desde a sua concepção até a definição da Arquitetura de
Software.
Para isto, os alunos foram separados em grupos. Cada grupo atuou como se
fora uma empresa imbuída da tarefa de construir um produto de software inovador.
Na primeira etapa do experimento, o grupo simularia o departamento responsável
pela concepção do produto (utilizando-se do Design Thinking como técnica) e, após
finda esta etapa, na segunda etapa, o grupo simularia o departamento responsável
pela definição da Arquitetura de Software (utilizando-se dos pontos de vista do RMODP).
Estas atividades foram executadas durante 5 aulas, em 2 delas os alunos
efetuaram as atividades dos roteiros de Design Thinking e nas outras 3 os alunos
efetuaram as atividades de definição da Arquitetura de Software.
Uma restrição aplicada às atividades foi que elas deveriam ser dimensionadas
de modo que os alunos pudessem completa-las durante o período em que
estivessem na sala de aula. Esta restrição foi inserida para garantir o
acompanhamento do pesquisador durante as atividades.
Por último, estabeleceu-se um cenário de inovação para todos os grupos. Os
alunos, durante as disciplinas anteriores do MBA, haviam desempenhado atividades
usando o cenário de uma oficina mecânica. Este cenário fora usado para o
aprendizado de requisitos funcionais e não-funcionais e para o aprendizado de
modelagem de processos de negócio. Com este conhecimento adquirido, o tema de
inovação proposto foi:
“A solicitação de reparos em automóveis, feita para a oficina mecânica”.
4.2.2.2 Roteiros de aplicação da fase de Design Thinking
A primeira etapa na elaboração dos roteiros da fase de Design Thinking foi a
seleção dos métodos dentre os métodos sugeridos pela D-SCHOOL (2009).
Usaram-se como restrições o tempo para a execução das atividades e a
possibilidade de os métodos serem executados na sala de aula.
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Os métodos selecionados para a fase de Empatia foram:
Personas: os alunos devem identificar as principais pessoas no
contexto de inovação e definir suas características.
Jornada do Usuário: os alunos devem descrever as ações e interações
das personas no contexto.
O método selecionado para a fase de Definição foi:
Insights: os insights representam os principais problemas e desafios
identificados pelos alunos, a partir do resultado dos métodos ‘Personas’ e ‘Jornada
do Usuário’.
Os métodos selecionados para a fase de Ideação foram:
Como nós podemos...: Os alunos neste método devem detalhar quais
itens podem ser resolvidos ou aprimorados por um produto que fosse proposto.
Brainstorming: Os alunos devem propor soluções para os insights
levantados e que contribuam para os aspectos relatados pelo método ‘Como nós
podemos ...’
O método selecionado para a fase de Prototipação foi:
Pitch: Os alunos devem detalhar em um texto a ser lido em no máximo
1 minuto, quais as características do produto inovador sugerido.
Para cada um dos métodos foi escrito um roteiro contendo os detalhes de
aplicação do método. Como amostra, a tabela 25 detalha o roteiro do método
‘Brainstorming’.
Tabela 25: Roteiro.
Passo
1

Atividade
O objetivo do brainstorming é selecionar uma ideia de solução. Usem como
inspiração inicial o insight selecionado e as perguntas HMW elaboradas.
Escolham um facilitador dentre os integrantes do grupo. Durante 4 minutos,

2

os outros integrantes do grupo dizem suas ideias de produto para o
facilitador, que as escreve.

3

Designem outro facilitador e repitam o passo 1 até que todos tenham
desempenhado o papel de facilitador
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4

Selecionem de 2 a 5 ideias da lista gerada nos passos 2 e 3

5

Estabeleçam 3 critérios relacionados ao seu item de inovação. Os critérios
devem estar relacionados à viabilidade tecnológica, viabilidade de mercado e
desejo das pessoas.
Discutam cada uma das ideias em relação a estes critérios e pontuem cada
uma das ideias em cada um dos critérios. Usem uma escala de 1 (pior) a 5
(melhor) para determinar o quanto cada ideia adequa-se ao critério.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2.2.3 Roteiros de aplicação da fase de definição da Arquitetura de Software
Os roteiros para definição da Arquitetura de Software são resultados das
pesquisas e projetos realizados no Laboratório de Tecnologia de Software da Escola
Politécnica da USP. Um exemplo de roteiro encontra-se no apêndice 3.
Foram feitos roteiros para cada uma das visões baseadas nos pontos de vista
do RM-ODP:
1. Visão Empresa
2. Visão Informação
3. Visão Computação
4. Visão Infraestrutura
5. Visão Tecnologia
Como amostra, este é o roteiro da Visão Computação:
Roteiro de Execução:
Parte 1: Levantamento dos objetos computação a partir da estrutura Organizacional
e Processos de Negócio
1. Identificar e listar os processos passíveis de automação e os envolvidos (unidades
de negócio e papeis corporativos)
2. Relacionar os processos passíveis de automação entre termos de serviços a
serem oferecidos pela aplicação
3. Classifique os serviços como operacional, gerencial, ou estratégico
4 Descreve cada um dos serviços (objeto computação) conforme a tabela do
documento de engenharia de produto - visão Computação
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4.2.3 Operação
Esta subseção mostra como o experimento foi conduzido. Discute-se a
aplicação dos roteiros e o envolvimento dos alunos.
4.2.3.1 Aplicação dos roteiros
Os alunos foram separados em 4 grupos de 4 pessoas e 1 grupo de 5
pessoas, nomeados neste trabalho de grupos 1 a 5.
A cada início de aula o pesquisador explicava os passos dos roteiros e
respondia as dúvidas dos alunos. As aulas tinham a duração de 3 horas e separouse os primeiros 30 minutos para a explicação dos roteiros. O restante do tempo
destinou-se à aplicação dos roteiros. Os alunos tiveram 5 aulas para a condução do
experimento e o conteúdo das aulas pode ser visto na figura 21.
Figura 21: Aulas durante o experimento.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Durante as atividades dos alunos, o pesquisador transitava entre os grupos,
examinando a evolução do trabalho e respondendo dúvidas.
Os alunos, em seus grupos, a partir dos roteiros expostos nas seções
anteriores, entregaram ao término de cada aula os artefatos produzidos. Foram
construídos modelos de documentos para padronizar o modo como cada grupo faria
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as entregas. Um exemplo de modelo encontra-se no Apêndice 4 e está relacionado
com a entrega do roteiro apresentado no Apêndice 2.
Além destas entregas, os alunos, ao término das 5 aulas, responderam o
questionário do Apêndice 1, descrito na subseção 4.2.1.5 (Validação do
Experimento). O questionário foi disponibilizado online e, para os alunos que não
tinham a disponibilidade de acessá-lo, foi entregue uma versão impressa.
Observou-se que durante a explanação dos roteiros não foram feitas
perguntas sobre o conteúdo destes ou sobre a teoria subjacente. Este tipo de
pergunta apareceu durante as interações do pesquisador com os grupos.
4.2.3.2 Design Thinking
Os alunos não exibiram dificuldades aparentes ao longo da fase de empatia, o
que se explica pelo fato de que eles haviam sido expostos aos métodos desta fase
anteriormente, ainda que sob outra perspectiva, na disciplina de Interação HumanoComputador.
Durante a fase de definição e a fase de ideação, todos os grupos tiveram
dúvida similar: quais os critérios para inovação? Durante a explanação destas fases,
o pesquisador salientou os critérios de Brown (2009) para selecionar um produto
inovador. Um produtor inovador está na intersecção da viabilidade tecnológica, do
desejo das pessoas e do alinhamento estratégico com a organização. Os alunos
mostraram dificuldade em transportar esta ideia para o contexto da oficina mecânica.
Ao escrever o discurso da ideia, na fase de prototipação, os grupos
mostraram dúvidas ao caracterizar a inovação trazida pela ideia de produto
concebida por eles. Notava-se que eles conseguiam descrever, com verbosidade, a
inovação pretendida. Eles, contudo, tiveram dificuldade para resumir em uma frase.
Em relação ao tempo para completar as atividades, todos os grupos foram
eficientes na condução das atividades e conseguiram fazer as entregas no tempo
estipulado.
4.2.3.3 Definição da Arquitetura de Software
Ainda que os alunos tenham declarado um maior entendimento de Arquitetura
de Software, em comparação com Design Thinking, houve dúvidas nas aplicações
destes roteiros.
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Um ponto que se mostrou evidente foi o entendimento sobre cada uma das
visões do RM-ODP. A cada início de elaboração de uma visão específica, o
pesquisador foi acionado pelos 5 grupos para esclarecer qual o propósito de cada
visão. Outra fonte de confusão foi o relacionamento entre as visões, como o
conhecimento adquirido em cada uma das visões auxiliava na elaboração da visão
seguinte.
Percebeu-se uma dificuldade maior na aplicação dos roteiros para as visões
Empresa e Informação. Para as visões Computação, Infraestrutura e Tecnologia, os
grupos apresentaram maior desenvoltura.
4.2.4 Interpretação
Aqui discutem-se os resultados obtidos a partir do exame dos dados
coletados e das impressões do pesquisador.
4.2.4.1 Resultados
Os grupos, após a aplicação dos roteiros de Design Thinking, chegaram às
seguintes ideias para o tema (as descrições abaixo foram extraídas da entrega
originada da atividade “Discurso da Ideia”):
1. Smart Mechanical Workshop: Integração de oficinas existentes que atuem
24hr compartilhando a mesma base de dados, incluindo andamento dos
consertos/serviços para o cliente possa fazer o serviço em etapas, em
diversas unidades, de acordo com a localização que ele estará no dia;
2. Sistema SAOMA (Sistema de Apoio Oficina Mecânica de Automóveis):
Agendamento de reparo, por meio de chatbot, integrado ao Facebook da
oficina;
3. Módulo de notificação: Envio de alertas personalizados sobre o reparo do
automóvel;
4. Bot: Agendamento de reparo, por meio de chatbot, integrado ao Facebook
e Instagram da oficina;
5. Portal de oficinas: Portal de busca de oficinas mecânicas conforme
avaliações, filtros pré-definidos e localização.
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Uma característica interessante das ideias inovadoras propostas, notável a partir das
descrições acima, é o viés de produto de software. Perceba-se as palavras ‘base de
dados’, ‘chatbot’, ‘filtros’, como exemplo. Durante a aplicação dos roteiros de Design
Thinking, o pesquisador interagiu com frequência para direcionar os alunos a
concentrarem-se na ideia do produto, sem pensar em termos de software.
Uma explicação para isto pode ser o histórico profissional dos participantes:
74% deles desempenham funções ligadas diretamente ao desenvolvimento de
software (fig. 22) e praticamente 80% possui mais que 5 anos de experiência (fig.
23).

Figura 22: Qual seu papel preponderante na empresa?

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 23: Qual seu tempo de experiência profissional?

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ainda que as descrições da ideia do produto contenham estes jargões de
software, as entregas referentes aos roteiros do Design Thinking mostraram-se
adequados e produzidos com clareza, sem alusões ao software. Credita-se isto, em
parte, às intervenções do pesquisador e pode-se interpretar esta dificuldade dos
participantes, de separar a ideia do produto da sua implementação, à luz da pouca
experiência com Design Thinking: apenas 2 participantes (11%) declararam ter bons
conhecimentos do tema (fig. 19).
Questões de Efeito
As questões de efeito visam avaliar o impacto da introdução do artefato no
contexto.
Ao avaliar a aplicabilidade do processo de integração, uma parcela
significativa, 21% (fig. 24), considerou o método usado para definição da arquitetura
com complexidade entre regular e alta. Isto transparece nos 26% que indicaram
dificuldade acima de regular (fig. 25).
Na percepção do pesquisador, a maior dificuldade foi encontrada no início da
definição da Arquitetura de Software. Pela mecânica do experimento, o processo de
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integração, produto desta pesquisa, não foi explicitado nos roteiros, porém foi
detalhado na explicação destes. Perguntas como “os stakeholders são as
personas?”, “as características das atividades da jornada entram onde?” foram feitas
e esclarecidas pelo pesquisador, sob a perspectiva do processo delineado na seção
3.
Especialmente, frise-se que os alunos usaram com maior frequência as
entregas da fase de prototipação. Arguido sobre este comportamento, um dos
grupos comentou que “o protótipo já traz o produto quase pronto”. Este
comportamento também transparece nas respostas da questão 15 (fig. 30): 63%
consideram os artefatos da fase de prototipação como ‘muito importante’ ou
‘essencial’.

Figura 24: Como você avalia o nível de complexidade do método de definição da
Arquitetura de Software com o auxílio de Design Thinking?
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Figura 25: Como você avalia o seu nível de dificuldade para a realização das atividades?
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Questões de Satisfação
As questões de satisfação visam analisar a efetividade do método proposto
na seção 3, dito de outro modo, analisar como Design Thinking e a definição da
Arquitetura de Software foram integrados.
A primeira avaliação feita foi a aderência da Arquitetura de Software
produzida pelos grupos com a ideia de produto proposta pelo Design Thinking. Para
esta avaliação foram considerados os critérios:
1. Os papéis descritos na Visão Empresa são similares às personas
identificadas no artefato do Design Thinking?
2. As atividades de negócio na Visão Empresa assemelham-se às
atividades e interações das personas identificadas no artefato do
Design Thinking?
3. Os objetos-informação da Visão Informação assemelham-se às
informações

produzidas

ou

manipuladas

identificadas no artefato do Design Thinking?

pelas

personas
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4. Os serviços descritos na Visão Computação relacionam-se aos
problemas, desafios ou desejos descritos nos artefatos de Design
Thinking?
Estes critérios foram aplicados às entregas dos grupos, feitas após a
definição da Arquitetura de Software, conforme o modelo apresentado no Apêndice
6. O resultado da aplicação dos critérios é apresentado na tabela 26. Para cada
critério foi atribuída a classificação:
1. Atendeu completamente
2. Atendeu parcialmente
3. Não atendeu

Tabela 26: Resultados das entregas de Arquitetura de Software.
Entrega

Critério 1

Critério 2

Critério 3

Critério 4

Smart

Atendeu

Atendeu

Atendeu

Atendeu

Mechanical

completamente

completamente

completamente

parcialmente:

Workshop

os serviços não
foram descritos
com

detalhes

suficientes para
possibilitar uma
análise precisa.
Sistema

Atendeu

Atendeu

Atendeu

Atendeu

SAOMA

completamente

completamente

completamente

completamente

Atendeu

Atendeu

Não

atendeu:

parcialmente:

parcialmente:

não

houve

baixo

baixo

especificação

detalhamento

detalhamento

dos serviços

Módulo
notificação

de Atendeu
completamente

das

atividades

nos

fluxos

de

negócio
Bot

Atendeu

Atendeu

Atendeu

Atendeu

completamente

completamente

parcialmente:

completamente
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baixo
detalhamento
Portal

de Atendeu

oficinas

Atendeu

Não

atendeu: Atendeu

parcialmente: os completamente

não

papéis

especificação

não

houve completamente

foram descritos,

dos

objetos-

porém

informação

depreendem-se
a

partir

dos

elementos

do

modelo

de

processos

de

negócio
Fonte: Elaborado pelo autor.

Pelos resultados obtidos (fig. 26), nota-se que as visões arquiteturais se
mostraram aderentes às ideias e características que foram construídas ao longo dos
roteiros do Design Thinking.
Figura 26: Sumário dos critérios de avaliação.
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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Considerando a relevância dos artefatos de Design Thinking, a avaliação
geral dos participantes é que eles são importantes, à exceção dos artefatos da fase
de Empatia, visto por 16% como pouco importante.
Pelas similaridades entre atividades dos objetos-processos, descritas na
seção 3 do trabalho, esperava-se uma relevância alta dos artefatos desta fase. A
fase de Empatia descreve o contexto e os participantes do contexto, incluindo suas
motivações. Durante a aplicação do roteiro sobre a elaboração da Visão Empresa,
para a qual as atividades do Design Thinking apresentam diversas similaridades, o
pesquisador notou efetivamente que a utilização dos artefatos do Design Thinking foi
reduzida.
Uma explicação para este comportamento é o fato dos participantes terem
descrito uma arquitetura de software para um produto que já havia sido exercitado
em disciplinas anteriores, ainda que sob outra abordagem.
Outra avaliação foi conduzida pelo pesquisador, a partir de suas interações
com os grupos. De especial interesse, o pesquisador avaliou se os grupos
consultavam os artefatos gerados pela aplicação dos roteiros do Design Thinking.
Na adaptação do processo de integração proposto na seção 3, a consulta feita pelos
grupos assemelha-se à atividade que o broker deve executar, a partir das
mensagens trocadas pelos processos. Isto foi feito por todos os grupos, eles sempre
mantinham os artefatos abertos para consulta, geralmente um computador com os
artefatos do Design Thinking abertos e no outro preenchia-se o documento com as
visões arquiteturais.
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Figura 27: Qual a importância dos artefatos da fase de empatia para a complementação da
Arquitetura de Software?
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 28: Qual a importância dos artefatos da fase de definição para a complementação da
Arquitetura de Software?
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Figura 29: Qual a importância dos artefatos da fase de ideação para a complementação da
Arquitetura de Software?
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 30: Qual a importância dos artefatos da fase de prototipação para a
complementação da Arquitetura de Software?
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4.2.4.2 Ameaças à validade
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6

7

8
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As ameaças à validade são explicações alternativas para inferências e
impressões do pesquisador, as quais tornam os resultados encontrados parcial ou
totalmente equivocados. São caracterizadas conforme Wholin (2012):
a) Validade interna: esta validade versa sobre a confiança na causalidade do
experimento, se os resultados alcançados se relacionam com a operação
do experimento. A ameaça de instrumentação diz respeito aos artefatos
usados no experimento e procurou-se evitar tornando explícitas as
atividades nos roteiros. A ameaça de seleção diz respeito ao modo como
os participantes são selecionados. Permitiu-se o agrupamento dos alunos
em grupos como forma de atenuar esta ameaça;

b) Validade de conclusão: esta validade versa sobre a heterogeneidade de
conhecimento dos participantes. Se houvesse disparidades muito grande
de conhecimento entre os participantes, poderia haver envies amento no
modo como estes conduzissem o experimento. Como os participantes
atenderam o curso do MBA em conjunto e a disciplina em que o
experimento foi conduzido é a última do programa, considerou-se que os
participantes têm conhecimento nivelado;
c) Validade de construção: esta validade versa sobre o relacionamento entre
o experimento e a teoria que o suporta. Uma ameaça a esta pesquisa é a
confiabilidade dos instrumentos de aferição: as entregas dos roteiros e o
questionário. Há uma subjetividade aqui que contornou-se usando padrões
uniformes para a avaliação dos roteiros e embasamento teórico na
elaboração das questões;
d) Validade externa: esta validade versa sobre o grau com o qual os
resultados podem ser generalizados para contextos diversos do contexto
experimental. Esta ameaça foi mitigada a partir da escolha de um curso de
MBA na área de Tecnologia da Informação, em que os alunos podem
representar efetivamente os profissionais na simulação de um contexto
real.
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4.3 Conclusão
O experimento foi conduzido conforme o protocolo estabelecido e apresentou
os resultados esperados.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta seção apresenta as conclusões obtidas após a realização desta
pesquisa e sugere trabalhos posteriores, baseados nela.
5.1 Conclusões
Esta pesquisa alcançou o objetivo proposto inicialmente de determinar a
relação entre os processos de Design Thinking e de definição da Arquitetura de
Software no contexto de um ambiente de produção de software.
Após estabelecido um nível de abstração comum, na forma de uma ontologia
do ambiente de produção de software, foram encontradas similaridades entre os 2
processos. Foi possível determinar pontos em comum entre os artefatos, atividades,
papéis e recursos que indicam a relação.
Importa ressaltar a necessidade de levar os 2 processos para o nível de um
domínio comum a ambos: Design Thinking e Arquitetura de Software tratam do
produto de forma disjunta. Design Thinking trata o produto como uma ideia de
design e a Arquitetura de Software trata o produto de software, com seus elementos
constituintes e a relação entre estes componentes. O uso da ontologia como base
para estabelecer as similaridades garantiu que os elementos dos objetos-processo
pudessem ser comparados.
O uso das similaridades tem a limitação de não indicar como os 2 processos
podem ser integrados, ainda que as similaridades indiquem a relação entre eles.
Em adição, a relação encontrada entre os 2 processos sinaliza a possibilidade
de um ambiente colaborativo de produção de software e o modo de integração
básico deste trabalho é uma sugestão nesta direção. O experimento realizado com
alunos de MBA demonstrou, mesmo que sob uma simulação, a viabilidade da
colaboração entre Design Thinking e Arquitetura de Software e de um processo
integrado.
5.2 Trabalhos futuros
A partir da relação encontrada entre os processos de Design Thinking e de
definição da Arquitetura de Software, um trabalho futuro pode construir a
harmonização entre estes processos, possibilitando a integração.
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS

1. Solicito o preenchimento deste questionário para utilização na dissertação de
mestrado de Sérgio Rodrigues Giraldo. Para decidir sobre o seu consentimento, é
importante que você conheça as seguintes informações sobre o trabalho:
- As informações coletados no questionário destinam-se estritamente a atividades
para análises na dissertação mencionada;
- Tenho ciência que as respostas são armazenadas e concordo que essas
informações sejam usadas apenas para pesquisa, sem qualquer identificação
pública;
- A divulgação dos resultados pauta-se no respeito à sua privacidade e o anonimato
dos participantes será preservado em quaisquer documentos que sejam elaborados;
- O consentimento para utilização das informações do questionário é uma escolha
livre, feita mediante a prestação de todos os esclarecimentos solicitados sobre a
pesquisa;
- Encontro-me disponível para contato através do e-mail:sergio@giraldo.com.br

Informe sua decisão ou recusa de participar nesta pesquisa, selecionando a opção
abaixo (Marque a resposta com um X)
__ Sim
__ Não
(Se respondeu não, não é necessário responder nenhuma questão abaixo)
2. Informação de contato (email)
__________________________________________
3. Qual é o setor de atividade da empresa em que você trabalha hoje? Caso não
esteja trabalhando, considere a última empresa (Marque a resposta com um X)
__ Comércio
__ Indústria
__ Prestação de serviços
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4. Qual o ramo de atividade em que você trabalha hoje? Caso não esteja
trabalhando, considere a última empresa
___________________________________________________
5. Qual o tamanho da empresa em que você trabalha hoje? Caso não esteja
trabalhando, considere a última empresa (Marque a resposta com um X)
__ Microempresa (Comércio e Serviços, até 9 empregados; Indústria, até 19
empregados)
__ Empresa de Pequeno porte (Comércio e Serviços, 10 a 49 empregados;
Indústria, 20 a 99 empregados)
__ Empresa de Médio porte (Comércio e Serviços, 50 a 99 empregados; Indústria,
100 a 499 empregados)
__ Empresa de Grande porte (Comércio e Serviços, mais que 99 empregados;
Indústria, mais que 499 empregados)
6. Qual seu papel preponderante na empresa? (Marque a resposta com um X)
__ Arquitetura de Software
__ Desenvolvimento de Software
__ UX/UI
__ DBA/AD
__ Relacionamento com clientes
__ Compliance
__ Devops
__ Gestão de Pessoas
__ Gestão de Projetos
__ Gestão de Produtos
__ Gestão de Processos
__ Agentes de Transformação (Agile, Lean, Management 3.0)
7. Qual seu tempo de experiência profissional? (Marque a resposta com um X)
__ 1 a 5 anos
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__ 6 a 9 anos
__ 10 a 15 anos
__ Mais que 15 anos
8. Antes da disciplina, qual seu conhecimento de Design Thinking ? (Marque a
resposta com um X)
__ Alto (posso fazer uma apresentação)
__ Bom (domina os conceitos)
__ Básico
__ Superficial (leitura de artigos, participação em conferências)
__ Nenhum
9. Antes da disciplina, qual seu conhecimento de Arquitetura de Software? (Marque
a resposta com um X)
__ Alto (posso fazer uma apresentação)
__ Bom (domina os conceitos)
__ Básico
__ Superficial (leitura de artigos, participação em conferências)
__ Nenhum

As perguntas a seguir contém questões em uma escala de número que varia de 1 a
5. Selecione para cada questão aquele que melhor representa sua percepção em
relação à pergunta elaborada.
Por exemplo:
Como você avalia o nível de complexidade para a realização das atividades?
Se for selecionado '1' você avaliará que as atividades foram bastante simples; se
selecionar '5', avaliará que as atividades foram muito difíceis. Aoselecionar '3',
avaliará que não foi fácil, nem difícil.
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10. Como você avalia o nível de complexidade do método de definição da
Arquitetura de Software com o auxílio de Design Thinking? (Marque a resposta com
um X)
__ 1. Baixa complexidade
__ 2
__ 3. Regular
__ 4
__ 5. Alta complexidade
11. Como você avalia o seu nível de dificuldade para a realização das atividades?
(Marque a resposta com um X)
__ 1. Baixa dificuldade
__ 2
__ 3. Regular
__ 4
__ 5. Alta dificuldade
12. Qual a importância dos artefatos da fase de empatia para a complementação da
Arquitetura de Software?
__ 1. Nenhuma
__ 2. Pouca
__ 3. Importante
__ 4. Muito importante
__ 5. Essencial
13. Qual a importância dos artefatos da fase de definição para a complementação da
Arquitetura de Software?
__ 1. Nenhuma
__ 2. Pouca
__ 3. Importante
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__ 4. Muito importante
__ 5. Essencial
14. Qual a importância dos artefatos da fase de ideação para a complementação da
Arquitetura de Software?
__ 1. Nenhuma
__ 2. Pouca
__ 3. Importante
__ 4. Muito importante
__ 5. Essencial
15. Qual a importância dos artefatos da fase de prototipação para a
complementação da Arquitetura de Software?
__ 1. Nenhuma
__ 2. Pouca
__ 3. Importante
__ 4. Muito importante
__ 5. Essencial

GRATO PELA COLABORAÇÂO

APÊNDICE 2 – ROTEIRO DE BRAINSTORMING

BRAINSTORMING
1. Leia com atenção este roteiro antes de iniciar as atividades.
2. Programe-se para realizar as atividades previstas no roteiro dentro do tempo
delimitado. Gerenciar o tempo de uma atividade é uma habilidade importante
do Engenheiro de Software!
3. Não adie decisões. Use bem o tempo para simplificar o trabalho em casa
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Passo

Atividade
O objetivo do brainstorming é selecionar uma ideia de solução. Usem

1

como inspiração inicial o insight selecionado e as perguntas HMW
elaboradas.
Escolham um facilitador dentre os integrantes do grupo. Durante 4

2

minutos, os outros integrantes do grupo dizem suas ideias de produto
para o facilitador, que as escreve.

3

Designem outro facilitador e repitam o passo 1 até que todos tenham
desempenhado o papel de facilitador

4

Selecionem de 2 a 5 ideias da lista gerada nos passos 2 e 3

5

Estabeleçam 3 critérios relacionados ao seu item de inovação. Os
critérios devem estar relacionados à viabilidade tecnológica, viabilidade
de mercado e desejo das pessoas.
Discutam cada uma das ideias em relação a estes critérios e pontuem
cada uma das ideias em cada um dos critérios. Usem uma escala de 1
(pior) a 5 (melhor) para determinar o quanto cada ideia adequa-se ao
critério.

Entrega: documento com as ideias produzidas, a tabela com a pontuação das ideias
e a ideia selecionada. Usem o arquivo Template_Ideacao.docx para a entrega,
renomeado para <GRUPO NúmeroDoGrupo>_Ideacao.docx.

APÊNDICE 3 – VISÃO DE COMPUTAÇÃO

Roteiro para elaboração da Visão Computação do Documento de Engenharia
de Produto
Roteiro de Execução:
Parte 1: Levantamento dos objetos computação a partir da estrutura Organizacional
e Processos de Negócio
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1. Identificar e listar os processos passíveis de automação e os envolvidos (unidades
de negócio e papeis corporativos)
2. Relacionar os processos passíveis de automação entre termos de serviços a
serem oferecidos pela aplicação
3. Classifique os serviços como operacional, gerencial, ou estratégico
4 Descreve cada um dos serviços (objeto computação) conforme a tabela do
documento de engenharia de produto - visão Computação

APÊNDICE 4 – ENTREGA DA FASE DE IDEAÇÃO

Integrantes do grupo

Tema: xxxxx

Ideia selecionada: xxxxx

Resumo da discussão da ideia selecionada no brainstorming: xxxx xxxx xxx

Critérios utilizados na seleção:
1.
2.
3.

Ideia

<Critério 1,

<Critério 2,

<Critério 3,

substitua>

substitua>

substitua>
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APÊNDICE 5 – RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO

P1
sim

P2
sim

P3
sim

P4
sim

P5
sim

prestação de
serviços

prestação de
serviços

prestação
de
serviços

indústria

indústria

saúde

tecnologia da
informação

Qual o tamanho da
empresa em que
você trabalha hoje?

empresa de
grande porte

empresa de
grande porte

Qual seu papel
preponderante na
empresa?

desenvolviment desenvolviment arquitetur arquitetur desenvolviment
o de software
o de software
a de
a de
o de software
software software

Qual seu tempo de
experiência
profissional?
Antes da disciplina,
qual seu
conhecimento de
Design Thinking ?
Antes da disciplina,
qual seu
conhecimento de
Arquitetura de
Software
Como você avalia o
nível de
complexidade do
método de definição
da Arquitetura de
Software com o
auxílio de Design
Thinking?
Como você avalia o
seu nível de
dificuldade para a
realização das
atividades?

10 a 15 anos

10 a 15 anos

6 a 9 anos 6 a 9 anos 1 a 5 anos

3-Básico

3-Básico

4-Bom

3-Básico

1-Nenhum

4-Bom

4-Bom

4-Bom

3-Básico

3-Básico

3-Regular

4-Entre regular
e alta

4-Entre
regular e
alta

3-Regular

3-Regular

2-Entre baixa e
regular

4-Entre regular
e alta

1-Baixa
dificuldad
e

3-Regular

2-Entre baixa e
regular

Informe sua decisão
ou recusa de
participar nesta
pesquisa
Qual é o setor de
atividade da
empresa em que
você trabalha hoje?
Qual o ramo de
atividade em que
você trabalha hoje?

financeiro desenvolviment
o de software
empresa
empresa
empresa de
de grande de grande grande porte
porte
porte
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Qual a importância
dos artefatos da fase
de empatia para a
complementação da
Arquitetura de
Software?
Qual a importância
dos artefatos da fase
de definição para a
complementação da
Arquitetura de
Software?
Qual a importância
dos artefatos da fase
de ideação para a
complementação da
Arquitetura de
Software
Qual a importância
dos artefatos da fase
de prototipação para
a complementação
da Arquitetura de
Software?

Informe sua decisão
ou recusa de
participar nesta
pesquisa
Qual é o setor de
atividade da
empresa em que
você trabalha hoje?
Qual o ramo de
atividade em que
você trabalha hoje?

5-Essencial

3-Importante

334-Muito
Important Important importante
e
e

5-Essencial

4-Muito
importante

5Essencial

5-Essencial

4-Muito
importante

4-Muito
34-Muito
important Important importante
e
e

5-Essencial

3-Importante

4-Muito
35-Essencial
important Important
e
e

35-Essencial
Important
e

P6
sim

P7
sim

P8
sim

comércio

prestação de
serviços

prestação de prestação prestação de
serviços
de
serviços
serviços

desenvolvimen
to de software

P9
sim

P10
sim

financeiro

tecnologia bancário
da
informaçã
o
empresa de empresa empresa de
grande porte de grande grande porte
porte

Qual o tamanho da
empresa em que
você trabalha hoje?

empresa de
grande porte

empresa de
pequeno porte

Qual seu papel
preponderante na
empresa?

arquitetura de
software

desenvolvimen agentes de
gestão de desenvolvimen
to de software transformaçã processos to de software
o

Qual seu tempo de
experiência
profissional?
Antes da disciplina,
qual seu
conhecimento de

10 a 15 anos

10 a 15 anos

6 a 9 anos

6 a 9 anos 1 a 5 anos

3-Básico

2-Superficial

1-Nenhum

1Nenhum

1-Nenhum
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Design Thinking ?

Antes da disciplina,
qual seu
conhecimento de
Arquitetura de
Software
Como você avalia o
nível de
complexidade do
método de definição
da Arquitetura de
Software com o
auxílio de Design
Thinking?
Como você avalia o
seu nível de
dificuldade para a
realização das
atividades?
Qual a importância
dos artefatos da fase
de empatia para a
complementação da
Arquitetura de
Software?
Qual a importância
dos artefatos da fase
de definição para a
complementação da
Arquitetura de
Software?
Qual a importância
dos artefatos da fase
de ideação para a
complementação da
Arquitetura de
Software
Qual a importância
dos artefatos da fase
de prototipação para
a complementação
da Arquitetura de
Software?

3-Básico

3-Básico

3-Básico

3-Regular

3-Regular

2-Entre baixa 2-Entre
e regular
baixa e
regular

3-Regular

2-Entre baixa e 4-Entre
3-Regular 1-Baixa
regular
regular e alta
dificuldade

4-Muito
importante

3-Importante

2-Pouca

4-Muito
importante

3-Importante

3-Importante 35-Essencial
Important
e

3-Importante

4-Muito
importante

3-Importante 34-Muito
Important importante
e

4-Muito
importante

3-Importante

4-Muito
importante

P11

P12

P13

3-Básico

2-Superficial

1-Baixa
dificuldade

33-Importante
Important
e

P14

5Essencial

4-Muito
importante

P15
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Informe sua decisão
ou recusa de
participar nesta
pesquisa
Qual é o setor de
atividade da
empresa em que
você trabalha hoje?
Qual o ramo de
atividade em que
você trabalha hoje?

sim

sim

sim

sim

sim

prestação
de
serviços

prestação de
serviços

prestação
de
serviços

prestação de
serviços

prestação de
serviços

ti

empréstimos

bancário

desenvolviment engenharia de
o de software
software

Qual o tamanho da
empresa em que
você trabalha hoje?

empresa
de
pequeno
porte
gestão de
projetos

empresa de
médio porte

empresa
empresa de
de grande grande porte
porte

desenvolviment gestão de
o de software
pessoas

desenvolviment desenvolviment
o de software
o de software

10 a 15
anos

1 a 5 anos

10 a 15
anos

1 a 5 anos

6 a 9 anos

3-Básico

3-Básico

4-Bom

3-Básico

1-Nenhum

4-Bom

2-Superficial

5-Alto

4-Bom

4-Bom

3-Regular

3-Regular

4-Entre
regular e
alta

4-Entre regular
e alta

3-Regular

2-Entre
baixa e
regular

4-Entre regular
e alta

3-Regular

4-Entre regular
e alta

3-Regular

Qual seu papel
preponderante na
empresa?
Qual seu tempo de
experiência
profissional?
Antes da disciplina,
qual seu
conhecimento de
Design Thinking ?
Antes da disciplina,
qual seu
conhecimento de
Arquitetura de
Software
Como você avalia o
nível de
complexidade do
método de definição
da Arquitetura de
Software com o
auxílio de Design
Thinking?
Como você avalia o
seu nível de
dificuldade para a
realização das
atividades?
Qual a importância
dos artefatos da fase
de empatia para a
complementação da
Arquitetura de
Software?

4-Muito
3-Importante
important
e

4-Muito
4-Muito
important importante
e

empresa de
grande porte

2-Pouca
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Qual a importância
dos artefatos da fase
de definição para a
complementação da
Arquitetura de
Software?
Qual a importância
dos artefatos da fase
de ideação para a
complementação da
Arquitetura de
Software
Qual a importância
dos artefatos da fase
de prototipação para
a complementação
da Arquitetura de
Software?

5Essencial

3-Importante

4-Muito
4-Muito
important importante
e

3-Importante

33-Importante
Important
e

4-Muito
4-Muito
important importante
e

3-Importante

5Essencial

4-Muito
3-Importante
important
e

3-Importante

3-Importante

P16
sim

P17
sim

P18
sim

prestação de
serviços

prestação de
serviços

prestação prestação
de serviços de serviços

financeiro

financeiro

financeiro

seguros e
previdência
privada

Qual o tamanho da
empresa em que
você trabalha hoje?

empresa de grande
porte

empresa de
grande porte

empresa
de médio
porte

empresa
de grande
porte

Qual seu papel
preponderante na
empresa?

desenvolvimento de desenvolvimento gestão de
software
de software
projetos

dba/ad

Qual seu tempo de
experiência
profissional?
Antes da disciplina,
qual seu
conhecimento de
Design Thinking ?
Antes da disciplina,
qual seu
conhecimento de
Arquitetura de
Software

6 a 9 anos

6 a 9 anos

Mais que
15 anos

Mais que
15 anos

3-Básico

2-Superficial

3-Básico

2Superficial

4-Bom

3-Básico

3-Básico

2Superficial

Informe sua decisão
ou recusa de
participar nesta
pesquisa
Qual é o setor de
atividade da empresa
em que você trabalha
hoje?
Qual o ramo de
atividade em que
você trabalha hoje?

P19
sim
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Como você avalia o
nível de
complexidade do
método de definição
da Arquitetura de
Software com o
auxílio de Design
Thinking?
Como você avalia o
seu nível de
dificuldade para a
realização das
atividades?
Qual a importância
dos artefatos da fase
de empatia para a
complementação da
Arquitetura de
Software?
Qual a importância
dos artefatos da fase
de definição para a
complementação da
Arquitetura de
Software?
Qual a importância
dos artefatos da fase
de ideação para a
complementação da
Arquitetura de
Software
Qual a importância
dos artefatos da fase
de prototipação para
a complementação
da Arquitetura de
Software?

3-Regular

2-Entre baixa e
regular

2-Entre
baixa e
regular

3-Regular

1-Baixa dificuldade

2-Entre baixa e
regular

2-Entre
baixa e
regular

4-Entre
regular e
alta

3-Importante

2-Pouca

5-Essencial 3Importante

3-Importante

4-Muito
importante

4-Muito
3importante Importante

3-Importante

5-Essencial

4-Muito
5-Essencial
importante

3-Importante

5-Essencial

4-Muito
4-Muito
importante importante

APÊNDICE 6 – ARQUITETURA DE SOFTWARE
1. OBJETIVO
Este documento apresenta uma solução de software proposta para a ...
Esse documento quando aprovado será utilizado para elaboração de uma proposta de
trabalho.
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2. DETALHE DO PRODUTO
O produto pretendido neste projeto é
[Descrever os requisitos de inovação do produto]

3. VISÕES
Nessa seção do documento são descritas as visões do sistema, cada visão é uma
abordagem ao sistema proposto evidenciando características específicas. Dessa forma,
cada visão evidência as informações mais importantes do software para o interesse de
análise de cada público alvo.

1
2
3
3.1 Visão – Empresa
Nessa seção é apresentado a estrutura organizacional e os serviços de negócio que serão
disponibilizados pelo...

3.1.1 – Estrutura Organizacional
[deve ser organizado em estratégico, gerencial e operacional]
[Colocar Figura - Descrição do processo com base na figura]

3.1.2 – Processo de Negócio
[Colocar Figura - Descrição do processo com base na figura]

3.2 Visão - informação
[Nestão seção são apresentados descrever a lista de informações manipuladas pelo
processo de negócio.]
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3.3 Visão – Computação
[A visão computação apresenta como os serviços de negócio estarão distribuídos na
arquitetura de componentes do [nome do sistema]. Propor uma arquitetura em três camadas
e uma proposta de arquitetura de sistema e os respectivos módulos]
[Descrição das camadas da arquitetura]

[Colocar Figura da Arquitetura do Sistema - Descrição da arquitetura e dos componentes do
sistema]

3.4 Visão – Infraestrutura
[A visão de infraestrutura apresenta os elementos de infraestrutura de TI em que será
implantado o software.]

Figura 2 Visão Infraestrutura
[Colocar Figura da representando a Visão de Infraestrutura - Descrição da arquitetura e dos
componentes do sistema]

3.5 Visão – Tecnologia
[A visão de Tecnologia apresenta a plataforma tecnológica.]

