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RESUMO
Ao implantar um Sistema Global em um mercado local, surgem tanto
Requisitos Não Funcionais referentes ao mercado local onde o sistema será
implantando quanto Requisitos Não Funcionais globais a que o sistema deve
atender.

Entretanto, existem situações em que os requisitos não podem ser

atendidos simultaneamente ou que podem ser atendidos somente se determinadas
premissas forem verdadeiras. A necessidade de selecionar requisitos que podem
ser atendidos e o não atendimento de premissas podem causar riscos à implantação
de um Sistema Global e é importante que tais riscos sejam identificados o mais
antecipadamente possível. O Architecture Tradeoff Analysis Method (ATAM) é um
método que auxilia na identificação de riscos e não riscos relacionados à existência
de Requisitos Não Funcionais de projetos de software. Esta dissertação apresenta
um roteiro que auxilia na aferição simultânea de Requisitos Não Funcionais globais e
locais decorrentes da implantação de sistemas globais em mercados locais. O
roteiro

baseia-se

no

ATAM,

em

visões

de

arquitetura

projetadas

para

desenvolvimento globalizado de software e na descrição explícita das decisões de
arquitetura do Sistema Global. Foi aplicado para identificar os riscos e não riscos da
implantação de um sistema de transações financeiras.

A implantação envolveu

equipes de dois países com cultura, língua e regulações distintas. A empresa do
setor financeiro selecionada para o experimento tem presença em mais de cem
países, e a implantação do sistema teve de considerar tanto os requisitos do Brasil
quanto os aplicados a outros países. O resultado da aplicação do roteiro e sua
adaptação ao processo de software utilizado foram avaliados e as conclusões,
apresentadas.

Palavras-chave: desenvolvimento globalizado de software, aferição de requisitos não
funcionais, arquitetura de software.

ABSTRACT

Guide for Evaluation of Non Functional Requirements of Global Systems
Using Architectural Techniques

During implementation of a Global System in a local Market, both Non
Functional Requirements derived from local market where system is going to be
implemented and Non Functional Requirements derived from other countries can
rise.

However, there are situations where requirements can’t be attended

simultaneously due tradeoffs between them or requirements that can be attended
only if specific assumptions are true.

Tradeoffs and assumptions that can’t be

assured can bring risks to Global System implementation and is important identify
them as soon as possible. Architecture Tradeoff Analysis Method (ATAM) supports
identification of risks and non risks related to Non Functional Requirements of
software projects. This dissertation introduces a script that supports simultaneous
verification of global and local Non Functional Requirements derived from
implementation of Global Systems in local markets. This script is based on ATAM,
on architecture views designed for global software development and in the explicit
description of architecture decisions of the Global System. It was applied to identify
risks and non risks derived from implementation of a system for financial
transactions.

Implementation involved teams from two countries with distinct

cultures, language and regulations. The company from financial sector selected for
the experiment is present in more than one hundred countries, and system had to
handle both requirements of target country and requirements applicable to other
countries.

Outcomes of applying script and its adaptation to the software

development process used were assessed and conclusions introduced.

Keywords: global software development, non functional requirements verification,
software architecture.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Motivação
Empresas com atuação em diversos países têm criado Sistemas Globais que

são projetados para serem utilizados em suas subsidiárias localizadas em diferentes
países. Durante a implantação de um Sistema Global, existe a necessidade de
atender tanto aos Requisitos Não Funcionais (RNFs) do país onde o sistema será
implantado quanto aos RNFs já existentes relacionados às regras globais a que o
Sistema Global deverá atender. Entretanto, segundo Bass, Clements e Kazman
(2003) é possível ocorrer uma situação na qual dois ou mais RNFs não sejam
atendidos simultaneamente ou RNFs sejam atendidos apenas se determinadas
premissas forem verdadeiras. Nesses casos, é necessário aferir simultaneamente
os RNFs globais e locais para identificar tais conflitos e premissas. É importante que
tais situações sejam descobertas de forma disciplinada, repetível e nas fases mais
iniciais do projeto, pois revisões das decisões de projeto em fases avançadas podem
causar retrabalhos e atrasos em cronogramas.
Para implantar um Sistema Global em um país específico, é necessário
envolver equipes distribuídas por diversos países em um fenômeno conhecido como
Desenvolvimento Globalizado de Software (DGS).

Segundo Damian e Zowghi

(2002), problemas de comunicação e de gerência de conhecimento dificultam a
atividade de aferição de requisitos no DGS. Os desafios a serem superados em
relação a esse tema são: entendimento do contexto de trabalho local, grande
quantidade de informações obtidas em conversas informais, falta de entendimento
comum dos requisitos e baixa efetividade das reuniões.
A Engenharia de Requisitos Global (ERG) é um assunto que tem sido
abordado em artigos como o escrito por Damian (2007) e Alnuem, Ahmad e Khan
(2012). O objetivo dos estudos em ERG consiste em entender como as questões
relacionadas ao DGS afetam o processo de entendimento de requisitos, a fim de
encontrar soluções para atenuar os efeitos da distância geográfica no entendimento
e aferição dos requisitos. Para solucionar os problemas relacionados ao ERG, os
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autores apresentam algumas atividades, como gerenciamento de documentos,
adoção de padrões e identificação das pessoas para contato nas equipes.
O Architecture Tradeoff Analysis Method (ATAM) é um método de avaliação de
arquiteturas de software. Agrupa os RNFs em atributos de qualidade para identificar
riscos, quando um atributo pode não ser atendido, ou não risco, quando este pode
ser atendido só se determinadas premissas forem verdadeiras (BASS; CLEMENTS;
KAZMAN, 2003). O resultado do processo que determina os RNFs que serão ou
não atendidos é um conjunto de Tradeoffs.

Uma das etapas para identificar

tradeoffs e não riscos é criar uma descrição da arquitetura, que exige o
conhecimento das decisões arquiteturais do Sistema Global.
O Gerenciamento de Conhecimento de Arquitetura (GCA) constitui a prática
de documentar de forma explícita o conhecimento sobre as decisões arquiteturais do
projeto de software. As práticas de GCA são apontadas por Clerc, Lago e Vliet
(2009) como úteis para o DGS, pois estimulam a discussão das decisões de
arquitetura pelas equipes.

As técnicas de GCA têm estimulado a criação de

ferramentas de colaboração que auxiliam as equipes distribuídas geograficamente a
discutir como a arquitetura atende aos requisitos do sistema.
A proposta apresentada por Babar e Gorton (2007) é uma ferramenta de
colaboração que permite discutir interativamente as decisões de arquitetura entre
equipes distribuídas. Outra ferramenta de colaboração é apresentada por Garrido et
al. (2012), e utiliza a metodologia chamada Decisão Baseada em Casos, que
reaproveita as decisões de arquitetura tomadas em problemas anteriores para
solucionar novos problemas semelhantes. Outra abordagem se encontra na
proposta de Hesse e Paech (2013) que vincula as decisões de arquitetura aos
requisitos significativos para a arquitetura.
Durante a implantação de um Sistema Global é necessário criar mecanismos
que permitam incluir nas discussões os RNFs globais, bem como os locais, para que
possam ser aferidos conjuntamente, de forma disciplinada e repetível. Isso porque
há a possibilidade de os RNFs não serem atendidos ao mesmo tempo, sendo
importante identificar os riscos e não riscos derivados dos tradeoffs entre RNFs o
quanto antes.
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1.2

Objetivo
O objetivo deste trabalho é criar um roteiro baseado em técnicas arquiteturais

que permita aferir riscos e não riscos referentes aos RNFs de um Sistema Global
quando é implantado em um mercado local, de forma disciplinada e repetível,
considerando simultaneamente os RNFs globais e locais. O resultado da aplicação
do roteiro deve ser um documento que apresenta os riscos e não riscos dos RNFs
do Sistema Global em conjunto com os RNFs do mercado local.
A hipótese deste experimento é que é possível aplicar o roteiro para identificar
riscos e não riscos entre RNFs globais e locais de um Sistema Global decorrentes
de tradeoffs e premissas de sua implantação no mercado local.
Será avaliado como o roteiro pode ser adaptado ao Processo de Ciclo de Vida
de Projeto de Software (PCVPS).

1.3

Contribuição
O roteiro apresentado neste trabalho permite aferir RNFs decorrentes da

implantação de Sistemas Globais, incluindo na aferição tanto RNFs globais como
locais. Pode ser aplicado a projetos de empresas multinacionais que pretendem
implantar Sistemas Globais em mercados locais para garantir que os requisitos
globais e locais serão atendidos ou identificar quando não podem ser.
O roteiro auxilia a equipe de projeto de implantação de um Sistema Global a
discutir simultaneamente RNFs locais e globais para identificar riscos e não riscos
derivados da necessidade de tradeoffs entre RNFs de forma disciplinada e repetível.
Com a aplicação do roteiro, toda a cadeia de desenvolvimento é beneficiada com a
detecção dos riscos relacionados aos RNFs.
Seguindo os passos do roteiro, a equipe de tecnologia pode capturar e utilizar
de maneira disciplinada:


Informações do projeto de implantação do Sistema Global.



Informações sobre as equipes relacionadas ao Sistema Global.



Informações sobre a arquitetura do Sistema Global.



Informações sobre RNFs globais e locais.
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O roteiro define entradas, saídas e atividades e pode ser aplicado a qualquer
fase do ciclo de vida de desenvolvimento. Caso seja utilizado nas diversas fases do
projeto de software para identificar riscos e não riscos relacionados a RNFs, podemse planejar ações para mitigar tais riscos e garantir que as premissas relacionadas
aos não riscos sejam verdadeiras a fim de evitar que se manifestem riscos na
implantação de um Sistema Global.

1.4

Método de Trabalho
A hipótese deste trabalho é que é possível utilizar um roteiro baseado no ATAM

para identificar conflitos entre RNFs decorrentes da implantação de um Sistema
Global em um mercado local. Aplicando o roteiro a um projeto de implantação de
um Sistema Global com RNFs globais e locais já eliciados, os riscos e não riscos
deverão ser observados e registrados.
Para apresentar um caso prático, o roteiro será aplicado a um projeto para
implantação no Brasil de um Sistema Global de uma empresa multinacional do setor
financeiro com presença em mais de cem países. O roteiro deve produzir uma lista
de riscos e não riscos a partir dos RNFs globais e locais e este trabalho deve
relacionar os resultados da utilização do roteiro aos riscos e não riscos identificados.
As seguintes atividades foram definidas para esta pesquisa:


Pesquisar Referências Bibliográficas: identificar livros,

normas e

relatórios técnicos e artigos relacionados ao tema. Este passo fornece a
base teórica sobre a qual se define o roteiro.


Descrever os Requisitos para Aferição de RNFs no DGS: descrever,
com base nas referências consultadas, os requisitos esperados por uma
solução proposta para aferir RNFs em projetos de implantação de
Sistemas Globais em mercados locais. Essa atividade apresenta, de
forma genérica, os requisitos de uma proposta para aferição dos RNFs
de um Sistema Global.

Esses requisitos servirão como base para

avaliar se o roteiro apresentado neste trabalho atende a eles.


Descrever Detalhadamente o Roteiro: detalhar as atividades para
execução do roteiro proposto nesta dissertação, apresentando as
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informações necessárias para execução das atividades e os resultados
esperados em cada fase. A descrição prévia das atividades é útil para
guiar o experimento e avaliar seus resultados.


Descrever o Projeto para Exemplo: descrever o Sistema Global que
deve ser implantado e que será usado para ilustrar a aplicação do
roteiro. O projeto é a implantação de um Sistema Global para execução
em lote de uma grande quantidade de transações financeiras dos
clientes. O projeto envolve equipes dos Estados Unidos e Brasil. A
descrição do Sistema Global mostra-se útil para entender o experimento.



Escopo: o roteiro será aplicado a partir de RNFs globais e locais já
eliciados. O resultado final deve ser a apresentação dos riscos e não
riscos derivados desses RNFs.



Aplicar o Roteiro ao Projeto Exemplo: executar o roteiro no projeto de
implantação do Sistema Global utilizado como exemplo e registrar riscos
e não riscos associados à existência dos RNFs globais e locais.

A

execução do roteiro no Sistema Global servirá como exemplo didático de
sua aplicação.


Apresentar os Dados: apresentar os resultados obtidos com a
aplicação do roteiro ao projeto de implantação do Sistema Global. A
coleta dos dados permitirá que o resultado da aplicação do roteiro seja
avaliado.



Avaliar os Resultados: avaliar como o roteiro contribuiu para
identificação dos riscos e não riscos relacionados aos RNFs, bem como
a interação do roteiro com o processo de software da empresa.

1.5

Organização do trabalho
A seção 2 apresenta a referência bibliográfica que será a base teórica para a

construção do roteiro. A seção inicia-se com a apresentação dos desafios do DGS
em relação à aferição de requisitos e à arquitetura de software. Depois, mostra-se
como o conceito de GCA pode ser útil em um ambiente de DGS e enumeram-se as
técnicas e ferramentas usadas para GCA.

Em seguida, apresenta-se o método
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ATAM, utilizado para identificar riscos e não riscos de RNFs. A última parte traz um
modelo para definição de processos de ciclo de vida de software e as formas pelas
quais as atividades externas podem ser tratadas pelo ciclo de vida de
desenvolvimento.
Na seção 3 encontram-se os requisitos de uma proposta para aferição de
RNFs, proposta essa baseada nas referências encontradas sobre os desafios do
DGS. A seção continua explicando o roteiro proposto neste trabalho que pretende
atender aos requisitos apresentados, detalhando as fases, passos e atividades
desse roteiro.
A seção 4 apresenta o Sistema Global de Transações Maciças, que é um
sistema global para quem executa transações financeiras em lotes para clientes.
Esse sistema global será utilizado para ilustrar a aplicação do roteiro. A seção 5
mostra a análise dos resultados da aplicação do roteiro sobre o Sistema Global
apresentado na seção 4. Nela também se encontra a avaliação sobre como o roteiro
interagiu com o processo de software utilizado pela empresa.
A seção 6 traz as conclusões da dissertação derivadas da aplicação do roteiro
ao projeto de implantação do Sistema Global proposto, considerando os objetivos
constantes na seção 1.2. A seção termina apresentando possíveis trabalhos futuros.
Os Apêndices A, B, C, D, E, F e G expõem para consulta as informações
levantadas sobre o Sistema Global durante a aplicação do roteiro.
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2
2.1

FUNDAMENTOS
Desafios do Desenvolvimento Globalizado de Software
O processo de desenvolvimento de software traz diversos desafios de

comunicação bastante conhecidos, agravados pelo desenvolvimento de um software
com equipes localizadas em diversos locais do mundo, pois os custos dificultam a
execução de reuniões presenciais entre as equipes. Além disso, o fato de as
interações face a face serem substituídas por outros métodos de comunicação
tornam os problemas mais evidentes (DAMIAN; ZOWGHI, 2002).
Alnuem, Ahmad e Khan (2012) apresentam uma pesquisa qualitativa feita em
empresas da Arábia Saudita que executam projetos de software envolvendo equipes
distribuídas em diversos países. Nesse artigo são expostos os maiores problemas
enfrentados pelos respondentes: diferenças culturais, distribuição geográfica,
coordenação da estrutura, perda de qualidade na comunicação, perda da
perspectiva de “equipe única” e fuso horário. A pesquisa mostra também que os
problemas mais graves apontados pelos entrevistados foram diferenças culturais e
perda de qualidade na comunicação. Embora essa investigação tenha sido feita
exclusivamente com empresas da Arábia Saudita, o próprio artigo indica que os
problemas relacionados ao DGS surgem em outras partes do mundo. Questões
semelhantes relacionadas à comunicação entre equipes globais aparecem em
Holmstrom et al. (2006).
A criação de canais de comunicação efetiva é um fator importante no DGS. A
falta de reuniões presenciais agrava os problemas da baixa qualidade na
comunicação entre as partes interessadas. A distância geográfica e o fato de os
componentes das equipes globais envolvidas não se conhecerem pessoalmente
dificultam a comunicação informal, que fornece diversas informações importantes
aos desenvolvedores (DAMIAN, 2007).
Em Damian (2007) são destacados três tipos de processos que auxiliam o
compartilhamento e entendimento dos requisitos em DGS: compartilhamento de
conhecimento, processos iterativos para entendimento dos requisitos e comunicação
e coordenação que auxiliam os dois primeiros processos. O artigo também indica a
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necessidade de evitar inconsistências nas notações e terminologias nos artefatos de
requisitos e recomenda a adoção de formulários e modelos preestabelecidos.
O DGS é uma oportunidade para as empresas reduzirem custos e promoverem
o desenvolvimento e a manutenção contínuos de um sistema em um processo
chamado “seguindo o sol” (following the sun), pois quando um local não pode
atender a uma solicitação de assistência ou desenvolvimento devido ao fuso horário,
outro pode assumir essa tarefa. Embora apresente algumas vantagens, o DGS
ainda precisa superar desafios relacionados à aferição de requisitos nesse ambiente
globalizado, que estão na seção 2.1.1, a seguir.

2.1.1

Desafios para Aferição de Requisitos no DGS
Damian e Zowghi (2002) apresentam os impactos da distribuição geográfica

em projetos de software de organizações que desenvolvem aplicações em múltiplos
locais nas atividades de Engenharia de Requisitos (ERs). A partir dessas atividades,
o artigo lista os desafios identificados nas atividades e os relaciona aos problemas
conhecidos no DGS.

Na Figura 1 há um modelo da relação entre problemas e

atividades de ERs.
Figura 1 - Problemas e desafios que afetam as atividades de ER no DGS

Fonte: (DAMIAN; ZOWGHI, 2002)

A Figura 1 apresenta um modelo do impacto dos desafios e as atividades de
ERs afetadas devido a problemas de diversidade cultural, comunicação inadequada,
gerenciamento de conhecimento e diferenças de fuso horário no DGS.
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O objetivo desta dissertação consiste na criação de um roteiro para aferição de
RNFs. Por esse motivo, foram separados os problemas e desafios relacionados às
atividades de aferição de requisitos.

No Quadro 1 encontram-se os desafios e

problemas conhecidos referentes ao tema e discutidos por Damian e Zowghi (2002).
Quadro 1- Desafios e problemas do DGS relacionados à aferição de requisitos

Desafios identificados na aferição de Problemas conhecidos do DGS
RNFs
Diferenças culturais do cliente e do negócio

 Diversidade cultural

Atenção ao contexto de trabalho local e

 Comunicação inadequada

comunicação informal

 Gerência do conhecimento

Entendimento comum dos requisitos

 Diversidade cultural
 Comunicação inadequada
 Gerência do conhecimento
 Fuso horário
 Comunicação inadequada

Efetividade das reuniões

 Gerência do conhecimento
 Fuso horário
Fonte: Autor

Damian e Zowghi (2002) mencionam quatro problemas relacionados ao DGS e
à aferição de requisitos: diversidade cultural, comunicação inadequada, gerência de
conhecimento e fuso horário.
A comunicação inadequada ocorre porque a distância entre os participantes do
projeto cria barreiras na comunicação informal e na comunicação face a face. Além
disso, a comunicação entre os interessados depende da qualidade do uso da
comunicação eletrônica síncrona ou assíncrona.
Desafios relacionados ao gerenciamento do conhecimento ocorrem porque
grande parte das informações de diversas fontes em locais remotos não é
compartilhada de forma apropriada com os desenvolvedores.
A diversidade cultural refere-se às diferenças de idioma e dos países que
afetam a colaboração global.

A distância geográfica afeta o funcionamento dos
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diferentes departamentos da organização e isso tem um impacto significativo no
entendimento comum e na negociação dos requisitos.
O fuso horário dificulta a colaboração síncrona entre os participantes do
projeto.

Nesse cenário, a forma de comunicação predominante é assíncrona,

seguida por teleconferências. Mais recentemente foram introduzidas mensagens
instantâneas a esse arcabouço de comunicação.
O entendimento comum dos requisitos é um dos grandes desafios na
colaboração entre os participantes remotos dos projetos de DGS, pois esse tipo de
projeto sofre o clássico problema de falha na comunicação entre os usuários do
sistema e os desenvolvedores. Estes não consideram que os dados que recebem
dos responsáveis pela coleta de requisitos são suficientes para seu entendimento.
A conclusão do artigo é que a distância tem um impacto significativo na
colaboração entre grupos que estão geograficamente distribuídos, sendo necessário
desenvolver

processos

de

engenharia

de

requisitos

específicos

para

as

organizações que trabalham com locais distantes.

2.1.2

Visões de Arquitetura para DGS
O artigo de Clerc, Lago e Van Vliet (2007) apresenta as técnicas usadas por

duas empresas envolvidas em projetos de DGS e procura responder se as decisões
de projeto de arquitetura, ou “regras arquiteturais”, conforme definidas no artigo,
seriam uma proposta para solucionar os desafios do ambiente de DGS. A proposta
do artigo é confirmar se as definições de arquitetura relacionadas aos componentes
e às conexões entre eles podem resolver as questões de fuso horário, distância
geográfica, cultura, comunicação da equipe, colaboração e distribuição do trabalho.
A conclusão de Clerc, Lago e Van Vliet (2007) é que as visões tradicionais de
arquitetura não solucionam todas as questões relacionadas ao DGS. Embora a
visão de componentes possa colaborar com a distribuição das atividades de
desenvolvimento de subsistemas entre as equipes, não consegue solucionar
questões como fuso horário, comunicação e distância geográfica.
A partir de resultados negativos apresentados por Clerc, Lago e Van Vliet
(2007) sobre o papel das visões de arquitetura no DGS, o trabalho de Yildiz e
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Tekinerdogan (2011) estende esse estudo para introduzir novas visões de
arquitetura a fim de representar as questões relacionadas ao DGS.
A proposta de Yildiz e Tekinerdogan (2011) é a introdução de seis visões de
arquitetura especialmente definidas a fim de capturar dados importantes para a
comunicação, coordenação e controle das equipes envolvidas no DGS.
As visões foram criadas observando os quatro assuntos principais relacionados
ao DGS:


Desenvolvimento: refere-se às atividades previstas no processo de
software tais como análise de requisitos, projeto, implantação e testes.
Normalmente, cada local atende a uma parte dessas atividades.



Comunicação: estuda os mecanismos de comunicação entre os locais
envolvidos no projeto DGS. Normalmente, os diferentes locais precisam
adotar

um

protocolo

de

comunicação

comum

para

auxiliar

o

desenvolvimento distribuído.


Coordenação: trata das atividades internas dos locais e aquelas que
afetam outros locais. A coordenação é necessária para alinhar fluxos de
trabalho e agendas.



Controle: é o mecanismo sistemático para analisar, monitorar e guiar a
evolução das atividades de desenvolvimento. Esse controle serve para
definir os componentes nos quais os requisitos funcionais serão
implantados e a forma pela qual os atributos de qualidade são atendidos.

Tomando como base os quatro assuntos principais do DGS, o artigo define o
conjunto de seis metamodelos para criar as visões de arquitetura para Distribuição,
Processos, Dados, Comunicação, Ferramentas e Migração.
A Visão de Distribuição trata da distribuição das equipes nos diferentes locais
de desenvolvimento. O modelo UML da Figura 2 apresenta o relacionamento entre
os conceitos aplicados à visão.
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Figura 2 - Elementos Relacionados à Visão de Distribuição

Fonte: (YILDIZ; TEKINERDOGAN, 2011)

O elemento central na Visão de Distribuição é a Equipe, que pode ser
temporária, executando uma tarefa específica e sendo dissolvida após tornar-se
desnecessária. A Equipe fica alocada em um Sítio, e o atributo localidade define
onde a Equipe se situa. Outras informações relevantes sobre a distribuição das
equipes em um ambiente de DGS são a Cultura Social, a Cultura de Trabalho – que
inclui a experiência de trabalho – e a Área de Conhecimento que determina
responsáveis por projeto, implantação, teste e integração.
A Visão de Processos representa os Processos do DGS.

A Figura 3

apresenta os elementos relacionados a eles. Um processo é definido como um
conjunto de atividades que tem por objetivo fornecer um serviço.

Uma Equipe

participa de um processo para fornecer algum serviço; este é uma Função que exige
uma ou mais Áreas de Conhecimento. Um processo usa ou produz Entidades de
Dados.
Utiliza-se a Visão de Dados para representar a propriedade e a distribuição
dos dados sobre o desenvolvimento do software.
elementos relacionados à Entidade de Dados.

Na Figura 4 veem-se os
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Figura 3 - Elementos relacionados à Visão de Processos

Fonte: (YILDIZ; TEKINERDOGAN, 2011)
Figura 4 - Elementos Relacionados à Visão de Entidade de Dados

Fonte: (YILDIZ; TEKINERDOGAN, 2011)

O elemento central da Visão de Dados é a Entidade de Dados, que
representa qualquer dado gerado pelos desenvolvedores, tanto formal quanto
informal. Essas Entidades podem ser armazenadas em um Armazém de Dados,
localizado em um Sítio.
A Visão de Comunicação representa as atividades de comunicação formais e
informais entre as Equipes. A Figura 5 apresenta os elementos relacionados à
Visão de Comunicação.

24

Figura 5 - Elementos Relacionados à Visão de Comunicação

Fonte: (YILDIZ; TEKINERDOGAN, 2011)

Uma Comunicação é feita entre Equipes. Durante a Comunicação, algumas
Entidades de Dados são utilizadas para ajudar nas conversas.

O objetivo da

Comunicação entre as Equipes consiste na execução de Processos.

A

Comunicação é feita por meio de uma Plataforma de Comunicação.
A Visão de Ferramentas apresenta as ferramentas utilizadas pelas Equipes
envolvidas no DGS para Comunicação e execução de Funções. A Figura 6 mostra
os elementos relacionados à Visão de Ferramentas.
Figura 6 - Elementos relacionados à Visão de Ferramentas

Fonte: (YILDIZ; TEKINERDOGAN, 2011)
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A Visão de Migração apresenta as viagens que são realizadas pelas Equipes.
Na Figura 7 veem-se os elementos envolvidos na Visão de Migração.
Figura 7 - Elementos Relacionados à Visão de Migração

Fonte: (YILDIZ; TEKINERDOGAN, 2011)

A Visão de Migração mostra as datas em que as Equipes realizarão viagens
entre os Sítios envolvidos no DGS. A Migração é feita para executar um Processo.
Pode ser necessário que o Armazém de Dados esteja acessível durante a Migração.
As visões de arquitetura apresentadas por Yildiz e Tekinerdogan (2011) foram
propostas para atender a questões relacionadas ao desenvolvimento e ao controle
e à comunicação e à coordenação no DGS e permitem capturar dados que ajudam
a obter informações importantes sobre as equipes envolvidas no DGS. Com base
nessas visões de arquitetura, é possível identificar os participantes do projeto de
implantação do Sistema Global a fim de buscar informações para a aferição dos
RNFs.

2.2

Gerenciamento de Conhecimento de Arquitetura no DGS
A documentação da arquitetura do software apresenta os componentes e

conectores necessários ao funcionamento do sistema. Entretanto, o trabalho de
Jansen e Bosch (2005) introduz uma nova abordagem para a documentação de
arquiteturas que passa a descrever explicitamente as razões das decisões
arquiteturais do projeto na documentação destas.

Segundo essa abordagem, a

arquitetura deixa de ser descrita exclusivamente por seus componentes e
conectores e passa a ser representada por um conjunto de decisões. Essa prática
de documentação é denominada por Jansen e Bosch (2005) de Documentação das
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Decisões de Projeto, pois definem que a arquitetura resulta do conjunto das
decisões de projeto. Para Clerc, Lago e Vliet (2009), essa prática foi definida como
Gerenciamento de Conhecimento da Arquitetura (GCA).
Segundo Clerc, Lago e Vliet (2009) existem duas estratégias para GCA: O
Conhecimento Codificado e o Conhecimento Personalizado.
A estratégia de Conhecimento Codificado define que o conhecimento sobre as
decisões arquiteturais é colocado em um formato determinado e armazenado em um
repositório que pode ser consultado pelas equipes de desenvolvimento, sem a
necessidade de contatar uma pessoa específica para obter o conhecimento.
A estratégia de Conhecimento Personalizado define que a informação sobre a
arquitetura não está em um repositório centralizado. Desse modo, a equipe precisa
entrar em contato com uma determinada pessoa que detém o conhecimento sobre a
arquitetura.

Não existe necessidade de converter esse conhecimento para um

formato específico a fim de acessá-lo.
O Quadro 2 apresenta um resumo das diferenças entre as estratégias de
conhecimento tanto Codificado como Personalizado.
Quadro 2 - Diferenças entre Conhecimento Codificado e Personalizado

Característica da Estratégia
Pressupõe a existência de um repositório centralizado

Personalizado Codificado
Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

e acessível pelas equipes de projeto.
É necessário converter as informações existentes
para um formato previamente definido.
É necessário contatar uma pessoa específica para
obter informações sobre a arquitetura do sistema.
Fonte: Autor

O registro das decisões arquiteturais não é algo novo nas práticas de
engenharia de software, pois já existiam outros trabalhos que indicavam a
necessidade de registrar as decisões de projeto, como os escritos por Potts e Bruns
(1988).

Entretanto, aplicar esse conceito às práticas de documentação de

arquitetura de software promoveu um debate mais amplo sobre a forma pela qual
são discutidas as decisões arquiteturais de um projeto.
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O termo gerenciamento no GCA, embora utilizado por alguns autores como
Babar (2009) e Ozkaya, Wallin e Axelsson (2010), trata mais de uma prática de
documentação do que de um modelo de gerenciamento de conhecimento no qual o
conhecimento gerado é compartilhado de forma disciplinada.

2.2.1

Práticas Recomendadas para Documentação de Arquitetura
A IEEE 1471:2000 (IEEE – Recommended Practice for Architecture

Description, 2000) apresenta as práticas recomendadas para documentação de
arquitetura.

No ano de 2011, foi publicada a ISO/IEC/IEEE 42010:2011

(ISO/IEC/IEEE – Systems and Software Engineering - Architecture Description,
2011) que atualiza as práticas dessa documentação. A IEEE 1471:2000 recomenda
que a documentação de arquitetura inclua as razões pelas quais a arquitetura foi
escolhida. A ISO/IEC/IEEE 42010:2011 define de maneira mais explícita a relação
entre a decisão arquitetural e suas razões, conforme mostrado na. Figura 8.
Figura 8 - Modelo conceitual das decisões arquiteturais e de suas razões

Fonte: ISO/IEC/IEEE 42010:2011

É possível que uma decisão de arquitetura afete algum interessado no projeto,
o que pode fazer com que surjam outros interesses.

Segundo a ISO/IEC/IEEE

42010:2011, a documentação da decisão arquitetural pode tornar evidente a
necessidade de uma análise dos tradeoffs entre alguns elementos arquiteturais, pois
essa decisão os afeta.
Uma descrição de arquitetura deve registrar as decisões arquiteturais que são
importantes para a análise do projeto. O registro dessas decisões pode ser utilizado
para facilitar a comunicação entre as partes envolvidas no desenvolvimento,
produção, implantação, operação e manutenção de um sistema.
As práticas recomendadas na ISO/IEC/IEE 42010:2011 são semelhantes às
práticas de GCA.

Essa normativa não utiliza o termo “gerenciamento do
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conhecimento” para descrever a necessidade de documentar as decisões de projeto,
mas baseia-se nos mesmos princípios das práticas de GCA. A versão das práticas
recomendadas publicada em 2011 reforça a prática de documentação das razões da
escolha da arquitetura ao incluir a recomendação de documentar as decisões
arquiteturais.
Um dos resultados das discussões sobre o registro de tais decisões levou à
criação das decisões dos sistemas PAKME e DPMTool e do modelo proposto por
Hesse e Paech (2013) para relacionar essas decisões aos requisitos.

2.2.2

PAKME – Registro das Decisões de Arquitetura
O sistema chamado PAKME foi apresentado por Babar e Gorton (2007). O

artigo apresenta o modelo UML da Figura 9. A partir desse modelo, os dados sobre
as decisões arquiteturais são registrados, recuperados e compartilhados.
Figura 9 - Modelo de Dados para Registro de Decisões Arquiteturais

Fonte: (BABAR; GORTON, 2007)

Segundo o modelo apresentado na Figura 9, a Decisão Arquitetural utiliza um
Padrão que está associado a Requisitos Significativo da Arquitetura. A Decisão
Arquitetural tem um Histórico de Projeto. Ela identifica um Apontamento que pode
ser um Risco ou Não Risco. Esse modelo permite:
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Definir padrões para atender a requisitos de projeto e utilizá-los para
atender aos mesmos requisitos em outros projetos.



Definir os padrões arquiteturais que foram utilizados no projeto de
arquitetura.



Identificar os riscos e não riscos associados à decisão arquitetural.



Identificar os cenários que são atendidos por uma decisão arquitetural.

A existência do modelo de dados sugere a adoção da estratégia de GCA de
Conhecimento Codificado.

Embora o artigo declare que a ferramenta atenda à

estratégia de Conhecimento Personalizado, isso não fica explícito no exemplo
prático apresentado. Entretanto, utilizar a ferramenta PAKME em uma estratégia de
Conhecimento Personalizado traz a desvantagem de depender de uma pessoa com
o conhecimento sobre a arquitetura e a necessidade de convertê-lo para ser
armazenado no repositório centralizado.
Com a adoção da PAKME, existe a necessidade duplicação do trabalho, pois
as informações coletadas pelo processo de software devem ser inseridas na
PAKME.

Uma solução para diminuir

esse retrabalho é a integração com as

ferramentas utilizadas no processo de software. O artigo aponta a necessidade de
integração da PAKME com ferramentas de documentação de arquitetura disponíveis
no mercado.

2.2.3

DPMTool – Decisão Baseada em Casos
O trabalho de Garrido et al. (2012) descreve a DPMTool que é uma ferramenta

para facilitar o compartilhamento e a tomada de decisões arquiteturais em um
ambiente de DGS. Outra função da DPMTool é, em concordância com Jansen e
Bosh (2005), registrar essas decisões do projeto a fim de reutilizá-las em outros.
A DPMTool implementa um método de análise chamado Decisão Baseada
em Casos (DBC). Na DBC, a solução para um caso novo é baseada no estudo de
casos anteriores semelhantes. A DBC tem quatro passos:
 Recuperação de informações sobre um caso semelhante ao problema a ser
solucionado.
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 Reuso de uma solução usada em outro caso semelhante.
 Revisão da solução proposta para que seja ajustada às condições do novo
problema.
 Retenção da nova solução, que se torna um novo caso a ser reusado no
futuro.
Na DBC é imprescindível que sejam conhecidos os motivos que levaram à
conclusão da solução para o caso. Nesse sentido, a proposta da DPMTool é ser um
sistema para discussão e um repositório de soluções de problemas.
A Figura 10 apresenta um grafo gerado pela DPMTool que representa o
resultado das discussões registradas pela ferramenta, mostrando a conexão entre os
tópicos discutidos e as relações entre os problemas e as soluções encontradas.
A DPMTool atende aos requisitos de uma empresa com experiência em DGS:
geração, armazenamento, recuperação, distribuição e aplicação do conhecimento
sobre as decisões do projeto (GARRIDO et al., 2012).
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Figura 10 - Grafo para visualização das decisões de projeto gerado pela DPMTool

Fonte: (GARRIDO et al., 2012)

A DPMTool apresenta propostas para identificar os motivos que levaram à

Figure 2. View of decisions

tomada das decisões arquiteturais do projeto e as alternativas consideradas,

·

incluindo as discussões sobre os tradeoffs entre os atributos de qualidade do
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2.2.4
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O modelo proposto por Hesse e Paech (2013) relaciona o conhecimento da
arquitetura ao contexto no qual aquele conhecimento foi gerado. O modelo UML
(Unified Modeling Language) publicado no artigo é apresentado na Figura 2. O
modelo vincula as Decisões Declaradas ao Contexto em que foram tomadas. O
contexto inclui Premissas ou Restrições, e as Questões são relacionadas ao
Contexto (vinculado a) e à Solução avaliada (avaliado em).
Figura 11 - Modelo proposto para vincular Decisões de Projeto a Requisitos

Fonte: (HESSE; PAECH, 2013)

A definição de um modelo formal para armazenamento de dados indica a
intenção de construir uma ferramenta que auxilie a implantação do modelo. Essa
intenção é explicitada na seção de trabalhos futuros do artigo na qual se informa a
existência de um esforço para a implantação do modelo em uma ferramenta que
integra o conhecimento do projeto e do sistema, chamada UNICASE (“Unicase - a
unified case tool”, 2013).
A proposta de Hesse e Paech (2013) baseia-se no conceito de Requisitos
Significativos para a Arquitetura e sua associação às decisões arquiteturais.

O

artigo não propõe uma técnica para eliciar ou mesmo identificar os requisitos que
são significativos para a arquitetura. Essa definição seria importante, pois não é
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possível avaliar a arquitetura usando o modelo proposto sem esses requisitos bem
eliciados.

2.2.5

Avaliação das Práticas de GCA no DGS
O artigo de Clerc, Lago e Vliet (2009) discute quão efetivas são as práticas

de GCA em um ambiente DGS. As práticas avaliadas no artigo foram:


Interação frequente das equipes envolvidas.



Visitas de representantes de cada equipe a outras.



Reuniões presenciais no lançamento do projeto.



Uso de correio eletrônico ou telefone a fim de obter informações
rapidamente.



Estrutura de projeto e responsabilidades de comunicação bem definidas.



Viagem para visitas entre as equipes distribuídas.



Lista com informações dos participantes do projeto.



Repositório único para os artefatos de arquitetura.



Estrutura compartilhada de gerência de configuração para artefatos e
código- fonte.

O resultado do trabalho de Clerc, Lago e Vliet (2009) mostrou que, para o
desenvolvimento globalizado, no qual existem de quatro a sete locais de execução
do projeto, as práticas relacionadas a Conhecimento Personalizado são mais úteis
para GCA no DGS.
Entre as técnicas apontadas como mais úteis pelos respondentes encontramse:


Interação frequente (70%).



Reuniões presenciais no inicio do projeto (85%).



Uso de telefone ou correio eletrônico para obter informações
rapidamente (92%).
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As técnicas relacionadas a Conhecimento Codificado foram consideradas
menos úteis:


Repositório único para artefatos de arquitetura (24%).



Estrutura compartilhada de gerência de configuração para artefatos e
código- fonte (62%).

Esta pesquisa mostra que existe uma tendência para as práticas de GCA
baseadas em Conhecimento Personalizado no DGS. A Figura 12 apresenta um
gráfico com os resultados da investigação.
Figura 12 - Resultado da pesquisa sobre GCA no DGS

Fonte: (CLERC; LAGO; VLIET, 2009).
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Os projetos com três locais de desenvolvimento apresentam algumas
características diferentes, pois esses projetos geralmente se iniciam com dois locais
e o terceiro é incluído posteriormente. Por isso, os representantes das equipes
precisam visitar as outras para compensar a falta de conhecimento que foi
compartilhado inicialmente apenas pelos dois locais que começaram o projeto
(CLERC; LAGO; VLIET, 2009). Entretanto, mesmo com o desvio na tendência do
uso de interação frequente quando existem três locais de projeto envolvidos,
mantém-se

a

preferência

pelas

técnicas

relacionadas

ao

Conhecimento

Personalizado.
O GCA, ou documentação das decisões de projeto, estimula as discussões
sobre as razões pelas quais se tomam as decisões arquiteturais em um projeto de
software, e as técnicas de GCA têm sido utilizadas no DGS. Apesar das tentativas
de automação para GCA e codificação do conhecimento, o chamado Conhecimento
Personalizado é mais utilizado que o Conhecimento Codificado no DGS.

2.3

O Método ATAM
O propósito do ATAM consiste em avaliar as consequências de decisões

arquiteturais à luz dos RNFs agrupados em atributos de qualidade. O ATAM é um
método que identifica potenciais riscos para a arquitetura, avaliando requisitos não
funcionais que são qualificados com a utilização de cenários de uso do sistema. O
ATAM permite estruturar as discussões sobre as consequências e riscos
decorrentes

da

existência

dos

atributos de

qualidade

(KAZMAN;

KLEIN;

CLEMENTS, 2000).
O ATAM define os seguintes passos para a avaliação dos atributos de
qualidade de um projeto de software:


Apresentação do ATAM –

Explica o processo de análise aos

participantes para lhes dar um contexto e ajustar expectativas.


Apresentação dos Business Drivers – Apresenta os principais
motivadores da organização para o desenvolvimento do software e suas
características esperadas.
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Apresentação da Arquitetura – Descreve a arquitetura proposta em
um nível de detalhe adequado à audiência e ao conhecimento disponível
no momento em que e arquitetura é apresentada.



Identificação das Abordagens Arquiteturais – Após o entendimento
da

arquitetura

apresentada,

são

identificadas

as

abordagens

arquiteturais e padrões utilizados na arquitetura para atender aos
Business Drivers.


Geração da Árvore de Atributos de Qualidade – Identificação,
priorização e refinamento dos atributos de qualidade que devem ser
atendidos pela arquitetura do projeto que foram apresentados nos
Business Drivers.



Análise das Abordagens Arquiteturais – Apresentação dos cenários
com maior prioridade para serem atendidos, bem como avaliação sobre
como a abordagem arquitetural atende aos cenários definidos na árvore
de atributos de qualidade, identificando os pontos sensíveis, tradeoffs,
riscos e não riscos.



Reuniões para Discussão e Priorização de Cenários – Após duas
semanas, os cenários descritos na árvore de atributos de qualidade são
revistos e a comunidade de interessados no sistema é envolvida para
tomada de decisão colegiada sobre as prioridades dos cenários.



Análise Colegiada das Abordagens Arquiteturais – Repetir a análise
das abordagens arquiteturais com mais representantes da comunidade
de interessados no sistema.



Apresentação dos Resultados – São apresentados à comunidade de
interessados a

abordagem arquitetural definida, os cenários e

prioridades selecionados, os atributos de qualidade cobertos e não
cobertos, os pontos sensíveis e tradeoffs escolhidos entre os atributos
de qualidade e os riscos e não riscos.
É possível dividir os passos do ATAM em fases, considerando a quantidade de
pessoas envolvidas na análise. A primeira delas constitui uma análise da arquitetura
que exige uma quantidade menor de pessoas em relação à segunda; esta ocorre
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após um intervalo de duas semanas. A segunda fase é uma decisão colegiada
sobre a definição da arquitetura, na qual um maior número de interessados pode
defender seus interesses no sistema.
Nesta seção, destacamos os passos do ATAM, cuja execução, na primeira
fase, implica uma quantidade menor de pessoas:


Apresentação dos Business Drivers.



Identificação das Abordagens Arquiteturais.



Geração da Árvore de Atributos de Qualidade.



Análise das Abordagens Arquiteturais.

Todos esses passos ocorrem antes do intervalo de duas semanas proposto
pelo ATAM.

2.3.1

Apresentação dos Business Drivers
De acordo com Bass, Clements e Kazman (2003), a arquitetura de software

deixou de ser direcionada exclusivamente por critérios técnicos e passou a ser
influenciada tanto por aspectos técnicos quanto de negócios e esses aspectos
também são influenciados pela arquitetura de software. Essa influência recíproca
entre o ambiente organizacional e a arquitetura é chamada de Ciclo de Negócios da
Arquitetura, que é influenciado por:


Interessados pelo Sistema: pessoas e organizações que têm algum
interesse na construção do sistema.

Os interessados podem ter

interesses conflitantes e a descrição da arquitetura deve ser utilizada
para ajudar a mediar os conflitos.


Estrutura de Desenvolvimento: trata-se das habilidades do corpo
técnico da equipe de desenvolvimento que atua na empresa.

As

propostas de arquitetura podem ser aceitas ou não, dependendo da
experiência do corpo técnico da empresa.


Experiências dos Arquitetos: os êxitos e fracassos experimentados
pelos arquitetos são considerados na escolha de soluções para os
problemas.
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Ambiente Técnico: as tecnologias utilizadas por padrões de indústria
ou práticas de engenharia de software influenciam as decisões de
arquitetura.

O método ATAM baseia-se nos aspectos técnicos e de negócio para a análise
de riscos e não riscos dos requisitos da arquitetura, pois tais aspectos refletem as
características do negócio que justificam a existência do sistema e definem o
conjunto de requisitos. Esses aspectos técnicos e de negócio são conhecidos na
literatura sobre ATAM como Business Drivers.
Os Business Drivers refletem os itens que influenciam a arquitetura, conforme
definido no Ciclo de Negócios da Arquitetura.

Para o ATAM os seguintes itens

fazem parte dos Business Drivers:


As funções mais importantes do sistema.



Qualquer restrição técnica, gerencial, econômica ou política relevante.



Os objetivos e o contexto do negócio e como estão relacionados ao
projeto.



Os principais interessados.



Os principais atributos de qualidade que moldam a arquitetura.

Assim como os requisitos definem como será o sistema, os Business Drivers
definem como serão os requisitos. A maneira pela qual a empresa faz negócios,
seus objetivos, suas restrições, os interessados no desenvolvimento do sistema,
entre outros fatores, influenciam os requisitos necessários do sistema para que ele
auxilie a empresa a execute seus processos de negócio.
Segundo Kazman, Klein e Clements (2000) existem três tipos de cenários de
uso do sistema:


Casos de Uso: são situações típicas de uso do sistema e são utilizados
para eliciação de informações necessárias para uso do sistema.



Crescimento: usado para antecipar mudanças no sistema.



Exploratórios: empregados para fornecer exemplos de usos extremos
do sistema e para entender como o sistema reage a situações de
estresse.
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Os cenários exploratórios devem apresentar os fluxos críticos do sistema que
definem a arquitetura, pois revela as necessidades extremas a que o sistema será
exposto. Além disso, trata-se de situações em que existe maior risco de o sistema
não conseguir satisfazer tais necessidades.

Essas situações-limite são as que

justificam os RNFs e o conhecimento dos processos de negócios da empresa
mostra-se importante na identificação dos fluxos críticos.
Os autores do ATAM não recomendam um conjunto de atividades para
identificar os Business Drivers. Uma possibilidade considerada em alguns artigos
para sistematizar essa atividade é o modelo proposto por Osterwalder et al. (2010)
que apresenta uma estrutura para descrever modelos de negócio chamada Quadro
de Modelo de Negócios (Business Model Canvas). O quadro é dividido em nove
seções que apresentam como uma empresa faz negócios. Essas seções cobrem
quatro principais áreas de negócio: clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade
financeira.
O modelo de negócio é apresentado em um diagrama que auxilia na definição
de uma estratégia para implementar estruturas organizacionais, processos e
sistemas. As nove seções definidas em Osterwlader et al. (2010) são:


Segmentos de Clientes: descreve os diferentes grupos de pessoas ou
empresas aos quais uma companhia pretende fornecer serviços.



Proposta de Valor: descreve os produtos e serviços que agregam valor
para um segmento específico de clientes.



Canais: descreve como uma companhia se comunica com os
segmentos de clientes para entregar serviços que agregam valor a
esses clientes.



Relacionamento com o Cliente: descreve os tipos de relacionamento
que uma empresa estabelece com um segmento de clientes específico.



Fonte de Receitas: representa como a companhia ganha dinheiro de
cada segmento de clientes.



Principais Recursos: descreve os ativos que são mais importantes
para execução do negócio.

40



Principais Atividades: descreve as atividades mais importantes que a
empresa deve executar ou criar para fazer o produto ou serviço
funcionar.



Principais Parceiros: descreve os fornecedores e parceiros de negócio.



Custo da Estrutura: descreve os custos decorrentes da operação do
negócio.

O Quadro de Modelo de Negócios sugerido é mostrado na Figura 13.
Figura 13 - Quadro de Modelo de Negócios proposto por Osterwalder et al.

Fonte: Autor

O Quadro de Modelo de Negócios permite ter uma visão geral sobre como a
empresa pode obter receita e sobre os custos envolvidos. Além disso, o modelo de
quadro permite uma interação com a equipe que avalia o modelo, pois todos têm a
mesma visão simultaneamente e qualquer pessoa pode, a qualquer momento, incluir
ideias no quadro e discuti-las.
Ehrenhofer e Kreuzer (2012) apresentam um processo para projeto de serviços
de sistemas que utiliza o Quadro de Modelo de Negócios nas fases de iniciação,
entendimento, projeto, implementação e gerenciamento dos serviços.

Um dos

principais benefícios do uso do Quadro de Modelo de Negócios reside no
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gerenciamento desse modelo, que permite uma avaliação contínua dos itens que
influenciam os negócios.
Muhtaroglu et al. (2013) utilizam o Quadro de Modelo de Negócios para avaliar
como as aplicações de Big Data podem agregar valor a cada componente do
modelo de negócios da empresa para os segmentos de Serviços de Localização,
Seguro Saúde e Varejo. Os negócios são entendidos com o uso do Quadro de
Modelo de Negócios. Propõem-se aplicações de Big Data que atendem às
necessidades apontadas para cada segmento de negócio.
Zolnowski, Weis e Böhmann (2014) estendem o conceito do Quadro de
Modelo de Negócios para desenvolver um Quadro de Modelo de Serviços de
Negócios destinado a representar serviços de sistemas. O modelo foi aplicado com
êxito a um projeto de sistema de pagamentos no mercado de varejo.
Esse Quadro representa uma possibilidade de levantamento de Business
Drivers, sendo apresentado nesta seção a fim de ilustrar alguns dos itens que os
compõem. Entretanto, necessita-se de mais estudos para que a aplicabilidade do
Quadro seja comprovada nesse levantamento.
Independentemente do método de levantamento, uma vez expostos, utilizamse os Business Drivers para identificar os fluxos críticos que definem os RNFs que
estão em concordância com os objetivos do negócio.

2.3.2

Identificação das Abordagens Arquiteturais
O processo de entendimento dos requisitos e descrição da arquitetura é

conhecido como Projeto de Arquitetura de Software; quando este é avaliado sob a
perspectiva dos requisitos, denomina-se Avaliação da Arquitetura.
No ATAM é definido o passo de apresentação da arquitetura.

Nele se

apresenta o projeto que descreve as abordagens arquiteturais em um nível de
detalhe que considera o conhecimento disponível sobre os requisitos e componentes
conhecidos no processo de desenvolvimento de software em determinado momento.
Para descrever a arquitetura, podem ser utilizados modelos UML (Unified
Modeling Language), diagramas de contexto ou o modelo mostrado por Garlan et al.
(2010). A apresentação da arquitetura no ATAM tem o objetivo de identificar as
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abordagens arquiteturais propostas para atender aos Business Drivers previamente
levantados.
A partir da descrição da arquitetura, são identificados as abordagens e padrões
de projetos utilizados para atender aos atributos de qualidade, sem avaliar a
capacidade da arquitetura descrita de atendê-los. As abordagens e padrões são
identificados e catalogados.

2.3.3

Geração da Árvore de Atributos de Qualidade
Considerando os Business Drivers levantados e apresentados, os RNFs são

agrupados por atributos de qualidade. O refinamento do RNF ocorre mediante a
criação de cenários de uso do sistema que qualifica um RNF, apresentando alguma
maneira de quantificá-lo.

A priorização é feita de acordo com a definição da

importância do requisito entre alta, média e baixa ou pode ocorrer com o
estabelecimento de outro método de pontuação.

Os dados previstos pelo ATAM a

serem preenchidos na árvore de atributos de qualidade são:
 Nome do Atributo de Qualidade: nome que identifica o atributo de qualidade
a ser qualificado. A identificação depende da equipe que vai aferir os RNFs.
 RNF de Negócio: breve descritivo apresentando o requisito do ponto de vista
do negócio.
 Condições do Sistema: breve descritivo que explica melhor o RNF de
Negócios, apresentando as condições do ambiente no qual o sistema está
operando para avaliar o atributo de qualidade.
 Resposta Esperada do Sistema: apresenta a resposta esperada pelo
negócio sobre como o sistema deve responder a um determinado estímulo
externo dado o cenário de negócios. O texto deve ter ser escrito de modo
que a resposta do sistema ao estímulo possa ser medida.
 Prioridade: define o atributo de qualidade mais importante para o negócio.
As opções podem ser Alta, Média ou Baixa ou se pode recorrer a algum outro
método de pontuação. A prioridade ajuda quem está aplicando o método a
definir os tradeoffs e pontos sensíveis do sistema, além de identificar os riscos
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(problemas identificados na avaliação) e não riscos (atendimento de atributos
segundo determinadas premissas).
A nomenclatura para atributos de qualidade varia de acordo com a cultura e o
ambiente de desenvolvimento. Os termos “modificabilidade” e “manutenibilidade”
têm o mesmo significado e um ou outro pode ser utilizado de acordo com a equipe.
Assim sendo, o ATAM não recomenda uma nomenclatura própria, permitindo que
seja usada a estabelecida pela equipe ou a disponível em ISO/IEC 9126:2001
(Software engineering – Product Quality, 2001).

2.3.4

Análise das abordagens arquiteturais
A árvore de atributos apresenta os cenários de uso do software e a prioridade

entre eles.

A partir das definições apresentadas na árvore, o responsável pela

análise deve explicar como os padrões e abordagens arquiteturais atendem aos
cenários apresentados.
O processo de análise deve resultar em um registro dos riscos e não riscos da
abordagem da arquitetura. Riscos são problemas potenciais que podem existir na
adoção dessa abordagem. Não riscos são decisões arquiteturais que funcionam a
partir de premissas determinadas na análise. É importante notar que a classificação
de um não risco deve mudar para risco caso as premissas deixem de ser
verdadeiras.
A análise deve identificar os pontos sensíveis da abordagem arquitetural.
Estes são as propriedades dos componentes críticas para que a arquitetura possa
atender a um determinado atributo de qualidade, pois os pontos sensíveis podem se
tornar riscos da arquitetura.
Existem situações em que não é possível atender a todos os atributos de
qualidade. Isso acontece quando a propriedade de um componente afeta mais de
um atributo e esse componente é ponto sensível (crítico) em mais de um atributo.
Nesse caso, é necessário selecionar um entre os que serão atendidos porque é
impossível atender aos dois atributos ao mesmo tempo. Esse processo é chamado
de análise dos tradeoffs. A escolha sobre qual atributo de qualidade será atendido
pelo sistema depende da prioridade que ele tem em relação aos outros.
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2.4

Processo de Ciclo de Vida de Projeto de Software
Para organizar a execução das atividades relacionadas a um projeto de

desenvolvimento de software é necessário que as empresas definam um Processo
de Ciclo de Vida de Projeto de Software (PCVPS). Segundo o IEEE 1074:2006
(Standard for Developing a Software Life Cycle Process, 2006), o PCVPS é definido
pelas características da empresa documentadas em seus Ativos de Processos
Organizacionais (APO) e pelo Modelo de Ciclo de Vida de Projeto de Software
(MCVPS) escolhido.
Segundo a ISO/IEC 12207:2008 (System and Software Engineering – Software
Life Cycle Processes, 2008), o MCVPS constitui uma sequência de fases que pode
sobrepor-se e/ou interagir de acordo com o as necessidades de um projeto. Cada
fase é descrita por uma declaração de seus propósitos e resultados. Os processos e
atividades do MCVPS são selecionados e aplicados em uma fase para atingir os
propósitos e resultados esperados.

Diferentes organizações podem executar

diferentes fases em um MCVPS.
Uma Atividade é a definição de tarefas que devem ser realizadas, sendo
composta por:


Informações de entrada necessárias à execução da atividade.



Informação de saída que apresenta o resultado da transformação da
informação de entrada por meio da atividade.



Descrição da atividade realizada que mostra como a informação de
entrada se torna a informação de saída.

As informações de entrada e saída também são divididas em internas, que
pertencem ao PCVPS, ou externas, que não pertencem a ele. A IEEE 1074:2006
define um conjunto de atividades que podem ser executadas, e o Ciclo de Vida de
Projeto de Software (CVPS) escolhido pela organização define as atividades que
devem ser executadas e justifica as atividades da IEEE 1074:2006 que não serão. A
Figura 14 apresenta o fluxo de informações internas e externas.
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Figura 14 - Fluxo de informações internas e externas

Fonte: IEEE 1074:2006

O CVPS é adaptado à empresa e ao projeto com o uso dos APOs que são
fornecidos pela organização para criar o PCVPS adequado a essa organização. O
APO é o conjunto de políticas, padrões, procedimentos, PCVPS existentes, métricas,
ferramentas, metodologias e outras informações da organização usadas para
adaptar o CVPS às necessidades da empresa.
O MCVPS é utilizado para organizar em fases e sequências de execução as
atividades definidas pelo CVPS. As atividades, por sua vez, também são mapeadas
para definir suas próprias interações dentro do MCVPS. A Figura 15 apresenta o
modelo UML da IEEE 1074:2006.
A IEEE 1074:2006 tem um modelo para criação de um PCVPS adaptado à
empresa porque leva em conta as características da empresa pelos seus APOs e
permite que se selecione um MCVPS adequado à organização.
O modelo prevê a existência de informações externas de entrada e saída.
Informações externas de entrada são informações não geradas pelo PCVPS, que
devem ser consideradas na execução da atividade. Informações externas de saída
são as que devem ser enviadas para processos não pertencentes ao PCVPS.
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Figura 15 - Modelo UML dos componentes da IEEE 1074:2006

Fonte: Autor

2.4.1

Informações Externas
As informações externas não fazem parte do escopo do padrão IEEE

1074:2006. Entretanto, a norma admite que podem existir informações externas e
define as seguintes considerações:
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Uma informação de entrada externa não pode ser requisito para que a
atividade pertencente ao PCVPS seja completada.



Uma informação de entrada externa, caso exista, deve ser usada.



Os destinatários da informação externa de saída vão receber a
informação enviada e o padrão não faz suposições sobre o uso da
informação externa enviada.

Uma atividade definida no PCVPS pode considerar o uso de uma informação
de entrada externa gerada por uma atividade que não pertence a esse PCVPS. O
uso da informação enviada por uma atividade externa deve ser considerado, mas
não deve causar prejuízo à realização da atividade pertencente ao PCVPS. Além
disso, as atividades definidas no PCVPS podem gerar informações de saída
externas para realização de atividades que não pertencem ao PCVPS.
Um MCVPS bastante conhecido é o Cascata. Trata-se de uma abordagem
sequencial e sistemática para o desenvolvimento de software que começa com o
levantamento de necessidades por parte do cliente, avançando pelas fases de
planejamento, modelagem, construção e emprego,

culminando na manutenção

contínua do software concluído (PRESSMAN, 2011).

A Figura 16 apresenta o

Modelo Cascata.
Figura 16- O modelo Cascata de ciclo de vida de software

Fonte: (PRESSMAN, 2011)

O modelo em cascata estabeleceu, nesse caso, cinco grupos de atividades e
cada um deles contém um conjunto de atividades definidas.

Segundo a IEEE

1074:2006, as atividades devem considerar as informações externas; porém, estas
devem ser obrigatórias para as atividades definidas no PCVPS. A Figura 17 mostra
as informações das atividades externas que influenciam o resultado das atividades,
mas a atividade interna não dispensa a necessidade das informações geradas pela
atividade interna anterior do PCVPS.
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Figura 17 - Relação do Modelo Cascata com a Atividade Externa

Fonte: Autor

A definição da IEEE 1074:2006 sobre Informação Externa permite a execução
de tarefas não necessariamente pertencentes ao PCVPS, mas que podem
influenciar o resultado das atividades do CVPS.

E essa é uma via de mão dupla,

pois o resultado de atividades do PCVPS pode fornecer informações que serão
utilizadas em atividades não pertencentes ao PCVPS.
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3

ROTEIRO PARA AFERIÇÃO DE RNFS DE UM SISTEMA GLOBAL
Este trabalho discute como aferir RNFs de forma disciplinada e repetível para

implantação de um Sistema Global em um mercado local.

A discussão deve

considerar que se trata da implantação de um sistema em um ambiente de DGS.

3.1

Requisitos para Aferição de RNFs em DGS
A proposição de um roteiro para aferir RNFs no DGS deve considerar os

seguintes aspectos:


Dificuldades na Comunicação: devido às limitações na comunicação
impostas pela distância geográfica, existem complicações para organizar
reuniões presenciais entre os integrantes das equipes e dificuldades em
realizar conversas informais (DAMIAN; ZOWGHI, 2002; HOLMSTROM
et al., 2006).



Entendimento Comum dos Requisitos: constitui um dos principais
problemas em projetos de implantação de sistemas em geral e torna-se
mais evidente quando o projeto envolve um Sistema Global com equipes
distribuídas geograficamente (DAMIAN; ZOWGHI, 2002).



Organização das Informações sobre Equipes Globais: coletar
informações sobre as equipes envolvidas na implantação do Sistema
Global e organizá-las para que informações relevantes para aferição dos
RNFs possam ser encontradas (YILDIZ; TEKINERDOGAN, 2011).



Registro e Uso das Informações sobre as Decisões de Projeto: o
documento de arquitetura deve descrever o conjunto de decisões de
projeto que foram tomadas e as informações sobre as decisões de
projeto do Sistema Global a serem consideradas (CLERC; LAGO;
VLIET, 2009; JANSEN; BOSCH, 2005).



Identificação dos Riscos do Projeto: capacidade de aferir riscos e não
riscos relacionados aos RNFs para identificar os pontos de atenção do
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projeto de implantação do Sistema Global (BASS; CLEMENTS;
KAZMAN, 2003).


Descrição das Entradas, Saídas e Atividades: as informações de
entrada necessárias para execução do roteiro e as informações de saída
que apresentam o resultado da transformação devem ser descritas, bem
como as atividades realizadas (IEEE 1074:2006).

A solução proposta para aferição dos RNFs deve considerar os requisitos do
Sistema Global com os RNFs do local em que o sistema será implantado.

3.2

Descrição do Roteiro Proposto
A aferição dos RNFs locais e globais derivados da implantação de um Sistema

Global em um determinado país deve ser executada de forma disciplinada e
repetível. O roteiro desta dissertação apresenta um conjunto de passos e atividades
com entradas e saídas bem definidos e eventos que ativam cada um desses passos.
Com base no ATAM, o roteiro captura, sob a perspectiva global, as
funcionalidades importantes, restrições técnicas, restrições políticas, metas de
negócio, principais interessados e atributos de qualidade. Essas informações, que
definem os requisitos globais, são a base para definição de prioridades dos atributos
de qualidade que classificam os RNFs. O roteiro utiliza a primeira fase do ATAM,
que é a coleta de dados sobre os Business Drivers e atributos de qualidade para
criar a relação de riscos e não riscos.
As informações sobre os aspectos técnicos e de negócio globais são
registradas em um Relatório de Business Drivers Globais pelo responsável pela
execução do roteiro. Este também deve coletar informações sobre os envolvidos na
implantação do Sistema Global para facilitar a identificação de indivíduos que
possam fornecê-las sobre o sistema ou RNFs.

3.3

Entradas e Saídas do Roteiro
Para a execução do roteiro, é necessário que algumas informações sejam

disponibilizadas.

O roteiro prevê uma fase de iniciação, na qual se coletam

51

informações sobre as equipes envolvidas na implantação do Sistema Global e
também sobre os Business Drivers Globais que guiarão a aferição dos RNFs.
Outra entrada necessária é a descrição da arquitetura a partir das informações
disponíveis na fase do ciclo de vida de desenvolvimento no qual o projeto se
encontra. É utilizada na avaliação das abordagens arquiteturais.
O resultado final da aplicação do roteiro consiste no Relatório de Riscos e Não
Riscos dos RNFs que apresenta o resultado da aferição entre os RNFs.
O Quadro 3 apresenta as entradas e saídas do roteiro.
Quadro 3 - Entradas e Saídas do Roteiro
Informação

Objetivo

Entrada/Saída

Informações sobre

Obter informações sobre os requisitos locais e

Entrada

os participantes do

globais e sobre as decisões de arquitetura do

projeto

Sistema Global.

Business Drivers

Priorizar os requisitos, pois os fluxos de negócio

Globais

globais críticos determinam os RNFs globais.

Descrição da

Utilizado na fase de identificação e análise das

Arquitetura

abordagens

arquiteturais.

A

descrição

Entrada

Entrada

da

arquitetura não segue um padrão definido.
Requisitos Não

Aferir conjuntamente os RNFs locais e globais.

Entrada

Funcionais Globais
e Locais
Relatório de

Deve ser apresentado à equipe de projeto de

Business Drivers

implantação do Sistema Global para discussão de

Globais

prioridades de RNFs.

Relatório de Riscos

Relatório final da aplicação do roteiro que

e Não Riscos

apresenta o resultado da aferição dos RNFs.

Saída

Saída

Fonte: Autor

A segunda fase do roteiro cria o Relatório de Business Drivers Globais que é
utilizado para definir prioridades nos RNFs globais e locais. Eles definem os RNFs e
as definições atualizadas sobre o projeto são utilizadas para definir prioridades dos
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RNFs. O Relatório de Business Drivers Globais e as informações disponíveis sobre
o projeto são usados como parâmetros de controle da atividade de aferição dos
RNFs.
Em cada fase do projeto é possível definir novos RNFs ou retirar alguns
deles. Além disso, novas informações sobre a arquitetura do Sistema Global podem
ser definidas ou descobertas.

O roteiro utiliza os RNFs conhecidos na fase de

projeto para criação da árvore de atributos de qualidade e a descrição da arquitetura
para identificação e análise das abordagens arquiteturais. A Figura 18 apresenta
em um modelo IDEF0 as entradas, saídas e controles do processo de aferição dos
RNFs.
Figura 18 – Entradas, Controles e Saída do Roteiro

Fonte: Autor

O roteiro necessita de um conjunto de informações para ser executado e pode
fornecer à equipe de projeto o resultado da investigação sobre os Business Drivers
globais e o resultado da aferição dos RNFs.

Desde que sejam fornecidas as

informações de entrada, o roteiro pode ser executado em qualquer fase do Processo
de Ciclo de Vida do Projeto de Software.

3.4

Visão Geral do Fluxo do Roteiro
Um dos passos do roteiro de aferição de RNFs consiste na identificação dos

Business Drivers sob a perspectiva global.

Recomenda-se que a coleta dessas

informações seja efetuada nas fases iniciais do desenvolvimento, mas pode ser feita
em qualquer fase do Processo de Ciclo de Vida de Software (PCVPS).
informações que compõem os Business Drivers Globais são:

As
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Funções globais mais importantes.



Restrições técnicas, gerenciais ou políticas globais.



Metas de negócio globais relacionadas ao projeto.



Principais interessados globais.



Atributos de qualidade globais.

Essas informações baseiam-se no conceito de Business Drivers definidos por
Bass, Clements e Kazman (2003).
A Figura 19 apresenta uma ilustração do roteiro que necessita das
informações atualizadas sobre os participantes do projeto e os Business Drivers
Globais. O roteiro é acionado pela solicitação da equipe de projeto.
Figura 19 - Ilustração do roteiro para aferição de RNFs de Sistemas Globais

Fonte: Autor

É importante capturar informações sobre as equipes globais e locais, pois são
partes interessadas no desenvolvimento do software. Para auxiliar a captura, esse
roteiro define, com base em Yildiz e Tekinerdogan (2011), que sejam levantados os
seguintes dados sobre os envolvidos na implantação do Sistema Global: nome da
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pessoa, formas de contato, idiomas falados, local e fuso horário, equipe à qual
pertence, cargo que ocupa, processos que executa, local onde documentos são
publicados e agenda de viagem.
O roteiro prevê o registro dos Business Drivers Globais que são relacionados
ao projeto. Uma vez registrados os Business Drivers e a lista de participantes, podese iniciar o fluxo de aferição de RNFs do projeto para implantação do Sistema
Global.

3.5

Interação do Roteiro com o Processo de Software
O roteiro pode ser acionado durante as fases do ciclo de desenvolvimento de

software.

Em cada interação com o roteiro, é necessário fornecer os RNFs

conhecidos e uma descrição da arquitetura, considerando o conhecimento sobre o
Sistema Global até aquela fase. Depois de acionado o roteiro em uma fase do
projeto, o resultado da aferição dos requisitos deve ser disponibilizado para a equipe
na mesma fase do projeto de software em que o roteiro foi acionado. A Figura 20
apresenta um diagrama IDEF0 que representa a interação do roteiro com uma
determinada fase do ciclo de vida de desenvolvimento do software.
Figura 20 – IDEF0 - Interação do Roteiro com Fase do Processo de Software

Fonte: Autor

O resultado da aferição dos RNFs a partir da aplicação do roteiro é discutido
durante as interações com o time do projeto, sendo criado o Relatório de Riscos e
Não Riscos de RNFs do projeto. A Figura 21 representa a interação do roteiro em
algumas fases de um processo de desenvolvimento em cascata.
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Figura 21 – IDEF0 - Interação do roteiro e do processo de software

Fonte: Autor

Por ser uma atividade que gera informações externas ao PCVPS, o Relatório
de Riscos e Não Riscos do Projeto não deve ser mandatório em nenhuma fase do
processo de desenvolvimento, mas, se acionado, deve ser considerado nas
decisões tomadas pela Equipe do Projeto, conforme a IEEE 1074:2006. Por isso, o
resultado da aplicação do roteiro é representado no diagrama IDEF0 como um
controle da fase do processo de software nas Figuras 20 e 21.
O roteiro pode ser acionado em qualquer fase do processo de desenvolvimento
de software e tem as mesmas entradas e saídas definidas em todas as fases. Essas
características facilitam a adaptação do roteiro ao processo de desenvolvimento de
software utilizado pela empresa.

3.6

Fases do Roteiro
O roteiro pode ser dividido em três grandes fases. A primeira consiste em criar

uma relação com as informações sobre os participantes do projeto de implantação
do Sistema Global para facilitar o contato com os participantes das equipes globais e
locais. O resultado da primeira fase é o Relatório de Participantes do Projeto.
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A segunda fase consiste na coleta dos Business Drivers Globais que são
levantados junto às equipes globais e locais para capturar as informações que serão
utilizadas na aferição dos RNFs. O resultado dessa fase é o Relatório de Business
Drivers Globais que deve ser apresentado à equipe de projeto. As condições deste
e os aspectos técnicos e de negócio globais podem sofrer alterações e o roteiro
pode alterar as informações registradas de acordo com esses eventos.
A terceira e última fase é a apresentação dos riscos e não riscos dos RNFs que
resulta da aferição dos RNFs globais e locais. Nela o responsável pela execução do
roteiro utiliza as informações coletadas nas primeiras duas fases. Também inclui as
informações disponíveis sobre o projeto para aferição dos RNFs conhecidos na fase
do projeto na qual o roteiro está sendo executado.

A Figura 22 apresenta um

diagrama BPMN (Business Process Modeling Notation) das três grandes fases do
roteiro.
Figura 22 – BPMN representando as Três Grandes Fases do Roteiro

Fonte: Autor
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A terceira fase do roteiro pode ser executada sempre que a equipe do projeto
julgar necessário aferir os RNFs do projeto durante o processo de desenvolvimento.

3.6.1

Criar Relatório de Participantes do Projeto
O primeiro passo do roteiro é identificar os participantes envolvidos no projeto

de implantação do Sistema Global e os papéis que nele desempenham Todos os
participantes que podem fornecer informações técnicas ou de negócios sobre o
Sistema devem ser identificados, com as informações sobre todos os meios de
contatá-los.

Também é importante identificar como encontrar documentos para

obter informações sobre o Sistema Global e o negócio local.

Essa fase é de

importância para facilitar a comunicação entre as equipes globais e locais. Devemse coletar as seguintes informações sobre os participantes na implantação do
Sistema Global:
 Nome: nome do participante do projeto.
 Contato: endereços de e-mail, telefone ou mensagem instantânea.
 Idiomas: idiomas em que o participante pode se comunicar.
 Local/Fuso horário: localidade onde ficam o escritório principal do
participante e o fuso horário (GMT).
 Equipe: equipe à qual o participante do projeto pertence.
 Cargo: cargo ocupado pelo participante do projeto.
 Processos: processo que o participante executa.
 Documentos: locais onde existem documentos publicados pelo participante
do projeto. Geralmente uma URL (Uniform Resource Locator) para acesso a
um site mantido pela equipe à qual o participante pertence ou uma página
pessoal do próprio participante.
 Agenda de Viagem: locais e datas para onde o participante viajará. Incluir o
assunto que será discutido durante a estada do participante no local remoto.
As informações coletadas sobre os participantes das equipes globais servirão
para facilitar a coleta de informações sobre o Sistema Global e os RNFs. Um ponto
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importante é a Agenda de Viagem, pois apresenta as datas de viagem e os países
de destino, podendo representar uma oportunidade de reunião presencial com o
participante do projeto para troca de informações mais interativa.

3.6.2

Criar/Manter Relatório de Business Drivers Globais
A segunda fase do roteiro consiste na criação do Relatório de Business Drivers

Globais para o projeto. O passo se inicia a partir do recebimento de uma mensagem
com a descrição de alto nível do projeto. Depois disso, o responsável pela execução
do roteiro entra em contato com as equipes globais envolvidas no projeto para obter
informações sobre os aspectos técnicos e de negócios globais.

Esse passo se

compõe das seguintes tarefas:


Descrever

Funções Globais

Importantes:

o responsável pela

execução do roteiro identifica as funções globais que o projeto do
sistema deve apresentar para atender às necessidades globais.

O

resultado dessa tarefa é a lista de funções globais importantes que os
sistemas devem executar.


Descrever Restrições Gerenciais e Políticas Globais: o responsável
pela execução do roteiro apresenta as restrições de negócio ou
regulatórias globais. As posições das equipes de negócio e tecnologia
globais em relação ao projeto também devem ser apresentadas.



Descrever Metas de Negócio Globais Relacionadas: o responsável
pela execução do roteiro apresenta as metas de negócio globais que
estão relacionadas ao projeto de software. O resultado dessa tarefa é a
lista de metas de negócios globais pertinentes ao projeto.



Descrever

Principais

Interessados

e

Interesses

Globais:

o

responsável pela execução do roteiro deve identificar as pessoas,
companhias e equipes globais que têm interesse no projeto e quais são
esses interesses. O resultado dessa tarefa é a lista de interessados e
interesses globais relacionados ao projeto.
Esse conjunto de tarefas compõe o passo do roteiro chamado Criar Relatório
de Business Drivers Globais. O resultado desse passo é a criação do Relatório de
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Business Drivers Globais que apresenta os aspectos técnicos e de negócio sob a
perspectiva global. A Figura 23 apresenta um modelo, utilizando a notação BPMN,
do segundo passo do roteiro.
Figura 23 - Criar Relatório de Business Drivers Globais

Fonte: Autor

A criação do Relatório de Business Drivers Globais mostra-se necessária para
executar a aferição dos RNFs da implantação do Sistema Global, pois são os
Business Drivers que definem a prioridade dos RNFs.
As condições definidas no projeto estão sujeitas a mudanças que podem
alterar as definições documentadas no relatório, devido ao aumento ou diminuição
do escopo do projeto ou ainda a outras alterações. O primeiro evento que pode
modificar esse conteúdo é alguma alteração nos aspectos globais técnicos ou de
negócios e, nesse caso, o Relatório de Business Drivers Globais deve ser atualizado
para incluí-la.
O segundo evento consiste em uma alteração nos próprios Business Drivers
Globais. Nesse caso, mesmo que o projeto não tenha sofrido alterações, os novos
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Business Drivers podem influenciar as decisões do projeto. São alterados apenas
os pontos nos quais houve mudança na definição dos aspectos globais.
Na Figura 24 encontra-se um modelo BPMN do processo de alteração do
Relatório de Business Drivers Globais.
Figura 24 - Alterar Relatório de Business Drivers Globais

Fonte: Autor

Caso a mudança seja dos Business Drivers Globais, deve ser apresentada à
equipe do projeto.
O processo de alteração do Relatório de Business Drivers Globais atende ao
requisito de resposta a alterações nas características do projeto ou dos aspectos
técnicos ou de negócio globais.
O Relatório de Business Drivers Globais fornece os seguintes parâmetros para
a avaliação dos artefatos do projeto de software:


Lista de funções globais importantes que os sistemas projetados devem
executar.



Lista de áreas globais de tecnologia que devem ser envolvidas e suas
posições em relação ao projeto.
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Lista de metas de negócio globais pertinentes ao projeto.



Lista de interessados e interesses globais relacionados ao projeto.

As conclusões listadas no Relatório de Riscos e Não Riscos de RNFs devem
considerar o conteúdo do Relatório de Business Drivers Globais.

3.6.3

Criar Relatório de Riscos e Não Riscos de RNFs
A terceira fase da aferição de RNFs do Sistema Global é a criação do Relatório

de Riscos e Não Riscos que deve ser elaborado a partir das informações disponíveis
sobre o projeto. Os passos da terceira fase são:


Identificar abordagens arquiteturais.



Gerar árvore de atributos de qualidade globais e locais.



Analisar abordagens arquiteturais.

O resultado da terceira fase do roteiro é o Relatório de Riscos e Não Riscos de
RNFs.

Identificar Abordagens Arquiteturais
Para iniciar o passo de identificação das abordagens arquiteturais, é
necessário que exista algum documento que descreva a arquitetura. O roteiro pode
utilizar uma descrição já pronta, mas prevê que essa descrição possa ser feita
durante a execução do roteiro. O documento deve conter informações suficientes
para que o responsável pela execução do roteiro

identifique os padrões e

ferramentas propostos na arquitetura para atender aos requisitos.

A Figura 25

mostra um diagrama BPMN do passo de identificação das abordagens arquiteturais.
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Figura 25 - BPMN para Identificação das Abordagens Arquiteturais

Fonte: Autor

Neste passo, não é avaliado se os padrões de projeto ou abordagens
arquiteturais atendem ou não aos atributos de qualidade, sejam globais ou locais.
Tais abordagens tratam de padrões, ferramentas ou sistemas propostos para
atender aos requisitos.

Os padrões de projeto ou abordagens arquiteturais são

identificados a partir da descoberta das razões para as decisões de arquitetura.
O resultado da aplicação do processo de identificação das abordagens
arquiteturais é o Catálogo de Padrões e Abordagens Arquiteturais. Serão utilizados
em conjunto com a Tabela de Atributos de Qualidade no processo de aferição dos
RNFs. Sempre que possível, é importante identificar os motivos que justificam as
decisões arquiteturais (JANSEN; BOSCH, 2005).

Um meio para obter as

informações sobre essas decisões consiste em entrar em contato com os
participantes da equipe do Sistema Global (CLERC; LAGO; VLIET, 2009).

Gerar Árvore de Atributos de Qualidade Globais e Locais
A árvore de atributos de qualidade apresenta os RNFs globais e locais do
projeto qualificados pelos cenários de uso do sistema em desenvolvimento.

As
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atividades previstas neste passo são: identificar atributos de qualidade, refiná-los e
priorizá-los. A Figura 26 apresenta um diagrama BPMN desse passo do roteiro.

Figura 26 - BPMN para Geração da Árvore de Atributos de Qualidade

Fonte: Autor

O nome definido para um atributo de qualidade é escolhido considerando a
nomenclatura padrão utilizada pela equipe do projeto. O nome do atributo deve ser
definido pela equipe responsável pelo processo de software.
O detalhamento do atributo explica o contexto, fornecendo mais informações
sobre como o atributo de qualidade está sendo considerado no sistema. O cenário
apresenta as condições do ambiente nas quais esse atributo deverá ser medido e as
formas de verificar se está sendo atendido pelo Sistema Global. A prioridade define
como será estabelecida a importância relativa do atributo de qualidade. A prioridade
é indicada levando em conta os Business Drivers Globais e os RNFs que devem ser
atendidos.
O ATAM não prevê uma nomenclatura de priorização padronizada e, por isso,
este roteiro adotará uma nomenclatura arbitrária.
A priorização deve considerar as prioridades da organização. Por tratar-se da
implantação de um Sistema Global, os requisitos globais desse sistema devem ser
prioritários sobre os locais. Entretanto, o não atendimento de um RNF local pode
inviabilizar a implantação do produto caso isso impeça o atendimento de uma
regulação local, por exemplo. Por isso, as prioridades foram graduadas em alta,
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média e baixa e separadas entre prioridades locais e globais, sendo que os RNFs
globais têm preferência sobre as locais.
Segundo o padrão adotado no roteiro, considera-se global a prioridade de um
atributo, a menos que se indique o contrário. A hierarquia considerada neste roteiro
para as propriedades é Alta, Alta Local, Média, Média Local, Baixa e Baixa Local.
Na Figura 27 veem-se as prioridades definidas.
Figura 27 - Hierarquia de Prioridades

Fonte: Autor

Um atributo de qualidade que não foi indicado como local é considerado global
e, no roteiro, as prioridades dos atributos de qualidade globais têm precedência
sobre as dos atributos locais:


Prioridade Alta (global) tem precedência sobre prioridade Alta Local e
qualquer outra Média ou Baixa.



Prioridade Alta Local tem precedência sobre a qualquer prioridade Média
ou Baixa.



Prioridade Média (global) tem precedência sobre prioridade Média Local
e qualquer prioridade Baixa.



Prioridade Média Local tem precedência sobre qualquer prioridade
Baixa.



Prioridade Baixa (global) tem precedência sobre prioridade Baixa Local.



Prioridade Baixa Local é a de menor precedência.

A prioridade de cada atributo de qualidade é definida observando os Business
Drivers e a partir de discussões com os participantes do projeto.
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As seguintes informações devem ser inseridas na árvore de atributos de
qualidade:


Nome do Atributo: nome que identifica o atributo de qualidade que será
qualificado.



Prioridade: Alta, Alta Local, Média, Média Local, Baixa e Baixa Local.



RNF de Negócio: explica o atributo de qualidade do ponto de vista do
negócio.



Cenário: apresenta as condições do ambiente no qual o sistema está
sendo executado.



Resposta Esperada: apresenta alguma forma de medir se o atributo de
qualidade está sendo atendido pelo Sistema Global, considerando o
cenário.

O resultado da geração da árvore de atributos de qualidade globais e locais é
a Árvore de Atributos de Qualidade que será utilizada em conjunto com o Catálogo
de Padrões e Abordagens Arquiteturais na aferição dos RNFs do Sistema Global.

Analisar Abordagens Arquiteturais
A partir do Catálogo de Padrões e Abordagens Arquiteturais e da Árvore de
Atributos de Qualidade faz-se a avaliação da arquitetura, verificando como os
padrões de projeto e as abordagens arquiteturais definidos atendem aos atributos de
qualidade. A Figura 28 apresenta o diagrama BPMN para o passo do roteiro. As
atividades nele definidas são:


Descrever como as decisões arquiteturais atendem aos atributos
de qualidade: cada padrão de projeto ou abordagem arquitetural é
relacionado aos atributos de qualidade que atende. O resultado dessa
atividade é uma lista das decisões arquiteturais tomadas que apresenta
como os atributos são atendidos pelas decisões do projeto.



Identificar pontos sensíveis: identifica os componentes da arquitetura
do projeto que afetam atributos de qualidade. Na avaliação, considera-
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se a prioridade do atributo de qualidade, atividade que resulta na Lista
de Pontos Sensíveis.


Identificar tradeoffs: identifica os pontos sensíveis que não poderão
ser atendidos simultaneamente devido às escolhas de arquitetura do
projeto.

O resultado dessa atividade é a Lista de Tradeoffs entre

Atributos de Qualidade.


Identificar Riscos e Não Riscos: apresenta os problemas potenciais
decorrentes das tradeoffs entre atributos de qualidade (riscos) e as
decisões arquiteturais que dependem de determinadas premissas para
atender aos atributos de qualidade (não riscos).

O resultado dessa

atividade é a identificação dos Riscos e Não riscos dos RNFs.
Figura 28 - BMPN para Análise das Abordagens Arquiteturais

Fonte: Autor

O resultado final do passo de análise das abordagens arquiteturais é o
Relatório de Riscos e Não Riscos de RNFs que apresenta os riscos e não riscos
derivados dos tradeoffs entre os RNFs e as descobertas de premissas necessárias
para garantir o atendimento dos RNFs.

Esse relatório é o resultado final da

execução do roteiro para aferição dos RNFs.

3.7

Definição de Papéis e Responsabilidades do Roteiro
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Para que o roteiro possa ser adaptado à realidade do projeto e da empresa, é
possível criar uma matriz RACI (Responsabilidade, Autoridade, Consulta e
Informação) que apresenta as equipes e indica suas responsabilidades relacionadas
às atividades previstas no roteiro. O modelo da matriz consta na Figura 29.
Figura 29 – Modelo de Matriz RACI para Atividades do Roteiro

Fonte: Autor

A matriz deve ser preenchida considerando o contexto da organização na
qual o roteiro é aplicado.

68

4

APRESENTAÇÃO DO SISTEMA GLOBAL
O roteiro será aplicado a um projeto que envolve equipes localizadas no Brasil

e nos Estados Unidos. Foi selecionado um subconjunto significativo das entidades
de negócio relacionadas ao Sistema Global para simplificação do exemplo.

4.1

Os Sistemas Globais de Pagamentos e de Transações Maciças
O Banco Multinacional oferece no Brasil serviços de pagamentos a seus

clientes corporativos que têm diversas filiais ao redor do mundo. Esses clientes
podem executar instruções de pagamentos enviando arquivos com as informações
das operações que desejam efetuar. O sistema permite que os pagamentos sejam
solicitados em um país e autorizados em outro, dependendo da regra de autorização
de pagamento previamente definida pelo cliente. A autorização é feita com o uso do
Internet Banking Corporativo Global.

A Figura 30 apresenta um diagrama de

atividades da UML que representa o fluxo de pagamentos do Sistema Global.
Figura 30 - Processo do Sistema Global de Pagamentos

Fonte: Autor
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O Sistema Global de Pagamentos do Banco Multinacional consegue executar
uma grande quantidade de transações a partir de um arquivo enviado pelo cliente
com dados sobre as transações de pagamentos em um processo chamado de
execução de transações em lote.

Entretanto, o Sistema aceita um conjunto de

apenas oito formatos de arquivo. Muitos clientes não conseguem adaptar-se a tais
formatos seja porque já utilizam um formato de arquivo determinado por outros
bancos ou porque usam sistemas de prateleira e as adaptações necessárias para
utilizarem os padrões do Banco Multinacional seriam muito onerosas. O mesmo
problema ocorre quando o sistema precisa confirmar o recebimento e a execução
das ordens de pagamentos maciças aos clientes, pois o formato do arquivo precisa
ser convertido antes de retornar ao sistema do cliente.

Para atender a essa

necessidade de adaptação e permitir que solicitem a execução de transações de
pagamento em lote, o Sistema Global de Pagamentos passou a utilizar os serviços
do Sistema Global de Transações Maciças que executa as seguintes funções:


Recepção e Processamento Seguros de Transações: os arquivos são
recebidos utilizando criptografia e conexões ponto a ponto seguras. As
transações contidas nos arquivos são monitoradas passo a passo para
que os usuários sejam notificados em caso de problemas.



Conversão de Arquivos: os arquivos enviados pelos clientes são
convertidos para o formato do Sistema de Pagamentos Global e o
Arquivo Retorno com a confirmação dos pagamentos e também são
convertidos para o formato que o sistema do cliente consiga processar.



Integração com Internet Banking Corporativo Global: o Sistema
Global de Transações Maciças envia os arquivos ao Internet Banking
Corporativo Global para que o usuário do cliente, com o perfil adequado,
autorize as transações de pagamentos usando o Internet Banking Global
do Banco Multinacional em qualquer parte do mundo, fornecendo a
mesma experiência de uso para os funcionários dos clientes do Banco
Multinacional.

O conjunto de Sistemas Globais formado por Sistema Global de Pagamentos,
Internet Banking Corporativo Global e Sistema Global de Transações Maciças
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permite oferecer serviços globais a clientes de corporações multinacionais que
necessitam efetuar transações de pagamentos em lote utilizando arquivos
eletrônicos.

4.2

O Cenário de Pagamentos Local Atual
Hoje o Brasil não utiliza o Sistema Global de Transações Maciças.

Para

converter o formato dos arquivos criados pelos sistemas de clientes no Brasil, foram
contratados os serviços de conversão de arquivos de fornecedores externos
chamados Value Added Networks (VANs), responsáveis por receber os arquivos dos
clientes e convertê-los para o formato do Banco Multinacional. O processo utilizado
no Brasil é apresentado na Figura 31.
Figura 31 - Processo de Conversão de Arquivos do Brasil

Fonte: Autor
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Quando o Banco Multinacional enviar um arquivo para o cliente, uma VAN deve
convertê-lo para o formato usado pelo cliente. Na Figura 32 veem-se as entidades
envolvidas no processo atual.
As VANs são contratadas pelo Banco Multinacional ou pelo cliente. Não existe
interferência do Banco Multinacional na conexão entre o cliente e a VAN contratada.
Esta estabelece uma conexão por uma Virtual Private Network (VPN) entre ela e o
Banco Multinacional e os arquivos podem ser enviados por meio de diversos
protocolos. O componente de conversão de arquivos é desenvolvido e mantido pela
VAN. A Figura 33 apresenta o diagrama UML de distribuição de componentes e
servidores.
Figura 32 - Entidades envolvidas no processo atual de conversão de arquivos

Fonte: Autor

72

Figura 33 - Topologia de servidores - processo atual de conversão de arquivos

Fonte: Autor

A VAN recebe o arquivo com instruções de pagamentos do cliente e o converte
para o formato entendido pelos processadores do Banco Multinacional. Ao receber
o arquivo do cliente em um formato que consegue processar, o Banco Multinacional
executa no Sistema Global de Pagamentos as operações de pagamentos de acordo
com as instruções contidas no arquivo enviado pelo cliente, após a aprovação no
Internet Banking Corporativo Global.

Ao término do processamento, o Sistema

Global de Pagamentos cria um arquivo que confirma o processamento dos
pagamentos e o envia para a VAN, que vai converter o arquivo para um formato que
o cliente consegue processar em seus sistemas.

A Figura 34 apresenta a

sequência para recebimento e envio de arquivos de clientes.
Figura 34 - Sequência para envio, recepção e conversão de arquivos de clientes

Fonte: Autor
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O Brasil utiliza o Sistema Global de Pagamentos e o Internet Banking
Corporativo Global para processar pagamentos de

multinacionais.

Entretanto,

quando uma empresa precisa converter o formato do arquivo para operar com o
Banco Multinacional no Brasil, recorre aos serviços das VANs. A proposta da equipe
de tecnologia global para reduzir essa dependência consiste na inclusão do Sistema
Global de Transações Maciças, a ser oferecido como alternativa aos clientes do
mercado brasileiro. Para o Banco Multinacional, do ponto de vista global, o Brasil
passa a utilizar o processo global para recepção, processamento e envio de
arquivos. A vantagem para as empresas multinacionais é a adoção no Brasil de um
processo similar em outros países, facilitando treinamentos e a adoção de processos
operacionais globalizados.

4.3

Uso no Brasil do Sistema Global de Transações Maciças
A internalização das funções de conversão de formatos de arquivos pela

implantação do Sistema Global de Transações Maciças altera a estrutura de
responsabilidades em relação ao processo de pagamento da filial brasileira do
Banco Multinacional. A Figura 35 traz o diagrama de classes UML com a nova
estrutura de responsabilidades em relação aos componentes do sistema.
Figura 35 – Novas responsabilidades para conversão de arquivos

Fonte: Autor
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Com o uso do Sistema Global de Transações Maciças, a função de converter
formatos de arquivos não será mais realizada pelas VANs. Entretanto, estas ainda
podem ser usadas para conectividade por questões de negócios, pois um cliente
talvez utilize uma VAN específica para transferir arquivos para mais de uma
instituição bancária.
Mesmo que os clientes enviem os arquivos usando as VANs, ainda é possível
conseguir a redução de pontos de acesso externos aos sistemas do banco porque o
servidor local para receber esses arquivos pode ser desligado, sendo substituído
pelo servidor global que já atende a outros países. Na Figura 36 encontra-se a nova
topologia de servidores.
Figura 36 - Topologia de servidores no novo processo de conversão de arquivos

Fonte: Autor

No novo processo, a conversão dos arquivos é realizada pelo Sistema Global
de Transações Maciças do Banco Multinacional, conforme apresentado na Figura
37.
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Figura 37 - Novo processo para conversão de arquivos

Fonte: Autor

Com a implantação do Sistema Global de Transações Maciças, o Banco
Multinacional tem vantagens globais relacionadas à redução do risco operacional e
vantagens

locais

ligadas

à

redução

da

dependência

dos

serviços

de

desenvolvimento das VANs.
Entre os objetivos de negócios do Banco encontra-se a criação de processos
globais uniformes que também permitem aos clientes que atuam em diversos países
criar processos unificados em suas filiais com a adoção de sistemas globais.
Com o uso do Sistema Global de Transações Maciças, atributos de qualidade,
como Confiabilidade das transações de pagamento e Manutenibilidade do sistema,
são alcançados de modo a atingir os objetivos de negócio globais do Banco
Multinacional.

Entretanto, podem existir riscos e não riscos à implantação do

sistema no país para manter os atributos de qualidade desse Sistema e, ao mesmo
tempo, atender aos atributos requisitados pela área de negócios brasileira.
A implantação do Sistema Global de Transações Maciças teve o envolvimento
direto de equipes localizadas no Brasil e Estados Unidos tanto da área de negócios
quanto da área de tecnologia. A área de negócios, representada pela equipe norteamericana, apresentou seus objetivos e decisões técnicas em relação ao Sistema
Global para atender aos atributos de qualidade e objetivos globais.

A área de

negócios local questionou seus atributos de qualidade de Adaptabilidade, pois seus
representantes se preocupavam com o tempo necessário à implantação de
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modificações no Sistema Global de Transações Maciças para adaptá-lo aos
sistemas dos Clientes brasileiros do Banco. Essa preocupação decorria do tempo de
adaptação oferecido pela concorrência local. A área de tecnologia local externou
suas preocupações em relação à assistência técnica do Sistema Global.
Foram identificados os participantes globais do projeto e seus papéis. Também
foram identificados os objetivos de negócio globais, principais funcionalidades e
interesses dos participantes. Os RNFs globais e locais foram descritos de forma que
pudessem ser medidos e avaliados simultaneamente.
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5

5.1

APLICAÇÃO DO ROTEIRO NO SISTEMA GLOBAL

Lista de Participantes do Projeto
O primeiro passo aplicado do roteiro foi identificar os participantes do projeto.

A partir da avaliação de e-mails, documentos sobre o projeto, sistemas com
informações de colaboradores do Banco Multinacional e interações com a equipe
local de tecnologia, foi possível obter informações sobre os papéis dos participantes
do projeto.
Os dois participantes com o cargo de Especialista de Negócio Local foram os
responsáveis por fornecer as informações sobre as necessidades de negócio locais.
Ambos interagiram com o Especialista em Tecnologia Local, que representou o
ponto de contato para assuntos de tecnologia no Brasil.
A responsabilidade desse Especialista no roteiro foi descrever os estímulos,
cenários e respostas esperados pelos Especialistas em Negócios Local.

As

informações documentadas pelo participante foram inseridas na árvore de atributos
de qualidade.
Os Especialistas em Negócios Globais têm o objetivo de definir as
funcionalidades de negócio do Sistema Global de Transações Maciças de modo que
o sistema seja capaz de atender às necessidades dos clientes do Banco
Multinacional que operam em diversos países.

Esse participante tem contato

frequente com os clientes globais para identificar funcionalidades que ajudam as
filiais locais de seus clientes a operar com processos globais. Neste roteiro, seu
papel foi fornecer informações sob o ponto de vista do negócio global sobre como os
Sistemas Globais atendem aos clientes que necessitam operar em âmbito mundial.
Os Especialistas em Tecnologia Globais foram os responsáveis pelas decisões
técnicas do Sistema Global de Transações Maciças de modo que este conservasse
suas características e continuasse atendendo aos Clientes globais, mantendo a
segurança e integridade das transações. Esses Especialistas foram responsáveis
nesse experimento por fornecer as informações técnicas do sistema.
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Dois Especialistas Globais, sendo um de Tecnologia e outro de Negócios,
viajaram a São Paulo a fim de discutir a melhor maneira de implantar o Sistema
Global de Transações Maciças no Brasil.
A Lista de Participantes do Projeto consta nos Quadros A.1 e A.2 do
Apêndice

A.

Na

Figura

A.1

do Apêndice

A vê-se

a

tabela

RACI

(Responsabilidade, Autoridade, Consulta e Informação) observada no experimento
para cada perfil de participante.

5.2

Levantamento de Business Drivers Globais

5.2.1

Principais Funções do Sistema
O segundo passo do roteiro foi criar o Relatório de Business Drivers Globais.

Essa atividade foi iniciada a partir da identificação das principais funções globais do
sistema:
 Envio de Arquivos de Pagamentos: o Cliente pode efetuar pagamentos
utilizando um arquivo com instruções de pagamentos. Pode enviar arquivos
em diversos formatos padronizados globalmente pelo mercado, mas pode
também enviá-los arquivos em formatos padronizados em outros países ou
mesmo em formatos específicos usados pelo Cliente.
 Autorização de Instruções de Pagamentos: as instruções de pagamento
devem ser autorizadas por um usuário com perfil apropriado.

O usuário

responsável pela aprovação das instruções de pagamento pode estar
localizado em um país diferente daquele onde as transações foram iniciadas.
 Acompanhamento do Processamento das Transações: os usuários do
Cliente podem acompanhar as etapas do processamento das instruções de
pagamento, independentemente do país onde a instrução foi solicitada. Essa
funcionalidade permite resposta rápida a problemas no processamento de
transações críticas de pagamento.

Um usuário deve ser imediatamente

avisado sobre problemas na execução de transações de pagamentos em
qualquer país onde esteja.
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O Sistema Global de Transações Maciças constitui um canal seguro e
monitorado para envio de instruções de pagamentos que são processadas pelo
Sistema Global de Pagamentos. Esses dois sistemas visam a atender aos Clientes
do Banco Multinacional com necessidades de operações de negócios em diversos
países. O objetivo do Banco é permitir que os clientes façam negócios localmente,
mas que o controle de suas operações seja feito de forma centralizada no país que
julguem mais adequado.

5.2.2

Restrições Técnicas, Gerenciais ou Políticas Globais
O Banco Multinacional está sujeito às regulações impostas pelo FED (Federal

Reserve norte-americano) em relação aos riscos operacionais decorrentes de
problemas em sistemas de informação. Segundo o FED, sistemas inadequados
podem resultar em custos devido a fraudes ou outros problemas operacionais
(Supervisory Policy and Guidance Topics - Operational Risk Management, 2015). O
FED

considera que a terceirização de serviços de tecnologia da informação

acrescenta riscos operacionais aos processos bancários e estes precisam ser
identificados, medidos, monitorados e controlados (Guidance on the Risk
Management of Outsourced Technology Services, 2015). Os controles exigidos pelo
FED pela terceirização dos serviços para conversão de formatos de arquivo nas
VANs acrescentam custos à operação do Banco Multinacional, pois o banco é
obrigado pelo regulador a reservar fundos para cobrir eventuais prejuízos causados
pela existência de situações de risco identificadas.
O Banco Multinacional tem concentrado esforços na definição de processos
padronizados globalmente visando à redução de riscos.

A centralização de

informações dos clientes e o gerenciamento centralizado dos sistemas estão entre
os objetivos da alta direção do Banco Multinacional.

5.2.3

Metas de Negócio Globais
Um dos objetivos de negócios do Banco Multinacional consiste em fornecer

uma experiência semelhante de interação com o banco, independentemente do país
onde o cliente esteja. Para atingi-lo, o Banco estabeleceu três metas globais:

80



Criar um modelo consistente de atendimento ao cliente nos
diversos países: um cliente do banco Multinacional deve ter uma
experiência semelhante ao utilizar os produtos e canais disponibilizados
pelo banco nos diversos países atendidos.



Padronizar as funções e processos da franquia nas filiais: os países
devem adotar processos e procedimentos globais consistentes para
promover o controle dos processos e a entrega dos produtos e serviços
dentro de prazos acordados.



Compartilhar tecnologias e sistemas globais: os serviços e sistemas
compartilhados permitem maior escala de uso e sincronização de dados
que ajudam a fornecer uma experiência consistente ao cliente.

Para o Banco Multinacional o atendimento consistente aos clientes nos
diversos países e a padronização dos processos globais no Banco permitem aos
clientes corporativos com escritórios em diversos países adotar processos de
negócio semelhantes em suas diversas filiais ao redor do mundo. A utilização de
sistemas globais auxilia na padronização dos processos e na experiência comum
dos usuários.

5.2.4

Principais Interessados e Interesses Globais
A Área de Produtos de Canais Global pretende ampliar o uso do Sistema

Global de Transações Maciças, implantando-o no Brasil, em conjunto com seus
processos globais de manutenção e desenvolvimento. Esse objetivo auxilia o Banco
Multinacional a atingir as metas globais de criação de processos padronizados e de
experiência comum para interação de clientes, sistemas e processos globais do
banco. Outra meta a ser alcançada é a redução do risco operacional causado pela
utilização dos serviços de desenvolvimento das VANs. Por último, a implantação do
sistema no Brasil permite compartilhá-lo com outros países, aumentando a escala de
uso e facilitando a sincronização dos dados.
O Sistema Global de Pagamentos consegue processar um conjunto de oito
formatos de arquivos.

Essa limitação dificulta o uso desse Sistema devido à

necessidade de alterações nos sistemas dos clientes.

A Área de Produtos de
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Pagamentos Global tem o propósito de aumentar a receita originada das transações
de pagamentos. Para isso, é importante o Banco Multinacional fornecer ferramentas
que permitam ao Sistema Global de Pagamentos ser adaptado mais facilmente aos
sistemas dos clientes corporativos.

5.3

Criação do Relatório de Riscos e Não Riscos de RNFs

5.3.1

Identificação das Abordagens Arquiteturais
Os Especialistas de Tecnologia Globais apresentaram uma proposta técnica

para implantação do Sistema Global de Transações Maciças no Brasil. A notação
utilizada no diagrama original não era padronizada, e para essa dissertação, o
diagrama de arquitetura foi convertido para UML sem inclusão ou exclusão de
informações. Os diagramas que mostram as abordagens arquiteturais e os detalhes
dos componentes utilizados são encontrados na Figura B.1 no Apêndice B.
Os Especialistas em Tecnologia Local manifestaram algumas dúvidas em
relação às decisões de arquitetura constantes no diagrama criado pela equipe de
tecnologia responsável pelo Sistema Global de Transações Maciças. As respostas a
essas dúvidas revelaram-se importantes para identificar as decisões arquiteturais do
Sistema Global e descrever as abordagens arquiteturais. Para que essas decisões
fossem mais bem entendidas, levaram-se as seguintes questões aos Especialistas
em Tecnologia Globais:


A necessidade da existência de uma VAN contratada pela equipe global
para transmissão dos arquivos ao Sistema Global de Transações
Maciças. Essa questão foi especialmente importante para o negócio,
pois essa contratação acarreta custos adicionais à operação.



A possibilidade de criação de uma instância do Sistema Global de
Transações Maciças para atender exclusivamente ao Brasil.

O Especialista em Tecnologia Global 2 respondeu que o objetivo da VAN
contratada pela equipe global consiste em acelerar o processo de conexão entre os
sistemas do Banco Multinacional e os de seus clientes. Isso é necessário devido
aos processos para garantia da segurança da informação adotados pelo Banco
Multinacional. A conclusão desses processos de verificação dos sistemas do cliente
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e adaptação aos protocolos para conectividade normalmente requerem dois meses
e, por isso, a VAN foi contratada para receber os arquivos e enviá-los ao Banco
Multinacional, pois os sistemas da VAN contratada pela equipe de tecnologia global
foram previamente homologados.

Entretanto, esse mecanismo é utilizado

temporariamente até que seja possível conectar os sistemas do Banco Multinacional
com os do novo cliente. Esse serviço é dispensado, depois que a conectividade
direta com os sistemas do cliente é estabelecida por completo.
Em relação à instância exclusiva para o Brasil, foi esclarecido pelos
Especialistas em Tecnologia Globais que a decisão arquitetural da equipe
responsável pelo Sistema Global de Transações Maciças é que deve existir uma
única instância global do sistema. Essa decisão foi tomada para que os processos
de manutenção e desenvolvimento possam ser executados de forma centralizada
por uma equipe global, em concordância com os objetivos globais do Banco
Multinacional.
O diagrama original fornecido pela equipe global não apresentava as decisões
arquiteturais para o Sistema Global de Transações Maciças.

A Figura B.2 no

Apêndice B mostra uma nova versão do diagrama com anotações que apresentam
tais decisões.
A partir das informações fornecidas pelos Especialistas em Tecnologia Globais,
foram identificados os principais componentes do Sistema Global de Transações
Maciças.

O Quadro B.1 do Apêndice B contém o Catálogo de Abordagens

Arquiteturais, no qual se veem os detalhes de alguns componentes desse Sistema.
O processo de software utilizado para desenvolvimento de conversão de
arquivos baseia-se no processo global usado pelo Banco Multinacional. O processo
de levantamento de requisitos, desenvolvimento e testes necessita de pelo menos
vinte e um dias para ser concluído.

Esse processo de desenvolvimento é

apresentado em um diagrama BPMN na Figura B.3 do Apêndice B.

5.3.2

Geração da Árvore de Atributos de Qualidade

Com base em documentos sobre o Sistema Global de Transações Maciças,
disponibilizados pelos Especialistas em Negócios Globais, foi possível identificar os
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requisitos globais do sistema.

Foram identificados os estímulos esperados pelo

sistema, os cenários em que são aplicados e a resposta esperada pelo sistema.
Aplicou-se o mesmo procedimento aos requisitos locais a partir das informações
prestadas pelos Especialistas em Tecnologia e Negócios Locais as quais foram
inseridas em quadros. Os atributos de qualidade globais e locais foram priorizados
conforme previsto pelo roteiro em Alta, Alta Local, Média, Média Local, Baixa e Baixa
Local.

Os requisitos locais foram identificados na prioridade com a inclusão da

palavra “Local” colocada após a prioridade.
As definições usadas para os atributos de qualidade são as definidas pela
ISO/IEC 9216-2001 e o Quadro C.1 do Apêndice C apresenta as definições da
normativa sobre os atributos de qualidade utilizados neste experimento. Cada um
desses atributos selecionados para o experimento teve uma determinada
importância quando se avaliaram os requisitos sob a perspectiva global:


Usabilidade: permite avaliar a uniformidade da experiência do usuário
nos diversos países atendidos pelo Sistema Global de Transações
Maciças e pelo processo de autorização de pagamentos.

Com a

definição de um processo de assistência único para qualquer país e a
mesma experiência de uso do sistema, os clientes corporativos do Banco
Mundial conseguem definir seus próprios processos globalizados. Isso
evita a necessidade de adotar processos locais decorrentes de mudanças
significativas no uso dos sistemas do Banco Multinacional em cada país.


Confiabilidade: trata-se de um atributo de qualidade que permite medir a
antecedência com que se podem detectar problemas no sistema.

O

objetivo do Sistema Global de Transações Maciças consiste em prover
um canal para execução de transações financeiras que devem ser
executadas com o menor número possível de problemas em produção
que causem impactos financeiros e prejuízos à imagem do Banco
Multinacional.


Manutenibilidade: permite medir a quantidade de informações relevantes
que o sistema consegue fornecer aos usuários e mantenedores em caso
de alguma falha. Esse atributo é crítico em um ambiente no qual os
diversos responsáveis globais e locais pela manutenção do sistema e
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atendimento aos usuários que não têm o mesmo idioma como língua
nativa.

As informações devem ser úteis na identificação da origem e

causas do problema. Os usuários localizados em diversos países devem
ser avisados o quanto antes caso ocorram problemas para que todos
possam agir com base em informações fornecidas pelo sistema sobre o
problema ocorrido.


Adaptabilidade: é um atributo de qualidade que permite medir o esforço
para ajustar o sistema a novas situações. Os clientes globais do Banco
Multinacional têm sistemas internos com uma variedade grande de
sistemas operacionais, entradas e saídas, além de protocolos de
comunicação.

O Sistema Global de Pagamentos deve receber as

instruções de pagamentos dos clientes do Banco Multinacional,
independentemente do ambiente operacional do cliente em um tempo
adequado às necessidades de negócio.
Os Quadros C.2 e C.3 do Apêndice C apresentam a Árvore de Atributos de
Qualidade globais e locais, na qual os requisitos foram agrupados em atributos de
qualidade. Os requisitos de negócios globais e locais nela contidos são:
 EP1: (Usabilidade) o sistema deve oferecer uma experiência de uso
semelhante para os usuários das filiais do Cliente, independentemente dos
países em que os usuários estejam. Prioridade: Baixa.
 EP2: (Usabilidade) o sistema deve adotar processos e procedimentos de
assistência globais consistentes para entrega dos produtos e serviços dentro
de prazos acordados. Prioridade: Média.
 CP1: (Confiabilidade) o surgimento de problemas após a implantação da
transferência e conversão de formatos dos arquivos deve ser evitado após a
adaptação do Sistema Global de Transações Maciças aos sistemas do
Cliente. Prioridade: Alta.
 MT1: (Manutenibilidade) em caso de problemas no processamento das
transações do arquivo, o Cliente e os responsáveis técnicos do Banco
Multinacional devem ser notificados. Prioridade: Alta.
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 LMT: (Manutenibilidade) em caso de problemas no processamento das
transações do arquivo, o Cliente e os responsáveis técnicos do Banco
Multinacional devem ser notificados. Prioridade: Alta Local.
 PC1: (Adaptabilidade) o tempo necessário para configurar o sistema para que
o Cliente possa enviar seus arquivos em diversos formatos deve passar de
meses para dias. Prioridade: Média.
 LCMC: (Adaptabilidade) o arquivo do Cliente exige uma conversão de arquivo
simples e a modificação deve ser implantada em poucos dias. Prioridade:
Média Local.
Os requisitos EP1 e EP2 foram agrupados no item Usabilidade, pois o objetivo é
fornecer uma experiência comum aos usuários do Sistema Global de Transações
Maciças em qualquer país.
O requisito EP1 define que as funções utilizadas pelos usuários do Sistema
Global sejam acessadas e usadas da mesma maneira nos diversos países. Esse
atributo de qualidade tem o objetivo de permitir que o cliente defina seus processos
internos globais, pois evita variações significativas no uso do sistema nos diversos
países.
O requisito EP2 define que a assistência ao produto deve ser efetuada por meio
de processos globais. Isso permite que os clientes do Banco Multinacional acionem
a assistência do produto de qualquer país e encontrem processos semelhantes,
possibilitando aos clientes do Banco Mundial adotar procedimentos globais
padronizados para resolução de problemas em suas filiais.
O requisito CP1, associado ao atributo de qualidade Confiabilidade, define que o
Sistema Global deve adotar procedimentos de modo que erros que possam causar
falhas de software sejam detectados o quanto antes. Esse atributo é importante
globalmente do ponto de vista técnico pela dificuldade em resolver problemas em
ambiente de produção envolvendo equipes e usuários de diversos países. Também
tem

importância para os negócios do Banco Multinacional, pois erros no

processamento de transações causam impactos de finanças e de imagem.
Os requisitos de Manutenibilidade MT1 e LMT, respectivamente global e local,
são indicadores que têm por objetivo medir o esforço para obtenção de informações
relevantes sobre problemas ocorridos no sistema e divulgá-las para os usuários e
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técnicos do Sistema Global. Estes podem estar em diversos países e precisam
colaborar para a resolução de problemas, sendo

importante que todos tenham

informações atualizadas e relevantes sobre a ocorrência.

Considerando os

requisitos locais e globais de Manutenibilidade, o requisito global é mais abrangente
que o local e, portanto, este é atendido pelas exigências do global.
Os requisitos de Adaptabilidade PC1 e LCMC, respectivamente requisitos global
e local, são indicadores do esforço para ajustar os Sistemas Globais a fim de que
possam receber os arquivos dos clientes e executar as instruções de pagamento
com êxito. Diferentemente dos requisitos de Manutenibilidade, o requisito global de
Adaptabilidade é mais restrito que o local. Esse fato impediu que o atendimento do
requisito global atendesse automaticamente ao requisito local.

5.3.3

Criação do Relatório de Riscos e Não Riscos

A fase seguinte da aplicação do roteiro foi criar o Relatório de Riscos e Não
Riscos, tendo sido dividida em quatro passos:


Análise das abordagens arquiteturais.



Identificação dos pontos sensíveis.



Identificação dos tradeoffs.



Identificação dos riscos e não riscos.

Análise das abordagens arquiteturais

O primeiro passo para a criação do Relatório de Riscos e Não riscos foi a
análise das abordagens arquiteturais.

Para organizar as informações a fim de

entender como as abordagens arquiteturais atendem aos atributos de qualidade, os
requisitos foram inseridos em um quadro e as decisões de arquitetura, vinculadas a
esses requisitos. Os Quadros D.1 e D.2 do Apêndice D apresentam como as
abordagens arquiteturais atendem aos atributos de qualidade.
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O primeiro atributo analisado foi a Usabilidade. Sob a perspectiva global, tem o
objetivo de fornecer uma experiência comum ao usuário em qualquer país em que
ele use o sistema. Para atender a esse atributo, utilizaram-se duas abordagens de
arquitetura. A primeira consistiu no uso de uma instância única do Sistema Global
para atender a todos os países e a segunda, na manutenção de uma equipe global
centralizada para assistência e desenvolvimento do Sistema Global de Transações
Maciças.
A Confiabilidade constitui um atributo de qualidade fundamental para a operação
do Banco Multinacional pela natureza das operações financeiras. A fim de evitar a
descoberta tardia de erros, todo o desenvolvimento do Sistema Global é executado
por um processo de desenvolvimento global para coleta de requisitos e
planejamento e execução de testes de regressão, além de gerência de configuração
centralizada. Outra abordagem arquitetural está no controle rigoroso dos horários
para implantação de mudanças, que nunca devem ser feitas enquanto o Sistema
Global de Transações Maciças estiver em operação em algum país do mundo.
Nesse caso, a implantação de alterações só é permitida aos sábados a partir das 14
h até a 0 h de domingo.
A Manutenibilidade do sistema tem por objetivo facilitar a atuação de equipes
globais na solução de um eventual problema. Para isso, o Sistema Global deve
notificar e enviar informações sobre o problema para clientes e mantenedores a fim
de que as equipes possam atuar juntas, com base nas mesmas informações. Esse
atributo é importante para todos os sistemas, mas tem especial importância para
equipes de diversas culturas e línguas que precisam interagir a fim de resolver um
problema do sistema que ocorre no momento no qual as transações estão sendo
executadas. Para atender a esse requisito, a abordagem arquitetural escolhida foi
adotar o padrão de projeto Publicador e Assinante. Quando no sistema ocorre um
problema, as informações sobre ele são enviadas por e-mail para os técnicos e
representantes de negócios responsáveis pelo Sistema Global de Transações
Maciças e para os funcionários dos clientes que se cadastraram para receber
notificações. Esse atributo de qualidade foi o primeiro a apresentar um requisito
local, tendo sido plenamente atendido pelo requisito global.
O atributo de qualidade de Adaptabilidade refere-se ao tempo necessário para
adaptar o Sistema Global de Transações Maciças aos sistemas dos clientes do
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Banco Multinacional. Por questões de concorrência e faturamento, é crítico o tempo
necessário para que o Cliente possa iniciar a execução de transações com o banco.
Para minimizá-lo o Banco criou um processo ágil de desenvolvimento e testes, com
base nos processos de desenvolvimento tradicionais que nele se utilizam. Outra
abordagem técnica foi definir um contrato global de prestação de serviço com uma
VAN para que ela possa receber as transações e enviá-las aos servidores do Banco
Multinacional, pois os processos do banco para homologação de uma conexão
externa demora pelo menos sessenta dias. Um ponto importante é que a VAN
global deve garantir os serviços no país onde se implanta o Sistema Global.

Identificação de pontos sensíveis

O segundo passo da criação do Relatório de Riscos e Não Riscos foi a
identificação de pontos sensíveis do sistema.

A Lista desses Pontos Sensíveis

apresenta as características que os componentes devem ter para que atendam aos
atributos de qualidade que afetam.
O Receptor da VAN Contratada afeta a Adaptabilidade do Sistema Global de
Transações Maciças e, para que esse componente atenda ao atributo de qualidade,
a configuração do sistema deve ser concluída em menos de trinta dias.
O componente Conversor de Formato de Arquivos afeta dois atributos de
qualidade simultaneamente, por dois motivos:

a Confiabilidade, pois nesse

componente, erros devem ser evitados, e a Adaptabilidade, pois esse componente,
responsável

pela

conversão

dos

arquivos,

é

afetado

pelo

processo

de

desenvolvimento e instalação de atualizações.
O componente Monitor de Transações e Notificação de Problemas afeta a
Manutenibilidade do Sistema Global. É o responsável por avisar em tempo hábil os
responsáveis pela manutenção do sistema e os usuários sobre problemas nas
transações. Outra responsabilidade sua reside em fornecer informações úteis para
auxiliar na solução de problemas do Sistema Global de Transações Maciças.
O componente Autorizador de Pagamentos afeta a Usabilidade.

Ele deve

oferecer uma experiência de uso semelhante aos usuários dos diversos países.
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Outro aspecto importante do Sistema Global é o processo de solução de problemas
que deve ser o mesmo, independentemente do país onde o problema tenha ocorrido
e de onde estejam os usuários.
A partir das informações da Lista de Decisões Arquiteturais, foi possível
identificar as propriedades dos componentes críticos para a arquitetura atender aos
atributos de qualidade, que são os pontos sensíveis do sistema. O Apêndice E traz
a lista de tais pontos.
Os pontos sensíveis podem se tornar riscos para a Arquitetura, e o Relatório de
Riscos e Não Riscos deve considerar a Lista de Pontos Sensíveis. A Lista completa
consta no Quadro E.1 do Apêndice E.

Identificação dos Tradeoffs

A partir da Lista de Pontos Sensíveis, foi possível identificar os tradeoffs entre os
componentes.
As propriedades do componente Conversor de Formatos de Arquivos afetam
os atributos de qualidade Confiabilidade e Adaptabilidade. O atributo Confiabilidade
é alcançado pelo processo globalizado de desenvolvimento e testes, que precisa de
ao menos vinte e um dias para ser concluído, e pela implantação permitida somente
nos horários em que o sistema está executando uma quantidade reduzida de
transações. O atributo Adaptabilidade é dividido por um requisito global e outro
local.
O requisito global é plenamente atendido pelo Sistema Global de Transações
Maciças, pois esse requisito determina que o tempo necessário para atender o
cliente deve ser de trinta dias na maioria dos casos. Por outro lado, o requisito local,
que determina um prazo de cinco dias para implantação de mudanças no sistema,
não pode ser atendido devido às propriedades necessárias para garantir a
Confiabilidade do sistema. Isso acontece porque o Banco Multinacional prioriza a
Confiabilidade do sistema (Alta) em detrimento do requisito local de Adaptabilidade
do sistema (Média Local). Nesse caso, as características que poderiam atender à
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Adaptabilidade ao mercado local não serão atendidas para que seja possível manter
a Confiabilidade do Sistema Global de Transações Maciças.
Uma abordagem arquitetural proposta pela equipe de tecnologia local consistiu
na adoção de uma instância do Sistema Global de Transações Maciças para atender
exclusivamente o Brasil.

Com essa abordagem, seria possível implantar as

alterações dos clientes no Sistema Global durante a noite, no meio da semana, pois
os outros países não seriam afetados pela alteração no Brasil. Entretanto, mesmo
com essa modificação, esse atributo seria trocado pelo de Usabilidade, gerado pelo
requisito EP2, que determina a globalização dos processos de manutenção.

O

atributo de qualidade Usabilidade tem prioridade Média, que se sobrepõe à
prioridade Média Local do atributo de Adaptabilidade LCMC.
A Lista de Tradeoffs é apresentada no Quadro F.1 do Apêndice F.

Identificação de Riscos e Não Riscos

A última etapa do roteiro é a identificação dos riscos e não riscos.

As

informações coletadas nas fases anteriores do roteiro possibilitaram a criação da
Lista de Riscos e Não riscos que se encontra no Quadro G.1 do Apêndice G.
O atributo de qualidade Adaptabilidade apresenta um risco por causa do tradeoff
com a Confiabilidade do Sistema Global. Ao avaliar as características que o sistema
deve ter, concluiu-se que não seria possível atender ao requisito de Adaptabilidade
local, e a retirada do requisito LCMC teve de ser negociada com a área de negócios.
Um não risco para a implantação do Sistema Global é a dependência da VAN
global. Nesse caso, a equipe de projeto deve verificar se a filial brasileira da VAN
local apresenta condições plenas de prestar serviços no país. Caso seja encontrado
algum problema na prestação no Brasil do serviço global da VAN, pode impedir o
atendimento do atributo de Adaptabilidade. Isso determina um não risco ao projeto,
pois o êxito dessa abordagem depende de fatores externos ao Banco Multinacional.
Esse não risco foi identificado porque faz parte da Lista de Pontos Sensíveis e existe
a dependência de um fornecedor externo para que esse atributo seja atendido.
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Outro não risco identificado está relacionado à Usabilidade do Sistema Global de
Transações Maciças. Nesse caso, os clientes do Banco Multinacional e a equipe de
assistência local do produto devem se adaptar aos processos e equipes globais,
incluindo a adoção do idioma inglês para comunicação com as equipes estrangeiras.
Caso haja problemas de adaptação, essa abordagem arquitetural do produto pode
se tornar um risco para a implantação do Sistema Global. Esse risco foi identificado
pela presença dos componentes relacionados à Usabilidade na Lista de Pontos
Sensíveis e pela necessidade de adaptação tanto do corpo técnico e de negócio
local quanto dos clientes do Banco Multinacional.

5.3.4

Conclusões do Experimento

Lista de Participantes do Projeto

As informações sobre Local e Fuso Horário foram consideradas para definição
do horário de reuniões. Entretanto, como eram obtidas pelo sistema para marcação
de reuniões que apontava a disponibilidade de horário de todos os participantes, no
caso deste experimento, em poucos dias as pessoas já adaptaram as respectivas
agendas ao fuso horário de Nova Jersey (GMT-4) e de São Paulo (GMT-3). Com
tão poucos e tão próximos fusos horários, essa informação foi pouco relevante.
Em relação ao idioma, todos os contatos,

falados e escritos, ocorreram na

língua inglesa e essa informação não foi utilizada na aplicação do roteiro.
Entretanto, novamente se deve levar em conta a limitação da aplicação do roteiro
que foi utilizado para lidar com equipes geograficamente muito próximas, em relação
a outros projetos que poderiam envolver equipes orientais.
As informações de contato também estavam disponíveis nos sistemas de
informação do Banco Multinacional ou eram facilmente encontradas por algum outro
integrante das equipes envolvidas. Tratava-se de informações muito importantes,
mas de fácil acesso. Entretanto, deve-se considerar que foram utilizadas na lista
para evitar confusões com homônimos, comuns em organizações com milhares de
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funcionários.

Neste caso, o endereço eletrônico do participante foi usado para

identificá-lo unicamente dentro da organização.
A agenda de viagem não se mostrou relevante nesta aplicação do roteiro, pois
todas as dúvidas sobre os atributos de qualidade e abordagens arquiteturais foram
esclarecidas nas conversas por telefone ou por e-mail.

Quando a viagem foi

marcada, o principal assunto era como implantar no Brasil o que já havia sido
decidido tecnicamente e não houve necessidade de preparação para outros
questionamentos sobre as abordagens arquiteturais ou requisitos do Sistema Global.
As informações coletadas sobre equipe, cargo, processos e documentos foram
relevantes para guiar as discussões sobre os atributos de qualidade e as
abordagens arquiteturais dos Sistemas Globais, pois os assuntos e objetivos das
reuniões eram definidos de acordo com o perfil e processos executados pelos
participantes. As informações sobre cargos, processos e documentos não estavam
claras nos sistemas do Banco Multinacional que continham informações sobre os
integrantes das equipes.

Apenas duas pessoas em todas as envolvidas na

implantação do Sistema Global de Transações Maciças conheciam as informações
sobre o papel efetivo dos participantes no projeto.

Nesse ponto, a Lista de

Participantes do Projeto foi útil para marcar reuniões de acordo com o perfil de cada
participante.
Os documentos publicados pelos participantes que puderam ser encontrados
nos sítios eletrônicos fornecidos também foram bem aproveitados na definição dos
Business Drivers Globais e na qualificação dos atributos de qualidade. Um exemplo
foram os documentos fornecidos pelo Especialista em Negócios Global que
apresentavam, do ponto de vista de negócio, as funcionalidades do Sistema Global
de Transações Maciças. Devido à sua posição e contato com os clientes globais, o
Especialista em Negócios Global pode fornecer informações sobre os atributos de
qualidade globais. Ele forneceu a URL (Uniform Resouce Locator) de um sítio na
intranet do Banco Mundial onde foi possível obter diversas informações de negócios
sobre os Sistemas Globais. Os documentos técnicos sobre o Sistema Global de
Transações Maciças estavam disponíveis no sistema disponibilizado pelo Banco
Multinacional para a obtenção de informações sobre todos os sistemas da
organização e os documentos nele acessados eram atualizados pelos Especialistas
em Tecnologia Globais.
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O Especialista em Tecnologia Local apresentou propostas de abordagens
arquiteturais que incluíam a criação de uma instância separada do Sistema Global
de Transações Maciças para atender o Brasil e a criação de uma equipe de
assistência e desenvolvimento local. Devido a seu papel conhecido nesse projeto,
tal postura

foi compreensível e esperada.

Entretanto, os Especialistas em

Tecnologia Globais defenderam com firmeza as abordagens arquiteturais adotadas
pelo Sistema Global de Transações Maciças. Em determinado ponto, houve uma
negativa veemente sobre a proposta de alterar a abordagem de instância global
única e equipe de assistência e desenvolvimento centralizados.

Essa postura

também estava de acordo com o papel por eles desempenhado no projeto. A Lista
de Participantes do Projeto ajudou a compreender os objetivos técnicos de cada
participante dele, e essa informação foi levada em conta na construção da árvore de
atributos.
Os detalhes técnicos sobre as abordagens arquiteturais foram fornecidos pelo
Especialista em Tecnologia Global 2. Um exemplo de mal-entendido foi o caráter
temporário do uso da VAN Global. As equipes locais entenderam que a VAN deveria
ser utilizada por tempo indeterminado, o que não correspondia à realidade. O
Especialista Global esclareceu o equívoco, o que foi fundamental

para o

entendimento correto dessa abordagem arquitetural. As informações da Lista de
Participantes do Projeto revelaram-se úteis para identificar quem poderia explicar as
decisões arquiteturais do Sistema Global.
Quanto à importância da coleta das informações sobre as equipes neste
experimento, conclui-se que as informações sobre a Agenda de Viagens e Idiomas
não foram relevantes.

As informações de Contato, Local/Fuso Horário e Nome

mostraram-se relevantes, mas poderiam ser encontradas facilmente por outros
meios e não precisariam ser coletadas.

As informações sobre Equipe, Cargo,

Processos e Documentos foram muito importantes para a condução do roteiro e não
eram facilmente encontradas em sistemas cadastrais do Banco Multinacional nem
mesmo em contato com os membros das equipes. Podem-se classificar as
informações em não relevantes, relevantes e facilmente encontradas nos sistemas
do Banco Multinacional e ainda em informações relevantes, mas que não poderiam
ser facilmente descobertas. O Quadro 4 apresenta um resumo da relevância e
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disponibilidade das informações. Deve-se ressaltar que as informações do quadro
foram definidas a partir das observações unicamente desta aplicação do roteiro.
A Lista de Participantes do Projeto é que se revelou importante para a
aplicação do roteiro neste experimento, mas algumas informações coletadas não
foram relevantes ou necessárias. Para esta aplicação, somente seria preciso coletar
as seguintes informações: Nome, e-mail, Equipe, Cargo, Processos e Documentos.
Quadro 4 - Relevância/disponibilidade das informações sobre os participantes
Informação coletada

Relevante para o roteiro

Disponível Facilmente

Nome

Sim

Sim

Contato

Sim

Sim

Idiomas

Não

Sim

Local/Fuso Horário

Sim

Sim

Equipe

Sim

Não

Cargo

Sim

Não

Processos

Sim

Não

Documentos

Sim

Não

Agenda de Viagem

Não

Não

Fonte: Autor

Gerenciamento de Conhecimento da Arquitetura

Dois passos do roteiro foram catalogar e listar as decisões arquiteturais. A
abordagem para obter as informações sobre a arquitetura consistiu em entender as
razões que levaram às decisões arquiteturais tomadas para o Sistema Global de
Transações Maciças.
Os

documentos

disponibilizados

pela

equipe

global

apresentavam

a

conectividade utilizando a VAN global, mas não se encontrou nos documentos
nenhum registro que explicasse as razões para a abordagem do uso da VAN global.
Assim, os Especialistas em Tecnologia Globais foram questionados sobre as razões
que levaram à decisão técnica de utilizar a VAN global. A resposta da equipe global
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foi registrada no diagrama que apresentou a abordagem arquitetural e na Lista de
Abordagens Arquiteturais. Assim, a razão para o uso da VAN global passou a ser
pública para todos os participantes do projeto.
Entender plenamente as razões para necessidade da VAN global foi importante
para a criação da Lista de Decisões Arquiteturais, quando se avaliou como as
abordagens arquiteturais atendiam aos requisitos.

Essa informação também foi

importante na identificação do não risco relacionado à necessidade da prestação do
serviço local da VAN global.
A prática de Gerenciamento de Conhecimento de Arquitetura, que busca tornar
explícitas as razões para as decisões arquiteturais, foi útil neste experimento. Foi
aplicada a estratégia de Conhecimento Personalizado de Arquitetura, pois inexistiam
informações explícitas sobre a decisão arquitetural nos documentos fornecidos.

Identificação dos Riscos e Não Riscos no Experimento

Os requisitos locais foram eliciados pelo Especialista em Tecnologia Local. Foi
solicitado a ele que preenchesse uma planilha com a descrição do requisito de
negócios, as condições do ambiente e a resposta esperada. Não foi solicitado a ele
que classificasse os requisitos por atributos de qualidade.

Os requisitos globais

foram eliciados a partir dos documentos disponibilizados pelo Especialista em
Negócio Global. A planilha preenchida pelo Especialista em Tecnologia Local foi
completada com as informações sobre os requisitos globais.
Os Business Drivers foram coletados a partir de diversas apresentações e
vídeos institucionais disponíveis nas páginas da Intranet do Banco Multinacional. Ao
avaliar esse material disponibilizado, tornou-se possível identificar os objetivos
globais da organização, os principais interessados e as restrições técnicas e
gerenciais.
A partir das informações coletadas com os Especialistas em Tecnologia Globais
das informações disponibilizadas pelo Especialista em Tecnologia Local e das
informações coletadas sobre os Business Drivers Globais, a Árvore de Atributos de
Qualidade foi criada e apresentada às equipes globais e locais de tecnologia.
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O Catálogo de Abordagens Arquiteturais foi criado a partir de reuniões por
telefone realizadas com a participação do Especialista em Tecnologia Global 2. A
Lista de Decisões Arquiteturais, que apresenta como as abordagens arquiteturais
atendem aos requisitos, foi apresentada e discutida com os

Especialistas em

Tecnologia Global e Local.
A partir dos Business Drivers, do Catálogo de Abordagens Arquiteturais, da
Árvore de Atributos de Qualidade e da Lista de Decisões Arquiteturais, foram criadas
a Lista de Pontos Sensíveis, a Lista de Tradeoffs e o Relatório de Riscos e Não
Riscos.

A partir do conhecimento dos Business Drivers Globais, foi possível

classificar a importância dos atributos de qualidade e definir as escolhas entre eles.
Considerando os Business Drivers Globais, foi possível verificar que a Confiabilidade
era prioritária em relação à Adaptabilidade e avaliar os impactos nos objetivos
globais de abrir mão do atributo de qualidade de Usabilidade, mesmo sendo
considerado de prioridade Média.
A partir da aplicação do roteiro, identificaram-se os riscos e não riscos dos RNFs
globais e locais da implantação do Sistema Global. A partir do risco apresentado no
Relatório de Riscos e Não Riscos, os especialistas em tecnologia negociaram com
os especialistas em negócios o requisito que não poderia ser atendido. As premissas
que impediam os não riscos de se tornarem riscos passaram a ser monitoradas.
Nesse contexto foram avaliados o contrato com a VAN global e o perfil da equipe de
assistência local aos clientes do Banco Multinacional.
O tradeoff entre o atributo de qualidade local Adaptabilidade e a Confiabilidade
do Sistema Global de Transações Maciças foi o único risco a ser relacionado na
Lista de Riscos e Não riscos. Nesse caso, foi necessário apresentar e discutir com
os Especialistas em Negócios Local a retirada do requisito LCMC, pois não poderia
ser atendido pelo sistema.
O primeiro não risco apontado está relacionado à necessidade da utilização da
VAN Global, utilizada para acelerar o processo de conexão entre os sistemas do
Banco Multinacional e os sistemas do Cliente. Esse atributo de qualidade depende
dos serviços da VAN no Brasil para ser atendido. Nesse caso, foi necessário obter
garantias de que o serviço global

da VAN poderia ser prestado no Brasil.

É

importante destacar que foram necessárias novas negociações com a equipe global
da VAN contratada para que o serviço pudesse ser prestado no Brasil porque existia
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um contrato de prestação de serviços no Brasil que diferia do contrato global. Desse
modo, o não risco tornou-se um risco enquanto as partes não chegaram a um
acordo, pois a premissa do uso dos serviços globais da VAN não poderia ser
atendida.
O último não risco apresentado na Lista de Riscos e Não Riscos está
relacionado à experiência comum de uso do sistema. Para atender a esse atributo
de qualidade, a abordagem arquitetural escolhida foi centralizar os serviços de
assistência em uma equipe globalizada que atende a diversos países. Nesse caso,
é preciso observar se as equipes locais tanto do Banco Multinacional quanto do
Cliente vão se adaptar ao trabalho com as equipes globais e atuar em caso de
problemas de adaptação. Foi necessário revisar o perfil dos profissionais da equipe
local de assistência ao produto dos clientes locais para verificar sua fluência no
idioma inglês.
A aplicação do roteiro permitiu identificar os riscos e não riscos dos requisitos
globais e locais decorrentes da implantação do Sistema Global de Transações
Maciças no Brasil. Isso permitiu à equipe do projeto negociar com os especialistas
de negócio os itens que não poderiam ser atendidos e monitorar as premissas que
impediam que os não riscos se tornassem riscos.
O roteiro aprimorou os mecanismos para garantir que os requisitos globais e
locais serão atendidos, controlando os riscos arquiteturais.

Requisitos do Roteiro

Na seção 3.1, apresentou-se um conjunto de requisitos que um roteiro para
aferição de requisitos em DGS deveria atender, com base na literatura apresentada.
É possível concluir que o roteiro atendeu aos requisitos exigidos.
O primeiro requisito tratava de como o roteiro lida com as dificuldades na
comunicação (DAMIAN; ZOWGHI, 2002; HOLMSTROM et al., 2006). A aplicação
do roteiro mostrou que a criação da Lista de Participantes do Projeto e a Criação da
Árvore de Atributos de Qualidade contribuíram para facilitar a comunicação no
projeto.
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O segundo requisito do roteiro, o entendimento comum dos requisitos
(DAMIAN; ZOWGHI, 2002) foi auxiliado pela criação da Árvore de Atributos de
Qualidade, que permitiu definir mais claramente o conjunto de requisitos globais e
locais.
A criação da Lista de Participantes do Projeto permitiu a organização da
Informação sobre equipes globais (YILDIZ; TEKINERDOGAN, 2011).
O registro e uso das informações sobre as decisões de projeto (CLERC; LAGO;
VLIET, 2009;

JANSEN; BOSCH,

2005) foi alcançado pelas práticas de

Gerenciamento de Conhecimento da Arquitetura usadas no experimento, que
permitiram identificar as razões para utilização da VAN global.
Com a aplicação do roteiro foi possível efetuar a identificação dos riscos do
projeto (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2003), pois, a partir dessa etapa, foram
identificados os riscos e não riscos dos requisitos globais e locais.
O roteiro definiu claramente a descrição das entradas, saídas e atividades
(IEEE 1074:2006). As informações nele previstas foram coletadas e utilizadas e a
saída esperada foi alcançada.

As atividades previstas funcionaram conforme o

esperado.
A aplicação do roteiro no experimento permitiu aferir os RNFs tanto do Brasil
quanto globais do Sistema Global de Transações Maciças.
globais foram efetivamente considerados na aferição.

Os RNFs locais e
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6.1

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Objetivo atingido
A hipótese do experimento era a possibilidade de aplicar o roteiro para identificar

riscos e não riscos de RNFs globais e locais e o roteiro deveria permitir identificá-los
simultaneamente de forma disciplinada e repetível.
Os riscos e não riscos foram apresentados em um documento a partir da
aplicação do roteiro. Este permitiu detectar a situação em que era preciso selecionar
entre o requisito local de Adaptabilidade e o requisito global de Confiabilidade devido
aos tradeoffs entre eles. Isso se tornou um risco para a implantação do Sistema
Global, pois impedia o atendimento de um requisito local, que foi negociado com a
equipe de negócios local. O roteiro permitiu também detectar não riscos derivados
da necessidade de prestação de serviços de fornecedores globais. A garantia do
fornecimento do serviço global no Brasil era premissa para atendimento do requisito
de Adaptabilidade global. Por isso, foi apontado com não risco. Outro destes residiu
na necessidade de adaptação da equipe global aos processos de assistência e
manutenção global. Foi indispensável garantir que as equipes locais de contato com
o cliente fossem fluentes em inglês para que a experiência global comum de uso do
produto (Usabilidade) tivesse êxito.
Graças ao uso do roteiro, houve a possibilidade de criar o documento que
apresenta os riscos e não riscos do RNFs locais e globais derivados da implantação
do Sistema Global no mercado local. Desse modo, a aplicação do roteiro foi bemsucedida em apontar os riscos e não riscos e documentá-los no respectivo Relatório,
conforme previsto na seção 1.2 – Objetivo.

Adaptação ao processo de software

O roteiro apresentou entradas e saídas bem definidas para sua execução.
Entretanto, foi necessário coletar informações sobre as decisões arquiteturais do
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sistema cuja coleta não estava prevista no processo de ciclo de vida de projeto de
software utilizado pelo Banco Multinacional. Conclui-se que, para esta aplicação do
roteiro, foi preciso capturar mais informações do que as coletadas pelo processo de
software atual, pois o roteiro requer as informações sobre as decisões arquiteturais
do Sistema Global para ser executado.
As entradas e saídas e as atividades foram bem definidas, o que permitiu aferir
os requisitos de forma disciplinada. Em relação ao atributo de repetição, embora
existam indícios de que o processo possa ser reproduzido em outras situações,
ainda são necessários mais experimentos para sua comprovação.

Técnicas Arquiteturais

O roteiro utilizou os passos da primeira fase do ATAM para identificar os
Riscos e Não Riscos dos RNFs. Aplicando os passos do ATAM Identificação dos
Business Drivers, Identificação e Análise das Abordagens Arquiteturais, Geração da
Árvore de Atributos de Qualidade e Criação do Relatório de Riscos e Não Riscos.
Os RNFs globais e locais foram colocados juntos na Árvore de Atributos de
Qualidade o que permitiu a avaliação simultânea de RNFs globais e locais. As
premissas e tradeoffs foram apontados e o relatório apresentado.
A Identificação e Análise das Abordagens Arquiteturais foram auxiliadas pela
exposição das decisões de projetos relacionadas aos componentes do Sistema
Global.

6.2

Limitações do Experimento
O experimento atingiu os objetivos apresentados na Seção 1. Entretanto, tem

limitações, pois foi criado para demonstração do uso do roteiro e não é possível tirar
conclusões sobre sua eficácia em outros cenários. O experimento foi executado em
uma fase do processo de software de uma empresa multinacional do setor de
serviços financeiros.
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O roteiro adaptou-se à fase do processo de software em que foi aplicado,
exigindo poucas interações. A maioria das informações exigida sobre os requisitos
era coletada pelo processo de software. Em relação à adaptação ao processo de
software, as entradas e saídas foram definidas de forma clara e encontraram-se
poucas dificuldades para obter as informações exigidas nesta execução do roteiro.
As atividades previstas puderam ser realizadas sem dificuldades. Entretanto, em
relação à adaptação ao processo de software, o experimento só pode ser testado
em uma única fase do processo utilizado pela empresa.

6.3

Trabalhos Futuros
É imprescindível aplicar o roteiro a mais projetos de implantação de Sistemas

Globais para avaliar sua eficácia. Também é necessário aplicá-lo utilizando outros
processos de desenvolvimento de software e em outras fases do processo para
avaliar sua adaptabilidade ao processo de software.

Recomenda-se também a

aplicação a outros segmentos de negócios, além do setor financeiro.
O estudo da documentação explícita das decisões de arquitetura e sua
aplicação ao roteiro também constitui um ponto importante para estudos.

Seria

importante verificar como o roteiro é aplicado com uma base de conhecimento de
arquitetura acessível. Esse

conhecimento revela-se importante nas fases de

identificação e análise das abordagens arquiteturais.

Se essas informações

estiverem disponíveis previamente, não será preciso obtê-las durante a aplicação do
roteiro e isso poderia facilitar a adaptação ao processo de software da organização.
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GLOSSÁRIO

Abordagem Arquitetural: Conjunto de decisões de arquitetura que são utilizadas
para atender aos requisitos do sistema.
Business Drivers: Conjunto de decisões e cenários que são importantes para o
funcionamento do negócio e que devem ser refletidas no sistema. Os Business
Drivers são definidos pelas principais funções do sistema, por restrições técnicas,
gerencias ou políticas, pelos objetivos do negócio e principais participantes.
Não Risco: Tipo especial de risco que apresenta uma premissa que deve ser
atendida para que o requisito não funcional possa ser atendido. Quando a premissa
não é atendida, o Não Risco torna-se um risco e por isso as premissas devem ser
monitoradas.
Padrão de Projeto: Solução para um determinado problema de projeto de software
apresentada de forma estrutura contendo o nome do padrão, a descrição do
problema que é resolvido, a descrição da solução e as consequências de aplicá-lo.
Sistema Global: Sistema que é implantado em mais de um país cujos serviços de
manutenção e desenvolvimento são mantidos em um único país.
Tradeoff: Definido pela necessidade de escolha entre dois atributos de qualidade
que não podem ser atendidos simultaneamente. Neste caso, existe a troca de um
atributo de qualidade por outro. O atributo a ser selecionado depende dos Business
Drivers da empresa.
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Apêndice A – LISTA DE PARTICIPANTES DO PROJETO

As informações sobre os participantes do projeto são apresentadas nos Quadro A.1 e A.2. Os nomes e contatos reais foram
omitidos.
Quadro A.1 - Relatório de Participantes do Projeto
Nome

Contato

Idiomas

Local/Fuso

Equipe

Cargo

Processos

Documentos

Agenda de Viagem

Nova Jersey,

Tecnologia

Especialista em

Decisão final sobre

Envio por e-mail de

São Paulo - BR 10 -11/11-

EUA, GMT-4

Global -

Tecnologia Global

como os requisitos

documentos sobre

Definição de Estratégias

devem ser

processos operacionais

para novos clientes,

atendidos pelo

do Sistema Global de

migração das VANs atuais

Sistema Global em

Transações Maciças

e eliminação de riscos

Horário
Especialista em

sean

Tecnologia Global 1

@bmnac.com

Inglês

Conectividade

Especialista em

leo

Tecnologia Global 2

@bmnac.com

Inglês

Transações

associados ao receptor de

Maciças.

arquivos atual.

Nova Jersey,

Tecnologia

Especialista em

Gerente da

https://archcntr.nam.nsr

EUA, GMT-4

Global -

Tecnologia Global

Aplicação - Manter

oot.net/archcntr/tools/ET

informações

C/Applications/Documen

Especialista em

técnicas sobre a

tsAndData/DocumentsA

Tecnologia Global

aplicação.

ndData/1?prodid=33437

(responde a

Conectividade

1)

&mode=view&typeid=1

Especialista em

rajendra@bm

Negócios Global 1

nac.com

Inglês

Nova York,

Produtos

Especialista em

Definição de

http://bancomultinaciona

São Paulo - BR 10 -11/11-

EUA, GMT-4

Globais -

Negócios Local

Requisitos Globais

l.collaborate.net/docs/D

Definição de Estratégias

para Canais

OC-116650

para novos clientes e

Canais

Eletrônicos.

estratégias de migração
das VANs atuais

Fonte: Autor
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Quadro A.2 - Relatório de Participantes do Projeto (continuação)
Nome

Contato

Idiomas

Local/Fuso

Equipe

Cargo

Processos

Documentos

Horário
Especialista em

roberto

Inglês,

São Paulo,

Produtos

Especialista em

Definição de

Negócios Local 1

@bmnac.com

Espanhol,

GMT-3

Brasil –

Negócios Local

requisitos de Canais

Português

Canais

Eletrônicos para o

Eletrônicos

mercado brasileiro.

Especialista em

paula@bmnac

Inglês,

São Paulo,

Produtos

Especialista em

Especialista em

Envio de e-mail com

Negócios Local 2

.com

Português

GMT-3

Brasil –

Negócios Local

assistência aos

informações sobre os

(responde a

Canais

clientes brasileiros

requisitos do sistema

Especialista em

Eletrônicos

de canais

Negócios Local 1)

eletrônicos do
Banco Multinacional.

Especialista em

marcio

Inglês,

São Paulo,

Tecnologia

Especialista em

Identificar e

Envio de e-mail com

Tecnologia Local 1

@bmnac.com

Espanhol,

GMT-3

Brasil -

Tecnologia Local

documentar

informações sobre os

requisitos do

requisitos do sistema

Português

Conectividade

Sistema para
atender às
necessidades do
usuário brasileiro.

Fonte: Autor

Agenda de Viagem
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Foram identificados os seguintes perfis de participantes no experimento:
 Especialistas em Negócio Globais – responsáveis pelos contatos com
clientes globais e pela identificação de suas necessidades.
 Especialistas em Negócio Locais – responsáveis por fornecer a visão local
de negócios e avaliar como as funcionalidades globais podem ser adequadas
à realidade local.
 Especialistas em Tecnologia Globais – têm a palavra final para as soluções
tecnológicas do Sistema Global.
 Especialistas em Tecnologia Locais – responsáveis por apresentar
propostas de soluções sobre como adaptar o software global ao sistema local.
A Figura A.1 apresenta a tabela RACI para cada um dos perfis observados
no experimento:
Figura A.1 - Tabela RACI obtida pela observação no experimento

Fonte: Autor
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Apêndice B – CATÁLOGO DAS ABORDAGENS ARQUITETURAIS

A equipe de tecnologia global de canais apresentou uma proposta de
arquitetura para implantação do Sistema Global de Transações Maciças no Brasil. A
notação utilizada no diagrama original não era padronizada e, para esta dissertação,
o diagrama de arquitetura foi convertido para UML sem inclusão ou exclusão de
informações. O resultado é apresentado na Figura B.1.
Figura B.1 - Abordagem Arquitetural para implantação do Sistema Global

Fonte: Autor
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As decisões arquiteturais foram inseridas no diagrama apresentado pela
equipe global responsável pelo Sistema Global de Transações Maciças em forma de
anotações no diagrama. Um modelo UML do diagrama apresentando as decisões
arquiteturais é mostrado na Figura B.2.

As anotações que contêm decisões

arquiteturais foram marcadas com o estereótipo “requirement”.
Figura B.2 - Identificação e Registro das Abordagens Arquiteturais

Fonte: Autor

A partir das informações fornecidas pelo Especialista de Tecnologia Global 2,
os principais componentes do Sistema Global de Transações Maciças foram
identificados. O Quadro B.1 apresenta o Catálogo de Abordagens Arquiteturais, no
qual constam os detalhes de alguns componentes do Sistema Global.
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Quadro B.1 - Catálogo de abordagens arquiteturais
Receptor

de

Contratada

Arquivos
(Receptor

da
da

VAN

O Banco Multinacional contratou os serviços de uma VAN para

VAN

efetuar a conectividade entre um sistema externo e os sistemas do

Contratada)

Banco Multinacional. Esse componente foi introduzido para acelerar
o processo de conexão entre o Sistema Global de Transações
Maciças e os sistemas do Cliente.

Conversor de Formato de Arquivos

Os clientes podem enviar arquivos em diversos formatos que devem
ser convertidos para um formato que o Sistema Global de
Pagamentos consegue processar. A adaptação dos sistemas dos
Clientes é feita utilizando um processo global de desenvolvimento
apresentado na Figura B.3.

Monitor de Transações e Notificação

Caso

de Problemas

transações de pagamentos, este componente é responsável por

sejam

detectados

problemas

no

processamento

das

registrar os dados sobre o problema ocorrido e notificar os usuários
e técnicos responsáveis pela transação. Tanto os usuários internos
do Banco Multinacional quanto os usuários externos do Cliente
podem se registrar no sistema para receber notificações de
problemas.
Autorizador de Pagamentos

O Banco Multinacional permite que os usuários dos Clientes com
perfil apropriado aprovem pagamentos solicitados por meio dos
arquivos enviados com instruções de pagamentos. As instruções de
pagamento somente são efetivadas após a aprovação do usuário
selecionado pelo Cliente.

Processador de Pagamentos

O Sistema Global de Pagamentos é responsável por executar as
instruções de pagamento solicitadas e aprovadas pelos Clientes do
Banco Multinacional.

Fonte: Autor
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Figura B.3 - Ciclo de Desenvolvimento de Conversão de Arquivos

Fonte: Autor
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Apêndice C – ÁRVORE DE ATRIBUTOS DE QUALIDADE

As definições dos atributos de qualidade são aquelas da ISO/IEC 9216-2001. O
Quadro C.1 apresenta as definições dos atributos de qualidade utilizados neste
experimento.
Quadro C.1 - Definições dos atributos de qualidade usados no experimento
Atributo

Definição

Modelo para medição

Usabilidade

Mede o quanto o software pode ser entendido, aprendido,



Que

proporção

de

funções

um

operado, atrativo e aderente às regulações e definições de

usuário pode operar com êxito após

usabilidade.

uma demonstração ou tutorial?


Que a proporção das funções o
usuário

poderá

entender

corretamente?
Confiabilidade

Mede os atributos relacionados ao comportamento do



Quantos problemas ainda existem

software durante a execução de testes para indicar o

que podem surgir como falhas no

quanto ele é confiável durante a operação do sistema.

futuro?


Quantos problemas foram detectados
durante o período de avaliação?



Quantos
encontrados

problemas
no

foram

período

de

avaliação?
Manutenibilidade

Mede o comportamento dos mantenedores, usuários ou do



O

usuário

ou

o

mantenedor

sistema quando o sistema é modificado durante os testes

conseguem identificar a operação

ou manutenção.

que causou a falha?


O usuário ou o mantenedor podem
identificar a causa de uma falha
obtendo

dados

que

foram

monitorados durante a operação?
Adaptabilidade

Mede o comportamento do sistema ou dos usuários quando



O usuário ou o mantenedor podem

o sistema precisa ser adaptado para ambientes diferentes.

facilmente adaptar o sistema a um

Quando um usuário precisa aplicar um procedimento para

novo conjunto de dados em um novo

adaptação que não era fornecido anteriormente pelo

ambiente?

sistema para uma adaptação a um requisito específico, o
esforço do usuário para a adaptação deve ser medido.



O usuário ou o mantenedor podem
facilmente adaptar o sistema a um
novo

ambiente

sistema?

Fonte: Autor

operacional

ou
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Os Quadros C.2 e C.3 apresentam uma parte dos requisitos globais e locais que foram agrupados em atributos de qualidade.

Quadro C.2 - Árvore de Atributos de Qualidade
Atributo de

Id do

Qualidade

Requisito

Usabilidade

EP1

Requisito de Negócio

Condições do Ambiente

Resposta Esperada pelo Sistema

O sistema deve oferecer uma experiência

Dois usuários do Sistema Global de

As telas acessadas pelos usuários devem ser

de uso semelhante para os usuários das

Transações Maciças localizados em países

as mesmas, exceto pela língua utilizada e os

filiais do Cliente, independentemente dos

diferentes e com o mesmo perfil de acesso

usuários devem acessar as telas da mesma

países em que os usuários estejam.

utilizam a mesma função do sistema.

maneira, incluindo as opções de navegação e

Prioridade

Baixa

autenticação em pelo menos 95% dos casos.

EP2

O sistema deve adotar processos e

Foi detectado um problema com o

Problemas técnicos do Sistema devem ser

procedimentos de assistência globais

processamento de transações originadas de

solucionados utilizando procedimentos globais

consistentes para entrega dos produtos e

um arquivo enviado de um país e as

em 99% dos casos.

serviços dentro de prazos acordados.

transações devem ser autorizadas em

Média

outro país.
Confiabilidade

CP1

Fonte: Autor

O surgimento de problemas após a

A adaptação do Sistema Global de

Devem ocorrer problemas em menos de 1%

implantação da transferência e conversão

Transações Maciças aos arquivos e

das transações enviadas pelo Cliente nos três

de formatos dos arquivos deve ser evitado

protocolos do Cliente exige um esforço de

primeiros meses após a implantação do

após a adaptação do Sistema Global de

100 horas de desenvolvimento.

produto. Esse percentual deve cair nos seis

Transações Maciças aos sistemas do

meses seguintes até 0,01%, se não houver

Cliente.

novas implantações.

Alta
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Quadro C.3 - Árvore de Atributos de Qualidade (continuação)
Atributo de

Id do

Qualidade

Requisito

Manutenibilidade
MT1

LMT

Requisito de Negócio

Condições do Ambiente

Resposta Esperada pelo Sistema

Em caso de problemas no processamento

Ocorreu um erro durante o processamento

O sistema deve enviar notificações aos

das transações do arquivo, o Cliente e os

do arquivo. O arquivo foi gerado em um

responsáveis em até 30 segundos, fornecendo

responsáveis técnicos do Banco

país e os responsáveis pelo monitoramento

informações relevantes para a solução do

Multinacional devem ser notificados.

estão em outro país.

problema em 99,9% dos casos.

Em caso de problemas no processamento

Ocorreu um erro durante o processamento

O sistema deve permitir identificar em que

das transações do arquivo, o Cliente e os

do arquivo.

passo o processamento de um arquivo do

responsáveis técnicos do Banco

Cliente se encontra. O Cliente deve ser

Multinacional devem ser notificados.

notificado sobre o problema em até cinco

Prioridade

Alta

Alta Local

minutos após a ocorrência em 99,9% dos
casos.
Adaptabilidade

PC1

O tempo necessário para configurar o

A adaptação do Sistema Global de

O tempo para configuração da conectividade

sistema para que o Cliente possa enviar

Transações Maciças aos arquivos e

do Cliente e adaptação a seus formatos de

seus arquivos em diversos formatos deve

protocolos do Cliente exige um esforço de

arquivo deve ser de no máximo de 30 dias em

passar de meses para dias.

100 horas de desenvolvimento. O Cliente

90% dos casos.

Média

utiliza protocolos-padrão de mercado.

LCMC

Fonte: Autor

O arquivo do Cliente exige uma conversão

A adaptação do Sistema Global de

Após a elaboração e apresentação das

de arquivo simples.

Transações Maciças aos arquivos e

informações para desenvolvimento, o cliente

protocolos do Cliente exige um esforço de

deve estar apto a enviar as solicitações de

cinco horas de desenvolvimento. O Cliente

pagamentos dentro de cinco dias úteis em

utiliza protocolos-padrão de mercado.

99% dos casos.

Média Local
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Apêndice D – LISTA DE DECISÕES ARQUITETURAIS

As informações sobre os atributos de qualidade foram inseridas nos Quadro D.1
e D.2. O identificador do requisito, as condições do ambiente e a resposta esperada
foram associados ao mecanismo arquitetural que atende a essas condições.
Quadro D.1 – Lista de decisões arquiteturais
Atributo de
Qualidade

Usabilidade

Condições do Ambiente

Resposta Esperada

Mecanismo Arquitetural


Dois usuários do Sistema

As telas acessadas pelos usuários

Global de Transações

devem ser as mesmas, exceto

global único para

Maciças localizados em

pela língua utilizada. Os usuários

gerenciamento de envio de

países diferentes e com o

devem acessar as telas da mesma

arquivos e autorização de

mesmo perfil de acesso

maneira, incluindo as opções de

pagamentos.

utilizam a mesma função do

navegação e autenticação em

sistema.

pelo menos 95% dos casos.

Foi detectado um problema

Problemas técnicos do Sistema

com o processamento de um

devem ser solucionados utilizando

e assistência global

arquivo originado em um país

procedimentos globais em 99%

centralizada.

que deve ser autorizado em

dos casos.



Utilização de um sistema

Equipe de desenvolvimento

outro.

Confiabilidade



A adaptação do Sistema

Devem ocorrer problemas em

Global de Transações

menos de 1% das transações

requisitos, testes de

Maciças aos arquivos e

enviadas pelo Cliente nos três

regressão e gerência de

protocolos do Cliente exige

primeiros meses após a

configuração baseado nos

um esforço de 100 horas de

implantação do produto. Esse

processos globais.

desenvolvimento.

percentual deve cair nos seis
meses seguintes até 0,01%, se
não houver novas implantações.



Processo de coleta de

Manutenções em
Greenzone - Atualizações
no ambiente só são feitas
quinzenalmente entre
sábado 14 h e domingo 0 h.

Fonte: Autor
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Quadro D.2 – Lista de decisões arquiteturais (continuação)
Atributo de
Qualidade

Manutenibilidade

Condições do Ambiente

Resposta Esperada

Ocorreu um erro durante o

O sistema deve enviar

processamento do arquivo. O

notificações aos responsáveis em

arquivo foi gerado em um país

até 30 segundos, fornecendo

e os responsáveis pelo

informações relevantes para a

monitoramento estão em

solução do problema em 99,9%

outro.

dos casos.

Ocorreu um erro durante o

O sistema deve permitir identificar

processamento do arquivo.

em que passo o processamento

Mecanismo Arquitetural



Utilização do Padrão de
Projeto Publicador &
Assinante para envio de
notificações em caso de
problemas.



Envio do registro com
dados técnicos sobre a

de um arquivo do Cliente se

falha e dados da transação

encontra. O Cliente deve ser

que estava sendo realizada

notificado sobre o problema em

no momento da ocorrência.

até cinco minutos após a
ocorrência em 99,9% dos casos.


A adaptação do Sistema

O tempo para configuração da

Global de Transações

conectividade do Cliente e

requisitos e testes ágeis

Maciças aos arquivos e

adaptação a seus formatos de

baseado nos processos

protocolos do Cliente exige

arquivo deve ser de no máximo de

globais.

um esforço de 100 horas de

30 dias em 90% dos casos.

desenvolvimento. O Cliente



Processo de coleta de

Criação de conexão com os
sistemas do Cliente

utiliza protocolos-padrão de

utilizando uma VAN global

mercado.

contratada para receber

Adaptabilidade

temporariamente os
arquivos do Cliente.

Fonte: Autor

Conversão de arquivos sem

Após a elaboração e

Não pode ser atendido pelo

modificação em muitos

apresentação das informações

Sistema Global de Transações

campos e sem necessidade

para desenvolvimento, o cliente

Maciças.

de obter informações externas

deve estar apto a enviar as

ao arquivo. O Cliente utiliza

solicitações de pagamentos dentro

protocolos-padrão de

de cinco dias úteis em 99% dos

mercado.

casos.
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Apêndice E – LISTA DE PONTOS SENSÍVEIS

A partir das informações inseridas nos Quadros D.1 e D.2 do Apêndice D, é
possível identificar as propriedades dos componentes que são críticas para a
arquitetura atender aos atributos de qualidade. Estes são os pontos sensíveis do
sistema, apresentados no Quadro E.1.
Quadro E.1 - Lista de Pontos Sensíveis
Componente

Atributo de

Prioridade

Propriedade

Qualidade
Receptor da VAN Contratada

Adaptabilidade

Média

(PC1) A configuração da conexão com os sistemas do
cliente deve ser concluída em menos de 30 dias. É
utilizada uma VAN contratada pela equipe global para
acelerar o processo de conexão com o cliente.

Conversor de Formato de

Confiabilidade

Alta

Arquivos

(CP1) Devem ocorrer problemas em menos de 1%
das transações (três primeiros meses) e 0,01% nos 6
meses seguintes.

Toda conversão de arquivo é

desenvolvida e testada com o uso de um processo
globalizado e as mudanças são implantadas durante
o greenzone.
Adaptabilidade

Média

(PC1) Tempo para adaptação aos formatos de
arquivo do cliente deve ser de no máximo 30 dias.
Processo globalizado de desenvolvimento e teste ágil.

Média Local

(LCMC) Tempo para adaptação aos formatos de
arquivo do cliente deve ser de no máximo 5 dias.
Não atendido pelo sistema.

Monitor de Transações e

Manutenibilidade

Alta

Notificação de Problemas

(MT1) O sistema deve notificar sobre problemas e
enviar informações relevantes aos usuários e técnicos
em até 30 segundos. Padrão de projeto Publicador e
Assinante e envio de dados sobre a falha por meio
eletrônico a usuários e técnicos.

Alta Local

(LMT) O sistema deve notificar sobre problemas e
enviar informações relevantes aos usuários e técnicos
em até cinco minutos.

Atendido pelo atributo de

manutenibilidade global.
Autorizador de Pagamentos

Usabilidade

Baixa

(EP1) Dois usuários em diferentes países devem
acessar as mesmas funções da mesma maneira.
Instância única global do produto.

Média

(EP2) Problemas técnicos devem ser solucionados
com o uso de processos globais.

Utilização de

processo globalizado para solução de problemas.

Fonte: Autor
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Apêndice F – LISTA DE TRADEOFFS

A partir da lista de pontos sensíveis, é possível identificar os tradeoffs entre os
componentes. A Lista de Tradeoffs é apresentada no Quadro F.1.
Quadro F.1 - Lista de Tradeoffs
Atributos
Componente

Conflitantes
(Prioridade)

Id do
Atributo

Requisito

Atendido

Não

Motivo

Selecionado

Conversor de

Confiabilidade

Formato de Arquivos

(Alta) x

processo de implantação em horário de

Adaptabilidade

greenzone não permitem atender ao tempo

(Média Local)

máximo de implantação local.

Fonte: Autor

Confiabilidade

LCMC

Processo de desenvolvimento e testes e
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Apêndice G – LISTA DE RISCOS E NÃO RISCOS

A última etapa do roteiro é a identificação dos riscos e não riscos. A partir as
informações coletadas nas fases anteriores do roteiro, foi possível criar a Lista de
Riscos e Não Riscos apresentada no Quadro G.1.
Quadro G.1 - Lista de Riscos e Não Riscos
Requisito
(LCMC) Tempo para

Atributo
Relacionado
Adaptabilidade

Prioridade
Média Local

Classificação
Risco

adaptação aos formatos

Descrição
(Tradeoff) Adaptabilidade deve ser trocada
pela Confiabilidade do produto.

de arquivo do cliente deve
ser de no máximo cinco
dias.
(PC1) A configuração da

Adaptabilidade

Média

Não risco

(Premissa) Atendimento do requisito

conexão com os sistemas

depende da disponibilidade local do

do cliente deve ser

serviço da VAN global contratada.

concluída em menos de
30 dias.
(EP2) Problemas técnicos

Usabilidade

Média

Não risco

(Premissa) Os clientes e representantes

devem ser solucionados

locais do Banco Multinacional devem se

utilizando processos

adaptar ao processo global de assistência.

globais.

Fonte: Autor

