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RESUMO
Atualmente arquitetura corporativa ou enterprise architecture (EA) vem sendo
empregada para aumentar o nível de governança de tecnologia da informação (TI)
nas corporações, por meio do alinhamento entre estratégias de negócios e de TI. Entre
os principais benefícios esperados com a gestão de EA estão a geração de
transparência sobre os serviços fornecidos por TI para suportar processos de negócio,
a diminuição da complexidade dos próprios ambientes de TI pela consolidação de
aplicações, o direcionamento de transformações arquiteturais para alcançar objetivos
definidos pela corporação e o apoio aos processos de melhoria e inovação de
negócios corporativos. Entretanto, a gestão de EA está em desenvolvimento e
pesquisas vêm sendo realizadas por acadêmicos, profissionais, consórcios de
empresas e órgãos normativos. A presente pesquisa apresenta uma forma de gerar
uma descrição arquitetural para representar EA, por meio da utilização de padrões de
gestão de EA, em conjunto com o arcabouço arquitetural (framework) TOGAF. Como
resultado foi obtido um método específico para descrever EA, o qual foi experimentado
em uma fábrica de software para gerar modelos arquiteturais e compor visões
arquiteturais de negócios, sistemas e tecnologia.
Palavras chave: arquitetura corporativa; padrões do EAMPC; TOGAF; fábrica de
software.

ABSTRACT
A method to describe enterprise architecture based on enterprise architecture
management patterns and TOGAF
Currently, enterprise architecture (EA) has been employed to increase the
governance level over information technology (IT), enabled by the alignment between
business and IT strategies. Among the main expected benefits with EA management
are the generation of transparency regarding the services provided by IT to support
business processes, the complexity reduction of the own IT environment reached by
application consolidation, the addressing of architectural transformations to achieve
the enterprise goals and the supporting for business process improvement and
innovation. However, the EA management currently is under development and
researches have been carried out by academics, practitioners, company consortiums
and standard bodies. This study provides a way to generate an EA architectural
description, by using EA management patterns together with TOGAF. The achieved
result was a specific method to describe an enterprise architecture, which was
experimented in a software factory, in order to build architectural models and to
compose business, systems and technology architecture views.
Key Words: enterprise architecture; EAMPC patterns; TOGAF; software factory.
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1

INTRODUÇÃO
Esta seção apresenta as principais características da pesquisa desenvolvida,

incluindo considerações iniciais, objetivos, justificativa, abrangência, método de
pesquisa e organização do trabalho.

1.1

Considerações iniciais
Nesta

subseção

são

apresentadas

considerações

sobre

arquitetura

corporativa, doravante tratada pelo acrônimo EA, sobre o contexto e problema de
pesquisa investigado.
Um dos marcos na área de EA se deu com a publicação de Zachman (1987),
ao elaborar uma forma de estruturar

a

descrição

arquitetural

de

sistemas

computacionais. A primeira estrutura proposta por Zachman permite a decomposição
de informações sobre sistemas computacionais, como uma forma de responder às
tendências de aumento de complexidade dos respectivos sistemas. Desde então,
corporações e seus sistemas estão mais complexos e cada vez mais dependentes de
soluções de TI para alcançar sustentabilidade em seus ambientes de negócio
(NIKOLAIDOU, 2009), (SIMONIN; TRAON; JÉZÉQUEL, 2007), (MINOLI, 2005).
O crescente aumento da competitividade entre corporações, da complexidade
de transações comerciais, de restrições regulatórias e até mesmo da introdução de
novas tecnologias impulsiona corporações quanto à adoção governança de TI. Neste
aspecto, o emprego de EA tem estabelecido valor para planejar, coordenar e guiar
transformações contínuas nas corporações, e em especial, sobre como TI pode apoiar
estas transformações (ESPINOSA; BOH; DELONE, 2011).
Tanto quanto uma descrição arquitetural serve ao propósito de representar uma
dada arquitetura, uma descrição arquitetural de EA serve ao propósito de representar
sua arquitetura e entre as possibilidades de representação estão sua situação atual
(baseline) e da situação alvo (target), as quais compreendem metas iniciais de
corporações que pretendem realizar a gestão de sua EA (LANGE; MENDLING, 2011).
O problema que originou a criação desta pesquisa reside na investigação sobre
como descrever uma arquitetura corporativa, nesta dissertação denominada
descrição arquitetural de EA ou simplesmente EAD. Como consequência, a principal
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questão de pesquisa a ser respondida é definida pela sentença: “como gerar uma
descrição de arquitetura corporativa (EAD)?”

1.2

Objetivos
O objetivo desta dissertação é a elaboração de um método para descrever uma

arquitetura corporativa, orientada pelo uso padrões de gestão de arquitetura
corporativa

do

Enterprise Architecture Management Pattern Catalog (EAMPC),

adaptados às diretrizes de sequenciamento de fases, partes envolvidas, interesses
arquiteturais e pontos de vista arquiteturais interpretados a partir do The Open Group
Architecture Framework (TOGAF). Objetiva-se ainda aplicar o método proposto na
fábrica de software do laboratório de tecnologia de software da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, para identificar viabilidade e restrições do uso do método.
O método está composto de um processo cuja base é um processo de
arquitetura de software e de um conjunto de atividades e artefatos que são sugeridos
pelo arcabouço TOGAF. Dentro deste processo, especificamente na fase de
modelagem são utilizados padrões de gestão de arquitetura corporativa instanciados
adequadamente no TOGAF.

1.3

Justificativa
Esta subseção apresenta as razões, que justificam a execução da pesquisa,

fundamentadas a partir de outras pesquisas realizadas em EA.
Inicialmente, a relevância de EA é observada a partir do interesse recebido por
acadêmicos,

profissionais,

consórcios

de

empresas

e

órgãos

normativos

(MYKHASHCHUK et al., 2011). Entretanto, pesquisas científicas em EA ainda não
têm apresentado volume significativo de experimentação, dado que a abrangência e
a dependência de características de cada organização são dificuldades encontradas
para a condução de pesquisas nesta área (BUCKL, 2011).
Ainda que pesquisas acadêmicas e aplicações industriais de EA venham sendo
realizadas nas últimas três décadas, ainda não há consenso quanto ao conceito e a
forma de fazer a gestão de EA (BUCKL, 2010). A diversidade de conhecimentos em
EA

pode

ser

observada

a

partir

da

plethora

de

arcabouços

de

EA

(ISO ARCHITECTURE, 2014). A presente pesquisa usa diretivas de sequenciamento,
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interesses arquiteturais e definição de pontos de vista arquiteturais a partir do
arcabouço TOGAF (The Open Group Architecture Framework).
Uma forma de complementar o TOGAF é por meio do uso de padrões de gestão
de EA, apresentados pelo Enterprise Architecture Management Pattern Catalog,
doravante denominado EAMPC (BUCKL, 2009). O TOGAF menciona que padrões
(patterns) podem acelerar a criação de EA, mas não há uma definição sobre como
usá-los ou integrá-los (FRANKE et al., 2009). A presente pesquisa investiga uma
forma de usar o TOGAF com padrões de gestão de EA para gerar uma EAD.
A norma ISO/IEC 42010:2011 tem notória relevância para orientar o
desenvolvimento de descrições arquiteturais de sistemas, ao apresentar um modelo
conceitual

sobre

seus

elementos

constituintes

(EMERY; HILLIARD, 2009),

(ISO; IEC, 2011). Esta pesquisa usa os conceitos da norma ISO/IEC 42010:2011 para
formular uma interpretação e fundamentar os constituintes de uma EAD.
Finalmente, a presente pesquisa é justificada pela intenção de gerar
contribuições para a área de pesquisa de EA, ao definir uma forma de gerar uma EAD
para organizações que produzem software, e desta forma, servir como referência para
o desenvolvimento de pesquisas subsequentes.

1.4

Abrangência
O escopo desta pesquisa está definido dentro do domínio de pesquisa de EA,

especificamente sobre a geração de descrição arquitetural de uma EA, cuja base
conceitual é tomada da norma ISO/IEC 42010:2011 e a partir da qual são
especializados os elementos básicos de uma descrição de arquitetura corporativa
alinhada à estrutura do TOGAF.
Como parte do processo de descrição arquitetural, destaca-se a identificação
de atividades, nas quais alguns dos padrões de gestão de arquitetura corporativa
apresentados pelo catálogo do EAMPC são usados, para gerar visões arquiteturais
resultantes.
A metodologia científica de design-science foi limitada pela aplicação do
modelo básico de design-knowledge, especialmente empregado para identificar
questões práticas e questões de conhecimento, que levam à construção do artefato
representado pelo método proposto e sua posterior aplicação em um contexto real.
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A aplicação do método proposto na presente pesquisa, é limitada à criação de
uma descrição arquitetural corporativa composta pelas visões arquiteturais de
negócios, sistemas e tecnologia. A criação de outras visões arquiteturais para formar
a completeza de uma descrição arquitetural corporativa deve ser desenvolvida por
próximas pesquisas.

1.5

Método de pesquisa
O método de pesquisa empregado neste trabalho utiliza a abordagem de

design-science. O design-science é inicialmente orientado ao domínio da aplicação,
na qual existe a necessidade do uso de EAD, para posteriormente pesquisar no campo
da ciência e encontrar soluções ou linhas de ações que possam orientar a pesquisa,
e nestes dois pontos de vista, aplicação e ciência, o autor analisa e forma a pesquisa
(MARCH; SMITH, 1995), (WIERINGA, 2009).
Ao usar a metodologia de design-science, foram derivadas questões a partir do
problema inicial da pesquisa e estas foram relacionadas a questões de conhecimento
ou questões de natureza prática. Desta forma, foi gerada uma lista de questões,
representadas na forma de uma árvore na Figura 1 e que derivam as etapas usadas
para realizar a presente pesquisa:
a) questão 1 (Q1): “Como EADs podem ser caracterizadas?”. Esta etapa gera
uma revisão bibliográfica extraída de outras pesquisas relacionadas à EA,
com o propósito de formar a terminologia e o referencial teórico da pesquisa.
Nesta etapa são apresentados conceitos, arcabouços de EA e normas
aplicáveis ao contexto de EA. Também é analisado nesta etapa o
relacionamento entre arquiteturas de sistemas, de software e corporativa,
que indicam possibilidades de compartilhamento de elementos conceituais
e reuso de algumas abordagens existentes;
b) questão 2 (Q2): “Quais são os elementos de uma EAD?”. O propósito desta
etapa de natureza prática trata da identificação das principais partes de uma
EAD, entre as quais estão os interesses arquiteturais, os pontos de vista,
as visões arquiteturais, a correspondência entre elementos e a
fundamentação de uma arquitetura. A decomposição realizada nesta etapa
identifica as principais partes envolvidas na definição de EAD e instancia
elementos a serem utilizados para gerar uma EAD;
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c) questão 3 (Q3): “Como uma EAD pode ser gerada?”. Esta etapa trata da
identificação de métodos aplicáveis em EA, em especial, sobre como estes
métodos podem levar à geração de uma EAD;
d) questão 4 (Q4): “Como adaptar um método para gerar uma EAD?” Esta
etapa faz uma avaliação sobre componentes de métodos e apresenta uma
proposta de adaptação de um método para gerar uma EAD. Também é
avaliado nesta etapa como padrões de gestão de EA podem contribuir para
a geração de uma EAD;
e) questão 5 (Q5): “Como avaliar o método proposto?” Nesta etapa, o método
proposto é aplicado em uma corporação real para gerar uma EAD e são
identificados e usados critérios para avaliar os resultados obtidos.
Adicionalmente, é apresentado o relatório final sobre a pesquisa, com um
resumo das limitações e dificuldades encontradas durante sua execução,
bem como contribuições geradas e indicação de futuras pesquisas
relacionadas.
Os itens “a” e “b” determinaram o conhecimento básico utilizado nesta pesquisa
assim como a determinação do problema inicial. Os itens “c” e “d” determinam as
formas de descrição e conduzem à formação do método proposto. O item “e” traz
subsídios para a aplicação prática do método em uma fábrica de software.
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Figura 1 – Árvore de questões usadas para direcionar a pesquisa
Problema da Pesquisa
Como gerar uma descrição de arquitetura
corporativa (EAD)?

Quais são os elementos de uma
descrição arquitetural?
Q1.1
Há relações entre arquitetura de
software e EA?

Como EADs podem ser
caracterizadas?

Q1.2

Q1
Quais são os interesses
arquiteturais a serem atendidos?

Arcabouços de EA podem ser
usados para gerar EAD?

Q2.1

Q1.3
Quais são os elementos de uma
EAD?

Que visões arquiteturais devem ser
construídas para representar EA?

Q2

Q2.2

Q3.1

Como uma EAD pode ser gerada?

Como gerar visões arquiteturais pelo
uso de convenções de pontos de
vista arquiteturais?
Q2.3

Como um processo de descrição
arquitetural de software pode ser
usado em EA?
Q3.2

Q3

Métodos podem ser aplicados para
gerar descrições arquiteturais?

Como adaptar um método para
gerar uma EAD?
Q4

Como padrões de gestão de EA
podem contribuir para a formação de
uma EAD?
Q4.1
Quais são as características de um
método?
Q4.2

Que resultados foram gerados com
o primeiro uso do método?

Como avaliar o método proposto?

Q5.1

Fonte: do próprio autor.
Legenda:
Questão de natureza prática
Questão de conhecimento
Identificador da questão de pesquisa
Sequência de produção da dissertação
Sequência de decomposição de questões

Q5
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1.6

Organização do trabalho
Esta subseção apresenta a divisão da dissertação nas seções consecutivas.
A seção 2 – CONCEITOS E MODELOS DE ARQUITETURA CORPORATIVA

– apresenta uma definição sobre os principais conceitos abordados na presente
pesquisa, que incluem corporação, arquitetura e arquitetura corporativa. É
apresentada uma revisão bibliográfica sobre pesquisas relacionadas à gestão de EA,
que envolvem métodos específicos, arcabouços, padrões aplicáveis e métricas
utilizadas para medir benefícios gerados pela adoção de EA.
A seção 3 – MÉTODO DE GERAÇÃO DE DESCRIÇÃO ARQUITETURAL
CORPORATIVA – apresenta o método desenvolvido com o propósito de gerar uma
EAD. A abordagem inclui a formação de um modelo conceitual do método proposto,
a adaptação de um processo de descrição arquitetural de software, um conjunto de
diretrizes e o uso de uma linguagem de representação. O resultado final apresenta
uma abordagem para sua aplicação em uma corporação para gerar uma EAD
resultante.
A seção 4 – EXPERIMENTAÇÃO – apresenta as características do contexto e
o plano experimental, assim como a operação e os resultados obtidos pela aplicação
do método proposto.
Na seção 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS – são apresentados os resultados
encontrados pela pesquisa, as considerações finais, as limitações, as contribuições e
as sugestões para trabalhos futuros.
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2

CONCEITOS E MODELOS DE ARQUITETURA CORPORATIVA
Esta seção apresenta a fundamentação teórica e apresenta uma revisão

bibliográfica, realizada a partir de outras pesquisas acadêmicas, normas e um
conjunto de referências bibliográficas de notório reconhecimento em EA.

2.1

Arquitetura corporativa
Nesta subseção é apresentada uma revisão conceitual sobre os principais

termos envolvidos na dissertação, a partir de referências a outros autores, os quais
colaboram para a formulação de uma definição própria.
Uma corporação é definida como um sistema social e técnico, estruturado por
recursos interdependentes de pessoas, informações e tecnologias, que devem
interagir uns com os outros e com o ambiente para apoiar uma missão comum
(DAFT, 2001, p. 12), (GIACHETTI, 2010, p. 4).
Uma corporação congrega membros sujeitos às mesmas regras, obrigações,
direitos, deveres ou privilégios para o cumprimento de um determinado propósito
(ETYMONLINE, 2014). Segundo Zachman (2014), uma corporação é uma entidade
conceitual, dotada de uma estratégia e objetivos, que compreende iniciativas,
esforços, atividades e operações. De acordo com The Open Group (2009), uma
corporação é qualquer conjunto de organização com objetivos comuns, observada
como uma coleção de componentes organizados, para a realização de uma função
ou conjunto de funções específicas.
O termo arquitetura tem origem na palavra grega arquiteto ou arkhitektôn, da
qual arkhi significa principal e tekton significa construtor (ETYMONLINE, 2014). A
compreensão de arquitetura na presente dissertação compreende princípios que
governam

tanto

o

ISO/IEC 42010:2011

processo,
define

quanto

arquitetura

o

produto

como

de

“conceitos

projetar.

A

norma

fundamentais

ou

propriedades de um sistema, em seu ambiente, representados por seus elementos,
relacionamentos e por seus princípios de projeto e evolução” (ISO; IEC, 2011).
Arquitetura corporativa é definida como uma área de estudo da engenharia de
computação, que descreve elementos de uma corporação, assim como seus
relacionamentos e princípios utilizando representações relevantes aos processos de
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negócio, aplicações e infraestrutura, com o propósito de atender às estratégias da
corporação.
São apresentadas a seguir algumas definições sobre EA, utilizadas por
consórcios de empresas, praticantes e acadêmicos.
EA é o processo de tradução de visões e estratégias de negócio em
mudanças efetivas para a corporação, pela criação, comunicação e
melhoria dos requisitos-chave, princípios e modelos, que descrevem
o estado e habilitam a evolução (GARTNER GROUP, 2014).
EA é o conjunto de representações relevantes para a descrição
corporativa, que permite a criação de uma instância desta corporação
e esta descrição representa a arquitetura atual ou baseline para
corporação instanciada (ZACHMAN, 2012).

“EA é a descrição formal de um sistema no nível da estrutura de seus
componentes, seus inter-relacionamentos, princípios e diretivas que governam seu
projeto e evolução ao longo do tempo” (THE OPEN GROUP, 2009).
“EA é um conjunto coerente de princípios, métodos e modelos usados no
projeto e compreensão da estrutura organizacional, processos de negócio, sistemas
e infraestrutura de uma corporação” (LANKHORST et al., 2009).
“EA é a organização lógica de processos de negócio e infraestrutura de TI, que
reflete a integração e padronização do modelo operacional de uma corporação”
(ROSS et al., 2006).
“EA é a descrição de um sistema, que é a própria corporação e que mantém
todos os outros sistemas em uma corporação” (HARMON, 2005).
“EA é a disciplina cujo objetivo é o de alinhar de forma eficaz as estratégias de
negócio, juntamente com processos e recursos (negócios e TI) de uma corporação”
(WEGMANN, 2003).
As definições de EA apresentadas possuem ênfase em TI e no entendimento
de suas finalidades, que variam desde a arquitetura como plano de construção ou
blueprint, até seu o entendimento como literatura, pela qual são produzidos artefatos
de documentação e arquiteturas de referência (SCHÖENHERR, 2009).
Entre as características comuns das definições de EA as seguintes
generalizações são destacadas:
a) há um relacionamento de EA com a organização interna de uma corporação
e são mencionadas as relações com o ambiente;
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b) há um caráter descritivo de EA, composto por seus de componentes e suas
relações;
c) os

domínios

arquiteturais

de

EA

normalmente

compreendem

representações de negócio, dados, aplicações e infraestrutura;
Entre características específicas das definições de EA são observadas:
a) inclusão de estratégias de negócio;
b) cobertura de perspectivas futuras e apoio às transformações arquiteturais;
c) necessidade do uso de métodos e processos para sua criação e evolução;
d) inclusão de princípios e diretivas.
Observa-se que as definições de arquitetura corporativa apresentadas não
ajudam a determinar os produtos gerados por um projeto especifico de EA. Desta
forma, há o interesse de encontrar formas de descrever uma arquitetura corporativa.

2.1.1 Descrição da arquitetura corporativa
A presente dissertação define descrição de arquitetura corporativa, ou
simplesmente EAD, como um conjunto de modelos arquiteturais, que possibilitam a
comunicação dos elementos arquiteturais e permitem a validação dos interesses
arquiteturais definidos pelos “stakeholders” ou partes envolvidas (ISO; IEC, 2011).
A norma ISO/IEC 42010:2011 define descrição arquitetural como “um artefato
que representa uma arquitetura” e indica que tanto arquitetos quanto partes
envolvidas na arquitetura devem usar uma descrição arquitetural para entender,
analisar e comparar arquiteturas e frequentemente a usam como um plano para sua
construção. Segundo a mesma norma, uma descrição arquitetural pode ser realizada
por meio de um documento de projeto, um repositório ou um conjunto de artefatos,
que representam uma arquitetura de forma concreta (ISO; IEC, 2011).
A principal função da descrição arquitetural é para comunicar a arquitetura de
um sistema planejado ou pré-existente, que pode ser realizado por meio de modelos
arquiteturais (LANKHORST, 2009, p. 70). Uma EAD compreende a representação de
EA por meio de modelos arquiteturais resultantes (NIEMI; PEKKOLA, 2013).
No contexto da arquitetura de sistemas “software-intensive”, ou simplesmente
arquitetura de software, a representação da arquitetura depende de uma interpretação
e, portanto, uma única arquitetura pode ter várias descrições arquiteturais
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(MAIER; RECHTIN, 2009). Uma descrição arquitetural de software é formada por um
conjunto de produtos que documentam a arquitetura de um dado software para que
partes envolvidas entendam e validem se a arquitetura é capaz de atender aos seus
respectivos interesses arquiteturais (ROZANSKY; WOODS, 2012).
No contexto de EA, o TOGAF cita um documento de definição da arquitetura
ou architecture definition document, que serve ao propósito de representar a
arquitetura. O TOGAF define ainda que uma EAD serve para representar a situação
atual de EA (baseline), a situação alvo (vision) e situações intermediárias (transition)
(THE OPEN GROUP, 2009). Semelhantemente, Mykhashchuk et al., (2011) afirmam
que uma EAD fornece apoio à gestão de EA, uma vez que podem ser descritas as
situações atual, planejada e alvo de EA. Segundo Niemi e Pekkola (2013), o
desenvolvimento e o uso de uma EAD habilitam formas de realizar a gestão de EA,
por meio da representação de informações em modelos arquiteturais resultantes.

2.1.2 Gestão de arquitetura corporativa
A gestão de EA é definida pela presente dissertação como a coordenação e
supervisão das atividades relacionadas ao ciclo de vida de EA em uma corporação,
por meio do estabelecimento de planos e controles (ROBBINS; COULTER, 2009),
(PMI, 2015), (AIER; RIEGE; WINTER, 2008).
As principais atividades correspondentes à função de gestão de EA
compreendem a representação da arquitetura atual, a projeção da arquitetura alvo, a
análise dos estados da arquitetura, o planejamento das transformações arquiteturais,
a decisão sobre os estados futuros da arquitetura e a garantia da execução da
transformação rumo à arquitetura alvo (THE OPEN GROUP, 2009).
Aier, Riege e Winter (2008) definem gestão de EA como uma disciplina de
gestão na área de sistemas, que estabelece diretrizes sobre como EA deve ser criada
e mantida em uma organização. Buckl, Florian e Schweda (2010) definem gestão de
EA como “um processo contínuo de alinhamento entre negócios e TI baseado em uma
perspectiva de sistemas sobre uma corporação”.
Um dos benefícios esperados com a adoção de abordagens de gestão de EA
é a redução de complexidades de uma corporação quanto a sua organização de TI
para

suportar

negócios

(ESPINOSA; BOH; DELONE, 2011).

Outro

benefício
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esperado com a gestão de EA é o alinhamento de TI aos negócios, por meio da
propagação de estratégia e mudanças de processos do nível de negócios para o nível
de software e infraestrutura e pelo apoio a transformação de negócios habilitado por
inovações tecnológicas (FISCHER; AIER; WINTER, 2007).
A gestão de EA deve ocorrer de forma contínua, não apenas pela execução de
um único projeto e sua abrangência envolve o entendimento dos processos de
negócios, informações e aplicações usadas para apoiar a execução destes processos
e a infraestrutura tecnológica para apoiar a execução das aplicações. Uma gestão de
EA contínua depende do alinhamento constante entre TI e negócios, que por sua vez,
depende de um planejamento do desenvolvimento e da evolução de EA
(AIER; RIEGE; WINTER, 2008), (BENDER, 2009, p. 20).

2.2

Análise da norma 42010
Esta subseção apresenta uma análise de referida norma ISO/IEC 42010:2011

para o contexto de arquitetura de software e EA (ISO; IEC, 2011).
A norma ISO/IEC 42010:2011 é emergente da área de engenharia de software,
como pode ser observado em sua publicação anterior na ISO/IEEE 1471:2000. O
principal conceito apresentado pela norma é a própria descrição arquitetural, seus
componentes e relacionamentos para representar a arquitetura de um sistema. O
contexto para uma descrição arquitetural é representado por um ambiente, a partir do
qual emanam influências sobre o sistema, e consequentemente, sobre sua
arquitetura. Este mesmo ambiente pode conter um ou mais sistemas.
A norma ISO/IEC 42010:2011 define um conjunto de termos e seus
relacionamentos, envolvidos na geração de uma descrição arquitetural, representados
na Figura 2, que compreendem:
a) sistema, que depende da interpretação da norma e alguns exemplos são
uma corporação, um sistema de sistemas, uma linha de produtos, um
serviço, um subsistema ou um software. Ressalta-se ainda na norma que
um sistema pode ser natural ou criados pelo homem. Segundo a norma, um
sistema está situado em um ambiente e um sistema possui uma arquitetura.
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b) arquitetura, que é relativa a um sistema e que é definida por conceitos
fundamentais ou propriedades de um sistema, representados por seus
elementos, relacionamentos e por seus princípios de projeto e evolução;
c) parte envolvida na arquitetura (stakeholder), que representa pessoas ou
grupos de pessoas que, possuem respectivos interesses arquiteturais, tais
como: propósitos, capacidade da arquitetura quanto ao atendimento dos
propósitos, capacidade de construção, riscos para as partes envolvidas e
capacidade de evolução e manutenção;
d) interesse arquitetural, que representa necessidades das partes envolvidas
na arquitetura;
e) visão arquitetural, correspondente um ponto de vista arquitetural, que
representa um sistema a partir de modelos arquiteturais. Uma visão
arquitetural

deve

ser

suficientemente

única

para

representar

completamente um sistema para a perspectiva de um conjunto de
interesses arquiteturais;
f) modelo arquitetural, que apresenta decomposições das visões arquiteturais
e fornecem significados por meio de notações para estas visões. Modelos
arquiteturais são construídos de acordo com convenções estabelecidas
pelo tipo de modelo arquitetural, definido como parte de um ponto de vista
arquitetural.
g) ponto de vista arquitetural, que atende a um conjunto de interesses
arquiteturais das partes envolvidas e contém convenções para construção
e interpretação de uma visão arquitetural. Um ponto de vista é interpretado
como roteiro para o desenvolvimento de visões arquiteturais, pelo
estabelecimento de propósitos e audiência, assim como as técnicas para
sua construção e análise;
h) tipo de modelo arquitetural, que define convenções para a geração de um
modelo arquitetural
i) fundamentação arquitetural, que registra justificativas para decisões
arquiteturais tomadas, assim como as opções avaliadas para tomadas de
decisões;
j) correspondência entre elementos arquiteturais, que representam relações
entre dois ou mais modelos arquiteturais, os quais podem ser usados para
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apresentar

consistência,

rastreabilidade,

refinamentos

e

outras

dependências;
k) regra de correspondência que especifica correspondência entre elementos
e definem uma relação sobre os elementos que compõem uma descrição
arquitetural.
Figura 2 – Modelo conceitual de uma descrição arquitetural

Fonte: Traduzido de ISO e IEC (2011)

A norma ISO/IEC 42010:2011 indica algumas relações entre a geração de
visões e pontos de vista arquiteturais. Igualmente, a criação de regras de
correspondência entre modelos arquiteturais deve ser realizada antes da
especificação das visões arquiteturais

(EMERY; HILLIARD, 2009). Cabe ao

interpretador da referida norma definir um processo a ser utilizado para gerar uma
descrição arquitetural, cujos resultados são elementos constituintes de uma descrição
arquitetural.
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2.2.1 Análise da norma no âmbito de arquitetura de software
A complexidade e o tamanho dos sistemas de software tem sido crescente e a
arquitetura de software vem sendo utilizada na indústria e pesquisada na academia
com o propósito de atender aos desafios de reduzir atrasos, orçamento e qualidade
na entrega dos produtos de software (ROZANSKY; WOODS, 2012).
A definição de descrição arquitetural aplicada no contexto de software, segundo
Rozansky e Woods (2011), é “uma estrutura ou as estruturas de sistema composta
pelos elementos de software, as propriedades externas e visíveis destes elementos e
os relacionamentos entre estes elementos”. Segundo estes autores, a descrição
arquitetural pode ser utilizada de tal forma que, as partes envolvidas possam entender
e demonstrar que, a arquitetura atende a seus respectivos interesses arquiteturais.
Entre as características comuns das definições de arquitetura de software
observa-se que a arquitetura de software é governada por princípios que definem
tanto o processo de arquitetar quanto o produto resultante da arquitetura de software.
O produto resultante da arquitetura de software, por sua vez, descreve o software,
seus componentes e seus inter-relacionamentos, que podem ser representados por
uma ou mais descrições arquiteturais.
Tal como representado pela norma ISO/IEC 42010:2011, as visões
arquiteturais apresentam um meio pelo qual uma arquitetura pode ter suas
complexidades decompostas, tornando possíveis abstrações de representação ao
particionar e organizar a informação.
A arquitetura de software, assim como outras arquiteturas têm uma
característica multidimensional, uma vez que nem todos aspectos são relevantes a
todas as partes envolvidas ou dependem do momento de seu uso. Os pontos de vista
arquiteturais servem para gerar as visões arquiteturais e vários pontos de vista
arquiteturais são necessários para atender ao conjunto diversificado de partes
envolvidas, que necessitam compreender e utilizar a arquitetura com seus respectivos
interesses arquiteturais (CLEMENTS, 2011).
Ao usar visões e pontos de vista arquiteturais uma descrição arquitetural de
software permite a separação de interesses arquiteturais e habilita uma forma de
comunicação específica com cada uma das partes envolvidas. A separação de
interesses arquiteturais colabora para a concepção, análise e concentração de
interesses específicos de forma isolada, ao passo em que a comunicação com partes
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envolvidas permite a materialização da arquitetura de software junto às partes
envolvidas a partir de interesses arquiteturais específicos (CLEMENTS, 2011).
Rozansky e Woods (2001) apresentam um conjunto pontos de vista úteis para
documentar arquiteturas de software, a partir de uma interpretação dos conceitos da
ISO/IEC 42010:2011. Adicionalmente, a interpretação dos autores sobre uma
descrição arquitetural de software oferece:
a) uma forma de observar a arquitetura como uma documentação do software
para que, tanto os atuais quanto novos desenvolvedores de software
possam compreender o software. Além de desenvolvedores, a descrição
arquitetural de software também deve atender aos interesses de outras
partes envolvidas no software;
b) um referencial para a identificação dos elementos arquiteturais a serem
modificados quando da necessidade de mudanças arquiteturais;
c) um histórico sobre as opções e decisões arquiteturais tomadas ou a serem
tomadas em relação ao software.

2.2.2 Análise da norma no âmbito de arquitetura corporativa
O uso da norma ISO/IEC 42010:2011 em EA aporta uma forma de gerar um
conjunto de termos usados para gerar uma descrição arquitetural, assim como a
relação entre estes termos. A norma apresenta uma abordagem orientada por pontos
de vista arquiteturais e sua aplicabilidade em EA depende da interpretação destes
pontos de vista no contexto de EA, que pode ser obtido pelo uso de um arcabouço de
EA (NIEMI; PEKKOLA, 2013), (BUCKL; MATTHES; SCHWEDA, 2009).
O uso da norma ISO/IEC 42010:2011 no contexto de EA depende do
entendimento

de

uma

corporação

como

um

sistema

(DAFT, 2001, p. 12),

(WEGMANN, 2003), (HARMON, 2005).
A identificação de partes envolvidas ou stakeholders é um importante passo
para a geração de uma EAD, uma vez que os produtos gerados por uma EAD devem
atender

às

expectativas

destas

partes

(RAADT; SCHOUTEN; VLIET, 2008),

(BUCKL; SCHWEDA; MATTHES, 2010).
Os arcabouços de EA usualmente fornecem pontos de vista arquiteturais, que
usualmente compreendem negócios, dados, aplicações e infraestrutura, para gerar
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visões arquiteturais de EA. O arcabouço de conteúdo do TOGAF (TOGAF Content
Framework) faz referência a versão 2007 da norma ISO/IEC 42010 e apresenta uma
lista tipos de modelos arquiteturais, úteis para produzir EADs (THE OPEN GROUP,
2009), (LANKHORST, 2009).

2.2.3 Relação entre arquitetura corporativa e arquitetura de software
Arquitetura possui em si uma característica conceitual e é utilizada com um
objetivo de estruturar relações entre elementos arquiteturais e comportamentos
destes elementos.
Todo sistema tem uma arquitetura, ainda que esta arquitetura não esteja
formalizada por meio de uma descrição arquitetural (ROZANSKY; WOODS, 2012). No
contexto de EA, uma corporação é um sistema, tornando possível induzir que toda
corporação tem sua própria EA, ainda que esta arquitetura não esteja representada
por meio de sua descrição arquitetural (RECHTIN, 1999).
A Tabela 1 apresenta algumas comparações sobre definições de outros
autores sobre características envolvidas nas definições de arquitetura de software e
de EA. Entre as características observadas estão os elementos arquiteturais,
orientação, formação e representação.
Tabela 1

– Comparação entre definições de arquitetura de software e EA

Característica

Arquitetura de software

EA

Elementos
arquiteturais

Um software em seu ambiente
(PERRY; WOLF, 1992)

Conjunto de sistemas em seu
ambiente (ARMOUR; KAISLER;
LIU, 1999)

Orientação

Interesses arquiteturais das partes
envolvidas no software
(ROZANSKY; WOODS, 2012)

Interesses arquiteturais das partes
envolvidas em uma corporação
(BENDER, 2009)

Formação

Baseada em pontos de vista (ISO;
IEC, 1998), (ROZANSKY; WOODS,
2012)

Baseada em pontos de vista (THE
OPEN GROUP, 2009)

Representação

Descrição da arquitetura de
software (ROZANSKY; WOODS,
2012)

Descrição da arquitetura corporativa
(THE OPEN GROUP, 2009)

Fonte: Elaborado pelo autor

Uma primeira relação entre arquitetura de software e EA está no entendimento
de que ambas arquiteturas são relativas a um sistema, em seu ambiente e a partir do
qual são geradas influências sobre o próprio sistema. A forma de operacionalizar o
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entendimento destas influências é por meio da identificação de partes envolvidas e
seus interesses arquiteturais (HILLIARD, 2009). Desta forma, conclui-se que
arquitetura de software e EA existem para atender a interesses de suas respectivas
partes envolvidas.
A ênfase de EA é relacionada a elementos de mais alto nível quando
comparada a arquitetura de software, pois trata da arquitetura do conjunto de sistemas
de uma corporação (KAISLER; ARMOUR; VALIVULLAH, 2005). A ênfase de
arquitetura de software é relacionada aos elementos de um único software
(KUDRASS, 2003).
De forma convergente com arquitetura de software, EA está fundamentada no
conceito de pontos de vista arquiteturais, os quais apresentam regras para geração
de visões arquiteturais e cujo conjunto serve ao propósito de gerar sua descrição
arquitetural (HILLIARD, 2009). Portanto, arquitetura de software e EA dependem da
geração de visões arquiteturais, por meio da produção de modelos arquiteturais.
A identificação de uma relação entre ambientes, sistema, arquitetura e
descrição arquitetural é apresentada na Figura 3, que apresenta um modelo de
classes pelo qual corporação (corporacao) e software são subclasses de uma classe
sistema. Uma corporação está contida em seu ambiente (ambienteCorporacao) e por
sua vez, oferece o ambiente no qual existe um conjunto de software. Cada sistema
possui sua própria arquitetura (arquiteturaCorporativa e arquiteturaSoftware), que
pode

ser

representada

por

meio

da

respectiva

descrição

(descricaoArquiteturaCorporativa e descricaoArquiteturaSoftware).

arquitetural
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Figura 3 – Relação entre arquitetura de software e EA

Fonte: Elaborado pelo autor

Dado que a norma ISO/IEC 42010:2011 possibilita a extensão de seu uso para
tanto para EA, quanto para arquitetura de software, conclui-se que há um
compartilhamento de elementos arquiteturais. Este compartilhamento implica que
abordagens de descrição arquitetural válidos para um tipo de arquitetura podem ser
úteis para outro tipo (HILLIARD, 2009). Conclui-se que um processo de descrição de
arquitetura de software pode ser generalizado para descrever arquitetura de um
sistema e este pode ser especializado para descrever EA.

2.3

Arcabouços de arquitetura corporativa
Esta subseção apresenta o conceito de arcabouço de EA, seguidos pelo estudo

de alguns arcabouços de EA e, em especial, sobre métodos aplicáveis em gestão de
EA, assim como a motivação para o uso do TOGAF para a geração de uma EAD.
A ISO/IEC 42010:2011 define arcabouço arquitetural como “um conjunto de
convenções, princípios e práticas para a descrição de arquiteturas estabelecidas, em
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um domínio específico de uma aplicação ou comunidade de partes envolvidas”. Para
Emery e Hilliard (2009), o uso de arcabouço arquitetural é fundamental para apoiar a
construção de qualquer descrição arquitetural.
Segundo a definição do The Open Group (2009), um arcabouço de EA é “uma
estrutura de conteúdos e processos, que pode ser usada como uma ferramenta para
estruturar o pensamento e garantir consistência e completude de EA” e
adicionalmente declara que, um arcabouço de EA pode fornecer a base para o
desenvolvimento de um repositório de arquitetura.
Conclui-se que um arcabouço de EA orienta e organiza o que deve ser
realizado para facilitar a adoção da gestão de EA, seja por meio de métodos de criação
e evolução de EA ou por meio de recomendações para a criação de elementos
arquiteturais, tais como interesses, pontos de vista e tipos de modelos
(ARMOUR; KAISLER; LIU, 1999).

2.3.1 Arcabouço de Zachman
Esta subseção usa a referência de Zachman (2012), sobre o Framework for
Information Systems Architecture, doravante descrito como arcabouço de Zachman.
Também são apresentados métodos para gerar EADs a partir deste arcabouço.
Originado na área de arquitetura de sistemas, o arcabouço de Zachman é
formado por uma estrutura que apoia a organização, acesso, integração,
interpretação, desenvolvimento, gestão e transformação de representações de EA
(MINOLI, 2005). A abordagem usada pelo arcabouço de Zachman permite a descrição
de EA por meio de distintas perspectivas e dimensões em suas respectivas linhas e
colunas, formando uma matriz, representada na Figura 4 (LANKHORST, 2009).
Em suas linhas, o arcabouço de Zachman apresenta níveis de abstração com
as seguintes características (FRANKE et al., 2009):
a) primeira linha: escopo e contexto, atende a perspectiva dos executivos de
uma corporação, ao guiar representações sobre a estratégia corporativa;
b) segunda linha: conceitos de negócio, relativa à perspectiva de gestores de
negócio, que guia a geração de modelos de entidades e processo de
negócio, que apoiam a estratégia representada na primeira linha;
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c) terceira linha: lógica de sistemas, apresenta a perspectiva dos arquitetos de
software para orientar a criação de modelos arquiteturais das aplicações,
que apoiam a execução dos processos de negócio da segunda linha;
d) quarta linha: tecnologia física, apresenta a perspectiva de engenheiros de
TI, para organizar representações sobre a infraestrutura tecnológica usada
na execução das aplicações descritas na terceira linha;
e) quinta linha: componentes e ferramentas, apresenta a perspectiva de
especialistas responsáveis pela operação dos componentes e ferramentas
de sistemas, para que seja possível organizar as representações de
ferramentas e procedimentos necessários para operar os sistemas;
f) sexta linha: instâncias de operações, que referenciam os sistemas para
representar a perspectiva de seus usuários.
Cada uma das colunas do arcabouço de Zachman apresentam interrogativas
referentes a aspectos de uma corporação, que são (FRANKE et al., 2009):
a) primeira coluna: caracterizada pela questão “o que?”, referente aos dados
necessários à corporação, suas naturezas e seus relacionamentos;
b) segunda coluna: caracterizada pela questão “como?”, que se refere aos
processos de negócio da corporação, indicando como os dados de negócios
são processados;
c) terceira coluna: caracterizada pela questão “onde?”, que indica as
localizações

nas quais os

processos de

negócio

ocorrem,

que

compreendem informações sobre a distribuição geográfica da corporação e
seus elementos;
d) quarta coluna: caracterizada pela questão “quem?”, que se refere às
atribuições de papéis e responsabilidades organizacionais;
e) quinta coluna: caracterizada pela questão “quando?”, relativa aos aspectos
temporais que, definem a periodicidade dos eventos de negócios;
f) sexta coluna: caracterizada pela questão “por quê?”, indica a motivação
para o conjunto de elementos representados nas outras colunas e a
fundamentação de decisões arquiteturais, usualmente desdobrada a partir
de planos estratégicos.
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Figura 4 – Representação do arcabouço de Zachman
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Fonte: Adaptado de Zachman (2012)

As interseções entre linhas e colunas do arcabouço de Zachman geram bases
para definir pontos de vista de EA, ao indicar uma forma de representação, segundo
a perspectiva de partes envolvidas em EA (EMERY; HILLIARD, 2009).
Uma forma de complementar o arcabouço de Zachman é encontrada no
método EAP (Enterprise Architecture Planning). O EAP que leva à geração de EADs,
orientadas ao arcabouço Zachman, ao cobrir as interseções da primeira e segunda
linhas com as seis colunas. O EAP tem quatro fases de atividades, sendo que a duas
primeiras correspondem à geração da EAD atual, a terceira fase corresponde à
geração da EAD alvo e a quarta fase corresponde ao planejamento da transformação
arquitetural (SPEWAK; TIEMANN, 2006).
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O trabalho desenvolvido pelo CEO (Centro de Engenharia Organizacional), em
Pereira e Sousa (2004), complementado por Gaspar (2009) também propõe um
método para a geração de uma EAD orientada ao arcabouço de Zachman. O CEO
inclui uma especialização de tipos de modelos arquiteturais, com abrangência para as
interseções da primeira à quarta linha com as seis colunas do arcabouço de Zachman.
Conclui-se que o arcabouço de Zachman permite a organização de modelos
arquiteturais e a consequente orientação para gerar uma EAD, por meio de
instanciações específicas que podem ser obtidas a partir de distintas interpretações
do arcabouço de Zachman para tornar seu uso prático. Algumas instanciações
possíveis podem ser obtidas por meio do uso de um método de geração de EAD, uso
de linguagens de descrição arquitetural, definição de pontos de vista arquiteturais e
dos tipos de modelos arquiteturais a serem empregados em cada uma das células.

2.3.2 Arcabouço TOGAF
Esta subseção usa a publicação realizada pelo The Open Group (2009) sobre
o The Open Group Architecture Framework (TOGAF) e cuja ênfase desta seção é
dada ao TOGAF Architecture Development Method (TOGAF ADM).
O TOGAF utiliza um referencial conceitual compatível com a norma
ISO/IEC 42010:2007 para construção e evolução de EA e detalha o contexto de EA
em quatro domínios arquiteturais, que são:
a) arquitetura de negócios, que representa os interesses dos usuários,
planejadores, gerentes de negócio e define estratégias de negócios,
estruturas organizacionais e os principais processos de negócio de uma
corporação;
b) arquitetura de informação, cujo escopo observa entidades de dados
relevantes de uma corporação e está relacionada com a definição de tipos
de modelos arquiteturais tais como: catálogo de componentes de dados,
entidades de dados, funções de negócios, matrizes de dados e sistemas;
c) arquitetura de aplicações, que compreende o conjunto de aplicações de
uma corporação para representar elementos arquiteturais de aplicações,
tais como serviços, componentes lógicos e físicos;
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d) arquitetura tecnológica, que define a realização física das soluções de
infraestrutura de TI, ao adotar padrões de tecnologia, ambientes e
plataformas.
A estrutura do TOGAF, representada na Figura 5, é formada por:
a) parte I: arcabouço de capacidade da arquitetura (architecture capability
framework), que trata da organização, processos, competências, papéis e
responsabilidades necessárias para estabelecer e operar a função de EA;
b) parte II: método de desenvolvimento da arquitetura ou TOGAF ADM, que é
o núcleo do arcabouço e consiste em uma abordagem de fases cíclicas para
o desenvolvimento e evolução de EA, ao fornecer um conjunto de diretrizes
para os arquitetos corporativos. O TOGAF ADM descreve um processo para
transformação de EA, a partir de um estado atual para um estado alvo;
c) parte III: diretrizes e técnicas do TOGAF ADM (ADM guidelines and
techniques), que fornece orientações para apoiar a aplicação do método;
d) parte IV: arcabouço de conteúdo da arquitetura (architecture content
framework) ou simplesmente TOGAF ACF, que define um metamodelo de
conceitos e tipos de modelos arquiteturais úteis para detalhar os pontos de
vista arquiteturais e uniformizar a representação de arquiteturas de
negócios, informação, aplicações e tecnologia;
e) parte V: continuidade corporativa e ferramentas (enterprise continuum and
tools), que ilustra como arquiteturas são desenvolvidas e suportadas por
ferramentas e modelos de referência para estruturar um repositório de
artefatos arquiteturais.
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Figura 5 – Representação do arcabouço de TOGAF
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Fonte: Adaptado de The Open Group (2009)

O TOGAF ADM é um método genérico e iterativo para criação e evolução de
EA, por meio de um sequenciamento de fases (LANKHORST, 2009). Cada iteração
de fase pode ser executada múltiplas vezes, dependendo do objetivo estabelecido na
fase da visão da arquitetura e variações de cobertura de escopo entre as iterações
podem variar desde a amplitude do escopo da corporação, do nível de detalhe
desejado até do período de tempo necessário para executar.
As fases do TOGAF ADM, representadas na Figura 6, são:
a) preliminar (fase P), que provê atividades de preparação e iniciação, sobre
as quais são tomadas decisões sobre como conduzir o trabalho de
arquitetura. Nesta fase são definidos o arcabouço de EA específico para a
corporação e os princípios arquiteturais que declaram intenções qualitativas
a serem atendidas pelos esforços consecutivos a serem conduzidos;
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b) visão da arquitetura (fase A), que define o escopo do projeto de criação
ou evolução de EA, ao definir o âmbito da arquitetura, assim como as
limitações a serem tratadas pelas fases seguintes. Ainda nesta etapa são
identificados elementos iniciais de uma EAD;
c) arquitetura de negócios (fase B),

que

desenvolve

descrições

arquiteturais de negócios para a situação atual (baseline) e alvo (target).
Ao avaliar os objetivos de negócio da corporação, esta fase identifica sua
estrutura, seus processos e funções de negócio;
d) arquitetura de sistemas (fase C), que gera descrições arquiteturais de
sistemas e contém uma descrição da estrutura e da interação das
aplicações e dados responsáveis por apoiar processos de negócios e
gerenciar os objetos de dados. Esta fase gera como resultados
descrições arquiteturais das situações atual e alvo para os sistemas;
e) arquitetura de tecnologia (fase D), que gera descrições arquiteturais de
tecnologia, ao representar a infraestrutura técnica capaz de prover a base
para a execução dos sistemas. Tanto quanto nas duas fases anteriores,
esta fase gera como resultados descrições arquiteturais das situações
atual e alvo;
f) oportunidades e soluções (fase E),

que

tem

por

objetivo

o

estabelecimento dos parâmetros estratégicos para a criação do plano
detalhado de implementação e transição arquitetural. São avaliados os
potenciais benefícios e oportunidades de negócio que podem ser
atingidos com a arquitetura alvo;
g) planejamento de migração (fase F) é responsável por ordenar os
projetos arquiteturais de acordo com as prioridades da corporação, para
que estes sejam executados. Nesta fase ocorre a avaliação do conjunto
de projetos necessários com seus respectivos custos, recursos e
dependências, visando o estabelecimento de um plano detalhado de
migração entre a arquitetura atual e a arquitetura alvo;
h) gestão da implementação (fase G),

que

monitora

a

transformação

arquitetural proposta nas fases anteriores, assegurando que o conjunto
de projetos da corporação seja executado como planejado e, desta
forma, alcançar a conformidade com a arquitetura alvo previamente
definida;
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i) gestão de mudança (fase H), que garante o estabelecimento de uma
nova arquitetura de forma coesa, com o apoio das suas partes envolvidas
na arquitetura (stakeholders).
j) o monitoramento das necessidades arquiteturais é executado em
paralelo no processo central de gestão de requisitos, que tem o propósito
de fornecer informações para a continuidade e manutenção da
arquitetura, ao identificar, armazenar e fornecer entradas para as todas
as fases.
Figura 6 – Ciclo de desenvolvimento de arquitetura do TOGAF ADM
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Oportunidades
e soluções
(fase E)

Fonte: Traduzido de The Open Group (2009)
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Cada uma das arquiteturas criadas nas fases B, C e D possui ênfase em
distintos elementos arquiteturais e estas fases compartilham um mesmo fundamento
processual quanto ao desenvolvimento da arquitetura, representado na Figura 7 e
constituído por:
a) seleção de pontos de vista, modelos de referência e ferramentas relevantes
para gerar as descrições arquiteturais resultantes e o documento de
definição arquitetural. Nesta atividade são definidos os blocos construtores
a serem utilizados e os tipos de modelos arquiteturais a serem instanciados,
segundo os interesses arquiteturais identificados com as partes envolvidas;
b) geração de descrição arquitetural atual e alvo com o grau de detalhe
definido na fase A (visão da arquitetura). Estas atividades podem se valer
de documentos previamente existentes e fazem uso dos pontos de vista,
modelos de referência e ferramentas definidas pela atividade anterior para
gerar os modelos arquiteturais;
c) avaliação de diferenças entre as descrições arquiteturais geradas, que
servem para verificar a consistência dos modelos arquiteturais, por meio da
remoção de redundâncias e validação de objetivos. O resultado desta
atividade gera uma matriz de diferenças a serem observadas entre as
diferentes descrições arquiteturais, a qual serve para a fundamentar
decisões sobre eventuais mudanças e evoluções arquiteturais;
d) definição do plano de trabalho da arquitetura com a priorização de
atividades a serem consideradas pelas fases consecutivas e pela geração
de uma arquitetura candidata;
e) condução de revisão com partes envolvidas, que é especialmente útil para
validar as propostas dos planos e modelos arquiteturais gerados;
f) geração de documento de definição da arquitetura e finalização da fase, que
deve serve para consolidar e formalizar o trabalho de arquitetura a ser
desenvolvido pelas fases consecutivas do TOGAF ADM.
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Figura 7 – Processo generalizado das fases B, C e D do TOGAF ADM

Fonte: Gerado pelo autor com base em The Open Group (2009)

O TOGAF ADM foi intencionalmente criado de uma forma genérica para que
seus usuários realizem adaptações para cada corporação que pretende utilizá-lo,
tornado inviável sua aplicação direta. Necessariamente, as recomendações de
diretrizes do TOGAF ADM devem ser contextualizadas, para formar um método
orientado à corporação que pretende utilizá-lo.

2.3.3 Comparação entre arcabouços de arquitetura corporativa
Esta subseção apresenta uma revisão sobre comparações realizadas entre o
arcabouço de Zachman e o TOGAF.
Os autores Tang, Han e Chen (2004) apresentam comparação entre diferentes
abordagens de arquitetura de software e EA para verificar de atender aos propósitos
de EA e concluem que o TOGAF é capaz de atender aos propósitos de EA, uma vez
que são indicadas visões arquiteturais e uma forma de realizar o planejamento e a
evolução de EA.
Os autores Franke et al. (2009) categorizam arcabouços de EA e classificaram
o arcabouço de Zachman como uma taxonomia de EA, que oferece um conjunto de
pontos de vista arquiteturais sem detalhamento, e indicam que o TOGAF possui maior
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cobertura de escopo para atender aos propósitos de EA, por fornecer um método
específico para EA e informações para formar os repositórios de solução de EA.
Estudos desenvolvidos por Rouhani et al. (2013) apresentam comparações
entre arcabouços de EA orientados a métodos presentes, entre os quais consta o
TOGAF ADM. Segundo os autores, nenhum dos métodos avaliados atende todas as
demandas de implementação de EA, quanto aos seguintes critérios:
a) conceitual, correspondente à definição da própria EA, alinhamento entre
negócios e TI, importância do repositório a associação entre artefatos,
estratégia, governança associadas à gestão de EA;
b) de modelagem, que está vinculada às características de notação, sintaxe e
semântica dos elementos conceituais, com o objetivo de reduzir
complexidades da arquitetura atual e alvo;
c) processual, que identifica atividades e passos que as partes envolvidas
(stakeholders) necessitam realizar ao longo do ciclo de vida da EA,
classificando-os em estágios.
Os resultados encontrados por Rouhani et al. (2013) identificam ainda que o
TOGAF ADM se destaca entre os critérios conceitual e processual, mas apresenta
dificuldades de solução para o critério de modelagem.
Embora o TOGAF ADM ofereça um método para o estabelecimento de EA, não
é apresentada uma prescrição de atividades detalhadas a serem executadas para o
desenvolvimento de uma EAD. Necessariamente, padrões arquiteturais são citados,
mas não há referências sobre como seu uso pode apoiar a execução do TOGAF ADM
(FRANKE et al., 2009). Ao mesmo tempo, o uso do TOGAF, tal como um arcabouço
genérico, implica adaptações de suas diretivas de acordo com as necessidades de
cada corporação (THE OPEN GROUP, 2009). Por esta razão, a presente pesquisa
usa alguns elementos do TOGAF para produzir um método específico para gerar uma
EAD, com o apoio de padrões de gestão de EA.

2.4

Padrões de gestão de arquitetura corporativa
Padrões ou patterns, têm sido utilizados em distintas áreas do conhecimento,

tais como gestão de projetos, educação e em arquitetura para construção civil
(ALEXANDER; ISHIKAWA; SILVERSTEIN, 1977),

(WALSH; BAKER, 1972)
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(ALEXANDER, 1964). Em arquitetura de software, os design-patterns resolvem
desafios de documentação, ao capturar informações estruturais e comportamentais e
ao encorajar arquitetos a fundamentar e gerar um conjunto de informações sobre as
consequências das decisões arquiteturais (WALSH; BAKER, 1972), (BERGIN, 2000),
(GAMMA et al., 1994), (HARRISON; AVGERIOU; ZDUN, 2007). O principal propósito
de um padrão é o de resolver problemas conhecidos em um determinado contexto,
para os quais o padrão foi previamente investigado e provado.
Uma vez que EA trata de domínios arquiteturais, que usualmente
compreendem negócios, sistemas e tecnologia, a utilização de padrões deve prover
soluções para estes domínios arquiteturais. Um padrão de gestão de EA é uma
solução genérica, reutilizável e provada na prática para problemas comuns,
relacionados ao contexto de gestão de EA. Um exemplo de um padrão de gestão de
EA é relacionado a uma forma de identificar quais e como determinadas aplicações
são capazes de fornecer apoio à execução de um dado processo de negócio
(ERNST, 2008).

2.4.1 Catálogo de padrões do EAMPC
Esta subseção foi elaborada com base na publicação de TU MUNCHEN (2015)
sobre o Enterprise Architecture Management Pattern Catalog (EAMPC), criado com o
intuito de resolver alguns dos problemas típicos de gestão de EA, baseados em
observações práticas e pesquisas acadêmicas.
Segundo Ernst (2008), os padrões apresentados pelo EAMPC são orientados
a problemas compreendidos nos seguintes grupos de interesses arquiteturais
(concerns):
a) gestão do suporte a processos de negócios, que são relacionados às
interações de aplicações, processos de negócios e relacionados às
entidades relevantes aos negócios em um alto nível de abstração;
a) gestão da homogeneidade e padronização de tecnologias, que são
relacionados aos padrões arquiteturais e tecnologias adotadas em uma
corporação para melhorar sua homogeneização;
b) gestão do conjunto de aplicações, que são relacionados ao planejamento,
análise e evolução do conjunto de aplicações (application landscape), com
ênfase nos estados atuais, planejados e alvo;
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c) gestão do conjunto de projetos (project portfolio), que são relacionados ao
planejamento e controle de mudanças provocadas por projetos no conjunto
de aplicações de uma corporação, os quais podem ser relacionados a
aspectos técnicos, financeiros ou estratégicos quanto à seleção de projetos
a serem gerenciados;
d) gestão da infraestrutura, que são relacionados à análise técnica da
infraestrutura sobre a qual EA está baseada, em especial, sobre quais
impactos podem ser causados nos processos de negócios e aplicações
dependentes da infraestrutura;
e) gestão de interfaces, objetos de negócio e serviços, que são relacionados
á análise e identificação de serviços no contexto de arquiteturas orientadas
a serviço (SOA), quanto a objetos de negócio intercambiados, interfaces e
fluxo de dados criado pela comunicação via serviços.
De acordo com Buckl (2008), os interesses arquiteturais apresentados pelo
EAMPC representam objetivos a serem alcançados pela gestão de EA. Para cada
interesse arquitetural são aplicáveis tipos de padrões representados na Figura 8, que
compreendem:
a) padrões de método (methodology patterns), doravante denominados
m-Patterns, os quais definem um conjunto de tarefas a serem executadas
com o propósito de gerar visões arquiteturais e coletar informações sobre
EA;
b) padrões de pontos de vista arquiteturais (viewpoint patterns), doravante
denominados v-Patterns, empregados nas tarefas indicadas pelos
m-Patterns para exemplificar a representação de tipos de modelos
arquiteturais de EA;
c) padrões de informação (information patterns), doravante denominados
i-Patterns, que definem as informações necessárias para a elaboração dos
v-Patterns.
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Figura 8 – Relacionamento entre interesses arquiteturais e padrões do EAMPC

Fonte: Traduzido de Buckl (2008)

Cada um dos quarenta e três interesses arquiteturais do EAMPC é formado por
uma estrutura de questão ou problema a ser respondido por EA e suas relações com
m-Patterns, os quais guiam a construção de uma resposta ou solução. Estes
interesses arquiteturais são referenciados por um identificador único, precedido de um
hífen e da letra “C”, que indica um “concern”. Exemplificando, o interesse arquitetural
C-2 apresenta a seguinte estrutura:
a) questão: “onde estão os planos de arquitetura ou padrões de arquitetura
usados e há áreas nas quais tais padrões são violados?”;
b) solução: “Executar os padrões m-Patterns M-2 e M-4”.
Os padrões do tipo m-Pattern apresentam um conjunto de tarefas, relacionadas
ao contexto de gestão de EA, para responder a um ou mais interesses arquiteturais.
Uma vez executados, os m-Patterns geram uma solução para problemas
apresentados pelos interesses arquiteturais relacionados. Cada padrão m-Pattern é
representado por uma sigla “M-N”, para a qual “N” é o número identificador único de
cada padrão. Um exemplo é apresentado pelo padrão M-2, que trata da análise da
conformidade do conjunto de aplicações aos padrões de tecnologia adotados por uma
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corporação. O padrão M-2 indica tarefas a serem executadas para gerar modelos
arquiteturais indicados pelos padrões v-Patterns de camadas de conformidade aos
padrões, agrupamento por padrão, tecnologias por padrão arquitetural e padrão de
solução arquitetural detalhada.
A estrutura apresentada pelos padrões do tipo m-Pattern compreende:
a) visão geral, com a identificação do padrão, nome, sigla, sumário e versão;
b) problema, que explica a motivação do problema a ser resolvido pelo padrão
e vincula interesses arquiteturais;
c) solução, que apresenta uma coleção de padrões de pontos de vista
arquiteturais aplicáveis e uma lista de tarefas a serem executadas para
gerar modelos arquiteturais;
d) consequências, que são opcionais e quando ocorrem, apresentam os
resultados da aplicação do padrão.
Os padrões do tipo v-Patterns são utilizados por um ou mais m-Patterns e
apresentam exemplos de tipos de modelos arquiteturais, com a finalidade de indicar
uma solução de representação. Cada v-Pattern é identificado por uma sigla “V-N”, em
que “N” é um identificador único. Um exemplo de v-Pattern é o padrão V-5, que trata
das camadas de conformidade aos padrões e apresenta uma estrutura gráfica de
aplicações distribuídas por unidades de negócio de uma corporação e a respectiva
conformidade com os padrões de tecnologia adotados por esta corporação.
A estrutura apresentada pelos padrões do tipo v-Pattern compreende:
a) visão geral sobre o padrão, de identificação do padrão com seu
identificador, nome, sigla, sumário e versão;
b) forma de representação, que orienta a solução por meio de exemplos de
diagramas ou descrições textuais;
c) conformidade, que apresenta para quais outros padrões v-Pattern o
respectivo padrão gera contribuições.
Os padrões do tipo i-Pattern são usados por um ou mais padrões do tipo
v-Pattern e apresentam uma definição semântica de informações, representada por
meio de um diagrama de classes. Cada i-Pattern é representado por uma sigla “I-N”,
para a qual “N” é um identificador único. Um exemplo de i-Pattern é o padrão I-6, que
trata do uso de soluções arquiteturais e apresenta uma classe de solução arquitetural
com seu atributo de nome e uma classe de aplicação com atributos de identificador e
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nome, assim como o relacionamento entre estas duas classes para indicar a
conformidade entre aplicação de negócios e solução arquitetural.

2.5

Metas e atributos de arquitetura corporativa
Esta subseção apresenta classes de metas usadas para orientar EA e uma

forma de qualificar produtos e serviços gerados com EA. As formas de medir tanto
metas anteriores ao trabalho de arquitetar e quanto resultados obtidos a posteriori,
são usadas como base da experimentação, descrita na seção 4 desta dissertação.
As metas de gestão de EA estão relacionadas aos benefícios esperados e entre
os tipos de metas mais usadas pela gestão de EA estão a transparência entre serviços
fornecidos por TI para suportar processos de negócio, a gestão de complexidades de
ambientes de TI, a governança ou transformação de gestão de TI e o alinhamento
entre negócios e TI (LANGE; MENDLING, 2011).
Os autores Lange e Mendling (2011) também apresentam uma forma de
orientar classes de metas de EA em função dos benefícios esperados, que são:
a) classe de meta 1: identificação

da

EA

atual,

que

corresponde

ao

entendimento do conjunto das aplicações para melhorar a eficiência em
custos, gerada em função da necessidade de gerar transparência sobre
aplicações e infraestrutura utilizada, que podem eventualmente deixar de
serem utilizadas em casos de redundância ou ausência de uso;
b) classe de meta 2: gestão de complexidades de EA, que implica a definição
de uma EA alvo, que é desenvolvida para aumentar o alinhamento entre TI
e diminuir a complexidade dos ambientes de TI, a partir da proposição de
uma solução para os problemas encontrados na meta de classe 1;
c) classe de meta 3: condução de transformações de EA, que devem de forma
eficaz e eficiente realizar a gestão de projetos de transformação arquitetural
que possam produzir a arquitetura alvo definida;
d) classe de meta 4: apoio à inovação, que corresponde à capacidade de EA
gerar mudanças ao introduzir melhorias e inovações para o negócio
principal de uma corporação.
Conclui-se

que

as

classes

de

metas

apresentadas

Lange e Mendling (2011) são, na sequência, compreendem uma

por

motivação
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compatível com a progressão do nível de maturidade de EA em uma corporação.
Quanto maior é a meta de uma corporação ao fazer a gestão de sua EA, maior
também é sua maturidade em EA.
Produtos de EA são modelos arquiteturais gerados, que tipicamente abrangem
os domínios de negócio, informação, sistemas e tecnologia e, servem para descrever
a arquitetura atual, fornecer uma visão sobre a arquitetura alvo e criar um plano de
transição que descreve como alcançar a arquitetura alvo. Serviços de EA são os
processos executados pelas áreas funcionais de EA, capazes de gerar os produtos e
pelo planejamento, desenvolvimento e gestão de EA (NIEMI; PEKKOLA, 2013).
Os autores Niemi e Pekkola (2013) definem atributos de qualidade para
produtos de EA como:
a) clareza e concisão, que representa capacidade de ter uma visão holística
sobre um domínio específico para um conjunto de sistemas, processos,
infraestrutura ou a combinação de diferentes tipos de objetos, para
descrever seus componentes em uma única visualização;
b) granularidade, que deve gerar modelos para atender necessidade de vários
stakeholders. O desafio é produzir visões concisas (item a), com o requerido
grau de precisão;
c) uniformidade e coesão, que depende do grau de formalismo para gerar um
conjunto padronizado de artefatos. Uma vez que EA é composta por pontos
de vista há um problema de linguagem a ser adotada, que pode ser sanado
com o emprego de estruturas de representação;
d) disponibilidade, que indica se os produtos de EA, tais como documentos,
modelos e relatórios estão disponíveis aos stakeholders. Um exemplo é a
utilização de uma ferramenta de publicação em uma Intranet, com perfis de
acesso e os versionamentos de artefatos;
e) exatidão, que indica se os produtos de EA representam a realidade.
Adicionalmente, alguns pontos de controle devem garantir que as partes
constituintes sejam mantidas atualizadas;
f) utilidade, que permite identificar se os produtos de EA são relevantes e se
possuem propósito.
Os atributos de qualidade de serviço identificados foram:
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a) prontidão, que indica se uma equipe está disponível para apoiar a
construção dos produtos da EA, durante sua construção ou evolução;
b) consciência, que indica o grau de conhecimento dos clientes de EA quanto
à existência dos serviços oferecidos, condições e práticas.
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3

MÉTODO DE GERAÇÃO DE DESCRIÇÃO ARQUITETURAL CORPORATIVA
Esta seção apresenta o método proposto que indica como descrever EA,

elaborado pelo uso de uma base conceitual a partir da norma ISO/IEC 42010:2011,
elementos do TOGAF e padrões do EAMPC, um processo adaptado da área de
arquitetura de software, uma linguagem de notação de EA e por diretrizes de aplicação
do método (KRONLÖF; SHEEHAN; HALLMANN, 1993).

3.1

Fundamentos do método
Esta subseção apresenta as bases conceituais da formação do método

proposto por esta dissertação, cujos produtos são fundamentados a partir do uso da
norma ISO/IEC 42010:2011, referentes à publicação de ISO e IEC (2011).

3.1.1 Contexto da descrição da arquitetura corporativa
A

norma

ISO/IEC 42010:2011

declara

que

um

sistema

deve

ser

contextualizado, para o qual uma arquitetura existe e a partir da qual é possível gerar
sua representação. Rozansky e Woods (2012) realizam a contextualização da norma
para um sistema de software, ao definir um processo de descrição arquitetural. O
emprego de diferentes arcabouços de arquitetura gera distintas descrições
arquiteturais e, consequentemente, o uso de um arcabouço de EA gera uma EAD e
esta dissertação contextualiza na Tabela 2 os elementos para gerar uma EAD.
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Tabela 2 – Especialização de conceitos usados a partir da ISO/IEC 42010:2011
Conceito
Descrição
Corporação
Sistema de uma organização social, com uma estratégia e
objetivo comum, constituído por pessoas, que executam
processos de negócio, para fornecer um produto ou serviço.
Parte envolvida em
Indivíduos, equipes, organizações ou classes destas que
arquitetura corporativa possuem um interesse na corporação.
Interesse arquitetural
Interesses relevantes para uma ou mais partes envolvidas em
corporativo
arquitetura corporativa.
Finalidade corporativa Tipos específicos de interesses arquiteturais.
Ambiente corporativo
Meio sobre o qual a corporação está situada, do qual emanam
influências para seu ciclo de vida e suas interações com este
meio.
Arquitetura
Elementos fundamentais de uma corporação, que incluem
corporativa
representações relevantes de processos de negócio,
informações, aplicações e infraestrutura, seus relacionamentos e
os princípios que devem reger seu projeto e sua evolução, de
acordo com pontos de vista das partes envolvidas, com o
propósito de atender às estratégias da corporação.
Descrição da
Conjunto de produtos que representa a arquitetura corporativa,
arquitetura corporativa cujo uso possibilita a comunicação dos elementos arquiteturais
entre partes envolvidas em EA e a validação de seus interesses
arquiteturais.
Fonte: Elaborado pelo autor com base em ISO e IEC (2011)

Ao aplicar relacionamentos entre conceitos apresentados pela norma
ISO/IEC 42010:2011, a presente pesquisa define relacionamentos entre conceitos
fundamentais envolvidos em uma EAD, representados na Figura 9, que são:
a) uma descricaoArquiteturaCorporativa, indica a descrição da arquitetura
corporativa, que quando existe, representa uma arquitetura corporativa
arquiteturaCorporativa. Uma arquiteturaCorporativa pode ter nenhuma ou
várias descricaoArquiteturaCorporativa;
b) uma corporacao tem sua própria arquiteturaCorporativa, assim como uma
arquiteturaCorporativa pertence a uma corporacao. Especificamente para o
contexto de uma corporacao, uma arquiteturaCorporativa existe ainda que
esta arquitetura não esteja representada;
c) uma corporacao está em um ambiente ambienteCorporacao, representado
por

concorrentes,

fornecedores,

governo

e

pela

sociedade.

Um

ambienteCorporacao gera influências sobre uma corporação existente
neste ambiente;
d) uma parte envolvida (stakeholder) parteEnvolvidaCorporacao tem um ou
muitos

interesses

arquiteturais

interesseArquiteturaCorporativa

na

arquiteturaCorporativa, da mesma forma como uma corporação pode ter
uma ou muitas parteEnvolvidaCorporacao;
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e) um

interesseArquiteturaCorporativa

parteEnvolvidaCorporacao

e

interesseArquiteturaCorporativa

ocorre

corporacao
são

e

na
tipos

classificados

relação
específicos
como

entre
de

finalidades

corporativas finalidadeCorporativa.
Figura 9 – Relações entre conceitos fundamentais para o método proposto

Fonte: Elaborado pelo autor com base em ISO e IEC (2011)

A norma ISO/IEC 42010:2011 define que um ponto de vista arquitetural
estabelece convenções para gerar a respectiva visão arquitetural. Ao usar o TOGAF
para orientar a formação do método proposto, a presente pesquisa interpreta pontos
de vista arquiteturais de negócios, de sistemas e de tecnologia para os domínios
arquiteturais de EA. O desenvolvimento das respectivas visões arquiteturais, por meio
de tarefas e linguagens especificadas pelos pontos de vista arquiteturais deve atender
a interesses arquiteturais para formar representações significantes para partes
envolvidas.
Um modelo arquitetural, gerado por meio do uso de um tipo de modelo
arquitetural, apresenta uma forma de representação de conceitos envolvidos nas
visões arquiteturais e seus relacionamentos. Nesta dissertação, os tipos de modelos
arquiteturais usados pelo método proposto são gerados por meio do uso de padrões
do EAMPC para descrever domínios arquiteturais de negócios, de sistemas e de
tecnologia (BUCKL et al, 2009).
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As regras de correspondências entre modelos arquiteturais e seus elementos
são obtidas por meio do uso de uma única linguagem de notação de EA, representada
pelo Archimate, que padroniza a sintaxe e a semântica dos conceitos usados nos
modelos arquiteturais.

3.1.2 Modelo conceitual do método
Esta subseção apresenta uma visão geral sobre os elementos que formam o
modelo conceitual do método proposto. Sessões subsequentes detalham como estes
elementos são usados e os elementos, como se observa na Figura 10, são:
a) de arquitetura de software (arquiteturaSoftware), a partir do trabalho de
Rozasnky e Woods (2012), é extraído o processo do método proposto, por
meio de uma adaptação de um processo de geração de descrição
arquitetural de software (processoDescricaoArquitetural);
b) do arcabouço de EA (arcaboucoEA), representado pelo TOGAF, é usada a
diretriz de sequenciamento de fases para a geração das descrições
arquiteturais, pela qual devem ser criados modelos de EA para representar
domínios arquiteturais de negócios, de sistemas e de tecnologia, nesta
ordem. Também a partir do TOGAF são usadas diretrizes que envolvem um
conjunto de partes envolvidas na arquitetura e interesses arquiteturais de
exemplo e uma interpretação de pontos de vista arquiteturais;
c) do catálogo de padrões de gestão de EA (catalogoPadroesGestaoEA),
representado pelo EAMPC, são usados interesses arquiteturais de EA e os
padrões de tarefas, informações e tipos de modelos a serem usados para
compor as visões arquiteturais de EA.
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Figura 10 – Elementos fundamentais do modelo conceitual do método proposto

Fonte: Elaborado pelo autor

3.1.3 Uso de elementos do TOGAF
Apropriando-se da possibilidade de realizar adaptações específicas para o uso
do TOGAF, esta subseção apresenta a forma de uso deste arcabouço de EA para
orientar a geração de uma EAD (BUCKL et al., 2009).

3.1.3.1 Sequenciamento de fases do TOGAF
O primeiro item utilizado do TOGAF é o sequenciamento de fases apresentado
pelas cinco primeiras fases do TOGAF ADM para orientar a geração das visões de
EA, que compreendem as fases de visão da arquitetura (fase A), arquitetura de
negócios (fase B), arquitetura de sistemas (fase C) e arquitetura de tecnologia
(fase D), as quais indicam dependências entre a geração das visões arquiteturais.
O método proposto compreende que a geração de uma EAD deve ser realizada
em fases específicas para elaborar as visões arquiteturais de negócios, de sistemas
e de tecnologia. Há ainda o estabelecimento de uma fase de iniciação para
estabelecer o planejamento do projeto de geração de uma EAD e uma de finalização,
que objetiva o encerramento do empreendimento do projeto de geração de uma EAD.
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A ordenação proposta entre as fases do método usa a mesma dependência
estabelecida pelo TOGAF para os respectivos domínios arquiteturais de negócios,
sistemas e tecnologia e, o processo a ser conduzido pelo método deve ser orientado
de tal forma que, os resultados gerados pela visão arquitetural de negócios forneçam
entradas para a geração da visão arquitetural de sistemas e esta deve fornecer
entradas para a geração da visão arquitetural de tecnologia.

3.1.3.2 Partes envolvidas em arquitetura do TOGAF
Entre as diretrizes recomendadas pelo TOGAF está a gestão de partes
envolvidas (stakeholders) em EA e são apresentados exemplos de classes de partes
envolvidas, normalmente envolvidas em projetos de EA, que compreendem a grupos
de funções corporativas, organização de usuários finais, time de projetos, time de
sistemas e agentes externos (THE OPEN GROUP, 2009).
A Tabela 3 contém exemplos de classes de partes envolvidas em EA e seus
respectivos papéis corporativos, segundo o The Open Group (2009).
Tabela 3 – Exemplo de classes de partes envolvidas e papéis corporativos do TOGAF
Exemplos de
Exemplos de papéis relacionados
classes de partes
envolvidas
Funções
Executivos (CxO, CEO, CFO, CIO, COO)
corporativas
Gestores de risco corporativo e de segurança
Responsáveis padrões de processos, sistemas e infraestrutura
Organização de
Diretores de unidades, unidades de negócio e diretores de TI
usuários finais
Gerentes de negócio, serviços e gerentes de TI
Analistas de processos de negócios, gerentes funcionais
Time de projetos
Patrocinadores (sponsors) e gerentes de programas de projetos
Gerentes de projeto
Especialistas funcionais e de processos
Time de sistemas Gerentes de operações de TI
Arquitetos e engenheiros de sistemas responsáveis por aplicações
Arquitetos e engenheiros de sistemas responsáveis por infraestrutura
Engenheiros de sistemas responsáveis por comunicações e rede
Agentes externos Agentes regulatórios financeiros e industriais
Grupo de parceiros estratégicos e fornecedores-chave
Fonte: Elaborado pelo autor com base em The Open Group (2009)

Esta dissertação usa as classes de partes envolvidas recomendadas pelo
TOGAF como ponto de partida para uma instanciação em uma corporação, para criar
um projeto de construção de sua EAD. Esta instanciação de classes de partes
envolvidas é realizada pela nomeação de pessoas ou grupos de pessoas
responsáveis por executar papéis específicos no processo de geração de uma EAD.
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3.1.3.3 Interesses arquiteturais do TOGAF
O TOGAF declara que, interesses arquiteturais devem ser identificados para
cada parte envolvida (stakeholder). De forma complementar, o TOGAF também
apresenta alguns exemplos de interesses arquiteturais de EA vinculados às classes
de partes envolvidas (THE OPEN GROUP, 2009). A Tabela 4 apresenta uma amostra
de exemplos de interesses arquiteturais e suas correlações com exemplos de papéis
corporativos sugeridos pelo The Open Group (2009).
Tabela 4 – Classes de partes envolvidas e interesses de funções corporativas
Exemplos de interesse arquitetural
Exemplos de papéis
relacionados
Entendimento sobre diretivas de alto nível, metas e
Executivos (CxO, CEO, CFO,
objetivos corporativos sobre como estes elementos
CIO, COO)
podem ser relacionados a processos de negócio e
arquitetura de TI capazes de alavancar negócios
Entendimento sobre funções de negócios da
Diretores de unidades, unidades
corporação e sobre como aplicações apoiam a
de negócio e diretores de TI
execução destes processos
Aspectos funcionais sobre processos de negócio e o
Gerentes de negócio, serviços,
apoio fornecido por aplicações, que deve cobrir
analistas de processos de
informações sobre como usuários finais interagem com negócios, gerentes funcionais e
as aplicações e que informações são necessárias para gerentes de TI
apoiar a execução de processos de negócios
Garantia de que os serviços fornecidos por TI atendem Gerentes de operações de TI,
os níveis de serviço necessários para a condução dos
arquitetos e engenheiros de
negócios da corporação
sistemas
Fonte: Elaborado pelo autor com base em The Open Group (2009)

A correspondência entre interesses arquiteturais e classes de partes envolvidas
realizada pelo TOGAF é usada nesta dissertação para identificar interesses
arquiteturais válidos para a EA que se pretende representar.

3.1.3.4 Pontos de vista arquiteturais do TOGAF
O TOGAF apresenta elementos construtores para a geração de uma EAD,
compostos por classes de arquitetura de negócios, de sistemas (que se divide em
arquitetura de aplicações e de dados) e de tecnologia, conforme diagrama
apresentado na Figura 11. Consequentemente, uma EAD deve representar conceitos
pertencentes a cada um destes domínios arquiteturais (THE OPEN GROUP, 2009).
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Figura 11 – Classes de arquitetura corporativa para o TOGAF

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de The Open Group (2009)

Os elementos arquiteturais apresentados pelo TOGAF dependem de blocos
construtores

(building-blocks),

artefatos

(artifacts)

e

produtos

arquiteturais

(deliverables) (THE OPEN GROUP, 2009). A presente pesquisa usa classes de
informação equivalentes aos blocos construtores e tipos de modelos arquiteturais a
partir dos padrões do EAMPC para gerar modelos arquiteturais da EAD resultante.
O TOGAF apresenta exemplos de visões arquiteturais, sumarizadas Tabela 5,
que podem ser usadas ou adaptadas para implementações específicas de EA
(THE OPEN GROUP, 2009).
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Tabela 5 – Exemplos de visões arquiteturais definidas pelo TOGAF
Exemplo de
Interesse arquitetural coberto
Classe de parte envolvida
visão
arquitetural
Arquitetura de
Aspectos da corporação sob a
Grupo executivo de
negócios
perspectiva dos usuários para
usuários finais
apresentar pessoas, processos, funções Grupo gerencial de usuários
e informações de negócio, além de
finais
usabilidade e capacidade de execução
Grupo de usuários finais
do sistema.
responsáveis por processos
de negócio
Segurança
Aspectos de segurança dos sistemas
Engenheiros de segurança
corporativa
Engenharia de
Estruturação do desenvolvimento de
Grupo de operações de
software
novos sistemas incluindo modularidade
sistemas responsáveis por
e reuso de software, portabilidade,
aplicações de TI
migração e interoperabilidade.
Engenharia de
Estruturação dos componentes de
Grupo de operações de
sistemas
software, hardware e rede do sistema.
sistemas responsáveis por
infraestrutura de TI
Engenharia de
Estruturação dos componentes de
Grupo de operações de
comunicações
comunicação e rede do sistema pela
sistemas responsáveis por
perspectiva da engenharia de
comunicações de TI
comunicações
Fluxo de dados
Entendimento sobre como os dados são Grupo de operações de
fornecidos para as pessoas certas e
sistemas responsáveis por
aplicações, em relação a características aplicações de TI
como armazenamento, recuperação,
processamento, arquivamento e
segurança dos dados.
Capacidade de
Entendimento sobre como os sistemas
Grupo de operações de
gestão de
estão organizados de modo a permitir
sistemas responsáveis por
sistemas
formas de operação e administração.
aplicações de TI
Grupo de operações de
sistemas responsáveis por
infraestrutura de TI
Grupo de operações de
sistemas responsáveis por
comunicações de TI
Aquisição de
Aquisição de pacotes comerciais de
Compradores de TI
tecnologia
software e hardware.
Fonte: Elaborado pelo autor com base no TOGAF

O TOGAF recomenda a formalização de pontos de vista arquiteturais, para que
seja possível “definir a perspectiva a partir da qual uma visão arquitetural é tomada”
(THE OPEN GROUP, 2009). Por outro lado, o TOGAF define que pontos de vista
arquiteturais podem ser agrupados em categorias de negócio, de dados, de
aplicações e de tecnologia (MINOLI, 2005), (BUCKL, 2009), (LANKHORST, 2009).
A presente dissertação usa uma relação unívoca entre cada ponto de vista
arquitetural e a respectiva visão arquitetural (ISO; IEC, 2011). Desta forma, são
interpretados os seguintes pontos de vista arquiteturais de EA a partir do TOGAF:
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a) ponto de vista arquitetural de negócios, ligado ao contexto estratégico,
sobre os quais estão interesses arquiteturais relacionados à motivação de
negócios, estruturas organizacionais, funções e processos de negócio;
b) ponto de vista arquitetural de sistemas, relacionado a interesses
arquiteturais relativos à compreensão sobre como aplicações e dados
colaboram com os objetivos de negócio e apoiam a execução de negócios,
cujos interesses são usualmente relacionados à capacidade de mudanças,
reusabilidade, disponibilidade e provimento de serviços;
c) ponto de vista arquitetural de tecnologia, relacionados a interesses
arquiteturais relacionados ao entendimento sobre como o conjunto de
elementos de infraestrutura de TI é usado para apoiar a execução dos
sistemas.

3.1.4 Uso de elementos do EAMPC
Esta subseção apresenta uma forma de uso do EAMPC para apoiar a geração
de uma EAD.
Os padrões de gestão de EA apresentados pelo EAMPC fornecem uma forma
de complementar o TOGAF ADM (BUCKL et al., 2009). O uso do EAMPC
apresentado na presente dissertação é realizado para colaborar com a definição de
convenções adotadas por cada ponto de vista arquitetural. Este uso dos padrões do
EAMPC habilita a geração das visões arquiteturais e dos respectivos modelos
arquiteturais.
A forma de uso do EAMPC, detalhada nas subseções consecutivas, é feita ao:
a) apoiar a identificação de interesses arquiteturais para gerar a EAD
resultante;
b) apoiar o detalhamento de cada ponto de vista arquitetural, ao identificar
padrões usados para cada ponto de vista arquitetural;
c) integrar padrões selecionados ao método, pela identificação das atividades
do processo que devem usar os padrões selecionados;
d) aplicar padrões selecionados, quando da execução do método proposto
para gerar cada uma das visões arquiteturais de EA.
As próximas subseções apresentam os detalhes sobre como cada atividade é
realizada para utilizar o EAMPC na presente pesquisa.
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3.1.4.1 Apoiar a identificação de interesses arquiteturais
O EAMPC apresenta uma lista de interesses arquiteturais de EA mais comuns
e eles podem ser usados para apoiar identificação dos interesses arquiteturais
relevantes para EA (BUCKL et al., 2009). Ao mesmo tempo, o TOGAF também
apresenta exemplos de interesses arquiteturais para EA (THE OPEN GROUP, 2009).
A partir do TOGAF são identificadas partes envolvidas e respectivos interesses
arquiteturais e, estes interesses são atendidos pelos pontos de vista definidos pelo
método. A presente pesquisa realiza uma correlação entre pontos de vista
arquiteturais interpretados a partir do TOGAF e grupos de interesses arquiteturais
apresentados pelo EAMPC, cujo resultado é apresentado na Tabela 6.
Tabela 6 – Relação entre pontos de vista e interesses arquiteturais EA
Pontos de vista arquiteturais Grupos de interesse arquitetural do EAMPC
interpretados do TOGAF
De negócios
Gestão do suporte a processos de negócios
De sistemas
Gestão do conjunto de aplicações
De sistemas
Gestão de interfaces, objetos de negócio e serviços
De tecnologia
Gestão de infraestrutura
De tecnologia
Gestão da homogeneidade e padronização de
tecnologias
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tu Munich (2015)

Ao avaliar o contexto de cada interesse arquitetural do EAMPC, a presente
pesquisa identifica a orientação de cada um destes interesses para representar
diferentes estados de uma EAD, que compreendem as situações atual, alvo ou
intermediária (THE OPEN GROUP, 2009), (MYKHASHCHUK et al., 2011).
A Tabela 7 apresenta a classificação de interesses arquiteturais de acordo com
o estado de EAD desejada, na qual cada interesse arquitetural do EAMPC é
representado por uma sigla “C-N”, onde “N” é o identificador único de cada interesse
arquitetural. Uma descrição completa dos interesses arquiteturais do EAMPC é
apresentada no Anexo A desta dissertação.
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Tabela 7 – Classificação de interesses EA do EAMPC
Estados de uma EAD
Grupos de interesse
arquitetural do EAMPC
Atual
Alvo
Gestão do suporte a
C-54, C-56, C-78,
processos de negócios
C-80
Gestão do conjunto de
C-33, C-44, C-86, C-34, C-35, C-89
aplicações
C-87
Gestão de interfaces, objetos C-51, C-52, C-61, C-71
de negócio e serviços
C-62, C-64, C-65,
C-66, C-67, C-68,
C-70, C-99
Gestão de infraestrutura
C-41, C-98
Gestão da homogeneidade e C-2, C-19, C-46,
C-4, C-101
padronização de tecnologias
C-50, C-100
Gestão do conjunto de
C-29, C-91, C-92
projetos
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tu Munich (2015)

Intermediária
C-55, C-95
C-36, C-88, C-90

C-5, C-8, C-9

Uma vez estabelecido o estado da EAD a ser gerada, a respectiva lista de
interesses arquiteturais do EAMPC é selecionada para apoiar a identificação dos
interesses arquiteturais a serem usados durante a execução do método proposto.

3.1.4.2 Apoiar o detalhamento de cada ponto de vista arquitetural
A estrutura do EAMPC é orientada por interesses arquiteturais de EA e, uma
vez identificado um interesse arquitetural do EAMPC, por dedução, é possível
identificar uma lista de padrões do EAMPC que atendem a este interesse arquitetural
(BUCKL et al., 2009). A presente pesquisa usa a dedução proposta pelo EAMPC para
identificar padrões aplicáveis ao desenvolvimento da EAD desejada.
Cada ponto de vista arquitetural deve possuir convenções para a geração da
respectiva visão arquitetural (EMERY; HILLIARD, 2009). Nesta dissertação, uma
parte das convenções adotadas para cada ponto de vista arquitetural é composta por
uma lista de tarefas de modelagem, informações necessárias à formação de modelos
arquiteturais e tipos de modelos arquiteturais, que levam à geração dos modelos
arquiteturais pertencentes a cada uma das visões arquiteturais definidas.
Cada interesse arquitetural do EAMPC tem uma relação direta com um ou mais
padrões do tipo m-Pattern, os quais usam um ou mais padrões do tipo v-Pattern e
estes que usam um ou mais padrões do tipo i-Pattern (TU MUNCHEN, 2015) e que
denota uma relação de dependências entre os padrões do EAMPC. A relação de
dependência entre padrões do EAMPC é usada pela presente dissertação da seguinte
forma:
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a) padrões do tipo m-Pattern, definem um conjunto de recomendações e
técnicas de modelagem necessárias para gerar modelos arquiteturais de
EA. Os m-Patterns selecionados e usados no método fornecem tarefas às
atividades de produção de modelos arquiteturais;
b) padrões do tipo v-Pattern, definem e exemplificam formas de modelar
informações de EA. Os v-Patterns são usados como tipos de modelos
arquiteturais a serem considerados para gerar modelos arquiteturais
resultantes por meio de atividades de produção de modelos arquiteturais;
c) padrões do tipo i-Pattern, definem informações usadas nos padrões do tipo
v-Pattern. Os i-Patterns são usados no método proposto para identificar as
informações a serem elicitadas nas atividades de produção de modelos
arquiteturais.

3.1.4.3 Integrar padrões selecionados ao método
O método proposto é formado um processo para descrever EA, cujas
atividades levam à geração de visões arquiteturais. Uma vez que os padrões do
EAMPC determinam elementos que colaboram para o detalhamento de cada ponto
de vista, sua integração ao método proposto pela presente dissertação deve ocorrer
para gerar cada uma das visões arquiteturais de negócios, sistemas e tecnologia.
Uma vez que os interesses arquiteturais estão relacionados a cada um dos
pontos de vista arquiteturais definidos, a integração dos padrões é feita de acordo com
o tratamento de cada interesse arquitetural. Esta orientação implica a formação de
atividades do método orientadas pelo atendimento de cada interesse arquitetural e ao
consequente uso de uma lista de padrões para resolver o respectivo interesse
arquitetural.
Dado que a cardinalidade da relação entre interesse arquitetural e padrão do
tipo m-Pattern do EAMPC é de muitos para muitos (N:M), pode ocorrer de um dado
padrão ser usado para atender a mais de um interesse arquitetural. Nos casos em que
houver similaridade de escopo entre interesses arquiteturais atendidos, as atividades
do processo do método devem evitar a redundância de executar o mesmo padrão
mais de uma vez.
No momento da integração dos padrões adaptações específicas podem ser
requeridas, dependendo do estado atual, alvo ou intermediário da EAD desejada.
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Algumas adaptações também podem ser realizadas para uniformizar a linguagem de
descrição arquitetural entre os modelos arquiteturais resultantes. Quando estas ou
outras adaptações sejam necessárias, as decisões de adaptação devem ser
documentadas para formar uma base histórica e, desta forma, gerar um uso
consistente dos padrões do EAMPC.

3.1.4.4 Aplicar padrões selecionados
A aplicação dos padrões do EAMPC selecionados deve ser realizada no
momento da produção dos modelos arquiteturais de EA, de acordo com o processo
do método. Nesta atividade a lista dos padrões a serem empregados é usada como
artefato de entrada, e as tarefas fornecidas pelos padrões do tipo m-Pattern devem
ser conduzidas para a partir dos padrões dos tipos v-Pattern e i-Pattern gerar as
saídas da atividade compreendida por modelos arquiteturais de EA.

3.2

Processo de descrição arquitetural do método
Esta subseção apresenta a fundamentação utilizada para adaptar um processo

de descrição de arquitetura de software para descrever EA e, em seguida, é
apresentado o processo usado pelo método proposto, suas respectivas atividades e
a organização em fases para a geração de uma EAD.

3.2.1 Origem do processo
A presente pesquisa faz uso de um processo de geração de descrição de
arquitetura de software que, uma vez adaptado ao contexto de EA, é usado para gerar
uma EAD e esta subseção apresenta os fundamentos para esta utilização.

3.2.1.1 Função de geração de descrição arquitetural
Para o contexto da arquitetura de um sistema, a geração da descrição
arquitetural correspondente é o resultado de uma função, tal como um método, capaz
de gerar sua descrição arquitetural (GerarAD). Os parâmetros de entrada da função
são compostos pela arquitetura do sistema (SA), suas partes envolvidas ou
stakeholders

(partesEnvolvidas)

e

seus

interesses

arquiteturais
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(interessesArquiteturais), representados na Fórmula 1. A partir do conjunto de
parâmetros de entrada deve ser conduzido um processo para a obtenção da descrição
arquitetural resultante.
Fórmula 1 – Função de geração de uma descrição arquitetural para um sistema
SAD = GerarAD (SA, partesEnvolvidas, interessesArquiteturais)
Onde:
SAD: Descrição Arquitetural do Sistema
GerarAD: Função que gera como resultado uma AD
SA: Arquitetura de um Sistema

A arquitetura de software também é dirigida pelos interesses arquiteturais das
partes envolvidas para gerar uma descrição arquitetural de software, de tal forma que
esta descrição possa ser compreendida e avaliada pelas partes envolvidas na
produção de software (ROZANSKY; WOODS, 2012).
Para o contexto da arquitetura de software, a geração da descrição arquitetural
correspondente (SWAD) também pode ser obtida por meio da execução de uma
função capaz de gerar uma descrição arquitetural (GerarAD). Os parâmetros de
entrada da função são compostos pela arquitetura do sistema de software (SWA),
suas partes envolvidas (partesEnvolvidas) e o grupo de interesses arquiteturais
(interessesArquiteturais). Uma representação desta função é apresentada na
Fórmula 2, cujo resultado é a obtenção da respectiva descrição arquitetural.
Fórmula 2 – Função de geração de uma descrição arquitetural para um software
SWAD = GerarAD (SWA, partesEnvolvidas, interessesArquiteturais)
Onde:
SWAD: Descrição Arquitetural de um Sistema de Software
GerarAD: Função que gera como resultado uma AD
SWA: Arquitetura de um Sistema de Software

Segundo o The Open Group (2009), o fundamento do arcabouço de conteúdo
do TOGAF é formado a partir dos conceitos da norma ISO/IEC 42010:2007, a qual é
usada e estendida para que seja gerar representações de conceitos específicos de
EA. Por consequência, sendo EA a arquitetura de um sistema descrita pelo TOGAF,
uma EAD resultante pode ser representada por elementos e seus interrelacionamentos, formados por pontos de vista, tipos de modelos, visões e modelos
arquiteturais, que são conceitos também usados em arquitetura de software.
A geração de uma EAD, por indução, é obtida por meio de uma função capaz
de gerar uma descrição arquitetural (GerarAD). Os parâmetros de entrada da função
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são compostos pela EA, suas partes envolvidas (partesEnvolvidas) e pelos
respectivos interesses arquiteturais corporativos (interessesArquiteturais). A função
representada na Fórmula 3 representa a obtenção da EAD resultante de forma
semelhante às outras descrições arquiteturais apresentadas.
Fórmula 3 – Função de geração de uma descrição arquitetural de EA
EAD = GerarAD (EA, partesEnvolvidas, interessesArquiteturais)
Onde:
EAD: Descrição da arquitetura corporativa
GerarAD: Função que gera como resultado uma AD
EA: Arquitetura corporativa

Como apresentado na revisão teórica da seção 2 desta dissertaçào, uma vez
que EA usa conceitos apropriados de arquitetura de sistemas, também aplicados em
arquitetura de software e dado que ambas arquiteturas compartilham o mesmo
fundamento conceitual, identificado pela norma ISO/IEC 42010:2011, a presente
dissertação compreende, por analogia, que um processo para gerar uma descrição
arquitetural de software pode ser generalizado e especializado para gerar uma EAD.

3.2.1.2 Generalização de um processo de descrição arquitetural
A norma ISO/IEC 42010:2011 indica a existência de uma classe de objetos de
sistema, para a qual é possível gerar a descrição de sua arquitetura. Uma
interpretação da referida norma, especializando software como um tipo de sistema, é
realizada para formar os elementos de uma descrição de arquitetura de software
(ROZANSKY; WOODS, 2012). De forma análoga, uma descrição de EA é também
realizada ao interpretar corporação como um sistema (THE OPEN GROUP, 2009).
Ao usar o conceito de orientação a objetos, uma descrição arquitetural ou
descricaoArquitetural de um sistema é interpretada como uma superclasse e
GerarAD() como uma operação de construção da superclasse descricaoArquitetural.
Descrições arquiteturais de diferentes sistemas podem ser obtidas de acordo com o
tipo de sistema, por meio de especializações da superclasse descricaoArquitetural.
Tal como representado na Figura 12, uma vez que a operação GerarAD() pertence ao
domínio da superclasse descricaoArquitetural e, sendo descricaoArquiteturaSoftware
uma especialização de descricaoArquitetural, pela relação de herança é possível obter
uma sobreposição ou override da operação GerarAD(), para o contexto de um sistema
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de software. De forma análoga, a subclasse descricaoArquiteturaCorporativa herda a
operação GerarAD() da superclasse descricaoArquitetural e realiza sua sobreposição.
Figura 12 – Operação GerarAD usada em classes de descrição arquitetural

Fonte: Elaborado pelo autor
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Rozansky e Woods (2012), específico para arquitetura de software, é interpretado
como uma das possíveis implementações de sobreposição para a operação
GerarAD() na subclasse descricaoArquiteturaDeSoftware.
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Rozansky e Woods (2012), é uma especialização da operação GerarAD() para o
contexto de arquitetura de software. Uma implementação da operação GerarAD()
generalizada para a superclasse descricaoArquitetural pode ser obtida por meio da
eliminação do contexto de software e, uma vez generalizado, é possível obter uma
especialização

para

o

contexto

de

EA,

aplicável

a

subclasse

descricaoArquiteturaCorporativa.
A presente dissertação usa a norma ISO/IEC 42010:2011 para encontrar uma
forma de generalizar o processo de Rozansky e Woods para um sistema. A norma
declara uma dependência implícita, pela qual primeiramente devem ser formados
pontos de vista arquiteturais, úteis para gerar visões arquiteturais e igualmente os
tipos de modelos devem ser definidos para que seja possível gerar os modelos
arquiteturais resultantes. A interpretação da generalização do processo de
Rozansky e Woods apresenta três grupos de subprocessos que são:
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a) iniciação, que implica atividades como definir do escopo, contexto e
restrições arquiteturais, identificar partes envolvidas na arquitetura e
identificar interesses arquiteturais preliminares;
b) geração de visões arquiteturais, que compreende as atividades principais a
serem conduzidas com o propósito de gerar modelos arquiteturais, tais
como

selecionar

interesse

arquitetural,

detalhar

pontos

de

vista

arquiteturais, produzir visões arquiteturais e validar os resultados gerados
com partes envolvidas. Eventuais retrabalhos são resolvidos pelas
atividades de revisão visão arquitetural e ajustar visão arquitetural, para
novamente validar os resultados gerados com partes envolvidas;
c) finalização, que possui uma atividade de avaliação de todo o trabalho de
arquitetura gerado.
A Figura 13 apresenta um conjunto de atividades, separadas nas etapas de
iniciação, geração de visões arquiteturais e finalização que levam à produção de uma
descrição arquitetural de um sistema, de acordo com conceitos da norma
ISO/IEC 42010:2011.
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Figura 13 – Representação de um processo generalizado para gerar descrição arquitetural

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rozansky e Woods (2012)

3.2.2 Definição do processo
Esta subseção define o processo usado pelo método proposto para gerar uma
EAD, cujos detalhes de sua estrutura, papéis, ordenação e motivação são
encontradas na Tabela 8.

69
Tabela 8 – Especialização de conceitos de processo para o método proposto
Elemento
Definição
Objetivo
Gerar uma descrição de arquitetura corporativa (EAD)
Estrutura
Um conjunto de atividades desempenhadas em uma sequência, a partir
de informações de entradas do processo e que devem gerar modelos
arquiteturais resultantes como saídas do processo
Papéis
Equipe de EA responsável e partes envolvidas em EA, tais como
usuários finais, responsáveis por processos, equipes de sistemas e
infraestrutura de TI, gestores e mantenedores da corporação
Ordenação
A partir de pontos de vista arquiteturais e respectivos tipos de modelos
arquiteturais são geradas visões arquiteturais formadas por modelos
arquiteturais necessários para gerar a descrição arquitetural final
Motivação
Gerar conhecimento sobre o estado de EA, seja para gerar
compreensão da situação atual, projetar uma situação alvo ou para
habilitar as transformações arquiteturais intermediárias.
Fonte: Elaborado pelo autor

O TOGAF apresenta diretivas genéricas para desenvolvimento de EA
(BUCKL et al, 2009). Ao mesmo tempo, o TOGAF pode ser usado com outros
arcabouços para tornar seu uso prático (LANKHORST et al., 2009, p. 29). A presente
pesquisa apresenta um processo detalhado em subprocessos e atividades
sequenciais para gerar uma EAD.
A obtenção dos subprocessos e atividades de geração de uma EAD,
representados na Figura 14, é realizada por meio de uma especialização do processo
genérico de geração de descrição arquitetural apresentado na subseção anterior, para
a subclasse descricaoArquiteturaCorporativa. A sobrescrita do método GerarAD()
para a classe descricaoArquiteturaCorporativa é obtida pelo uso de elementos do
contexto de EA a partir do TOGAF e do EAMPC, descritos na base conceitual do
método, para formar atividades, de acordo com os subprocessos de iniciação, geração
das visões arquiteturais e finalização.
Um conjunto de pontos de vista arquiteturais é usado para iterar o subprocesso
de geração de visão arquitetural, por meio da atividade de selecionar ponto de vista e
pela estrutura condicional de verificação da existência pontos de vista arquiteturais a
serem cobertos. A presente dissertação usa pontos de vista arquiteturais interpretados
do TOGAF para criar visões arquiteturais de negócios, de sistemas e de tecnologia e,
portanto, o subprocesso de geração de visão arquitetural é iterado três vezes.
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Figura 14 – Representação do processo definido para gerar EAD

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.2.3 Subprocesso de iniciação
Nesta subseção são apresentados os detalhes do subprocesso de iniciação,
que corresponde ao planejamento das atividades de geração de uma EAD.

3.2.3.1 Planejar o esforço de gerar EAD
A atividade de planejar o esforço deve ser compreendida como a criação do
entendimento inicial do projeto ou dos pacotes de trabalho de um projeto cujo
resultado é a criação de uma EAD. A Tabela 9 apresenta objetivos, entradas, saídas
e tarefas para a atividade de planejar o esforço para gerar uma EAD.
Tabela 9 – Atividade de planejar o esforço de gerar EAD
Objetivos
Entender, validar e refinar informações iniciais
Entradas
Informações coletadas com os com patrocinadores do esforço
Objetivos em relação à EAD
Restrições e limitações existentes quanto à geração da EAD
Premissas que deve nortear o desenvolvimento da EAD
Necessidades específicas da corporação
Saídas
Termo de abertura do projeto ou pacote de trabalho
Cronograma de atividades a serem executadas
Planejamento de comunicação do projeto
Planejamento de riscos e dependências do projeto.
Tarefas
Avaliar as entradas e gerar o planejamento para guiar a execução das
atividades consecutivas.
Fonte: Criado pelo autor com base em Rozansky e Woods (2012)

3.2.3.2 Detalhar o contexto e escopo de EA
O detalhamento do contexto corresponde ao entendimento da estratégico e
organizacional da corporação que pretende obter sua EAD. O escopo de EA deve
detalhar o estado (atual, alvo ou intermediária), o nível de detalhe e a abrangência da
EAD desejada. A Tabela 10 apresenta objetivos, entradas, saídas e tarefas para a
atividade de detalhar o contexto e escopo de EA.
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Tabela 10 – Atividade de detalhar o contexto e escopo de EA
Objetivos
Definir o tipo de EAD desejada e os elementos de contexto da corporação
Entradas
Modelo de cadeia de valor
Estrutura organizacional
Lista de estratégias de negócio
Lista de estratégias de TI
Grupos e pessoas envolvidas
Saídas
Estrutura organizacional revisada
Motivadores de negócios
Declaração do escopo de arquitetura
Tarefas
Identificar as estratégias e motivadores de negócios, identificar a EAD
desejada e evidenciar o escopo de arquitetura a ser coberto pela EAD a ser
gerada.
Fonte: Criado pelo autor com base em Rozansky e Woods (2012)

3.2.3.3 Identificar e envolver partes em EA
Nesta atividade devem ser identificadas e envolvidas pessoas ou grupos de
pessoas (stakeholders) para fornecer informações ou participar da geração da EAD
resultante. Deve ser estabelecido um plano de comunicação para que cada parte
envolvida compreenda seu papel para a execução do esforço de elaborar uma EAD.
Ainda nesta atividade deve ser iniciada a construção de um relacionamento com as
partes identificadas e eventuais restrições que possam servir de entrada para o
estabelecimento de um plano de trabalho. A atividade de identificar e envolver partes
em EA é identificada pelos objetivos, entradas, saídas e tarefas descritas na
Tabela 11.
Tabela 11 – Identificar e envolver partes em EA
Objetivos
Ter uma lista de pessoas e responsabilidades associadas para a finalidade
de gerar a EAD resultante.
Entradas
Lista de classes de partes normalmente envolvidas em EAD
Estrutura organizacional
Cronograma de atividades a serem executadas
Saídas
Definição dos grupos e pessoas a serem envolvidas
Plano de comunicação
Cronograma revisado
Plano de comunicação revisado
Declaração do escopo de arquitetura revisado
Tarefas
Validar a lista de classes de partes envolvidas, identificar e nomear as
pessoas relevantes a serem envolvidas para fornecer informações e validar
o resultado da EAD resultante e com os quais o trabalho precisa ser
organizado.
Fonte: Criado pelo autor com base em Rozansky e Woods (2012)
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3.2.3.4 Identificar interesses arquiteturais de EA
A atividade de identificar interesses arquiteturais de EA deve criar uma lista de
interesses de EA. A lista de interesses arquiteturais apresentados pelo TOGAF é
usada para acelerar a identificação de interesse arquiteturais de EA e a relevância de
cada interesse arquitetural para as partes envolvidas da corporação.
O método proposto pela presente dissertação é orientado pelo atendimento dos
interesses arquiteturais de EA identificados. A determinação do uso dos padrões do
EAMPC é feita a partir da correlação entre interesses arquiteturais de EA identificados
e os interesses arquiteturais de EA apresentados pelo EAMPC, feita pela identificação
de características similares entre os interesses arquiteturais. Nos casos em que não
houver correspondência entre interesses arquiteturais, deve ser gerada outra forma
de atender aos interesses arquiteturais de EA identificados e não correspondidos.
Os objetivos, entradas, saídas e tarefas da atividade de identificar interesses
arquiteturais de EA estão descritas na Tabela 12.
Tabela 12 – Atividade de identificar interesses arquiteturais de EA
Objetivos
Obter uma lista de interesses de arquiteturais de EA
Entradas
Partes envolvidas em EA
Interesses arquiteturais de EA sugeridos do TOGAF
Interesses arquiteturais de EA do EAMPC
Lista de pontos de vista EA interpretados do TOGAF
Saídas
Interesses arquiteturais de EA identificados para gerar EAD
Vínculo de cada interesse um dos pontos de vista de EA adotados
Tarefas
Apresentar a lista de interesses arquiteturais de EA sugeridos do TOGAF às
partes envolvidas em EA e identificar a validade de cada interesse para a
corporação ou a existência de outros interesses arquiteturais de EA.
Identificar a lista de Interesses arquiteturais de EA a serem considerados
para o desenvolvimento da EAD e estabelecer uma correlação desta lista
com os interesses arquiteturais de EA do EAMPC, de acordo com a relação
entre pontos de vista e interesses arquiteturais EA apresentado na Tabela 6.
Em seguida, vincular cada um dos interesses arquiteturais de EA
identificados a um dos pontos de vista arquiteturais definidos.
Fonte: Criado pelo autor com base em Rozansky e Woods (2012)

3.2.4 Subprocesso de geração de visão arquitetural de EA
Esta subseção apresenta os detalhes do subprocesso de geração de visão
arquitetural de EA, que corresponde à execução das atividades de geração de uma
EAD e ocorre após atividade de seleção do ponto de vista de EA.
O subprocesso de geração de visão arquitetural de EA é iterado tantas vezes
quantos os pontos de vista arquiteturais adotados, para produzir respectivas visões
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arquiteturais da EAD resultante. Cada visão arquitetural de EA gerada é composta por
modelos arquiteturais de EA, que atendem aos respectivos interesses arquiteturais.
As partes envolvidas em EA, o ponto de vista de EA selecionado, os interesses
arquiteturais de EA identificados e suas correlações com interesses arquiteturais de
EA do EAPMC são as entradas necessárias para gerar cada visão visões arquitetural
de EA. Estes elementos fornecem argumentos para a seleção e aplicação de padrões
do EAMPC que, colaboram com a definição de convenções adotadas para cada ponto
de vista arquitetural e conduzem à geração de modelos arquiteturais de EA.
Finalmente, as visões arquiteturais de EA são revisadas e ajustadas mediante
aceitação das partes envolvidas em EA.
As próximas subseções apresentam o detalhamento das atividades do
subprocesso de geração de visão arquitetural de EA.

3.2.4.1 Selecionar interesse arquitetural de EA
Um ponto de vista arquitetural pode atender a um ou mais interesses
arquiteturais (ISO; IEC, 2011). Consequentemente, para o ponto de vista de EA
selecionado na tarefa anterior, pode haver um ou mais interesses arquiteturais de EA.
Uma vez que a geração de cada visão arquitetural de EA é orientada por interesse
arquitetural de EA, a atividade de selecionar interesse arquitetural ocorre múltiplas
vezes, tantas quantos forem os interesses de EA cobertos pela EAD resultante.
Por meio da correlação entre interesses arquiteturais de EA identificados e os
interesses arquiteturais de EA apresentados pelo EAMPC é possível obter uma lista
de padrões do EAMPC aplicáveis ao interesse arquitetural e úteis para colaborar com
a definição do ponto de vista arquitetural selecionado.
A Tabela 13 apresenta uma lista de objetivos, entradas, saídas e tarefas para
a atividade de selecionar interesse arquitetural.
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Tabela 13 – Atividade de selecionar interesse arquitetural
Objetivos
Obter a lista de padrões do EAMPC a serem aplicados
Entradas
Ponto de vista de EA selecionado
Interesses arquiteturais de EA identificados correlacionados aos interesses
arquiteturais de EA do EAMPC
Saídas
Lista de padrões aplicáveis ao interesse arquitetural de EA selecionado
Tarefas
Selecionar cada interesse arquitetural de EA a ser atendido e obter a lista
de padrões do EAMPC aplicáveis, assim como a ordem para a execução
dos mesmos.
Fonte: Criado pelo autor com base em Rozansky e Woods (2012)

3.2.4.2 Detalhar ponto de vista arquitetural de EA
A atividade de detalhar ponto de vista arquitetural de EA usa os padrões do
EAMPC para apoiar o detalhamento dos principais elementos de cada ponto de vista
arquitetural de EA e para integrar os padrões selecionados ao método proposto.
O apoio quanto ao detalhamento dos elementos de cada ponto de vista
arquitetural de EA é realizado por meio da identificação de uma lista de tarefas de
modelagem a partir dos padrões do tipo m-Pattern, informações necessárias a partir
de padrões do tipo i-Pattern e tipos de modelos arquiteturais a partir de padrões do
tipo v-Pattern que levam à geração dos modelos arquiteturais pertencentes a cada
visão arquitetural.
A integração de cada m-Pattern deve ser realizada ao adaptar sua aplicação
de acordo com o estado da EAD desejada, ao verificar se as tarefas e tipos de
modelos arquiteturais podem ser usados para gerar a visão arquitetural respectiva.
A Tabela 14 apresenta uma lista de objetivos, entradas, saídas e tarefas para
a atividade de detalhar ponto de vista arquitetural de EA.
Tabela 14 – Atividade de detalhar ponto de vista arquitetural de EA
Objetivos
Detalhar o ponto de vista arquitetural selecionado por meio do uso de
padrões do EAMPC
Entradas
Interesse arquitetural de EA selecionado
Lista de padrões aplicáveis ao interesse arquitetural de EA selecionado
Declaração do escopo de arquitetura
Saídas
Lista de tarefas de modelagem a serem conduzidas
Lista de tipos de modelos arquiteturais de EA
Lista de classes de informações a serem elicitadas
Tarefas
Identificar tarefas, informações e tipos de modelos de EA aplicáveis para
formar elementos do ponto de vista arquitetural de EA selecionado.
Fonte: Criado pelo autor com base em Rozansky e Woods (2012)

76

3.2.4.3 Produzir modelos arquiteturais de EA
A atividade de produzir modelos arquiteturais de EA é voltada à aplicação dos
padrões selecionados do EAMPC visando a modelagem de cada visão de EA,
segundo o detalhamento do ponto de vista arquitetural de EA selecionado.
Quando o interesse arquitetural corporativo selecionado for satisfeito pela
aplicação dos padrões do EAMPC, devem ser executadas as tarefas e orientações
criadas a partir dos padrões do tipo m-Pattern, para gerar modelos arquiteturais
resultantes segundo os padrões v-Patterns, por meio do uso das instâncias de classes
de informação identificadas pelos i-Patterns.
A Tabela 15 apresenta uma lista de objetivos, entradas, saídas e tarefas para
a atividade de produzir modelos arquiteturais de EA.
Tabela 15 – Atividade de produzir modelos arquiteturais de EA
Objetivos
Gerar os modelos arquiteturais de EA para o ponto de vista arquitetural
selecionado
Entradas
Partes envolvidas em EA
Interesse arquitetural de EA selecionado
Lista de tarefas de modelagem a serem conduzidas
Lista de tipos de modelos arquiteturais de EA
Lista de classes de informações a serem elicitadas
Saídas
Modelos arquiteturais de EA
Tarefas
Usar as tarefas dos padrões do tipo m-Pattern para gerar modelos
arquiteturais de EA, ao usar tipos de modelos arquiteturais fornecidos pelos
padrões do tipo v-Pattern e classes de informações definidas por padrões
do tipo i-Pattern.
Fonte: Criado pelo autor com base em Rozansky e Woods (2012)

A atividade de produção de modelos arquiteturais gera um conjunto inicial de
modelos arquiteturais de EA, que formam cada as visões arquiteturais de EA e
materializam a arquitetura, orientada pelo uso do ponto de vista arquitetural utilizado.

3.2.4.4 Validar visão arquitetural de EA
Uma vez criados os modelos arquiteturais de EA, eles devem ser submetidos
para validação junto as partes envolvidas em EA. Eventuais inconsistências presentes
nos modelos arquiteturais de EA gerados devem ser registrados para que ajustes
sejam realizados posteriormente ou no caso de não haver inconsistências, deve ser
obtida a aceitação das partes envolvidas em EA.
A Tabela 16 apresenta uma lista de objetivos, entradas, saídas e tarefas para
a atividade de validar visão arquitetural de EA com partes envolvidas.
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Tabela 16 – Atividade de validar visão arquitetural de EA
Objetivos
Garantir que a visão arquitetural de EA esteja correta
Entradas
Modelos arquiteturais de EA
Partes envolvidas em EA
Interesse arquitetural de EA selecionado
Ponto de vista arquitetural de EA selecionado
Saídas
Aprovação ou inconsistências dos modelos arquiteturais de EA gerados
Tarefas
Apresentar os modelos arquiteturais de EA gerados às partes envolvidas
em EA, para atender ao interesse arquitetural de EA para o ponto de vista
arquitetural de EA selecionado. Registrar as eventuais necessidades de
ajustes ou obter a aceitação dos modelos arquiteturais de EA gerados.
Fonte: Criado pelo autor com base em Rozansky e Woods (2012)

3.2.4.5 Ajustar visão arquitetural de EA
A atividade de ajustar visão arquitetural de EA é realizar ao observar as
necessidades de ajustes sobre os modelos arquiteturais de EA gerados e trata de
realizar um refinamento entre os elementos criados, para que sejam eliminadas
eventuais inconsistências.
A Tabela 17 apresenta uma lista de objetivos, entradas, saídas e tarefas para
a atividade de ajustar visão arquitetural de EA.
Tabela 17 – Atividade de ajustar visão arquitetural de EA
Objetivos
Ajustar inconsistências
Entradas
Partes envolvidas em EA
Interesse arquitetural de EA selecionado
Modelos arquiteturais de EA
Inconsistências dos modelos arquiteturais de EA gerados
Saídas
Modelos arquiteturais de EA revisados
Tarefas
Explorar as inconsistências dos modelos arquiteturais de EA gerados e
identificar formas de garantir que estas inconsistências sejam ajustadas,
permitindo que os modelos arquiteturais de EA sejam revisados. Nesta
atividade as partes envolvidas em EA devem fornecer as informações para
o atendimento do interesse arquitetural de EA selecionado.
Fonte: Criado pelo autor com base em Rozansky e Woods (2012)

Esta atividade somente ocorre quando há alguma inconformidade das partes
envolvidas em EA quanto aos modelos arquiteturais gerados pela atividade de validar
visão arquitetural de EA. Uma vez ajustados os modelos arquiteturais de EA, estes
são novamente submetidos para a atividade de validar visão arquitetural de EA.
3.2.5 Subprocesso de finalização
Nesta subseção são apresentados os detalhes do subprocesso de finalização,
que corresponde ao encerramento formal das atividades de geração de uma EAD.
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O disparo do subprocesso de finalização é dado a partir de uma estrutura
condicional que deve validar que todos os pontos de vista arquiteturais de EA foram
cobertos pela execução dos respectivos subprocessos de geração de visão
arquitetural de EA. Neste subprocesso a especialização para o contexto de EA implica
a dificuldade de realizar protótipos e em seu lugar, este subprocesso possui uma
atividade única de encerrar o esforço de gerar EA.

3.2.5.1 Encerrar esforço de gerar EAD
A atividade de encerrar o esforço de gerar EAD deve assegurar que os
resultados planejados foram alcançados. Nesta atividade também devem ser
publicados os resultados gerados pelas fases anteriores, de forma a garantir o acesso
das partes interessadas na EAD resultante. Eventuais desvios de execução do escopo
devem ser registrados, assim como os pontos positivos e negativos ocorridos que
servem para gerar lições aprendidas do processo de geração de EAD.
A Tabela 18 apresenta um resumo sobre os objetivos, entradas, saídas e
tarefas da atividade de encerrar esforço de gerar EAD.
Tabela 18 – Atividade de encerrar esforço de gerar EAD
Objetivos
Encerrar formalmente o esforço de gerar EAD
Entradas
Partes envolvidas em EA
Aprovações das visões arquiteturais geradas nas fases anteriores
Resultados das visões arquiteturais geradas nas fases anteriores
Saídas
Termo de encerramento do projeto ou pacote de trabalho
Desvios de escopo identificados
Lições aprendidas durante execução do projeto
EAD publicada para interessados
Tarefas
Encerrar o processo de geração de EAD, coletar informações sobre os
resultados com as partes envolvidas em EA, registrar os desvios de escopo
identificados e gerar documentos para formalizar o encerramento das
atividades.
Fonte: Criado pelo autor com base em Rozansky e Woods (2012)

3.2.6 Fases do método
O processo de geração de EAD apresentado pode ser usado para gerar uma
EAD composta por uma ou mais visões arquiteturais de EA. O número de visões
arquiteturais de EA geradas depende da adoção de pontos de vista arquiteturais de
EA, que podem variar conforme uso do referido processo. Esta subseção apresenta
uma forma de organizar o processo de geração de EAD em fases do método proposto.
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Uma vez usados os pontos de vista arquiteturais de negócios, sistemas e
tecnologia interpretados do TOGAF, a organização do método é formada por cinco
fases consecutivas, a saber: fase de iniciação, fase de geração da visão arquitetural
de negócios, fase de geração da visão arquitetural de sistemas, fase de geração da
visão arquitetural de tecnologia e fase de finalização. Representados na Figura 15, a
fase de iniciação e a fase de finalização usam os subprocessos definidos com os
respectivos nomes e, as fases de geração da visão arquitetural de negócios, geração
da visão arquitetural de sistemas e geração da visão arquitetural de tecnologia usam
o subprocesso de geração de visão arquitetural de EA.
Figura 15 – Processos a serem executados por cada fase do método

Fonte: Elaborado pelo autor

3.3

Linguagem de representação do método
Esta subseção apresenta a linguagem de representação usada pelo método

proposto para a geração dos modelos arquiteturais de EA.
Uma linguagem de representação deve ser suficientemente útil para que um
grupo de indivíduos concorde com o conjunto de termos, para assim compartilhar o
entendimento semântico dos termos representados (SCHEKKERMAN, 2006),
(SCHELP; WINTER, 2009), (AIER; SCHELP, 2009). O uso de distintas linguagens
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para gerar uma EAD implica riscos relativos à consistência e interoperabilidade entre
os modelos arquiteturais gerados e por isso componentes de uma descrição
arquitetural devem fazer uso de uma linguagem de descrição de arquitetura (ADL) ou
architecture description language (ISO; IEC, 2011).
A presente pesquisa usa a linguagem de representação ArchiMate, por ser
amplamente aceita em EA e por ela representar rastreabilidade entre diferentes
domínios de EA, para construção e operação de processos de negócio, estruturas
organizacionais, fluxos de informação, sistemas e a infraestrutura técnica
(LANKHORST, 2009).
Entre as características que fizeram com que a presente pesquisa utilize o
ArchiMate como ADL estão:
a) o contexto específico para gerar modelos de EA;
b) a possibilidade de fornecer uma linguagem para os pontos de vista EA;
c) o uso integrado e consistente entre as fases propostas pelo método;
d) a interconexão entre elementos arquiteturais pertencentes a visões
distintas, que permite que conceitos de negócios sejam relacionados aos
de TI.
O Archimate como linguagem de descrição de EA gera representações da
corporação em camadas de negócios, aplicações e infraestrutura e, por meio de uma
interconexão entre estas camadas, é possível estabelecer uma forma de relacionar
conceitos de negócio e de TI (JONKERS et al., 2004). A linguagem ArchiMate adotada
pelo The Open Group como uma linguagem aberta e independente de tecnologia,
viabiliza uma ADL específica para EA para descrever modelos de EA (ARCHIMATE,
2014).
O uso do ArchiMate habilita a geração de visões arquiteturais de EA, por meio
de modelos arquiteturais de EA. O EAMPC também teve influências geradas pelo
ArchiMate e alguns dos tipos de modelos arquiteturais e exemplos apresentados por
padrões do tipo v-Patterns fazem uso do ArchiMate. Desta forma, a presente pesquisa
utiliza o Archimate para ajudar as partes envolvidas em EA a projetar, avaliar e
comunicar as consequências tanto dentro quanto entre as visões de EA.
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3.4

Diretrizes de aplicação do método
A execução do método depende do escopo e de contexto para que sejam

atendidas as expectativas das partes envolvidas em EA. As diretrizes apresentadas
nesta subseção fornecem um conjunto de instruções para a aplicação do método
proposto.

3.4.1 Validações parciais
Usualmente corporações apresentam complexidades relacionadas a aspectos
políticos, disponibilidade de recursos e expectativa de tempo para a execução do
método. Como consequência, o método deve ser capaz de lidar com incertezas ou
possíveis mudanças apresentadas em situações reais e que apresentem riscos para
a garantia de sucesso de sua execução.
A sugestão de mitigação destes riscos é por meio da realização de validações
parciais dos resultados obtidos com as partes envolvidas em EA da corporação. Uma
vez que interesses arquiteturais de EA podem ser conflitantes para diferentes partes
envolvidas em EA, é recomendável a criação de um comitê de projeto com a
responsabilidade de dirimir e deliberar sobre situações de conflitos de interesses.

3.4.2 Uso de pontos de vista
A delimitação do escopo de EA é necessária para definir os domínios
arquiteturais necessários para a corporação. O método proposto indica a cobertura
dos domínios arquiteturais contidos nos pontos de vista arquiteturais de negócios,
sistemas e tecnologia, definidos a partir de uma interpretação do TOGAF.
Outros pontos de vista podem ser desenvolvidos para atender necessidade e
atender a interesses arquiteturais específicos de EA. Caso novos pontos de vista
sejam definidos, eles devem ser detalhados por meio do uso de padrões do EAMPC,
para orientar a geração da respectiva visão arquitetural.

3.4.3 Identificação de interesses arquiteturais de EA
O método proposto alguns exemplos de interesses arquiteturais de EA
apresentados pelo TOGAF, para facilitar o trabalho de identificação dos interesses
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arquiteturais específicos da corporação. Por esta razão, o método proposto indica a
leitura prévia do capítulo sobre gestão de partes envolvidas (stakeholder
management) do TOGAF.
Eventualmente interesses arquiteturais não sugeridos pelo TOGAF podem ser
identificados durante a fase de iniciação do método proposto e caso isso ocorra, estes
devem ser vinculados a um dos pontos de vista arquiteturais e respectiva visão
arquitetural definidos.

3.4.4 Uso de padrões de gestão de EA do EAMPC
Os padrões de gestão de EA apresentados pelo EAMPC são usados do
estabelecimento de uma correlação entre interesses arquiteturais de EA identificados
para a corporação e os interesses arquiteturais de EA apresentados pelo EAMPC. O
estabelecimento da correlação é realizado a partir de analogia entre ambos interesses
arquiteturais de EA. Uma vez que o conhecimento sobre os interesses arquiteturais
de EA apresentados pelo EAMPC é requerido, o método indica a leitura prévia do
capítulo de interesses arquiteturais de EA (concerns) do EAMPC.

3.4.5 Nível de detalhe
A determinação do nível de detalhe sobre a arquitetura resultante é um
potencial risco para a geração de uma EAD. Quanto mais detalhados os resultados
esperados, mais conhecimentos específicos são exigidos para produzir e interpretar
os conceitos utilizados e, em contraposição, quanto menos detalhados, mais
superficial será o resultado alcançado.
A diretriz para definir o nível de detalhe adequado para a corporação implica
começar pelo entendimento e modelagem de elementos de alta abstração e
gradativamente detalhar o nível de abstração, na medida da necessidade em uma
abordagem top-down para a geração de modelos arquiteturais.
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4

EXPERIMENTAÇÃO
Nesta seção é apresentado o estudo experimental para investigar uma primeira

utilização do método proposto na seção 3 da presente dissertação, objetivando a
geração de uma EAD.
Inicialmente é definida a fundamentação do modelo experimental e as fases
conduzidas. Consecutivamente são apresentados a declaração do problema do
experimento, o planejamento das atividades, a operação com os resultados e as
conclusões,

de

acordo

com

o

protocolo

experimental

proposto

por

Basili, Selby e Hutchens (1985) e Wohlin, Höst, Henningsson (2003).

4.1

Método experimental
Esta subseção apresenta o método de investigação experimental adotado na

presente pesquisa para avaliar a proposta do autor, a partir de princípios de
investigação empíricos da área de engenharia de software
De acordo com Baskerville (1997), o método de investigação pesquisa-ação
permite ampliar um dado conhecimento científico e promover uma melhoria para o
ambiente de estudos. A motivação da presente experimentação é dirigida pela
perspectiva da pesquisa, ao executar uma intervenção para avaliar a solução proposta
e pela perspectiva da ação, ao avaliar os resultados obtidos pela intervenção.
Ao fazer uso do método de pesquisa-ação técnica a presente pesquisa busca
gerar uma validação sobre o estímulo de gerar uma EAD tal como um produto útil para
a corporação alvo dos estudos e a justificativa que fundamenta a escolha deste
método de investigação é formada pelos seguintes critérios:
a) a pesquisa-ação técnica é baseada em um estudo de caso único e pode ser
aplicada para avaliar a proposta de solução em campo, em uma situação
real, representado pela corporação alvo dos estudos;
b) ao prover um resultado útil, a pesquisa-ação técnica aplicada na presente
pesquisa é capaz de gerar a EAD como um valor para a corporação alvo;
c) ao combinar a solução de um problema real aos objetivos de uma pesquisa
científica, a pesquisa-ação técnica permite a coleta de informações práticas
sobre a aplicação, as quais servem para refinar a proposta de solução. Esta
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característica é especialmente útil para validar esta primeira aplicação da
solução proposta pela presente pesquisa;
d) ao permitir que a pesquisa ocorra de forma participativa e colaborativa com
outros profissionais e seja possível gerar o resultado esperado, que
corresponde à necessidade de compreensão e representação de uma EAD;
e) ao gerar uma análise qualitativa dos resultados alcançados.
O paradigma de design-science exige uma experimentação baseada em
métodos de pesquisa qualitativas e quantitativas e combina ambos para avaliar a
solução para o problema de pesquisa, com o objetivo de assegurar a relevância e o
rigor científico. A avaliação da solução proposta implica formas de avaliação para
gerar percepções precisas (OFFERMANN et al., 2009).
Alguns métodos empíricos têm sido usados em outras áreas da ciência ao
longo dos últimos vinte anos e, em especial, na área de medicina para avaliar e validar
os resultados de pesquisas científicas (KITCHENHAM, 2002). Na área de engenharia
de software o emprego de métodos empíricos tem sido capaz de estabelecer uma
forma

de

comprovação

científica

(MYKHASHCHUK et al., 2011).

Mais

especificamente, na área de EA as pesquisas científicas não têm apresentado volume
significativo de experimentação, em especial, em função das dificuldades
apresentadas pelas condições ambientais de cada corporação (BUCKL, 2011).
A presente pesquisa usa de métodos de investigação científica da área de
engenharia de software baseadas em empirismo. Mais especificamente, os principais
métodos de investigação científica para formar a base metodológica aplicável ao
contexto de uma validação de design-science são:
a) experimento de comparação estatística, no qual o pesquisador submete
diferentes tratamentos a amostras de elementos populacionais para
verificar se a diferença nos tratamentos provoca uma diferença nos
resultados. Este tipo de investigação é normalmente realizado em ambiente
controlado ou em campo para gerar conhecimento sobre um problema ou
para avaliar a adoção de novas tecnologias em larga escala;
b) estudo de caso observacional, útil para avaliar implementações ou
investigar problemas, pelo qual o pesquisador observa casos individuais
para investigar como fenômenos são produzidos. Neste tipo de investigação
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o pesquisador não realiza faz intervenções e as observações podem ser
realizadas em campo ou a partir de informações produzidas em campo;
c) mecanismo de experimento de caso único, que também servem para
investigar como fenômenos são produzidos, mas com a intervenção do
pesquisador. Este tipo de investigação pode ser realizado em ambiente
controlado para testar um protótipo, simular fenômenos reais ou investigar
uma implementação real em campo;
d) pesquisa-ação técnica, pelo qual o pesquisador experimenta um caso único
especial para responder a uma questão de conhecimento, gerar valor para
o ambiente de estudos e conhecimentos a partir da experimentação. Este
tipo de investigação é útil para validar um novo artefato ou uma nova
tecnologia em campo (WIERINGA, 2014).
Os métodos de investigação científica baseados em estudos de casos
observacionais não são recomendados para validar uma nova proposta de solução
que dependem da implementação em campo, e por isso este método não é usado.
Semelhantemente, não será usado o método de comparação estatística, uma vez que
este é útil para avaliar um fenômeno em larga escala, em sentido oposto ao necessário
para uma primeira avaliação da solução proposta.
Os mecanismos de experimento de caso único e pesquisa-ação técnica
apresentam viabilidade para avaliar a solução proposta pela presente pesquisa, que
implica uma investigação realizada em campo. Estes métodos de investigação
apresentam formas participativas de envolvimento do pesquisador, que aplica
estímulos e justifica as respostas para o caso investigado. Dado que é necessário
realizar uma primeira aplicação da solução proposta pela presente pesquisa, estes
métodos de investigação geram um tipo de comprovação a partir dos efeitos gerados.
Entretanto, por se tratar de uma situação particular, os resultados não podem ser
generalizados.
A ênfase da pesquisa-ação, assim como da presente pesquisa ao usar um
referencial metodológico de design-science está fundamentada na investigação das
questões de pesquisa para a compreensão sobre o problema de descrever uma EA e
sobre as ações para solucionar este problema.
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4.1.1 Processo experimental
O método de experimentação usado na presente pesquisa, adaptado a partir
das

abordagens

de

pesquisa-ação

de

Coughlan e Coghlan (2002)

e

Baskerville (1997), apresentado na Figura 16, leva a condução das seguintes fases:
a) fase preliminar, com uma atividade única para identificar o propósito e o
contexto da investigação;
b) fase de intervenção, formada por atividades que compreendem diagnosticar
problemas, planejar ações, operar intervenções, avaliar resultados e
especificar aprendizagem;
c) fase de finalização, com uma atividade única de encerrar a investigação,
que sumariza resultados e identifica restrições.
Figura 16 – Fases do processo experimental usado

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Baskerville (1997) e Coughlan e Coghlan (2002)

A fase de intervenção, segundo a definição do método experimental de
pesquisa-ação usa um processo cíclico, baseado na necessidade de realizar novas
iterações, que compreende as seguintes atividades (WIERINGA, 2014):
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a) diagnosticar problemas do ambiente de estudo, interpretados pelo
pesquisador a partir de objetivos de conhecimento sobre o tema de
pesquisa e sobre melhorias necessárias ao ambiente. O primeiro ciclo de
intervenção identifica problemas iniciais e outros ciclos usam resultados do
ciclo anterior;
b) planejar ações, que corresponde à especificação das intervenções a serem
realizadas, para resolver os problemas identificados. Esta atividade detalha
os dados investigados e seu procedimento de coleta e forma de análise;
c) operar intervenções, que corresponde à execução das ações que objetivam
a solução dos problemas e possibilitam a coleta dos dados;
d) avaliar resultados, que corresponde à análise das soluções geradas ao
considerar os dados coletados e pela identificação das melhorias geradas
pela intervenção;
e) especificar aprendizagem, que corresponde à identificação e descrição dos
resultados com base nas informações obtidas e reflexões realizadas entre
o pesquisador e demais envolvidos. Nesta atividade é identificada a
necessidade de realizar um novo ciclo de processos.

4.1.2 Planejamento da experimentação
O planejamento da experimentação é caracterizado por uma instância do
método de pesquisa-ação e a caracterização do processo experimental usado é
formado pelas seguintes adaptações:
a) pelo entendimento prévio sobre o ambiente da corporação alvo;
b) o pesquisador deve apresentar o método de geração da EAD da corporação
alvo dos estudos e participar ativamente e interativamente na aplicação, por
meio da colaboração com colaboradores designados pela corporação;
c) uma vez que se trata da primeira aplicação do método, os resultados da
experimentação devem ser usados para que refinamentos futuros sejam
propostos em pesquisas futuras;
d) uma vez executado o método, os resultados obtidos geram mudanças por
meio da introdução da EAD na corporação alvo.
O plano de estudo experimental cobre a execução do método proposto pela
presente pesquisa e as atividades correspondem à geração de visões arquiteturais de
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EA. Cada uma das fases propostas pelo método contém um conjunto de entradas e
saídas para as atividades, as quais são usadas para alcançar como resultado
esperado a geração de uma EAD.

4.1.3 Variáveis da experimentação
Esta subseção apresenta os dados a serem investigados, a forma de medição
e os critérios de avaliação utilizados.
As

variáveis

observáveis

são

classificadas

como

dependentes

e

independentes. Por se tratar de uma pesquisa-ação, as variáveis independentes
correspondem às entradas do processo experimental e estas não podem ser
controladas para provocam variações no resultado do estudo. Por outro lado, variáveis
de saída do processo experimental, ou dependentes, correspondem aos resultados e
são medidas para verificar os resultados encontrados pelo estudo experimental
(WOHLIN; HÖST; HENNINGSSON, 2005).
A variável independente utilizada é representada pela situação atual de EA da
corporação alvo. A variável dependente avaliada nesta primeira experimentação do
método proposto é referente à utilidade do método pela presente dissertação. Esta
variável é qualitativa e avalia a aptidão do método proposto para alcançar as
expectativas das partes envolvidas quanto a geração das visões arquiteturais de EA
resultantes.

4.1.4 Procedimento de coleta e análise de dados
O pesquisador inicia com a apresentação do plano de estudo experimental para
os representantes da corporação alvo. É realizada uma explicação sobre a forma de
condução dos trabalhos e a forma de envolvimento necessário dos colaboradores da
corporação alvo, para gerar cada visão arquitetural de EA do método proposto.
As informações necessárias para gerar os modelos arquiteturais resultantes
são coletadas por meio de entrevistas com as pessoas envolvidas, na medida da
geração de cada modelo arquitetural. Uma vez identificadas as informações que
atendem a cada ponto de vista arquitetural corporativo adotado, é iniciada a geração
dos modelos arquiteturais, que representam a EAD resultante. A variável dependente
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é obtida após execução do método proposto e é utilizada uma métrica gerada a partir
dos atributos de qualidade de produtos de EA.

4.2

Fase preliminar
Esta subseção apresenta a fase preliminar de investigação, que caracteriza a

forma de condução da experimentação, necessária para aplicar a solução proposta
na seção 3, por meio da identificação da motivação, contexto, abrangência e a forma
de validação adotada. Inicialmente foi realizada uma reunião inicial para firmar o
acordo de intenções e o termo de confidencialidade entre o pesquisador e a
corporação alvo da pesquisa-ação. Na sequência, deu-se início ao projeto
experimental.

4.2.1 Motivação da experimentação
A solução proposta pela presente pesquisa apresenta uma possibilidade de
unir abordagens existentes para gerar uma EAD e a motivação para a
experimentação, sob a perspectiva da pesquisa, é definida pela necessidade de
executar o método pela primeira vez e assim identificar limitações e necessidades de
refinamentos sobre o método proposto. Por outro lado, sob a perspectiva da ação, a
geração de uma EAD resulta em uma proposição de valor para a corporação alvo da
experimentação.

4.2.2 Contexto da experimentação
A corporação que representa o ambiente de estudos desta pesquisa é a fábrica
de software do laboratório de tecnologia de software da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, doravante denominado LABFSW.
A decisão de aplicar o método proposto no LABFSW é motivada pela
continuidade e complementação dos trabalhos anteriormente desenvolvidos por
Dias (2010), Borsoi (2008) e Panigassi (2007), que apresentam formas de especificar
e modelar processos de negócio voltados para fábricas de software.
O LABFSW tem ênfase na formação de pessoas, notoriamente em projetos de
inovação e pesquisa acadêmica na área de engenharia da computação. A área do
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LABFSW avaliada por esta dissertação é relativa ao ambiente de produção de
software,

o

qual

segue

processos

padronizados

para

produzir

software,

caracterizando-se como uma fábrica de projetos de software. No momento da
execução desta pesquisa, a fábrica de software do LABFSW estava envolvida na
produção de software voltados para Internet e dispositivos móveis. Adicionalmente, o
LABFSW executa serviços de consultoria para implantação de ambientes controlados
para desenvolvimento e testes de software para outras corporações.
O contexto do LABFSW estudado na experimentação é relacionado à área de
produção de software, que realiza especificação, arquitetura, desenvolvimento, testes,
implantação e manutenção de software, ao seguir processos operacionais e
gerenciais padronizados.

4.2.3 Abrangência
O objeto do estudo experimental consiste na execução da solução proposta
pela presente pesquisa, apresentada pelo método descrito na seção 3, em especial,
sobre uma aplicação do referido método para gerar uma EAD para o LABFSW. A
abrangência do estudo experimental corresponde a geração de uma EAD para
representar o estado atual de EA do LABFSW, doravante denominada EAD atual.

4.2.4 Forma de validação
Esta subseção apresenta a forma de validação a ser alcançada com a
experimentação. Uma vez que esta experimentação é realizada por meio do emprego
do método de investigação de pesquisa-ação, são avaliadas questões de usabilidade
e de utilidade do método proposto. As questões de usabilidade validam se os efeitos
produzidos pela aplicação do método proposto são capazes de satisfazer requisitos
como facilidade de entendimento, de uso e de aprendizagem. As questões de utilidade
são referentes ao entendimento de requisitos das partes envolvidas sobre os
resultados gerados (WIERINGA, 2014).
A forma de validação da experimentação, representada pela variável
dependente a serem gerada, é realizada na formulação das seguintes questões:
a) quanto a usabilidade do método proposto e segundo a definição de método,
apropriada a partir de Kronlöf, Sheehan e Hallmann (1993), foram usados o
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modelo conceitual, o processo, a linguagem e o conjunto de diretrizes do
método proposto? Qual foram as facilidades ou dificuldades de uso e as
lições aprendidas pelo uso do método?
b) quanto a utilidade, os produtos gerados pela execução do método
atenderam às expectativas das partes envolvidas na corporação, quanto à
geração de uma EAD?

4.3

Fase de intervenção – Geração da visão de negócios
A primeira fase de intervenções experimentais é apresentada nesta subseção,

com as atividades executadas para cobrir o escopo das fases de iniciação e de
geração da visão arquitetural de negócios descritas pelo método proposto na seção 3
da presente dissertação.

4.3.1 Diagnosticar problema
Na primeira fase de intervenções a avaliação realizada pelo pesquisador sobre
os problemas relacionados ao ambiente de estudos, representado pelo LABFSW, é
que a corporação não possui documentos que descrevam o estado atual de sua EA,
isto é, o LABFSW não possui uma EAD atual.
O problema que esta primeira fase de experimentação resolve, sob a
perspectiva de usabilidade, é sobre como utilizar o método proposto para gerar a visão
arquitetural de negócios. Sob a perspectiva de utilidade, é desejado conhecer a
capacidade de atendimento dos produtos gerados pelo método atenderem às
expectativas das partes envolvidas quanto à geração de modelos arquiteturais que
formam a visão arquitetural de negócios.

Caracterização do contexto
Ainda que o LABFSW não tenha uma EAD, há uma sólida base de arquitetura
de processos, que é usada para gerar a visão arquitetural de negócios. No início da
primeira fase de investigação o LABFSW apresentou um documento denominado guia
de processos, o qual documenta a arquitetura de processos existente. O referido guia
de processos possui informações para formar o entendimento sobre os negócios
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executados da corporação, assim como a descrição detalhada do processo principal
de geração de produtos, com suas respectivas atividades.
Os elementos do contexto corporativo envolvidos nesta primeira fase
experimental são formados pela estrutura organizacional, processos de negócio,
funções de negócio, serviços de negócio e objetos de negócio utilizados pelo
LABFSW.

Objetivos da experimentação
Os seguintes objetivos experimentais foram identificados nesta primeira fase
de intervenção:
a) objetivos de conhecimento, sobre o qual é desejado saber se o método
proposto na seção 3 da presente pesquisa apresenta viabilidade prática
para gerar a visão arquitetural de negócios. Este objetivo é gerado pela
implementação do método proposto e pela geração de evidências para
responder à questão de pesquisa sobre “como avaliar o método proposto?”,
derivada da abordagem de design-science;
b) objetivos de melhoria gerada para o LABFSW, que não possui uma EAD e
para a qual os artefatos gerados podem contribuir ao apresentar uma visão
arquitetural de negócios da corporação, que é componente de uma EAD. A
contribuição esperada com a geração de uma visão arquitetural de negócios
da corporação é de possibilitar o entendimento da situação atual de EA para
a formação de uma situação futura de EA habilitar as transformações
necessárias.

4.3.2 Planejar ações
Esta subseção apresenta o planejamento da primeira fase de intervenções
experimentais, que visa solucionar o problema identificado, detalhado em termos de
ações. A especificação das ações a serem executadas no primeiro ciclo experimental
compreende as atividades propostas para as fases de iniciação e geração da visão
arquitetural de negócios definidas pelo método proposto na seção 3.
As classes de partes envolvidas (stakeholders) na operação das intervenções
nesta primeira fase são formadas pelo próprio pesquisador (P), que atua no papel de
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consultor e de profissionais do LABFSW, que compreendem o diretor (D), o gerente
de operações representados pelo mesmo indivíduo (G), o coordenador de processo
(CP) e o coordenador técnico (CT). A sequência de fases, atividades e respectivo
identificador (ID), recursos responsáveis por cada atividade e dependências entre as
atividades (ID Dep) é apresentada na Tabela 19.
Tabela 19 – Definição das atividades e recursos necessários ao primeiro ciclo experimental
ID
Atividades
Recursos
ID Dep
N/A Fase de iniciação
1
Planejar o esforço de gerar EAD
2
Detalhar o contexto e escopo de EA
P, D
1
3
Identificar e envolver partes em EA
P, D, G, CP, CT 2
4
Identificar interesses de EA
P, G, CP, CT
3
N/A Fase de geração da visão arquitetural de negócios
5
Selecionar interesse arquiteturais de negócios
P
4
6
Detalhar ponto de vista arquitetural de negócios
P
5
7
Produzir modelos arquiteturais de negócios
P
6
8
Validar visão arquitetural de negócios
P
7
9
Ajustar visão arquitetural de negócios
P, G
8
Fonte: Elaborado pelo autor

O cronograma das tarefas a serem desempenhadas é um dos artefatos a
serem gerados pela tarefa de identificador (ID) número 1, quando da operação das
intervenções a serem realizadas neste primeiro ciclo experimental.

4.3.3 Operar intervenções
A operação de intervenções trata da execução do método proposto e da coleta
de dados experimentais. Neste primeiro ciclo de intervenção experimental é
executada a fase de iniciação e a fase de geração da visão arquitetural de negócios,
como parte da EAD resultante.
Iniciação
A primeira atividade da fase de iniciação realizada foi o planejamento do
esforço compreendido para a criação do entendimento inicial do projeto ou dos
pacotes de trabalho do projeto de criação de uma EAD para o LABFSW. Ao executar
a fase de iniciação e as atividades sugeridas pelo método, esta primeira etapa gerou
os seguintes artefatos:
a) termo de abertura do projeto, com um resumo sobre o escopo do projeto,
fases, principais partes envolvidas e um cronograma macro de atividades;
b) cronograma de atividades a serem executadas;
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c) plano de comunicação, que para o contexto de uma experimentação
acadêmica resumiu-se ao envio de documentos por e-mail e reuniões
semanais de alinhamento;
d) planejamento de riscos e dependências do projeto.
A atividade de detalhar o contexto e escopo de EA foi realizada para identificar
os aspectos da estrutura organizacional e da estratégia do LABFSW, o qual foi
validado com as partes envolvidas e foram gerados os seguintes artefatos:
a) estrutura organizacional, representada na Figura 17;
b) motivadores de negócios;
c) declaração do escopo de arquitetura.
Figura 17 – Modelo de estrutura organizacional do LABFSW

Fonte: Elaborado pelo autor

A atividade de identificar e envolver partes (stakeholders) em EA foi realizada
e estabelecida uma reunião inicial, na qual foi apresentada a forma de trabalho
cooperativo para gerar a EAD resultante. A Tabela 20 apresenta a definição dos
papéis desempenhados na experimentação, de acordo com a classificação de tipos
de função e classes de partes envolvidas sugeridas pelo TOGAF, para as quais foram
definidos responsáveis (R), aprovadores (A), consultados (C) e informados (I).
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Classe de parte envolvida
Grupo de executivos
R
I
C
I
I
Gestão de risco corporativo
A
I
I
R
C
Governança de processos, dados e
A
R
C
técnica
Grupo executivo de usuários finais
A
I
R
C
Grupo gerencial de usuários finais
I
I
R
A
C
Usuários finais responsáveis por
I
A
R
processos de negócio
Operações de sistemas
I
A
C
Operações de aplicações de TI
I
A
C
Operações de infraestrutura de TI
I
A
C
Operações de comunicações de TI
I
A
C
Responsáveis por regulações
R
I
C
C
externas
Responsáveis por parceiros
A
C
C
C
externos
Fonte: Elaborado pelo autor com base em The Open Group (2009)
Legenda:
R: responsável
A: aprovador
C: consultado
I: informado

Líder técnico

Líder de processos

Gerente de operações

Gerente administrativo

Gerente de P&I

Diretor

Tabela 20 – Definição dos papéis das partes envolvidas
Função

I
C
C

Tipo de
função
corporativas

C
C
C

usuários
finais

R
R
R
R
C

sistemas

agentes
externos

C

A partir da lista de interesses de EA sugeridos pelo TOGAF, foram identificados
aqueles considerados aplicáveis para a geração da EAD atual do LABFSW, de acordo
com visões arquiteturais de negócios, sistemas e tecnologia a serem também geradas
como componentes da EAD.
As entrevistas com os colaboradores do LABFSW forneceram a identificação
da associação de cada interesse arquitetural a uma ou mais partes envolvidas
(stakeholder) na EA do LABFSW. A vinculação dos interesses arquiteturais de EA aos
pontos de vista arquiteturais pontos de vista interpretados interpretados do TOGAF, a
relação destes interesses arquiteturais às partes envolvidas do LABFSW e os próprios
interesses arquiteturais de EA estão representados por um identificador único (ID) e
sua respectiva descrição na Tabela 21.
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Tabela 21 – Relação entre partes envolvidas com visões e interesses arquiteturais
Interesse arquitetural do LABFSW
Visão
Descrição
arquitetural ID
Partes envolvidas
Negócios
L01 Entendimento do contexto estratégico e como
Diretor, gerente
estes são habilitados pela estrutura de processos
de P&I e gerente
e TI para suportar e alavancar negócios.
de operações
L04 Garantia de que a corporação cumpre com as
Gerente de
regulações de mercados, clientes e governos para operações
suas necessidades de informação sejam
atendidas.
Sistemas
L05 Entendimento sobre como as aplicações apoiam a Gerente de
execução de processos e funções de negócios
operações e líder
corporativos.
de processos
L06 Entendimento sobre os aspectos funcionais de
Gerente de
processos de negócio e sistemas que apoiam a
operações
execução destes processos.
L07 Garantia de que os serviços fornecidos por TI
Gerente de
atendem os níveis de serviço necessários para a
operações
condução dos negócios.
L08 Abordagem de desenvolvimento, modularidade,
Líder de
reuso, portabilidade, migração e interoperabilidade processos e líder
entre aplicações.
técnico
Tecnologia L03 Garantia de que há uma governança consistente
Líder técnico
dos elementos de negócios, dados, aplicações e
tecnologia.
L09 Localização, aptidão para mudanças,
Líder técnico
reusabilidade e disponibilidade dos componentes
de infraestrutura dos sistemas de informação.
L10 Localização, capacidade de mudança,
Líder de
reusabilidade e disponibilidade dos componentes
processos e líder
de comunicação e rede.
técnico
Fonte: Elaborado pelo autor

A partir da lista de interesses arquiteturais de EA identificados para o LABFSW
foi realizada uma analogia com os interesses arquiteturais apresentados pelo EAMPC
para correlacioná-los. O resultado da primeira correlação entre os interesses
arquiteturais de EA, para o grupo de interesses do EAMPC de homogeneidade de
tecnologias é apresentado na Tabela 22.
Tabela 22 – Correlação entre interesses arquiteturais para homogeneidade de tecnologias
Interesse arquitetural de EA
EAMPC
LABFSW
ID
Descrição
ID
C-2
Onde são usados projetos ou padrões arquiteturais e onde há
L03
violações desses padrões?
C-19
As aplicações utilizam padrões arquiteturais? Se não, há razões
L03
documentadas para as violações?
C-46
Há conhecimentos sobre as tecnologias utilizadas?
L03
C-50
Como são compostos os projetos ou padrões arquiteturais
L03
C-100 Até que ponto softwares específicos ou padronizados são
L03, L09
usados pelo conjunto de aplicações?
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tu Munich (2015) e The Open Group (2009)
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O resultado da correspondência entre interesses arquiteturais de EA
identificados para o LABFSW e interesses arquiteturais do EAMPC, para o grupo de
interesses do EAMPC de gestão do suporte a processos de negócios é apresentado
na Tabela 23.
Tabela 23 – Correlação entre interesses arquiteturais para gestão do suporte a processos
de negócios
Interesse arquitetural de EA
EAMPC
LABFSW
ID
Descrição
ID
C-54
Os processos de negócio consideram adequadamente o
L01, L04
ambiente da corporação, tais como eventos de entrada e
solicitações dos clientes?
C-56
Quais processos de negócios contém competências essenciais
L01, L04
da organização?
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tu Munich (2015) e The Open Group (2009)

O resultado da correspondência entre interesses arquiteturais de EA
identificados para o LABFSW e interesses arquiteturais do EAMPC, para o grupo de
interesses do EAMPC de gestão do conjunto de aplicações é apresentado na
Tabela 24.
Tabela 24 – Correlação entre interesses arquiteturais para gestão do conjunto de
aplicações
Interesse arquitetural de EA
EAMPC
LABFSW
ID
Descrição
ID
C-33
Que aplicações são usadas por quais unidades de negócios?
L03, L05, L06
C-44
Como despesas operacionais e custos de manutenção podem
L05
ser reduzidos, pela identificação de aplicações que fornecem a
mesma funcionalidade (redundância)?
C-78
Até que ponto os processos de negócio são apoiados por
L03, L05
aplicações? Quais processos de negócios são executados
manualmente? O apoio automatizado de aplicações pode ser
estendido?
C-80
Até que ponto TI apoia os processos de negócio com
L07, L08
flexibilidade? Onde a flexibilidade está em risco?
C-86
Que aplicações são hospedadas por quais unidades
L05
organizacionais?
C-87
Que processos de negócios são suportados por quais
L05
aplicações?
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tu Munich (2015) e The Open Group (2009)

O resultado da correspondência entre interesses arquiteturais de EA
identificados para o LABFSW e interesses arquiteturais do EAMPC, para o grupo de
interesses do EAMPC de gestão de infraestrutura é apresentado na Tabela 25.
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Tabela 25 – Correlação entre interesses arquiteturais para gestão de infraestrutura
Interesse arquitetural de EA
EAMPC
LABFSW
ID
Descrição
ID
C-41
Que software de infraestrutura é usado pelas aplicações?
L09
C-98
Qual é o impacto da desativação de um elemento da
L09
infraestrutura? Quais outros elementos do conjunto de
aplicações seriam afetados?
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tu Munich (2015) e The Open Group (2009)

O resultado da correspondência entre interesses arquiteturais de EA
identificados para o LABFSW e interesses arquiteturais de gestão de interfaces,
objetos de negócio e serviços do EAMPC é apresentado na Tabela 26.
Tabela 26 – Correlação entre interesses arquiteturais para gestão de interfaces, objetos de
negócio e serviços
Interesse arquitetural de EA
EAMPC
LABFSW
ID
Descrição
ID
C-51
Quais informações de negócios são usadas ou intercambiadas
L02
por quais aplicativos ou serviços?
C-52
Quais são as dependências entre as informações de negócios
L08
utilizadas?
C-61
Quais informações de negócios são intercambiadas por quais
L02, L08
interfaces?
C-62
Quais são os domínios do conjunto de aplicações?
L08
C-64
Como encontrar serviços no processo de desenvolvimento do
L08
conjunto de aplicações?
C-65
Quais serviços são oferecidos por quais aplicações?
L08
C-66
Quais processos de negócios são suportados por quais
L05
serviços?
C-67
Que interfaces são oferecidas / utilizadas por quais aplicações?
L08
C-68
Quais são os tipos de interfaces específicas (on-line, off-line,
L08
lote, etc.)? Como a interface é implementada? Quais são as
suas capacidades?
C-70
Quais aplicações são afetadas pela desativação da uma
L08
interface?
C-99
Que interfaces oferecidas são afetadas pela remoção de um
L08
aplicativo?
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tu Munich (2015) e The Open Group (2009)

Para os interesses arquiteturais de EA do LABFSW identificados pelos códigos
L10 e L11 não é possível estabelecer uma relação de correspondência com os
interesses do catálogo EAMPC. Nestes casos não há como aplicar padrões do
EAMPC para atender a estes interesses arquiteturais de EA do LABFSW.

Geração da visão arquitetural de negócios
Logo após a execução da fase de iniciação, deu-se início a execução da fase
de geração da visão arquitetural de negócio. Os detalhes operacionais para a seleção
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de interesses arquiteturais, detalhamento do ponto de vista arquitetural de negócios e
a produção dos modelos arquiteturais de negócios são apresentados a seguir.
Na fase de geração da visão arquitetural de negócios o subprocesso de
geração da visão arquitetural de EA é iniciado por meio da execução da atividade de
selecionar interesses arquiteturais, que ocorre de forma cíclica para cada um dos
interesses arquiteturais identificados para atender à respectiva visão arquitetural do
LABFSW.
Foram selecionados os interesses arquiteturais de EA L01 e L04 do LABFSW
para atender ao ponto de vista arquitetural de negócios. A correlação de interesses
arquiteturais a partir do EAMPC identificou os padrões do tipo m-Pattern do EAMPC
para gerar uma lista de tarefas do ponto de vista arquitetural de negócios, como
apresentado na Tabela 27.
Tabela 27 – Padrões do EAMPC aplicáveis aos interesses arquiteturais de negócios
LABFSW
EAMPC
Ponto de
Interesse
Interesse
m-Pattern
vista
arquitetural arquitetural
ID
Descrição
Negócios
L01
C-54, C-56
M-6
Análise de processos de negócio
L04
C-54, C-56
M-6
Análise de processos de negócio
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tu Munich (2015)

A execução da atividade de detalhar o ponto de vista arquitetural de negócios
identifica as tarefas definidas pelos padrões do tipo m-Pattern aplicáveis aos
interesses de EA selecionados e fazem referência aos padrões do tipo v-Pattern a
serem utilizados. A Tabela 28 apresenta a adaptação realizada para as tarefas do
m-Pattern e a relação de padrões do tipo v-Pattern utilizados.
Tabela 28 – Adaptação de m-Patterns para o ponto de vista arquitetural de negócios
m-Pattern Adaptação de tarefas
v-Pattern utilizados
ID
V-12

M-6

Desconsiderar o atendimento do
interesse arquitetural corporativo C-55,
que trata dos processos de negócios
que podem vir a ser executados de
V-17
forma externa (outsourcing), uma vez
que este interesse está relacionado ao
estado intermediário de EA.
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tu Munich (2015)

Descrição
Relacionamento entre
processos e funções de
negócios
Mapa de apoio a processos

Em seguida foi iniciada a identificação das informações necessárias, por meio
da utilização da referência de classes de informação a serem usadas apresentadas
pelos padrões do tipo i-Pattern relacionados aos padrões do tipo v-Pattern associados,
cuja inter-relação é apresentada na Tabela 29.
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Tabela 29 – Relação de i-Patterns necessários ao ponto de vista arquitetural de negócios
v-Pattern i-Pattern
ID
ID
Descrição
V-12
I-12
Conjunto de processos
V-17
I-30
Apoio a processos
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tu Munich (2015)

A atividade de produzir modelos arquiteturais de negócios ocorreu a partir da
sequência de tarefas do padrão M-6. O artefato de entrada para a realização destas
tarefas é representado pelo guia de processos de negócio apresentado pelo LABFSW
e, a partir deste guia e de reuniões com os membros do LABFSW, foi possível
identificar os grupos de processos que compõem a cadeia de valor da corporação e
as principais funções de negócios responsáveis por cada grupo de processos.
Também a partir da sequência de tarefas recomendadas pelo padrão M-6, foram
avaliadas as aplicações que dão apoio aos processos de negócio principais do
LABFSW.
A finalização da fase de geração da visão arquitetural de negócios se deu com
a atividade de validação dos modelos gerados em reuniões realizadas com a equipe
do LABFSW, que indicou a necessidade de ajustes para considerar paralelismos entre
os grupos de processos do modelo arquitetural de relacionamento entre processos e
funções de negócios gerado.

4.3.4 Avaliar resultados
A avaliação de resultados apresenta um resumo sobre os fatos gerados pela
observação da execução das fases de iniciação e geração da visão arquitetural de
negócios, no primeiro ciclo experimental. Nesta subseção são discutidos os resultados
obtidos e alguns artefatos são apresentados para subsidiar a avaliação.
Foi gerado o modelo arquitetural de relacionamento entre processos e funções
de negócios, a partir do uso do padrão V-12 do EAMPC, que para finalidade de
apresentação nesta dissertação é representado de forma sumarizada na Figura 18.
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Figura 18 – Sumário do modelo arquitetural de relacionamento entre processos e funções
de negócios

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tu Munich (2015)
Legenda:
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Por meio da execução do padrão M-6 do EAMPC e representado parcialmente
na Figura 19, está o modelo arquitetural de mapa de apoio a processos, gerado a
partir do tipo de modelo arquitetural V-17 do EAMPC.
Figura 19 – Vista parcial do modelo arquitetural de mapa de apoio a processos de negócios

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tu Munich (2015)
Legenda:

A geração dos modelos arquiteturais de negócios apresentou uma dificuldade
inicial para identificar o grau de detalhamento adequado em relação aos processos de
negócios. A orientação do padrão M-6 do EAMPC foi seguida para identificar
processos até o terceiro nível de detalhe para processos de negócios.
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Ao comparar-se os modelos arquiteturais gerados pela aplicação do método
proposto com os tipos de modelos arquiteturais indicados pelo TOGAF para atender
aos interesses arquiteturais L01 e L04 há uma similaridade de com os diagramas de
decomposição organizacional e de fluxo de processo (THE OPEN GROUP, 2009).
O detalhamento realizado para o ponto de vista de negócios, por meio da
integração de padrões do EAMPC recomendou a geração de dois modelos
arquiteturais e ambos foram executados com sucesso durante a aplicação do método
proposto, revelando sua eficiência interna.
De um total de oito questões e tarefas consequentes identificadas pelo padrão
M-6, foram atendidas sete questões, uma vez que a aplicação do método
desconsiderou o atendimento do interesse arquitetural C-55 do EAMPC.

4.3.5 Especificar aprendizagem
A execução da fase de geração da visão arquitetural de negócios revelou a
utilidade do método proposto e usabilidade dos produtos gerados pelo uso dos
padrões do EAMPC para apoiar a geração da visão arquitetural de negócios, conforme
interpretação realizada a partir do TOGAF. Foram também identificadas informações
que podem apoiar a geração de outros modelos arquiteturais sugeridos pelo TOGAF,
como os diagramas de decomposição organizacional e de aplicações e localização de
usuários. A conclusão da primeira fase viabilizou o plano inicial de prosseguimento da
execução da segunda fase, descrita na próxima subseção.

4.4

Fase de intervenção – Geração da visão de sistemas
A segunda fase de intervenções experimentais apresentada nesta subseção é

relativa ao escopo da fase de geração da visão arquitetural de sistemas descrita pelo
método proposto na seção 3 da presente dissertação.

4.4.1 Diagnosticar problema
Na segunda fase de intervenção a avaliação realizada pelo pesquisador sobre
os problemas relacionados ao ambiente de estudos, representado pelo LABFSW, é
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que a corporação possui modelos que representam a visão arquitetural de negócios,
que descrevem parcialmente o estado atual de sua EA.
O problema que esta segunda fase de experimentação resolve, sob a
perspectiva de usabilidade, é sobre como utilizar o método proposto para gerar a visão
arquitetural de sistemas. Sob a perspectiva de utilidade, é desejado conhecer a
capacidade de atendimento dos produtos gerados pelo método atenderem às
expectativas das partes envolvidas quanto à geração dos respectivos modelos
arquiteturais.

Caracterização do contexto
No início do segundo do ciclo experimental o LABFSW não possuía
documentos capazes de representar a visão de sistemas, de tal forma que foram
identificados os elementos a partir de reuniões com profissionais do LABFSW para
formar o entendimento dos sistemas da corporação.

Objetivos da experimentação
Os seguintes objetivos experimentais foram identificados nesta primeira fase
de intervenção experimental:
a) objetivos de conhecimento, sobre o qual é desejado saber se o método
proposto na seção 3 da presente pesquisa apresenta viabilidade prática
para gerar a visão arquitetural de sistemas. Este objetivo é gerado pela
implementação do método proposto e pela geração de evidências para
responder à questão de pesquisa sobre “como avaliar o método proposto?”,
derivada da abordagem de design-science;
b) objetivos de melhoria gerada para o LABFSW, que não possui uma EAD e
para a qual os artefatos gerados podem contribuir ao apresentar uma visão
arquitetural de sistemas da corporação, que é componente de uma EAD. A
contribuição esperada com a geração de uma visão arquitetural de sistemas
da corporação é de possibilitar o entendimento da situação atual de EA para
a formação de uma situação futura de EA habilitar as transformações
necessárias.
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4.4.2 Planejar ações
Esta subseção apresenta o planejamento da segunda fase de intervenções
experimentais, que visa solucionar o problema identificado, detalhado em termos de
ações. A especificação das ações a serem executadas compreende as atividades
propostas para a fases de geração da visão arquitetural de sistemas definidas pelo
método proposto na seção 3.
As classes de partes envolvidas (stakeholders) na operação das intervenções
nesta segunda fase são formadas pelo próprio pesquisador (P), que atua no papel de
consultor e de profissionais do LABFSW, que compreendem o gerente de operações
(G), o coordenador de processo (CP) e o coordenador técnico (CT). A sequência de
fases, atividades e respectivo identificador (ID), recursos responsáveis por cada
atividade e dependências (ID Dep) entre as atividades é apresentada na Tabela 30.
Tabela 30 – Definição das atividades e recursos necessários ao segundo ciclo experimental
ID
Atividade
Recursos
ID Dep
N/A Fase de geração da visão arquitetural de sistemas
1
Selecionar interesse arquiteturais de sistemas
P
2
Detalhar ponto de vista arquitetural de sistemas
P
1
3
Produzir modelos arquiteturais de sistemas
P, CP, CT
2
4
Validar visão arquitetural de sistemas
P, G, CP, CT 3
5
Ajustar visão arquitetural de sistemas
P
4
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.3 Operar intervenções
A operação de intervenções trata da execução do método proposto e da coleta
de dados experimentais. Neste segundo ciclo de intervenção experimental é
executada a fase de geração da visão arquitetural de sistemas, como parte da EAD
resultante.

Geração da visão arquitetural de sistemas
A fase de execução da fase de geração da visão arquitetural de sistemas e os
detalhes operacionais para a seleção de interesses arquiteturais, detalhamento do
ponto de vista arquitetural de sistemas e a produção dos modelos arquiteturais de
sistemas são apresentados a seguir.
Na fase de geração da visão arquitetural de sistemas o subprocesso de
geração da visão arquitetural de EA é iniciado por meio da execução da atividade de
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selecionar interesses arquiteturais, que ocorre de forma cíclica para cada um dos
interesses arquiteturais identificados para atender à respectiva visão arquitetural do
LABFSW.
Foram selecionados os interesses arquiteturais de EA L05, L06, L07 e L08 do
LABFSW para atender ao ponto de vista arquitetural de sistemas. A correlação de
interesses arquiteturais a partir do EAMPC identificou os padrões do tipo m-Pattern
do EAMPC para gerar uma lista de tarefas do ponto de vista arquitetural de sistemas,
como apresentado na Tabela 31.
Tabela 31 – Padrões do EAMPC aplicáveis aos interesses arquiteturais de sistemas
LABFSW
EAMPC
Ponto de Interesse
Interesse
m-Pattern
vista
arquitetural arquitetural ID
Descrição
Sistemas L05
C-54
M-6
Análise de processos de negócio
C-56
M-6
Análise de processos de negócio
C-33
M-13 Análise do conjunto de aplicações atuais
C-86
M-13 Análise do conjunto de aplicações atuais
C-87
M-13 Análise do conjunto de aplicações atuais
C-44
M-18 Integração horizontal e vertical
C-66
M-20 Gestão de serviços de negócios
C-78
M-29 Apoio de processos de alto nível
L06
C-33
M-13 Análise do conjunto de aplicações atuais
L07
C-80
M-18 Integração horizontal e vertical
M-29 Apoio de processos de alto nível
M-30 Análise do fluxo de dados de processos
de negócios
L08
C-51
M-19 Gestão de objetos de negócio
C-52
M-19 Gestão de objetos de negócio
C-61
M-19 Gestão de objetos de negócio
C-62
M-20 Gestão de serviços de negócios
C-64
M-20 Gestão de serviços de negócios
C-65
M-20 Gestão de serviços de negócios
C-61
M-21 Gestão de interfaces
C-67
M-21 Gestão de interfaces
C-68
M-21 Gestão de interfaces
C-70
M-21 Gestão de interfaces
C-99
M-21 Gestão de interfaces
C-80
M-18 Integração horizontal e vertical
M-29 Apoio de processos de alto nível
M-30 Análise do fluxo de dados de processos
de negócios
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tu Munich (2015)

A execução da atividade de detalhar o ponto de vista arquitetural de sistemas
identifica as tarefas definidas pelos padrões do tipo m-Pattern aplicáveis aos
interesses de EA selecionados e fazem referência aos padrões do tipo v-Pattern a
serem utilizados. A Tabela 32 apresenta a adaptação realizada para as tarefas do
m-Pattern e a relação de padrões do tipo v-Pattern utilizados.
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Tabela 32 – Adaptação de cada m-Pattern para o ponto de vista arquitetural de sistemas
m-Pattern Adaptação de tarefas
v-Pattern utilizado
M-6

M-13

Desconsiderar a execução das
atividades do M-6, uma vez que estes
são atendidos pelo ponto de vista
arquitetural de negócios.
Desconsiderar a geração do V-17,
atendido pelo detalhamento do ponto
de vista de negócios.

ID

Descrição

V-18

Mapa de apoio a processos
de negócio baseados em
serviços
Relacionamento entre
aplicações e hospedagem
Relacionamento entre
aplicações e uso
Mapa de apoio a processos
sobre a integração vertical
Apoio de aplicações a
processos de negócios
sobre a integração vertical e
horizontal
Diagrama de classes sobre
objetos de negócio
Tabela de comunicação
Visão geral do processo
Visão geral de comunicação
no nível de negócios
Fluxo de objetos de negócio
Mapa de apoio a processos
com serviços

V-24
V-25
M-18

M-19

M-20

M-21

Desconsiderar a geração do V-17,
atendido pelo detalhamento do ponto
de vista de negócios e do V-28
atendido pelo M-29.

V-29

Desconsiderar a geração do V-46,
substituível pelo V-47 e do V-48, que é
atendido pelo M-30. Aplicar
adaptações ao usar o Archimate para
representar objetos de dados no V-47.

V-47

Desconsiderar a geração do V-18
atendido pelo M-13, do V-48 atendido
pelo M-19 e do V-56 atendido no ponto
de vista de tecnologia. É esperado
apenas o uso do tipo de modelo
arquitetural V-68.
Desconsiderar a geração do tipo de
modelo arquitetural V-48 atendido pelo
M-19.

V-30

V-49
V-51
V-52
V-82
V-68

V-63
V-64
V-79
V-80

M-29

Não se aplica

V-81
V-28

M-30

Não se aplica

V-48

Fluxo de informações
Aplicações e interfaces
Sequências de chamada
Migrações de aplicações e
interfaces
Comunicação de aplicações
Mapa de apoio a processos
sobre a integração
horizontal
Relação entre aplicações e
fluxo de objetos de negócio

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tu Munich (2015)

Em seguida foi iniciada a identificação das informações necessárias, por meio
da utilização da referência de classes de informação a serem usadas apresentadas
pelos padrões do tipo i-Pattern relacionados aos padrões do tipo v-Pattern associados,
cuja inter-relação é apresentada na Tabela 33.
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Tabela 33 – Relação de i-Patterns necessários ao ponto de vista arquitetural de sistemas
v-Pattern
i-Pattern
ID
ID
Descrição
V-18
I-18
Serviços e uso de serviços
V-24
I-24
Localização de aplicações
V-25
I-25
Uso de aplicações
V-28, V-29, V-30, V-48, V-49 I-30
Apoio a processos
V-47
I-47
Classes de objetos e negócio
V-48, V-49
I-48
Fluxo de objetos de negócios
V-51
I-51
Visão geral de processos
V-52
I-52
Fluxos de informação de alto nível
V-48, V-49, V-63
I-63
Interfaces e fluxo de informações
V-64
I-64
Interfaces e operações
V-68
I-68
Processos por serviços
V-70
I-70
Mudanças de serviços
V-79
I-79
Sequência de chamadas
V-80
I-80
Mudanças em aplicações e interfaces
V-81
I-81
Comunicação entre aplicações
V-82
I-82
Uso de interfaces de objetos de negócio
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tu Munich (2015)

A atividade de produzir modelos arquiteturais de sistemas ocorreu a partir
seleção do interesse arquitetural de EA L05 do LABFSW. Cada um dos modelos
arquiteturais de sistemas foi gerado com a participação equipe do LABFSW, segundo
a seguinte lista de ações:
a) seleção do interesse arquitetural C-33, cujo atendimento deste é coberto
pela sequência de tarefas descritas pelo padrão M-13, para o qual foram
gerados os modelos arquiteturais a partir dos padrões V-18, V-24 e V-25;
b) uso o conjunto de tarefas do padrão M-18 para gerar os modelos
arquiteturais

correspondentes

aos

tipos

de

modelos

arquiteturais

representados pelos padrões V-29 e V-30;
c) a partir da correspondência com o interesse arquitetural C-66, execução das
tarefas indicadas pelo padrão M-20 e o resultado é a geração do modelo
arquitetural

corporativo

baseado

no

tipo

de

modelo

arquitetural

representado pelo padrão V-68;
d) execução do padrão M-29 e M-30 para atender ao interesse arquitetural
C-78, os quais geraram como resultado a geração dos modelos
arquiteturais a partir dos padrões V-28 e V-48.
O interesse arquitetural de EA L06 do LABFSW possui correspondência com o
interesse arquitetural C-33 do EAMPC, o qual é atendido pelo padrão M-13.
Especificamente para este caso, não se justifica a execução das tarefas do padrão
M-13 do EAMPC, uma vez que este foi executado para atender ao interesse
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arquitetural de EA L05. Semelhantemente, o interesse arquitetural de EA L07
interpretado possui correspondência com o interesse arquitetural C-80, o qual é
atendido pelos padrões M-18, M-29 e M-30 do EAMPC e todos estes padrões também
foram executados ao atender ao interesse arquitetural L05.
O interesse arquitetural L08 de EA do LABFSW foi atendido pela geração dos
modelos arquiteturais de sistemas, gerados com a participação equipe do LABFSW,
segundo a seguinte lista de ações:
a) atendimento aos interesses arquiteturais C-51, C-52 e C-61, por meio das
tarefas do padrão M-19, as quais geraram como resultados modelos
arquiteturais a partir dos tipos de modelos arquiteturais representados pelos
padrões V-47 e V-52. Foi observado que o LABFSW não possui interfaces
e fluxos de dados entre as aplicações, tornando desnecessária a utilização
dos tipos de modelo V-49 e V-82. O tipo de modelo arquitetural V-51 foi
substituído pelo tipo de modelo arquitetural V-48, por representar os
mesmos elementos arquiteturais;
b) execução do padrão M-21, que apresenta um conjunto de tarefas para que
seja possível identificar as conexões entre as interfaces usadas nestas
conexões. Como já antes identificado pelo uso do padrão M-19, o LABFSW
não possui interfaces e fluxos de dados entre as aplicações e como
consequência, não foi possível usar os tipos de modelos arquiteturais V-63,
V-64, V-79, V-80 e V-81;
Ainda em relação ao interesse arquitetural de EA L08, há correspondência aos
interesses arquiteturais C-62, C-64 e C-65, que são atendidos pelo padrão M-20 do
EAMPC e foram desconsiderados, uma vez que este padrão foi executado para
atender ao interesse arquitetural L05. Semelhantemente, as tarefas indicadas para
atender ao interesse arquitetural C-80 também foram desconsideradas, uma vez que
a execução dos padrões M-18, M-29 e M-30 também foi realizada para atender ao
interesse arquitetural L05.
A finalização da fase de geração da visão arquitetural de sistemas se deu com
a atividade de validação dos modelos gerados em reuniões realizadas com a equipe
do LABFSW, que indicou a necessidade de pequenos ajustes para considerar o uso
de diferentes tipos de compiladores e de um sistema de gestão de documentos.

110

4.4.4 Avaliar resultados
A avaliação de resultados apresenta um resumo sobre os fatos gerados pela
observação da execução da fase de geração da visão arquitetural de sistemas, no
segundo ciclo experimental. Nesta subseção são discutidos os resultados obtidos e
alguns artefatos são apresentados para subsidiar a avaliação.
Entre os resultados gerados, por meio da execução do padrão M-18 do EAMPC
e representado parcialmente na Figura 20, está o modelo arquitetural de apoio de
aplicações a processos de negócios sobre a integração vertical e horizontal, gerado a
partir do tipo de modelo arquitetural V-30 do EAMPC.
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Figura 20 – Vista parcial do modelo arquitetural de apoio de aplicações a processos de
negócios sobre a integração vertical e horizontal

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tu Munich (2015)
Legenda:
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A partir das atividades indicadas do padrão M-30 do EAMPC foi gerado o
modelo arquitetural de fluxo entre objetos de negócio e aplicações, ao usar o tipo de
modelo arquitetural V-48 do EAMPC, representado por uma vista parcial na Figura 21.
Figura 21 – Vista parcial do modelo arquitetural de fluxo entre objetos de negócio e
aplicações

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tu Munich (2015)
Legenda:

Ao comparar-se os modelos gerados pela fase de geração da visão arquitetural
de sistemas aos tipos de modelos arquiteturais sugeridos pelo TOGAF para atender
aos interesses arquiteturais L05, L06, L07 e L08, foram identificadas similaridades de
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escopo para os diagramas de aplicações e localização de usuários, de fluxo de
processo, de decomposição organizacional, de decomposição funcional, de
realização de processos por aplicações, de distribuição de aplicações, de
comunicação entre aplicações e de gestão de aplicações, que resulta em um total de
oito modelos gerados para dezessete tipos de modelos recomentados pelo TOGAF
(THE OPEN GROUP, 2009).
Foram recomendados e gerados nove modelos arquiteturais a partir dos
padrões V-18, V-24, V-25, V-28, V-29, V-30, V-47, V-48 e V-52 do EAMPC, de um
total de dezessete tipos de modelos arquiteturais identificados, revelando a eficiência
interna do método proposto. Cabe ressaltar que o padrão V-51 foi desconsiderado em
razão de sua similaridade com o padrão V-48 e os outros oito padrões não foram
aplicáveis em por causa da ausência de integração de dados entre as aplicações do
LABFSW.
Foram usadas integralmente as tarefas recomendadas pelos padrões M-13,
M-18, M-20, M-29 e M-30. Para o M-19 foi possível aplicar uma parte das tarefas
recomendadas e as tarefas do M-21 não foram executadas em razão da ausência de
integração de dados entre as aplicações do LABFSW.

4.4.5 Especificar aprendizagem
A execução da fase de geração da visão arquitetural de sistemas revelou a
utilidade do método proposto e usabilidade dos produtos gerados pelo uso dos
padrões do EAMPC para apoiar a geração da visão arquitetural de sistemas, conforme
interpretação realizada a partir do TOGAF.
Em alguns casos houve dificuldade na utilização da linguagem de
representação Archimate, pois não há uma forma de relacionar aplicações
diretamente com objetos de negócios. A alternativa encontrada foi identificar serviços
de negócios fornecidos pelas aplicações e em seguida usar o relacionamento entre
serviços de negócios e objetos de negócios. Semelhantemente, algumas
representações do EAMPC implicavam o uso de UML e foram necessárias
adaptações para representação dos objetos de negócios e objetos dados usando o
Archimate.
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Foi também observado que o LABFSW não possui interfaces e fluxos de dados
entre as aplicações, tornando desnecessária a utilização de alguns tipos de modelos
arquiteturais. Por se tratar de uma característica muito específica do ambiente de
estudos, estes mesmos tipos de modelos arquiteturais podem ser usados em
corporações que possuam integrações entre aplicações.
O próprio EAMPC indica redundâncias de tipos de modelos arquiteturais no uso
de padrões do tipo v-Pattern (TU MUNICH, 2015). Estas redundâncias foram
encontradas na sobreposição do tipo de modelo arquitetural V-41 pelo tipo de modelo
arquitetural V-48, uma vez que o primeiro apresenta uma camada sobre a
representação gerada pelo segundo, o qual já havia sido gerado. A sequência de
geração pode eliminar a necessidade da geração algum destes modelos arquiteturais.
A conclusão da segunda fase viabilizou o plano de prosseguimento da
execução da terceira fase, descrita na próxima subseção.

4.5

Fase de intervenção – Geração da visão de tecnologia
A terceira fase de intervenções experimentais apresentada nesta subseção é

relativa ao escopo da fase de geração da visão arquitetural de tecnologia descrita pelo
método proposto na seção 3 da presente dissertação.

4.5.1 Diagnosticar problema
A avaliação realizada, na terceira fase de intervenções experimentais, sobre os
problemas relacionados ao ambiente de estudos, representado pelo LABFSW, é que
a corporação possui modelos que representam a visão arquitetural de negócios e a
visão arquitetural de sistemas, que descrevem parcialmente o estado atual de sua EA.
O problema que esta terceira fase de intervenção resolve, sob a perspectiva de
usabilidade, é sobre como utilizar o método proposto para gerar a visão arquitetural
de tecnologia. Sob a perspectiva de utilidade, é desejado conhecer a capacidade de
atendimento dos produtos gerados pelo método atenderem às expectativas das partes
envolvidas quanto à geração dos respectivos modelos arquiteturais.
Caracterização do contexto
De forma semelhante ao início do segundo ciclo experimental, o LABFSW não
possuía documentos capazes de representar a visão arquitetural de tecnologia. No
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início do terceiro do ciclo experimental o LABFSW não possuía documentos capazes
de representar a visão de sistemas, de tal forma que foram identificados os elementos
a partir de reuniões com profissionais do LABFSW para formar o entendimento dos
sistemas da corporação.

Objetivos da experimentação
Os seguintes objetivos experimentais foram identificados nesta terceira fase de
intervenção experimental:
a) objetivos de conhecimento, sobre o qual é desejado saber se o método
proposto na seção 3 da presente pesquisa apresenta viabilidade prática
para gerar a visão arquitetural de tecnologia. Este objetivo é gerado pela
implementação do método proposto e pela geração de evidências para
responder à questão de pesquisa sobre “como avaliar o método proposto?”,
derivada da abordagem de design-science;
b) objetivos de melhoria gerada para o LABFSW, que não possui uma EAD e
para a qual os artefatos gerados podem contribuir ao apresentar uma visão
arquitetural de tecnologia da corporação, que é componente de uma EAD.
A contribuição esperada com a geração de uma visão arquitetural de
sistemas da corporação é de possibilitar o entendimento da situação atual
de EA para a formação de uma situação futura de EA habilitar as
transformações necessárias.

4.5.2 Planejar ações
Esta subseção apresenta o planejamento da terceira fase de intervenções
experimentais, que visa solucionar o problema identificado, detalhado em termos de
ações. A especificação das ações a serem executadas compreende as atividades
propostas para a fases de geração da visão arquitetural de sistemas definidas pelo
método proposto na seção 3.
As classes de partes envolvidas (stakeholders) na operação das intervenções
nesta terceira fase são formadas pelo próprio pesquisador (P), que atua no papel de
consultor e de profissionais do LABFSW, que compreendem o gerente de
operações (G) e o coordenador técnico (CT). A sequência de fases, atividades e
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respectivo

identificador (ID), recursos

responsáveis por cada

atividade e

dependências entre as atividades (ID Dep) é apresentada na Tabela 34.
Tabela 34 – Definição das atividades e recursos necessários ao terceiro ciclo experimental
ID
Atividade
Recursos
ID Dep
N/A Fase de geração da visão arquitetural de tecnologia
1
Selecionar interesse arquiteturais de tecnologia
P
2
Detalhar ponto de vista arquitetural de tecnologia
P
1
3
Produzir modelos arquiteturais de tecnologia
P, CT
2
4
Validar visão arquitetural de tecnologia
P, G, CT
3
5
Ajustar visão arquitetural de tecnologia
P
4
Fonte: Elaborado pelo autor

4.5.3 Operar intervenções
A operação de intervenções trata da execução do método proposto e da coleta
de dados experimentais. Neste terceiro ciclo de intervenção experimental é executada
a fase de geração da visão arquitetural de tecnologia, como parte da EAD resultante.

Geração da visão arquitetural de tecnologia
A fase de execução da fase de geração da visão arquitetural de tecnologia e
os detalhes operacionais para a seleção de interesses arquiteturais, detalhamento do
ponto de vista arquitetural de tecnologia e a produção dos modelos arquiteturais de
tecnologia são apresentados a seguir.
Na fase de geração da visão arquitetural de tecnologia o subprocesso de
geração da visão arquitetural de EA é iniciado por meio da execução da atividade de
selecionar interesses arquiteturais, que ocorre de forma cíclica para cada um dos
interesses arquiteturais identificados para atender à respectiva visão arquitetural do
LABFSW.
Foram selecionados os interesses arquiteturais de EA L03 e L09 do LABFSW
para atender ao ponto de vista arquitetural de tecnologia. A correlação de interesses
arquiteturais a partir do EAMPC identificou os padrões do tipo m-Pattern do EAMPC
para gerar uma lista de tarefas do ponto de vista arquitetural de tecnologia, como
apresentado na Tabela 35.
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Tabela 35 – Padrões do EAMPC aplicáveis aos interesses arquiteturais de tecnologia
LABFSW
EAMPC
Ponto de Interesse
Interesse
m-Pattern
vista
arquitetural arquitetural ID
Descrição
L03
C-2
M-2
Análise do conjunto de aplicações quanto à
conformidade de padrões de tecnologia
adotados
M-4
Gestão do modelo de conformidade do
conjunto de aplicações
C-19
M-4
Gestão do modelo de conformidade do
conjunto de aplicações
C-46
M-5
Análise sobre o conhecimento técnico
C-50
M-2
Análise do conjunto de aplicações quanto à
conformidade de padrões de tecnologia
adotados
C-100
M-10 Análise do uso de software padrão
L09
C-41
M-34 Análise de impactos em falhas de
infraestrutura
C-98
M-34 Análise de impactos em falhas de
infraestrutura
C-100
M-10 Análise do uso de software padrão
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tu Munich (2015)

A execução da atividade de detalhar o ponto de vista arquitetural de tecnologia
identifica as tarefas definidas pelos padrões do tipo m-Pattern aplicáveis aos
interesses de EA selecionados e fazem referência aos padrões do tipo v-Pattern a
serem utilizados. A Tabela 36 apresenta a adaptação realizada para as tarefas do
m-Pattern e a relação de padrões do tipo v-Pattern utilizados.
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Tabela 36 – Adaptação de cada m-Pattern para o ponto de vista arquitetural de tecnologia
m-Pattern Adaptação de tarefas
v-Pattern utilizado
M-2

Não se aplica

ID
V-5
V-6

V-23
V-66
M-4

M-5

M-10

Desconsiderar o atendimento do
interesse arquitetural corporativo C101, que levam às transformações
arquiteturais e, portanto, desconsiderar
a utilização do tipo de modelo
arquitetural V-39.
Desconsiderar o atendimento do M-5,
uma vez que não é possível usar o
padrão V-8 por meio da linguagem
Archimate.
Não se aplica

V-67

V-41
V-45

M-34

Desconsiderar a geração do tipo de
V-56
modelo arquitetural V-75, uma vez que
ele pode ser substituído pelo V-56.
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tu Munich (2015)

Descrição
Conformidade de aplicações
aos padrões de tecnologia
Conformidade de soluções
arquiteturais usadas por
aplicações
Tecnologias por solução
arquitetural
Detalhes das soluções
arquiteturais
Exceções à conformidade
de soluções arquiteturais

Mapa de software padrão e
exceções
Mapa de apoio a processos
de negócio por software
padrão e exceções
Uso da infraestrutura de TI

Foi realizada a identificação das informações necessárias, por meio da
utilização da referência de classes de informação a partir dos padrões do tipo i-Pattern
relacionados aos padrões do tipo v-Pattern, apresentados na Tabela 37.
Tabela 37 – Relação de i-Patterns necessários ao ponto de vista arquitetural de tecnologia
V-Pattern
I-Pattern
ID
ID
Descrição
V-5, V-6
I-6
Uso de soluções arquiteturais
V-23
I-23 Uso de tecnologia
V-66
I-66 Uso de tecnologia e conectores
V-41, V-45 I-41 Uso de software padrão versus específico
V-56
I-56 Uso de serviços de infraestrutura
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tu Munich (2015)

A atividade de produzir modelos arquiteturais de tecnologia iniciou a partir
seleção do interesse arquitetural de EA L03 do LABFSW. Os modelos arquiteturais de
tecnologia foram gerados com a participação equipe do LABFSW, segundo a seguinte
lista de ações:
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a) seleção do interesse arquitetural C-2, cujo atendimento é coberto pela
sequência de tarefas descritas pelo padrão M-2, para o qual foram gerados
os modelos arquiteturais a partir dos padrões V-5, V-6 e V-66. O padrão
V-23 foi incorporado ao padrão V-66;
b) uso do conjunto de tarefas do padrão M-10 para gerar o modelo arquitetural
correspondente ao V-41 e V-45.
O interesse arquitetural de EA L09 do LABFSW possui correspondência com
os interesses arquiteturais C-41, C-98 e C-100 do EAMPC e há uma interseção com
o interesse arquitetural de EA L03 do LABFSW anteriormente avaliado para o
atendimento do interesse arquitetural C-100 do EAMPC. Desta forma, afim de evitar
redundâncias, as tarefas do padrão M-10 não foram executadas, dado que estas
tarefas já foram executadas anteriormente para atender ao interesse arquitetural de
EA L03 do LABFSW. Como consequência, foram executadas as tarefas do padrão
M-34, foi gerado como resultado o modelo arquitetural a partir do tipo de modelo
arquitetural representado pelo padrão V-56.
O interesse arquitetural de EA L10 do LABFSW não possui correspondência,
indicada pelo método proposto. Especificamente para este caso, não há como aplicar
padrões do EAMPC e não foram criados modelos arquiteturais para responder a este
interesse arquitetural, uma vez que o objetivo do estudo experimental é relacionado à
cobertura dos padrões do EAMPC.
A finalização da fase de geração da visão arquitetural de tecnologia se deu com
a atividade de validação dos modelos gerados em reuniões realizadas com a equipe
do LABFSW.

4.5.4 Avaliar resultados
A avaliação de resultados apresenta um resumo sobre os fatos gerados pela
observação da execução da fase de geração da visão arquitetural de tecnologia, no
terceiro ciclo experimental. Nesta subseção são discutidos os resultados obtidos e
alguns artefatos são apresentados para subsidiar a avaliação.
A execução do padrão M-34 permitiu uma avaliação de impactos gerados no
conjunto de aplicações por eventuais falhas nos elementos constituintes da
infraestrutura tecnológica de TI. Foi gerado o modelo arquitetural de uso da
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infraestrutura a partir do tipo de modelo arquitetural V-56, que apresenta a forma como
os elementos de infraestrutura de TI apoiam as aplicações, representado por uma
vista parcial na Figura 22.
Figura 22 – Vista parcial do modelo arquitetural de uso da infraestrutura de TI

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tu Munich (2015)
Legenda:
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Ao comparar-se os modelos gerados pela fase de geração da visão arquitetural
de tecnologia aos tipos de modelos arquiteturais sugeridos pelo TOGAF para atender
aos interesses arquiteturais L03 e L09, foram identificadas similaridades com os
diagramas de decomposição tecnológica, de gestão de aplicações, de localizações
por ambientes tecnológicos e de processamento recomentados pelo TOGAF.
Foram recomendados e gerados sete modelos arquiteturais a partir dos
padrões V-5, V-6, V-41, V-45, V-56, V-66 e V-67, de um total de oito tipos de modelos
arquiteturais esperados, revelando a eficiência interna do método proposto. Cabe
ressaltar que o padrão V-67 foi desconsiderado em razão da possibilidade de
representar as mesmas informações do modelo gerado a partir do padrão V-66.
Foram usadas integralmente as tarefas recomendadas pelos padrões M-2, M-4,
M-10 e M-34, resultando em um total de quatro m-Patterns executados e esperados.

4.5.5 Especificar aprendizagem
A execução da fase de geração da visão arquitetural de tecnologia revelou a
utilidade do método proposto e usabilidade dos produtos gerados pelo uso dos
padrões do EAMPC para apoiar a geração da visão arquitetural de tecnologia,
conforme interpretação realizada a partir do TOGAF.
De acordo com o padrão M-2, um dos problemas fundamentais a serem
abordados no contexto de tecnologia é a crescente complexidade do conjunto de
aplicações induzida pelo aumento descontrolado tecnologias utilizadas. Foi usado o
modelo arquitetural V-24 como base para a geração do modelo gerado a partir do tipo
de modelo arquitetural V-5, assim como o modelo gerado pelo tipo de modelo
arquitetural V-5 foi a base para o desenvolvimento do tipo de modelo arquitetural V-6
e V-66 e ambos apresentam a conformidade de soluções de aplicações aos padrões
de TI adotados pelo LABFSW. A representação do V-6 com a linguagem Archimate
foi adaptada por meio do uso de componentes agrupadores groups, para indicar as
soluções de arquitetura de solução usadas. A representação do V-66 foi adaptada por
meio do uso dos elementos da camada de tecnologia da linguagem Archimate. Em
função da forma de representação aplicada para os tipos de modelos arquiteturais V-6
e V-66, o uso do tipo de modelo arquitetural V-23 foi suprimido e a tabela de
representação proposta está contida nos agrupadores apresentados no tipo de
modelo arquitetural V-66.
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A execução das tarefas do padrão M-4 utilizou como entrada o modelo gerado
pelo tipo de modelo arquitetural V-5 e foi identificada a razão da violação dos padrões
para uma das aplicações utilizadas, que não estavam em conformidade. Como
resultado foi gerado um modelo a partir do tipo de modelo arquitetural V-67, o qual faz
uma adaptação por meio da utilização de groups da linguagem Archimate.
Quando da execução das atividades do M-10 foram analisados os usos de cada
aplicação em relação ao padrão e a adaptação feita para gerar os modelos
arquiteturais V-41 e V-45 foi realizada por meio de cores distintas para representar as
aplicações consideradas individuais.

4.6

Fase de finalização
A experimentação realizada identificou que é possível gerar uma EAD

orientada pelo uso dos padrões de gestão de arquitetura corporativa apresentados
pelo EAMPC, a partir de pontos de vista arquiteturais interpretados a partir do TOGAF,
para representar a situação atual de EA. Os modelos arquiteturais produzidos
apresentam servem ao propósito de representar os elementos arquiteturais existentes
e fornecem apoio para a realização de projetos de criação e evolução de EA, tal como
recomenda o TOGAF, confirmando a relevância dos resultados obtidos.
Algumas limitações quanto à aplicação dos padrões foram identificadas por
conta das características do ambiente de estudos, que não permitiram a geração de
modelos arquiteturais responsáveis por representar a integração entre suas
aplicações. Também houve limitações quanto ao uso da linguagem de representação
Archimate, uma vez que os padrões do EAMPC apresentam heterogeneidade quanto
à linguagem de representação dos modelos arquiteturais resultantes. Entretanto, a
vantagem do uso do Archimate como uma linguagem única de representação de EA
para os modelos arquiteturais resultantes gerou coerência para os modelos e
elementos arquiteturais produzidos.
A partir do resultado da experimentação realizada conclui-se que este primeiro
uso do método proposto apresentou viabilidade prática para produzir modelos
arquiteturais de EA, os quais podem formar componentes de uma EAD para as visões
arquiteturais de negócios, sistemas e tecnologia.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta seção apresenta as conclusões obtidas após realização da presente

pesquisa e sugere a realização de pesquisas complementares.

5.1

Conclusões
A presente pesquisa alcançou o objetivo inicialmente definido ao propor um

método capaz de descrever uma EA, realizada com o uso de padrões de gestão de
EA do EAMPC e de diretrizes do TOGAF, ambos contidos na formulação do método
que a presente pesquisa encerra. A formulação do referencial conceitual, a definição
de um processo, a utilização de uma linguagem de representação e a recomendação
de diretrizes formam os elementos constituintes do método proposto.
A realização da presente pesquisa e os conceitos apropriados da norma
ISO/IEC 42010:2011 indicam que, uma única arquitetura pode ter uma ou muitas
representações. Consequentemente, no contexto de EA, conclui-se que muitas
descrições arquiteturais podem ser geradas para representar uma única EA. O uso da
norma ISO/IEC 42010:2011 forneceu o referencial teórico para padronizar e apoiar a
geração dos componentes de uma descrição arquitetural, que incluem interesses,
pontos de vista, tipos de modelos, visões e modelos arquiteturais.
A definição do processo do método foi adaptada ao contexto de EA, a partir de
um processo específico para a definição de arquitetura de software. A utilização do
processo nas fases definidas pelo método apresentou viabilidade ao criar uma
sequência de geração das visões arquiteturais de negócios, sistemas e tecnologia.
Foi ainda utilizada a partir do TOGAF a serialização de fases de geração de
arquiteturas de negócio, de sistemas e de tecnologia.
A partir do TOGAF foram interpretados pontos de vista arquiteturais e utilizados
exemplos de partes envolvidas e interesses arquiteturais de EA. O uso dos padrões
do EAMPC forneceu insumos para detalhar os pontos de vista arquiteturais utilizados,
por meio de atividades de modelagem, informações e tipos de modelos arquiteturais,
úteis para gerar modelos arquiteturais resultantes e compor as visões arquiteturais
componentes de uma EAD. O método proposto apresenta como resultado uma forma
de complementar a geração de uma EAD, compreendida pelo TOGAF como um dos
resultados obtidos pela execução das fases de geração das arquiteturas de negócio,
de sistemas e de tecnologia.
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Uma validação da proposta foi realizada por meio de sua aplicação em uma
corporação e as evidências da experimentação indicam a viabilidade prática do
método proposto. Os resultados alcançados pela experimentação representam uma
forma de representar o estado atual de uma EAD.

5.2

Propostas para trabalhos futuros
Novas avaliações de usabilidade e utilidade do método proposto pela presente

dissertação podem ser confirmadas por futuras instanciações, em outros tipos de
indústria ou para representar diferentes estados de EA, o que implicará a identificação
de diferentes interesses arquiteturais e, por consequência, a aplicação de diferentes
padrões do EAMPC. Novas pesquisas podem empregar o método em distintos
contextos e contribuir com a identificação de ajustes capazes de ampliar sua aplicação
prática.
O método proposto pela presente dissertação usou o TOGAF como arcabouço
de EA para fornecer uma sequência de fases, exemplos de partes envolvidas e
interesses arquiteturais, além da interpretação de pontos de vista arquiteturais.
Futuras utilizações e adaptações do método proposto com diferentes arcabouços de
EA podem ser realizados, como por exemplo o arcabouço de Zachman, para
aumentar as possibilidades de uso do método em corporações que já adotam outros
arcabouços de EA.
A gestão de EA requer o uso de uma ou mais ferramentas de apoio. O método
proposto pela presente pesquisa não recomentou o uso de uma ferramenta específica
para apoiar a criação dos modelos arquiteturais. Usos específicos do método proposto
em conjunto com ferramentas ou a própria criação de ferramentas de gestão de EA
que suportem o uso de padrões de gestão de EA podem ser explorados em pesquisas
futuras, para automatizar a geração de modelos arquiteturais.
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ANEXO A – LISTA DE INTERESSES ARQUITETURAIS DO EAMPC
A Tabela 38 apresenta uma lista de todos os interesses arquiteturais (concerns)
identificados pelo EAMPC, relacionados ao estado atual de EA.
Tabela 38 – Interesses arquiteturais do EAMPC relativos ao estado atual de EA
ID
Descrição
C-2
Onde são usados projetos ou padrões arquiteturais e onde há violações desses
padrões?
C-19
As aplicações utilizam padrões arquiteturais? Se não, há razões documentadas
para as violações?
C-33
Que aplicações são usadas por quais unidades de negócios?
C-41
Que software de infraestrutura é usado pelas aplicações?
C-44
Como despesas operacionais e custos de manutenção podem ser reduzidos,
pela identificação de aplicações que fornecem a mesma funcionalidade
(redundância)?
C-46
Há conhecimentos sobre as tecnologias utilizadas?
C-50
Como são compostos os projetos ou padrões arquiteturais
C-51
Quais informações de negócios são usadas ou intercambiadas por quais
aplicativos ou serviços?
C-52
Quais são as dependências entre as informações de negócios utilizadas?
C-54
Os processos de negócio consideram adequadamente o ambiente da
corporação, tais como eventos de entrada e solicitações dos clientes?
C-56
Quais processos de negócios contém competências essenciais da organização?
C-61
Quais informações de negócios são intercambiadas por quais interfaces?
C-62
Quais são os domínios do conjunto de aplicações?
C-64
Como encontrar serviços no processo de desenvolvimento do conjunto de
aplicações?
C-65
Quais serviços são oferecidos por quais aplicações?
C-66
Quais processos de negócios são suportados por quais serviços?
C-67
Que interfaces são oferecidas / utilizadas por quais aplicações?
C-68
Quais são os tipos de interfaces específicas (on-line, off-line, lote, etc.)? Como a
interface é implementada? Quais são as suas capacidades?
C-70
Quais aplicações são afetadas pela desativação da uma interface?
C-78
Até que ponto os processos de negócio são apoiados por aplicações? Quais
processos de negócios são executados manualmente? O apoio automatizado de
aplicações pode ser estendido?
C-80

Até que ponto TI apoia os processos de negócio com flexibilidade? Onde a
flexibilidade está em risco?
C-86
Que aplicações são hospedadas por quais unidades organizacionais?
C-87
Que processos de negócios são suportados por quais aplicações?
C-98
Qual é o impacto da desativação de um elemento da infraestrutura? Quais outros
elementos do conjunto de aplicações seriam afetados?
C-99
Que interfaces oferecidas são afetadas pela remoção de um aplicativo?
C-100 Até que ponto softwares específicos ou padronizados são usados pelo conjunto
de aplicações?
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tu Munich (2015)

Consecutivamente, a Tabela 39 apresenta uma lista de todos os interesses
arquiteturais (concerns), também a partir do EAMPC, os quais são relacionados ao
estado alvo de EA.
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Tabela 39 – Interesses arquiteturais do EAMPC relativos ao estado alvo de EA
ID
Descrição
C-4
Que tecnologias usadas pelo conjunto de aplicações, tais como linguagens de
programação, middleware, sistemas operacionais, sistemas de gerenciamento
de banco de dados, devem ser substituídas e quais devem ser mantidas?
C-29
No início de um período de planejamento, o orçamento de TI disponível deve ser
atribuído a propostas de projetos. As propostas de projetos que serão aprovadas
têm que ser selecionadas, rejeitadas ou atrasadas.
C-34
Como é a visão de longo prazo para o planejamento do conjunto de aplicações?
C-35
Como é o conjunto de aplicações em uma data específica?
C-71
Como é apresentado o ciclo de vida de um serviço?
C-89
Quais as aplicações serão afetadas por projetos em um futuro próximo?
C-91
Atividades que modificam o conjunto de aplicações devem ser alinhadas com
necessidades especificados por estratégias definidas. Assim, aspectos
financeiros e necessidades do ambiente da organização devem ser
considerados, como por exemplo, disposições legislativas, regulações e etc.
C-92
Aumentar a probabilidade de sucesso de projetos desafiadores, pela seleção dos
mesmos para projetos especiais de monitoramento / consultoria fornecidas pela
área de gestão de arquitetura corporativa. Identificar os projetos, que podem ser
beneficiados por tal monitoramento.
C-101 Quais atividades ou projetos têm de ser iniciados a fim de melhorar a
conformidade com padrões arquiteturais? Que modificações nas aplicações
atualmente utilizadas são necessárias para alcançar a conformidade?
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tu Munich (2015)

Em seguida, a Tabela 40 apresenta uma lista de todos os interesses
arquiteturais (concerns) do EAMPC, relacionados a estados intermediários de EA.
Tabela 40 – Interesses arquiteturais do EAMPC relativos a estados intermediários de EA
ID
Descrição
C-5
Que atividades ou projetos devem ser iniciados para aumentar a conformidade
de aplicações com os padrões tecnológicos definidos? O que deve ser realizado,
a fim de modificar as aplicações atuais, para aumentar a conformidade com os
padrões tecnológicos e, como consequência, reduzir a heterogeneidade de
tecnologias?
C-8
O objetivo de reduzir o uso de software individuais pode ser alcançado por meio
da respectiva substituição por software padronizados. O interesse arquitetural é
orientado a delinear propostas de projetos para a substituição de software
individuais, que podem ser avaliados quanto sua viabilidade e benefício.
C-9
As possibilidades de reorganizar o conjunto de aplicações devem ser delineadas,
quanto ao uso de tecnologias utilizadas. Desse modo, os possíveis objetivos são:
reduzir custos de licenciamento e custos de manutenção, tendo em conta os
períodos de suporte dos produtos de tecnologia usados.
C-36
Que dependências existem entre aplicações e estas dependências são afetadas
por projetos existentes ou planejados? Que projetos alteram uma mesma
aplicação? Há alterações em uma aplicação a serem analisadas antes de
alterações a serem realizadas por outro projeto?
C-55
Quais processos de negócios, se houver, são candidatos a serem terceirizados?
C-88
Como o conjunto de aplicações evolui ao longo do tempo, a fim de apoiar as
estratégias definidas? Quais são as diferenças em relação ao conjunto atual?
C-90
Em que fase do seu ciclo de vida uma aplicação está, para um dado tempo?
C-95
Como pode ser fornecido um suporte de TI mais contínuo, relativo aos processos
de negócio?
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tu Munich (2015)
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(TU MUNICH, 2015).

