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RESUMO

Implantar um software no ambiente de produção no cenário tradicional,
tem trazido conflitos constantes entre as áreas de desenvolvimento e
infraestrutura, pois não há atividades e nem processos integrados. O advento
conceitual do DevOps, desenvolvimento (Dev) e operação da infraestrutura
(Ops), constitui em realizar práticas como atividades de integração, colaboração
e comunicação entre essas áreas. O conceito relacionado à integração
apresentada por DevOps à luz da implantação de software, é objetivo deste
trabalho, ao formar uma arquitetura de processos com o uso do método de
elaboração baseado no objeto processo. Apresenta-se um conjunto de
processos envolvendo o modelo de qualidade CMMI nível 2 e o arcabouço do
ITIL para DevOps. A proposta é sugerir esta arquitetura de processos nos
processos existentes da fábrica de software da Escola Politécnica do Estado de
São Paulo. Como conclusão, um conjunto de processos foi representado para a
obtenção da integração entre as áreas de desenvolvimento e infraestrutura para
um projeto de software visando um ambiente integrado para DevOps.
Palavras-chave: arquitetura de processos; CMMI; DevOps; ITIL.

ABSTRACT
Elaborating a Process Architecture using CMMI and ITIL for DevOps
Deploying software in the production environment in a traditional scenario
has been constant conflicts between development and infrastructure area, where
there are no activities or processes integrated. The conceptual advent of DevOps,
development (Dev) and operation of infrastructure (Ops), constitutes in carrying
out practices as activities of integration, collaboration and communication
between these areas. The concept related to the integration presented by
DevOps considering the software implementation, is the objective of this work,
when forming a process architecture with the use of the method of elaboration
based on the object process. A set of processes was presented using the CMMI
level 2 quality model and the ITIL framework for DevOps. A process architecture
in the existing software factory of Escola Politecnica do Estado de São Paulo was
obtained to represent an integration between the development and infrastructure
areas for a software project for DevOps.
Keywords: process architecture; CMMI; DevOps; ITIL.
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1

INTRODUÇÃO
Esta seção apresenta as principais características da pesquisa

desenvolvida, incluindo a contextualização, objetivo, justificativa, abrangência,
método de pesquisa e organização do trabalho.

1.1

Contextualização
Nesta subseção, são apresentados os temas referentes à DevOps,

arquitetura de processo, objeto processo, CMMI e ITIL para descrever o
contexto e o problema desta pesquisa.
Recentemente, os pesquisadores no campo do conhecimento da
engenharia de software, têm se preocupado com os termos e os conceitos
definidos na base acadêmica sobre DevOps, que significa integrar as áreas de
desenvolvimento de software e infraestrutura computacional para implantar e
suportar o software conjuntamente no ambiente de produção. Esta integração é
composta por conhecimentos especializados de cada área, processos e
ferramentas. A sigla Dev, representa o desenvolvimento de software e a Ops, a
operação da infraestrutura computacional que suporta o software.
O DevOps não está vinculado à nenhuma norma, como a ISO
(International Standard Organization). Por vezes, ainda há dúvidas e críticas
quanto aos benefícios do uso, do problema a ser resolvido e quais as melhorias
nos processos para o desenvolvimento e implantação de software que o DevOps
apresenta (JABBARI et al., 2016).
De acordo com o Gartner (2015), DevOps enfatiza a cultura e as pessoas
das áreas de desenvolvimento e infraestrutura computacional para atuarem em
conjunto de modo integrado e colaborativo com o objetivo de entregar o software
para o negócio com maior sinergia e agilidade.
Outra possibilidade é fazer o uso do DevOps por meio de ferramentas de
mercado como Docker, Chef e Puppet, visando automatizar as atividades
relacionadas ao desenvolvimento e da infraestrutura computacional para obter
maior agilidade na implantação, entrega contínua e suporte ao software no
ambiente produtivo (GARTNER, 2015; MOORE et al., 2016).
Fitzgerald e Stol (2015), afirmam que no cenário tradicional de
desenvolvimento de software em um ambiente organizacional, a área de
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software espera que haja, primeiro, a sinergia entre os processos de software e
segundo, que a implantação assegure a qualidade definida durante as fases de
desenvolvimento com a área de infraestrutura computacional.
A forma de trabalho distinta e segmentada entre as áreas de
desenvolvimento e infraestrutura neste cenário, ocasiona conflitos por falta de
entendimento do projeto de software e dos requisitos necessários para implantar
e operar o software no ambiente de produção. A principal barreira do DevOps é
cultural envolvendo também, processos, ferramentas e pessoas para adotar
novas práticas conceituais trazidas por DevOps (FITZGERALD; STOL, 2015).
Propõe-se um ambiente integrado com DevOps, compartilhando
responsabilidades, processos e atividades ao invés de envolverem-se apenas
na fase final quando o software é liberado para ser implantado definitivamente
no ambiente de produção (FITZGERALD; STOL, 2015; SHARKER et al., 2015).
De acordo com Rong, Zhang e Shao, (2016), a qualidade de software
significa o aperfeiçoamento dos processos de desenvolvimento e manutenção
ao utilizar o Capability Maturity Model Integration (CMMI) como um método
estruturado. O DevOps herdou as características referente ao movimento ágil,
mas ainda não está claro em qual grau de maturidade do CMMI os processos
são adequados para o contexto do DevOps, neste caso, entende-se que os
níveis que propiciam controle mesmo que manual, é um ponto de partida.
Por outro lado, o arcabouço (framework) do Information Technology
Infrastructure Library (ITIL) é reconhecido em ambientes privados e públicos
mundialmente e tem sido utilizado como uma melhor prática para implantar um
modelo de gerenciamento dos serviços de TI. As fases e os processos presentes
neste modelo guiam a implementação de serviços de TI na infraestrutura, sendo
estes planejados, projetados, implantados, operados e continuamente
melhorados enquanto estiverem em uso na organização (MOURAD; JOHARI,
2014).
Um conjunto de processos é representado por uma arquitetura de
processos que são abstratos, integrados e agrupados para possibilitar
atividades cooperativas entre equipes distintas, porém com objetivos comuns.
O elemento essencial desta arquitetura é o objeto processo que fornece meios
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de como integrar processos e trata-los como objeto (BORSOI, 2008; BORSOI;
BECERRA, 2008, DIAS et al., 2012; PESANTES et al., 2012).
O problema desta pesquisa origina-se no contexto em que DevOps
influencia um ambiente integrado, colaborativo, cooperativo e ágil entre equipes
de desenvolvimento de software e infraestrutura computacional. A arquitetura
de processos, baseada no objeto processo, é elaborada para formar um
ambiente DevOps com processos. Estes processos são extraídos do modelo de
qualidade CMMI e do arcabouço do ITIL, torna-os referência para formar um
conjunto de processos integrados neste ambiente de DevOps desta dissertação.
1.2

Objetivo
O objetivo desta dissertação é formar uma arquitetura de processos com

o uso do método de elaboração de arquitetura de processos, baseada no objeto
processo, com o modelo de qualidade CMMI e o arcabouço do ITIL versão 3
para DevOps. O uso do método de elaboração da arquitetura de processos
nesta dissertação, tem como referência o trabalho proposto por Borsoi (2008) e
Dias et al., (2012).
Para a arquitetura de processos nesta dissertação, as áreas de processos
do modelo de qualidade CMMI no nível de maturidade 2 são utilizadas incluindo
também, os processos da fase de transição de serviço do arcabouço do ITIL
para a implantação do software no ambiente de produção com base no DevOps.
Objetiva-se também, apresentar a modelagem destes processos
integrados com base na notação do BPMN (Business Process Management
Notation) e propor estes processos no laboratório de tecnologia de software da
Escola Politécnica da Universidade do Estado de São Paulo.

1.3

Justificativa
Esta subseção apresenta as razões que justificam a pesquisa desta

dissertação, fundamentadas a partir dos artigos referente à DevOps, arquitetura
de processos e objeto processo.
O ambiente com características de integração para atividades
cooperativas que o DevOps apresenta, possui vertentes para que estas equipes
trabalhem em prol da organização ao necessitar, não apenas desenvolver, mas
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implantar o software com sucesso. Unir esforços com equipes de natureza
multidisciplinares pode viabilizar a quebra de paradigma de como as coisas são
realizadas no presente e busca-se no contexto de DevOps, alavancar maior
produtividade, rapidez e qualidade tanto na produção do software quanto na
implantação em um ambiente extremamente em operação e dinâmico, que é a
infraestrutura computacional.
Babar, Lapouchnian e Yu, (2015), apresentam uma modelagem de
processos para DevOps utilizando método ágil baseado nos processos de
negócio da arquitetura corporativa para definir os requisitos de DevOps. A
relação encontrada entre o trabalho desses autores com esta dissertação, visa
identificar os requisitos de negócio para DevOps.
Esses requisitos são, agilidade, frequência, eficiência e menor tempo de
entrega referente à implantação do software com atividades conjuntas por meio
de processos de desenvolvimento de software e infraestrutura computacional,
quando há integração de processos utilizados por essas áreas (KARKOSKOVA;
FEUERLICHT, 2015; RONG; ZHANG; SHAO, 2016).
O objetivo no trabalho de Babar, Lapouchnian e Yu, (2015), com
abordagem para DevOps, possui quatro características que são, agilidade para
a

requisição

de

mudança,

frequência

na

implantação

de

software,

personalização de processos e eficiência na colaboração entre as áreas de
desenvolvimento e infraestrutura durante as fases do projeto de software.
Porém, os autores identificam apenas os principais perfis no ambiente de
desenvolvimento e não da infraestrutura computacional, sendo apresentados
nesta dissertação.
Para entregar o software no ambiente de produção com atividades de
desenvolvimento de software e operação da infraestrutura computacional, Soni
(2016) apresenta um arcabouço de processos de desenvolvimento de software
baseado em DevOps.
A técnica utilizada por Soni (2016) para este arcabouço de processos,
visa a entrega contínua automatizada por um conjunto de ferramentas que
possibilita implantar o software integradas na infraestrutura computacional. Esta
infraestrutura é um ambiente de produção composta pelo modelo de
computação em nuvem. A computação em nuvem utilizada é baseada no
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modelo de serviço público de infraestrutura como serviço que compõe instâncias
virtuais com processamento, memória e armazenamento, rede, sistemas
operacionais e banco de dados para suportar um software corporativo.
Este arcabouço de processos elaborada por Soni, (2016), define uma fila
de entrega do software por fases, onde apresenta-se três fases, a fase
integração contínua para compilação e análise do código fonte, fase de teste
contínuo com base em um caso de uso e a fase de entrega e implantação
contínua do software nesta infraestrutura de produção para instalar e configurar
recursos computacionais para o software.
A área de desenvolvimento de software utiliza métodos ágeis, modelo de
qualidade, ferramentas, processos de desenvolvimento e entrega das
funcionalidades desejadas pelos clientes em menores ciclos. São funções
específicas para a entrega do software em produção. Ao unir estas funções
operacionais tanto de desenvolvimento quanto de operação da infraestrutura,
permite-se endereçar as intenções de adotar DevOps. (KARKOSKOVA;
FEUERLICHT, 2015; RONG; ZHANG; SHAO, 2016).
Porém, quando se trata de implantação de software no ambiente de
produção, a área de infraestrutura computacional não possui a mesma agilidade
que a área de desenvolvimento de software apresenta quanto às liberações por
ciclos de entrega das funcionalidades do software, por isso, o advento do
DevOps, visa a integração das áreas citas acima, seja por processos,
ferramentas e pessoas ou as três juntas, como uma forma de atingir os requisitos
de negócios relacionados à agilidade e eficiência de prazos de entrega final do
software na operação cada vez menores.
A arquitetura de processos, como um conjunto de processos e visões
representadas por um modelo, leva em consideração, o relacionamento entre
os processos, que são necessários para que o trabalho cooperativo aconteça
entre as áreas. A estrutura destes processos na arquitetura de processos, é
representada por objeto processo (BORSOI; BECERRA, 2008; DIAS et al.,
2012; PESANTES et al., 2012).
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1.4

Abrangência
A abrangência desta pesquisa implica formar uma arquitetura de

processos para DevOps que visa a integração para a implantação de software.
O escopo desta pesquisa, advém dos conceitos do DevOps por
considerar as áreas de desenvolvimento de software e de infraestrutura
computacional para implantar o software com processos integrados.
Para este escopo, define-se a integração orientada à processos utilizados
na área de desenvolvimento com o modelo de qualidade, o CMMI nível 2 por
terem execução gerenciada e manual sobre garantir a qualidade do software e
os processos da fase de transição de serviço do ITIL específicos para
implantação.
Para formar esta arquitetura de processos, utiliza-se o método de
elaboração baseada no objeto processo incluindo as fases de arquitetura
conceitual e arquitetura de referência, sem instanciação definida na arquitetura
operacional deste método. Além disso, a modelagem dos processos é baseada
na linguagem BPMN para apresentar a integração dos processos CMMI e ITIL
para DevOps.
A aplicação desta pesquisa, está definida com o uso da metodologia de
design science por meio do modelo básico de design-knowledge onde, as
questões de conhecimento e práticas são identificadas para elaborar o artefato
nesta dissertação para que, posteriormente, a utilização possa servir à um
contexto real.

1.5

Contribuições
Esta subseção apresenta as contribuições pretendidas desta dissertação,

fundamentadas a partir dos artigos, sendo a principal ao propor como formar a
arquitetura de processos CMMI e ITIL atividades de DevOps, atendendo as
seguintes características:
a) Como envolver as áreas de desenvolvimento e infraestrutura no
âmbito do DevOps para a implantação de software por meio de uma
arquitetura de processos;
b) Apresentar os processos já conhecidos e utilizados por estas áreas
sem que haja necessidade criar novos;
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c) Seja compatível com as áreas de desenvolvimento de software e
infraestrutura existentes nas organizações;
d) Que a formação desta arquitetura de processos, torna-se um ponto de
partida que visa o trabalho cooperativo para as atividades de DevOps
para um projeto de software com implantação na infraestrutura do
ambiente de produção definida.
A segunda contribuição é fornecer informações sobre a formação da
arquitetura de processos para DevOps ao utilizar o método de elaboração por
meio de fases que direcionam para outros cenários, ao apresentar os processos
CMMI e ITIL.
A terceira e última contribuição é a inserção de processos ITIL, utilizando
um ambiente de laboratório de fábrica de software, para sugerir uma mudança,
permitindo que a entrega do software compreenda também, estes processos
acrescentados.

1.6

Método de pesquisa
As atividades do método de design-science apresentadas a seguir,

servem para o melhor entendimento sobre a definição do escopo, contexto e
problemática deste trabalho.
O uso do design science, possibilita avaliar questões de conhecimento de
questões práticas para investigar o problema e para determinar o objetivo da
pesquisa. Busca-se elencar perguntas-chave com o objetivo de realizar esta
pesquisa. As perguntas-chaves estão relacionadas com os capítulos desta
dissertação, bem como, as referências encontradas sobre cada tema.
a) questão 1 (Q1): “Implantação de software é um problema comum em
qualquer organização?”. A partir desta questão, constrói-se a
fundamentação teórica do DevOps na subseção 2.1, para identificar
os conceitos que tem como objetivo, apresentar as práticas para
integrar as equipes de desenvolvimento e infraestrutura para
implantar o software onde os artigos científicos abordam para resolver
o problema este problema de implantação colaborativa (CLEVELAND;
ELLIS, 2014; FITZGERALD; STOL, 2015; NITTO et al., 2016).
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b) questão 2 (Q2): “Como

integrar

as

áreas

de

software

e

infraestrutura?”. Busca-se apresentar as propostas das pesquisas
realizadas na subseção 2.2 sobre a arquitetura de processos baseada
no objeto processo e no método de elaboração desta arquitetura para
integrar ambientes, nestas referências, integra-se fábricas de
software, porém, usa-se estes conceitos para DevOps (BORSOI,
2008; DIAS et al., 2012; PESANTES et al., 2012).
c) questão 3 (Q3): “Em que momento a equipe de infraestrutura contribui
nas fases de produção do software?”. Com esta questão apresentada
na subseção 2.5, objetiva-se definir o uso da fase de transição de
serviço do arcabouço do ITIL versão 3 para integração com o modelo
de qualidade CMMI, apresentado na subseção 2.4, utilizado pelo
desenvolvimento de software para a implantação do software no
ambiente de produção (MOURAD; JOHARI, 2014; SHARKER et al.,
2015).
d) questão 4 (Q4): “Como integrar os processos ITIL em um ambiente de
desenvolvimento para suportar implantação de software?”. Com esta
questão, determina-se formar a arquitetura de processos com o uso
dos processos CMMI e ITIL para DevOps que visa a integração das
equipes de desenvolvimento e infraestrutura. A utilização, abordado
na seção 3, do método de elaboração da arquitetura de processos
baseada

no

objeto

processo

(BORSOI;

BECERRA,

2008;

CLEVELAND; ELLIS, 2014; DIAS et al., 2012; PESANTES et al.,
2012; NITTO et al., 2016).
e) questão 5 (Q5): “Como evidenciar o uso da arquitetura de processo
proposta?”. Com a questão, pretende-se aplicar a arquitetura de
processos elaborada na seção 3, ao inseri-la nos processos
existentes do laboratório de software da Escola Politécnica da
Universidade do Estado de São Paulo como sugestão de mudança.
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A figura 1, apresenta a estrutura das questões da pesquisa e dividem-se
em dois tipos:
a) questões de conhecimento. Estas questões ajudam a explorar o
contexto da problemática a ser investigada com base nas
pesquisas realizadas em artigos científicos contidas nesta
dissertação;
b) questões de natureza prática. Propõem especificar quais os
elementos envolvidos que sustentam a resolução do problema
pretendida nesta dissertação.
Figura 1 – Estrutura de questões que direcionam a pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor

1.7

Organização do trabalho
Esta dissertação está estruturada em 6 seções, além da primeira seção

que descreve a introdução dos assuntos que compõem o tema central.
A seção 2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA – são apresentados os
principais conceitos relacionados com a definição de DevOps, modelo de
qualidade CMMI e os processos presentes em cada nível de maturidade, método
de elaboração da arquitetura de processo e objeto processo e o arcabouço do
ITIL versão 3 compondo as fases e os processos existentes. Esses conceitos

24

formam, com base nos artigos científicos pesquisados, o produto desta
dissertação na seção 3.
Na seção 3 – FORMAÇÃO DA ARQUITETURA DE PROCESSOS CMMI
E ITIL PARA DEVOPS – usa-se o método de definição da arquitetura de
processos para um ambiente DevOps onde, propõe-se a integração dos
processos CMMI e ITIL. O método utilizado e baseado no objeto processo para
a implantação de software, apresenta as seguintes fases, arquitetura conceitual,
arquitetura de referência e arquitetura operacional, porém essa última não será
utilizada neste trabalho.
Na seção 4 – ARQUITETURA DE PROCESSOS NO LABORATÓRIO DA
FÁBRICA DE SOFTWARE – Por meio da arquitetura de processos nesta
dissertação, busca-se sugerir o uso dos processos ITIL no ambiente de
laboratório da fábrica de software da Escola Politécnica da Universidade do
Estado de São Paulo. Por outro lado, entende-se que os processos CMMI estão
presentes neste ambiente. O objetivo, ao propor a sugestão, é apresentar como
os processos ITIL da arquitetura de processos podem ser inseridos,
apresentando-os com base nos processos atuais.
Na seção 5 – CONCLUSÃO – Apresenta-se as conclusões com base nas
seções 2 e 3 desta dissertação, análise qualitativa com a inserção arquitetura de
processo, a partir dos processos existentes do laboratório da fábrica de software,
restrições e limitações sobre a formação da arquitetura de processo e também,
da proposta na seção 4.
Na seção 6 – REFERÊNCIA – Apresenta-se as referências que serviram
de base essencial durante o desenvolvimento desta dissertação.
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Esta seção apresenta a fundamentação teórica a partir de outras

pesquisas acadêmicas para o reconhecimento do DevOps, arquitetura de
processo, objeto processo, modelo de qualidade CMMI e processos do ITILv3.

2.1

DevOps
Esta subseção, são apresentadas a origem e definição do conceito,

elementos envolvidos no ambiente de DevOps, requisitos para a aplicação do
DevOps como a entrega contínua, automação, orquestração e infraestrutura
virtualizada, ambiente operacional de DevOps e considerações finais.

2.1.1 Origem do DevOps
A partir do evento DevOps Day, apresentado em 2009 em São Francisco,
Califórnia, a idealização de profissionais das áreas de desenvolvimento de
software e infraestrutura cooperarem para implantar software com maior
frequência e agilidade no ambiente de produção, desta forma, surge por meio
do caso de uso da Flickr (MULLER et al.,2017; NITTO et al., 2016; RAJKUMAR
et al., 2016).
O caso de uso, discutidos por Muller et al., (2017), Nitto et al., (2016) e
Rajkumar et al., (2016) que deu origem ao termo DevOps, apresenta a
importância da integração entre as equipes de desenvolvimento e infraestrutura,
centrada em liberações constantes de software. Define-se uma nova proposta
para um caminho diferente do que é praticado entre estas equipes. Outro fator
explorado pela equipe da Flickr para implantar as liberações do software do
ambiente Flickr no ambiente de produção, é estimular o trabalho cooperativo
entre ambas as áreas.
A avaliação realizada pelas equipes de desenvolvimento e infraestrutura
da Flickr, introduz o conceito da metodologia ágil na infraestrutura de TI para
que implantação do software ocorra com maior frequência no ambiente de
produção baseada em integração, colaboração e comunicação que são as três
práticas definidas para DevOps acontecer (MULLER et al.,2017; NITTO et al.,
2016; RAJKUMAR et al., 2016).
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2.1.2 Conceito do DevOps
Dentre as diversas literaturas acadêmicas, o DevOps significa envolver
duas áreas com características funcionais distintas como, desenvolver o
software, denominada de (Dev) e operar o software, chamada de (Ops), onde
designa-se a infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) presente em uma
organização.
Para Rajkumar et al., (2016), a meta do DevOps é permitir a execução de
atividades, processos, ferramentas e o compartilhamento de informações entre
as pessoas envolvidas na área de desenvolvimento e na área de infraestrutura
em prol da implantação do software no ambiente de produção.
A perspectiva do DevOps é oferecer entrega de software para o ambiente
de produção, levando em consideração, a participação de especialistas
envolvidos na área de desenvolvimento de software como o arquiteto de
software, desenvolvedor, codificador, analista de teste, gerente de produto de
software, gestor do projeto e os demais na infraestrutura computacional como o
administrador de servidores, rede, segurança, armazenamento e monitoração
ao alterar a cultura de realizar atividades separadas para um projeto de software
(RAJKUMAR et al., 2016).
Conforme a figura 2, as práticas de DevOps orienta a integração de
processos, pessoas e ferramentas de desenvolvimento de software e
infraestrutura computacional, colaboração de como a atuação é realizada para
atingir objetivos comuns entre estas duas áreas e os ambientes utilizados sobre
o software em desenvolvimento e que necessita ser implantado definitivo
posteriormente e comunicação que permite intensificar a transparência de
informações compartilhadas para alcançar a implantação e a operação do
software.
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Figura 2 – Visão conceitual do DevOps

Fonte: Adaptado de (RAJKUMAR et al., 2016).

O interesse no uso do DevOps também é reduzir o tempo da implantação
do software em um ambiente de produção e facilitar a manutenção deste produto
quando o mesmo estiver em operação.
Os conflitos entre as equipes de desenvolvimento e infraestrutura são
existentes assim que um erro ou uma falha de hardware, por exemplo, ocasiona
instabilidade na infraestrutura produtiva (GARTNER, 2015)
Bass; Weber; Zhu (2015) definem DevOps como um conjunto de práticas
para reduzir o tempo de mudança desde a codificação para um sistema e até a
mudança ser aplicada na produção, garantindo qualidade.
Segundo Zhu; Bass; Chaplin-Scharff, (2016), afirmam que as práticas de
DevOps influenciam o modelo de ciclo de vida de desenvolvimento de software,
pelo fato do conceito de DevOps impactar a sequência de uso dos processos,
pois permite-se incluir processos relacionados à operação da infraestrutura
durante o desenvolvimento do software e inclusão de novas tecnologias como a
virtualização de servidores, armazenamento e rede.
Para Magoutis et al., (2015), a indústria de TI tem exigido ciclos de
desenvolvimento

e

implantação

de

software

menores,

com

melhor

confiabilidade e entrega orientada à serviço, envolvendo profissionais que
exercem atividades de desenvolvimento com os especialistas em infraestrutura
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de forma mais consistentes e coesa, e neste ponto de vista, DevOps traz esta
reflexão quanto à ação de mudar o cenário atual.

2.1.3 Características do DevOps
O DevOps enfatiza a necessidade de colaboração, integração,
comunicação como características principais, incluindo a automação por meio
de ferramenta para implantação de software nos projetos de software. Os
conceitos de ciclos curtos de liberações do software para o ambiente de
produção, presentes no contexto de desenvolvimento ágil, impõe menor tempo
de implantação (OLSZEWSKA; WALDÉN, 2015).
As práticas conceituais do DevOps apresentam três características
presentes quando essas equipes, com diferentes conhecimentos, habilidades e
perfil multidisciplinar específico, formam um ambiente integrado e todos tornamse responsáveis pela transição e manutenção do software no ambiente de
produção (CLEVELAND; ELLIS, 2014; NITTO et al., 2016):
a) a primeira é com relação a colaboração onde, o compartilhamento
de informações acontece na medida em que ocorre as primeiras
atividades nas fases do projeto de software, envolvendo a
infraestrutura desde o início;
b) a segunda é a integração das práticas, isto é, resultado de
unificação dos processos, além de ferramentas, para determinar a
contribuição e o momento exato em que as áreas participam
durante o desenvolvimento de software;
c) a terceira é a comunicação, define-se a interatividade por meio de
interface comunicativa por meio de mensagens, documentos ou
outro mecanismo entre as equipes durante as fases do
desenvolvimento para obter artefatos de entrada e saída baseados
nos processos integrados.
Wahaballa et al., (2015), apresentam um modelo unificado baseado nas
práticas conceituais de DevOps. A essência deste modelo é a colaboração, a
partir do contexto em que não há sinergia entre as áreas de desenvolvimento de
software e infraestrutura computacional. Os itens envolvidos neste modelo,
destacam-se pela não implantação dos requisitos não funcionais esperados,
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suporte para racionalizar e diminuição da complexidade para entregar o software
no ambiente de produção. Sendo assim, o modelo apresentado compõe-se em
três submodelos:
a) o primeiro é o modelo da aplicação e dados do software, corresponde
ao “o que” é necessário para o software em termos de requisitos
funcionais e requisitos não funcionais, onde os autores afirmam que o
envolvimento das áreas de desenvolvimento de software e
infraestrutura computacional é importante para definir em conjunto
estes requisitos. A colaboração entre as áreas, está centrada na
revisão entre os pares, onde os pares remetem-se aos especialistas
de desenvolvimento e infraestrutura para que juntos, encontrem erros
no funcionamento do software no ambiente de pré-produção. Neste
modelo, os autores enfatizam que há três atividades cooperativas, a
de implantação da infraestrutura de teste, a estratégia dos testes e a
resposta rápida aos eventos tanto de software como de infraestrutura.

b) o segundo, é o modelo de fluxo de execução das atividades entre as
áreas de desenvolvimento de software e infraestrutura, os autores
definem quatro fases, fase de planejamento centrado no cronograma,
recursos humanos e computacionais e nas nos momentos de iteração
entre os responsáveis do desenvolvimento e infraestrutura. A fase de
desenvolvimento objetiva quais funcionalidades, revisão do código e
como implantá-las na infraestrutura computacional de produção. A
fase de teste e resposta (feedback) implantação da infraestrutura de
teste que representa o ambiente de produção, a estratégia dos testes,
envolvendo os objetivos, métodos, responsabilidades e requisitos de
recursos humanos e computacionais para a obtenção dos resultados
no tempo do projeto e por último. A fase de resposta rápida aos
eventuais incidentes ocorridos para ajustar a infraestrutura e também,
as funcionalidades do software e a fase entrega contínua com os
detalhes da infraestrutura computacional que deve as características
entendidas pelos autores como infraestrutura básica, padronizada,
racionalizada e virtualizada.
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c) o terceiro e último modelo, define o modelo da infraestrutura
computacional para apoiar as atividades de desenvolvimento de
software e implantá-lo. As características da infraestrutura neste
modelo, descrevem quatro tipos, a infraestrutura básica sem
virtualização, porém com padronização dos recursos computacionais,
políticas de acesso, processos de gerenciamento de serviço e
conformidade na operação. Infraestrutura padronizada que advém de
uso de tecnologias homogêneas de fabricantes para oferecer serviços,
como serviço de diretório com Active Directory e sistema operacional
Windows Server. Infraestrutura racionalizada com o uso de processos
operacionais

padronizados,

incluindo

as

características

da

infraestrutura padronizada e por último, a infraestrutura virtualizada,
contendo ferramentas de monitoração e gestão dos recursos
computacionais virtualizados para entrega-los como serviço
A razão para considerar as práticas de DevOps é evitar problemas
comuns sobre o que não se conhece, neste caso a mudança, baixo apoio na
implantação, isolamento das equipes, erros e falhas que são reduzidos devido
ao comprometimento destas equipes com o objetivo, entendimento e entrega do
software para os usuários (WAHABALLA et al., 2015).
Os elementos para DevOps são definidos como agentes, processos e
ferramentas.
Os agentes formam a entrega contínua do software, que é executada pela
área de desenvolvimento ao considerar o software pronto para ser implantado
no ambiente de produção, por meio de integração de processos. Os processos
definem a automação para implantar o software, e também podem requerer
ferramentas, bem como, o uso da orquestração como ferramenta que permite
tanto o especialista de desenvolvimento quanto o de infraestrutura, executar
tarefas operacionais para alocar recursos computacionais que o software
necessita, desde que esta infraestrutura seja virtualizada (WAHABALLA et al.,
2015).
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Os autores Cleveland e Ellis, (2014), Nitto et al., (2016) e Muller et al.,
(2017), apresentam estes elementos para DevOps, como requisitos básicos que
devem fazer parte do DevOps apresentado.
A divisão e a descrição de cada elemento, estão da seguinte forma:

a) agentes: de acordo com Olszewska; Waldén, (2015), a entrega
contínua no conceito do DevOps, requer envolvimento dos
especialistas de desenvolvimento integrado à infraestrutura para que
haja sinergia entre eles no propósito de implantar o software.
b) processos: automação para implantar software, onde a chave mestra
está vinculada à entrega contínua quando o mecanismo de executar
a implantação, usa-se ferramenta. Além disso, faz parte do contexto
da

automação,

a

qualidade

do

software

pela

equipe

de

desenvolvimento a ser entregue ao considerar o software como pronto
para ser implantado (CHEN, 2015; SONI, 2016).
Porém, para que a automação seja bem-sucedida, considera-se a
operação da infraestrutura como virtualizada ou no modelo de serviço baseado
em computação em nuvem. A capacidade de automatizar tarefas operacionais
quanto a reserva de recursos computacionais quando solicitado, inicia-se o
processo de instalação e configuração dos elementos para suportar um
software.
c) ferramenta: orquestração, a implantação de orquestração no
ambiente de DevOps pode ser vinculada à execução de fluxos de
trabalho automatizados sendo realizadas por ferramentas ou por meio
de scripts para implantar recursos computacionais necessários que o
software

necessita

e

o

próprio

software

na

infraestrutura

computacionais de produção. Estes recursos computacionais são,
processador, memória, disco e rede para compor uma instância virtual
associada à um sistema operacional e também banco de dados que
propicie o funcionamento deste software no ambiente de produção. O
uso da orquestração para DevOps elimina a intervenção humana para
implantar estes recursos computacionais básicos. Os processos
orquestrados por meio de um ambiente que possui ferramentas de

32

orquestração, representam o ambiente DevOps, tendo o interrelacionamento das equipes de desenvolvimento e infraestrutura que
facilita e agiliza a entrega do software, melhora a monitoração e o
controle da implantação no ambiente de produção, pois define-se o
envolvimento

e

comprometimento

de

todos

ao

eliminar

a

segmentação de ambas (BABAR; LAPOUCHNIAN; YU, 2015).

2.1.4 Consideração final
Segundo as referências utilizadas e por não ser um conceito baseado em
normas como a ISO, define-se DevOps como um conjunto de processos,
pessoas e ferramentas que apresentam uma nova cultura para envolver as
áreas de desenvolvimento e infraestrutura quanto às necessidades do negócio
para o uso do software. Este uso do software é orientado ao ambiente de
produção que corresponde a infraestrutura computacional que permite entregar
recursos com base nos requisitos não funcionais para implantar o software.
A proposta do DevOps é apresentar condições para integração,
colaboração e comunicação para um ambiente mais cooperativo entre as áreas
de desenvolvimento e infraestrutura. Neste ambiente, a cooperação exclui
atividades separadas que hoje ambas possuem no cenário atual, ao aprimorar
a entrega do software que vai ao encontro dos requisitos de negócios para maior
agilidade, qualidade e no menor tempo de implantação para o uso do software
pelos usuários nas organizações.

2.2

Fundamentos da arquitetura de processos
Essa seção apresenta os fundamentos que definem a arquitetura de

processos baseado no objeto processo de acordo com as referências (BORSOI,
2008; BORSOI; BECERRA, 2008; DIAS et al., 2012; PESANTES et al., 2012).

2.2.1 Elementos de processo
Nesta subseção, são apresentados os elementos que compõem a
definição da arquitetura de processos que são base para apresentar a proposta
desta dissertação.

33

2.3

Objeto processo
Os processos agrupados em uma arquitetura corporativa são definidos

pelos objetos processos ao apresentar uma abstração conceitual na visão
processo. Os métodos são atividades e a tarefa do processo e as propriedades
são os atributos do processo, onde ambos compõem um objeto processo
(BORSOI, 2008; DIAS et al., 2012).

2.3.1 Características do objeto processo
Um objeto, ao ser identificado pelo nome, compõem-se de atributos,
sobretudo, por papel, artefato, recurso e política, bem como, operações
representadas pelas atividades quando se utiliza o recurso, política e papel para
elaborar o artefato (BORSOI, 2008).
Segundo Borsoi (2008), a identidade define os objetos processos como
entidades distintas, discretas e que possuem atributos e comportamentos. As
mesmas estruturas de dados dos atributos e os mesmos comportamentos das
operações permite uma classificação dos objetos processos para que sejam
agrupados em classes. Um objeto processo executa ou está sujeito à esta
execução, por ação ou transformação.
Para Dias et al., (2012), os atributos do objeto processo são o artefato,
papel, recurso e política. Como o objeto processo contém operações, estas são
representadas pela ação da atividade de acordo com papel, recurso e política
para que o artefato seja gerado. Conforme a figura 3, é apresentado a
concepção conceitual do objeto processo:
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Figura 3 – Níveis de abstração da arquitetura de processo

Fonte: DIAS et al., (2012).

Para Borsoi (2008), o elemento essencial para a arquitetura de processo
é o objeto processo e com este, os construtores elementares representam os
componentes do processo como um processo são obtidos. Sendo assim, a
descrição de um processo é para alcançar um objetivo onde o objetivo é
determinado em um contrato para especificar como alcança-lo.
Para representar uma arquitetura de processo, é importante considerar o
objeto processo como um elemento arquitetural obtendo a semântica básica
para esta representação.
A tabela 1 apresenta a concepção conceitual e a descrição dos elementos
do processo. Estes elementos são artefato, papel, recurso, política e ação. O
artefato é produzido por atores humanos das atividades do projeto de software
e dos processos de infraestrutura.
O papel é de acordo com o conhecimento e habilidades para executar as
atividades. Os recursos são aqueles que auxiliam as atividades e pode ser
ferramenta ou até mesmo a mão de obra disponível para o projeto acontecer. A
política refere-se como as coisas são feitas e conduzidas durante as atividades.
A ação é onde são gerados os artefatos do projeto.

35

Tabela 1 – Definição objeto processo
Concepção conceitual

Descrição

Artefato

Produzido por atores por meio de recursos oriundo
do papel exercido.

Papel

De acordo com a atividade executada sendo um
conjunto

de

habilidades

e

experiências

necessárias por atores.
Recurso

São auxílio de mão de obra ou ferramenta como
forma de produzir artefatos de software.

Política

Forma de propor orientação de como as coisas são
feitas e representada por regra de atuação dos
papeis.

Ação da atividade

Por meio de parâmetro, a ação recebe papel,
recurso e política para gerar o artefato como
retorno.

Fonte: Adaptado de (BORSOI, 2008; DIAS et al., 2012).

Ao considerar interação entre equipes distintas, a abstração da visão
processo é realizada pela comunicação entre objetos processos internos com
uma interface. Esta interface é que permite a definição do padrão de
comunicação entre objetos processos para descreverem o conjunto de
mensagens que os objetos processo devem obedecer. Em um modelo de
arquitetura de processos, objetos processos são agrupados e relacionados
(BORSOI, 2008; DIAS et al., 2012).

2.3.2 Considerações finais do objeto processo
As definições do objeto processo apresentam características específicas
dos processos como objeto. De maneira geral, ao utilizar objeto processo como
técnica, deve-se ter a visão do processo que propõe atividades e propriedades,
incluindo atributos como artefatos, papel, recurso e política, além disso, as
demais características intrínsecas para identidade, atributo e comportamento. O
objeto processo é elemento essencial para formar a arquitetura de processo.
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2.4

Modelagem conceitual de processos
A abstração a ser representada, em um modelo conceitual dos processos,

abrange a modelagem de processos.
Quando um processo está em uso, o modelo conceitual, por meio de uma
representação, é utilizado para criar e gerenciar as instâncias de processo.
De acordo com Borsoi, (2008), as atividades para a modelagem de
processos são apresentadas da seguinte forma, elicitar os requisitos do
processo, realizar a análise dos requisitos do processo, definir modelo de
processos, incluindo a saída denominada de modelo de processo e definir a
arquitetura de processo, tendo como entrada, o modelo de processo.
Figura 4 – Atividades de modelagem de processos

Fonte: Adaptados de Borsoi (2008).

A seguir, as descrições de cada atividade que definem a modelagem de
processos:
a) elicitar os requisitos do processo, segundo Borsoi (2008), o
contexto e o domínio para os processos são definidos na atividade
elicitar os requisitos do processo e por meio de abstrações, os
atributos, o comportamento, componentes, atividades, papeis,
recursos e os relacionamento do processo são identificados. Nesta
identificação, leva-se em consideração, os objetivos e os
interesses do domínio do processo que a partir do relacionamento
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dos requisitos aos objetivos de negócio, a elicitação destes
requisitos vincula-se as restrições de pessoas, custos e tecnologia
envolvidos nos processos existentes na fábrica de software e a
cultura organizacional;

b) realizar análise dos requisitos do processo, são definidos os
objetos que representam o processo e os componentes, definindo
e organizados conforme a classificação dos estados do processo
e dos próprios componentes. Esta classificação caracteriza a
generalização, agregação e associação da orientação a objetos
utilizadas na fábrica de software. O comportamento e as
operações são realizados pelas atividades do processo e
compõem este processo, sendo aplicado o sequenciamento
destas atividades. Além disso, o processo e os componentes estão
sujeitos aos estados do mesmo;

c) após a análise dos requisitos para que possam ser atendidos, a
atividade definir modelo de processo, onde o modelo de processo
é considerado especializado ou construído, deve estar de acordo
com esta análise. O atendimento aos requisitos está condicionado
a visão que o modelo representa e para representar modelos de
processos, linguagem de modelagem e os conceitos são
utilizados;
d) do ponto de vista de definição de arquitetura e as visões indicadas
pelos modelos definidos e conceituados, tanto a atividade definir
modelo de processo e definir a arquitetura de processo, são
simultaneamente realizadas pelo fato desses modelos serem
utilizados para arquitetura e visões.

A representação desses modelos pode ser realizada das seguintes
formas, representação formal, descrição textual e modelos gráficos, sendo que
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o uso de uma destas formas é independente, pois está vinculada a uma
linguagem.
A existência de um vocabulário é assumida por uma linguagem, contendo
blocos básicos de construção e regras de formação para atenderem tanto a
sintaxe e a semântica definidas por esta linguagem (BORSOI, 2008).

2.5

Integração das áreas de desenvolvimento e infraestrutura
A proposta do DevOps para integrar áreas contendo as equipes que

possuem capacidades de desenvolvimento de software e operação de
infraestrutura computacional com habilidade de implantação e operação dos
serviços implantados no ambiente de produção, tem similaridade com que
Borsoi (2008) apresenta sobre a integração de fábricas de software.
Esta integração está relacionada com a coordenação de atividades com
características de colaboração e comunicação, onde a colaboração e a
comunicação, também presentes na definição do DevOps, estabelece como as
atividades são realizadas com comunicação para a troca de informações entre
processos neste cenário integrado.
Um ambiente integrado tem a necessidade de atores distintos que
cooperem entre si, incluindo sistemas de informação e processos obtendo
comunicação para o mesmo objetivo. Observando um cenário DevOps, esta
afirmação tem identificação com os atores de desenvolvimento de software e
infraestrutura (BORSOI, 2008; NITTO et al., 2016).
A definição de integração entre fábricas de software que desenvolvem
atividades relacionadas ao ciclo de vida do software e, baseada de forma
cooperativa com os mesmos objetivos, segundo Borsoi (2008) é referência nesta
dissertação, para propor a integração entre as equipes de desenvolvimento e
infraestrutura para desenvolver e implantar o software por meio de processos.
As atividades, para desenvolvimento de um projeto de software, tornamse cooperativas, tanto na integração de fábricas de software, como para aplicar
DevOps, sendo proposta desta dissertação na apresentação da arquitetura de
processos.
Quando Borsoi (2008) e Dias et al., (2012), apresentam a integração de
fábricas de software nos quatro níveis, negócio, processos, artefatos, dados e
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sistemas de informação, esta integração possibilita compartilhar os objetivos e
as definições de negócio para o domínio e o contexto. Os processos integrados
entre as fábricas de software utilizam modelos comuns de processo, ao contrário
do ambiente DevOps que busca formar um conjunto de processos de
desenvolvimento e infraestrutura para entregar o software no ambiente de
produção.
Esta dissertação tem o mesmo interesse em integrar duas áreas, porém
bem diferentes, para DevOps e será apresentado na seção 3.
Ao contrário do trabalho de Borsoi (2008), Borsoi; Becerra (2008) e Dias
et al., (2012), a integração entre fábricas de software distintas para interagirem
no projeto de software, apresentam o método para formar uma arquitetura de
processos. Este método será utilizado que esta dissertação propõe utilizar para
integrar os processos ITIL com as fases de desenvolvimento e processos CMMI.

2.6

Definição da arquitetura de processo
A arquitetura de processo é um conjunto de processos que são

representados por objetos e relacionamentos entre eles. O método para elaborar
a arquitetura de processos, apresentado por Borsoi e Becerra (2008), tem uma
estrutura composta por conceitos básicos, fases de elaboração, notação de
elementos definidos por linguagem de modelagem e construtores básicos.
O método de elaboração da arquitetura de processos define basicamente
como descrever as atividades que precisam ser realizadas ao utilizar uma
representação das visões de processos como objetos. Os conceitos básicos
suportam a arquitetura de processo e incluem processos, modelos, visões,
pontos de vista e elementos (BORSOI, 2008; BORSOI; BECERRA, 2008).
Compreende-se um processo, a partir dos conceitos de processos, como
um conjunto organizado de passos para atingir um objetivo ou um conjunto de
atividades para elaborar entradas e saídas centradas em documentação.
Os processos podem ter diferentes stakeholders com interesses distintos
onde a abstração das visões dos processos ajuda a definir estes interesses e
endereçar os aspectos dos processos. Desta forma, obtém-se as propriedades
dos elementos como atividade, artefato, política e recursos. A notação de
elementos é obtida por objeto processo que forma o bloco básico da composição
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do modelo de processo e relacionamentos, incluindo comportamento, atributos
e operações (BORSOI; BECERRA, 2008; PESANTES; BECERRA; LEMUS,
2014).
O método de elaboração da arquitetura de processos possui três fases,
constituído pela fase conceitual da arquitetura, fase de arquitetura de referência
e fase de arquitetura operacional. Cada uma das fases, possui contexto e
domínio especializados na medida em que a definição da arquitetura de
processos ocorre. Segundo Borsoi (2008) e Borsoi e Becerra (2008), estas fases
são elaboradas com base no objeto processo, para encontrar os processos para
que o desenvolvimento do software, sendo fábricas de software integradas.
A fase conceitual da arquitetura gera informações gerais de entrada do
domínio em que os conhecimentos técnicos e de negócio, considerados
requisitos, são aplicados para desenvolver o software, sendo um objetivo, em
conjunto com outras fábricas de software integradas. Na sequência, o contexto
é determinado em qual cenário se aplica, isto é, definição de ambientes que
tenham integração para produzir software e atividades que viabilizam
cooperação, como por exemplo, um polo tecnológico apresentado por Borsoi
(2008).
A fase de arquitetura de referência baseia-se na fase anterior,
adicionando, obtendo também o contexto e domínio especializados, os modelos
de processos e de qualidade adotados e definições de objetivos e requisitos do
processo para gerar modelos de processos padronizados (BORSOI; BECERRA,
2008).
A fase de arquitetura operacional, absorve como entrada os modelos de
processos padronizados, cultura organizacional, experiência e conhecimento,
incorporando o projeto de software a ser desenvolvido, além dos modelos de
qualidade com as atividades para os modelos e processos, elaborando os
processos especializados para serem instanciados durante o projeto de software
e esta fase, torna-se uma instrução para implementar os processos instanciados
(BORSOI; BECERRA, 2008).

41

2.6.1.1

Níveis de abstração da arquitetura de processo

A arquitetura de processos apresenta três níveis de abstração, conforme
a figura 5 a seguir:
Figura 5 – Níveis de abstração da arquitetura de processo

Fonte: DIAS et al., (2012).

O modelo de qualidade CMMI é parte da arquitetura de referência, porém,
outros modelos, como o ITIL, também podem estar presentes nesta arquitetura,
segundo Pesantes, Becerra e Lemus (2014).
A partir disso, instancia-se os processos para a arquitetura operacional,
levando em consideração, os requisitos de negócio de uma empresa, isto é, a
arquitetura de processos para representar uma fábrica de software específica.

2.6.2 Considerações finais arquitetura de processos
O uso da arquitetura de processos tem como objetivo, apresentar um
conjunto de processos baseada em objeto processo, para integrar dois
ambientes de desenvolvimento de software, considerados fábricas de software,
com o objeto de atuarem de forma cooperativa durante o projeto.
O método de elaboração da arquitetura de processos e as fases, definem
quais são os processos, estrutura, modelos, atividades, atores e artefatos que
compreendem esta integração. Deve-se ter o domínio e o contexto onde a
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arquitetura de processos será aplicada, bem como, quais os processos estarão
presentes para desenvolver um trabalho com o mesmo objetivo.
Ao observar o conceito da arquitetura de processos, apresentado por
Borsoi (2008) e demais autores, para esta dissertação, o objetivo é similar,
integrar duas partes, porém diferentes, desenvolvimento e infraestrutura, para o
trabalho cooperativo que visa a implantação do software.
Sendo assim, pode-se entender que, com o uso da fase conceitual da
arquitetura de processos, o domínio com conhecimentos específicos de
desenvolvimento de software e infraestrutura para implantação e operação do
software no ambiente de produção, é definido. Em seguida, o contexto, isto é,
em qual cenário se aplica, permeia os conceitos apresentado por DevOps.
Os modelos de processos que compõe a arquitetura de referência,
servem para guiar as atividades a serem executadas pelas fábricas de software
integradas. Para a dissertação, entende-se o modelo de qualidade CMMI e o
ITIL, a serem identificados nesta fase para DevOps.
A implantação dos processos da arquitetura de processos, é estabelecida
na arquitetura operacional, por serem instanciados para que sejam executados
durante o projeto.

2.7

Modelo de qualidade CMMI
Esta seção apresenta os conceitos do modelo de qualidade CMMI onde

as organizações utilizam para a produção do software e garantirem a qualidade
dos produtos durante os processos de desenvolvimento.
Para estas organizações que desenvolvem software, a preocupação está
relacionada com a qualidade que o sistema oferece para os usuários de
organizações contratantes ao serem implantados no ambiente de produção e
utilizados

por

estes

usuários

corporativos

(MIYASHIRO;

FERREIRA;

SANT'ANNA, 2015).
A adoção do CMMI-DEV com o uso das sete áreas de processos, como
um dos modelos de referência de qualidade, visa na melhoria dos processos de
software (SILVA et al., 2015).
Porém, esta preocupação não é atual, pois a qualidade era realizada
somente ao final da fase de produção do processo de software, com intuito de
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controlar a inspeção de qualidade que o produto necessita para ser entregue
naquele momento, tornando a situação pouco efetiva por ocasionar altos custos
e muito retrabalho ao longo do projeto.
O CMMI provê uma evolução da versão anterior, CMM (Capability
Maturity Model) produzido pela SEI (Software Engineering Institute).

A

maturidade de uma organização na atividade de engenharia de software é
mensurada pelo grau técnico e gerencial que esta apresenta. A alta influência
na qualidade dos processos de desenvolvimento e manutenção de software é
quando o produto de software é desenvolvido. Por essa razão, a qualidade do
processo é o que define a maturidade deste desenvolvimento (MIYASHIRO;
FERREIRA; SANT'ANNA, 2015).
De acordo com Miyashiro, Ferreira e Sant´Anna, (2015), o objetivo geral
da engenharia de software é alcançar a melhoria na produtividade dos
processos e por meio de ações, desempenhar atividades para obter
funcionalidades,

tais como, funcionais, gerenciais

e

de

controle

no

desenvolvimento. O atingimento desses objetivos está na composição de
atividades, responsabilidades e documentação, chamada de artefatos, dos
processos. O modelo de qualidade CMMI apresenta uma estrutura simplificada,
conforme a figura 6:
Figura 6 – Estrutura do modelo de qualidade CMMI

Fonte: Adaptado de (MIYASHIRO; FERREIRA; SANT'ANNA, 2015).
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As práticas genéricas auxiliam na implementação dos processos e das
ações que devem ser implementadas no contexto da organização e também,
devem ser descritas ao ponto de servirem como instrução para o planejamento.
Por outro lado, as práticas específicas, em particular, concentram na descrição
das atividades e ações esperadas para alcançar um objetivo específico em uma
área de processos particular. Ao ser implementado, o CMMI concentra-se na
melhoria dos processos, a redução de custos, eliminando inconsistências e
estabelece instruções para as organizações de software, evoluírem com o
projeto de software (SILVA et al., 2015).
O modelo CMMI é composto por um conjunto de áreas de processos
contendo vinte e dois processos, agrupados em cinco níveis de maturidade.
Estes níveis oferecem uma maneira de controlar e estruturar o desempenho da
organização do ponto de vista de processos de desenvolvimento de software. O
modelo CMMI provê melhores práticas para atividade de desenvolvimento e
manutenção de software, sobretudo, suportando todo o ciclo de vida do produto
desde as primeiras fases de concepção até a entrega do software em um
ambiente pré-produção (MIYASHIRO; FERREIRA; SANT'ANNA, 2015; SILVA
et al., 2015).

2.7.1 Níveis de maturidade do modelo de qualidade CMMI
Nesta subseção, são apresentados os níveis de maturidade do CMMI, a
descrição de cada um e as áreas de processos a partir dos artigos científicos.
Cada nível de maturidade possui um agrupamento de processos
denominado de área de processos. Os processos são descritos nestes níveis,
porém, não é determinado como executá-los, isto é, apenas descrevem o que
precisa ser feito. O nível é considerado como o estado atual de como os
processos são realizados durante o desenvolvimento de projetos de software
(MIYASHIRO; FERREIRA; SANT'ANNA, 2015).
As áreas de processos representam grupos de atividades denominadas
de práticas. Quando implementadas coletivamente, estas práticas resultam no
atingimento dos objetivos e na evolução dos níveis do CMMI. Conforme a tabela
2, os níveis de maturidade e as áreas de processos são apresentados:
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Tabela 2 – Níveis de maturidade e áreas de processos do CMMI
Nível de maturidade

Áreas de processos

Nível 1

Não há processos e estes são informais, sem
controle e sem meios de avaliação.

Nível 2

-

Processos:

Gerenciamento

de

requisitos,

planejamento de projeto, controle e monitoração
de

projeto,

gerenciamento

de

acordo

com

fornecedores, métricas e análises, garantia de
qualidade de processo e produto e gerenciamento
de configuração.
Nível 3

- Processos: Desenvolvimento de requisitos,
solução

técnica,

integração

de

produtos,

verificação, validação, processos organizacionais,
definição

de

processos

organizacionais,

gerenciamento de riscos e análise de decisão e
resolução.
Nível 4

-

Processos:

Desempenho

de

processos

organizacionais e gerenciamento quantitativo de
projeto.
Nível 5

- Processos: Análise e resolução casual e
gerenciamento de desempenho organizacional.

Fonte: Adaptado de (MIYASHIRO; FERREIRA; SANT'ANNA, 2015).

2.7.2 Consideração final sobre o CMMI
O CMMI é utilizado nas organizações de software que perseguem a
qualidade nos produtos desenvolvidos. Este modelo de qualidade é reconhecido
e amplamente usado e tem grande base de pesquisas acadêmicas de como
aprimorar esta utilização nos projetos de software devido às mudanças e a
velocidade requerida por organizações usuárias de sistemas, para que o
desenvolvimento ocorra com atributos de qualidade de prazo, custo e entrega
dos produtos e serviços.
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2.8

Arcabouço do ITILv3
Esta seção, apresenta-se uma revisão fundamenta dos artigos

pesquisados sobre os conceitos, publicações, estrutura do ciclo de vida do
serviço e processos do ITIL na versão 3.

2.8.1 Conceitos do ITILv3
O ITIL, reconhecido nos setores públicos e privados como um modelo de
gerenciamento de serviços de TI, sendo considerado como melhor prática para
entregar serviços com alta qualidade aos usuários. As práticas apresentadas
pelo arcabouço (framework) do ITIL, prova que é possível alcançar benefícios,
diminuição nos custos operacionais, menores riscos e operação estável por
meio dos processos (AHMADA; SHAMSUDIN, 2013; ESTEVES; ALVES, 2013).
O ITIL é um conjunto de melhores práticas para gerenciar os serviços de
TI e operá-los, tornando-o uma base fundamentada na prestação de serviços
dentro das organizações. A crescente demanda por gerenciamento de
tecnologias para Teresa et al., (2013), definem os serviços entregues com
qualidade, atingindo expectativas dos clientes internos e externos, fazendo com
que as organizações implementem os processos ITIL na busca por alinhamento
nos níveis estratégicos, táticos e operacionais das organizações. Ao
reconhecem a TI como um ativo estratégico, o ITIL realça a importância na
implantação para gerenciar e monitorar serviços a favor da organização.

2.8.2 Fases do ciclo de vida do serviço no ITILv3
As organizações possuem grande dependência em serviços presentes
na infraestrutura de TI que é disponibilizada para suportá-la na condução dos
negócios. Com esse grau de dependência, faz com que o fator de sucesso de
implantação do ITIL seja guiado por processos estruturados (HAGHIGHATFAR;
MODIRI; TAJFAR, 2013).
As fases do ITIL são compostas por processos onde cada possui um
objetivo específico. Estas fases, estão divididas em cinco estruturas contendo
os processos para estratégia de serviço, projeto de serviço, transição de serviço,
operação de serviço e melhoria contínua do serviço em funcionamento na
infraestrutura de TI. Os processos definidos no ITIL em cada fase, percorrem
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um ciclo em que o serviço ou produto a ser implantado na infraestrutura,
necessita ser planejado, elaborado, implantado, operado e continuamente
melhorado para oferecer qualidade na prestação. A figura 7 abaixo, apresenta
as fases do ciclo de vida dos serviços ITIL, onde os processos são executados
(HAGHIGHATFAR; MODIRI; TAJFAR, 2013):
Figura 7 – Fases do ciclo de vida dos serviços ITIL

Fonte: Adaptado de (MORA et al., 2014; AL MOURAD; HUSSAIM, 2014).

O modelo ITIL atua nos três pilares organizacionais que são, o
estratégico, tático e operacional, e permite que os processos sejam utilizados
para desenvolver os serviços a serem entregues pela infraestrutura de TI desde
a estratégia até a melhoria contínua dos serviços, baseados no ciclo de vida dos
serviços do ITIL (HAGEN et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2016).
O ciclo de vida do ITIL apresenta processos que fundamentam os
princípios de gerenciamento de serviço de TI, como principal objetivo de
alinhamento com as estratégias organizacionais, para a prestação e aprimorar
a qualidades de serviços de TI.
Na tabela 3 a seguir, são apresentadas as descrições de cada fase do
ITIL (HAGEN et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2016):
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Tabela 3 – Fases do ciclo de vida do modelo ITILv3
Fases do ITIL

Descrição

Estratégia de serviço

Define como desenvolver, projetar e implantar
serviços que possam suportar a organização,
visando o atingimento dos objetivos e metas
estratégicas estabelecidos.

Projeto de serviço

Apresenta processos para oferecer a visão de
desenho e implantação de serviços na
infraestrutura computacional, bem como, o
gerenciamento dos mesmos.

Transição de serviço

Orienta a implantação, por meio de processos,
viabilizando como os serviços serão entregues
no ambiente de produção com as devidas
mudanças aprovadas.

Operação de serviço

Após a implantação e a entrega dos serviços
na infraestrutura, os processos operacionais
suportam o dia-a-dia para garantir a qualidade
e eficiência do que está em execução.
processos de manutenção e o ciclo de vida

Melhoria contínua de serviço

dos serviços, são desempenhados para que
os usuários continuem se beneficiando com o
uso de serviços ofertados pela infraestrutura
de TI.

Fonte: Adaptado de (MORA et al., 2014; AL MOURAD; HUSSAIM, 2014).

2.8.3 Estrutura do ciclo de vida do serviço
Nesta subseção, apresenta-se a estrutura do ciclo de um serviço no
modelo ITIL.
A gestão dos serviços na infraestrutura de TI das organizações, envolve
processos e pessoas que juntos, garantem que o serviço implantado e operado,
possa oferecer meios estratégicos para cumprir com as estratégias de negócio.
A prestação de serviço pela área de TI, faz com que a infraestrutura
desempenhe atividades não apenas operacionais, mas sim, compreendendo
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toda a organização e o que necessita para alcançar os objetivos corporativos,
pois segundo Oliveira et al., (2016), leva-se em consideração, o ciclo de vida do
serviço do ITIL como um modelo, conforme apresentado na figura 8 a seguir:
Figura 8 – Estrutura do ciclo de vida dos serviços ITIL

Fonte: Adaptado de (MORA et al., 2014; AL MOURAD; HUSSAIM, 2014).
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De acordo com Oliveira et al., (2016), um serviço no ciclo de vida no
modelo ITIL, é definido como um meio para oferecer aos usuários, uma forma
de atingir os resultados corporativos ao entregar valor. Este valor, na visão do
ITIL, significa não assumir os riscos e os custos para alcançar estes resultados,
pois os serviços, permitem melhorar o desempenho das atividades
organizacionais e agregam quando estas possibilitam restrições que visam
resultados.
Segundo Oliveira et al., (2016), o ciclo de vida do serviço baseado no
modelo ITIL define o gerenciamento de serviço, como um conjunto de
habilidades da organização para que os clientes obtenham a entrega de valor
no formato de um serviço. A composição do gerenciamento de serviço é formada
por processos que possui um conjunto de atividades para que a organização,
receba benefícios na entrega de valor dos serviços aos usuários. Sendo assim,
aplicam-se os processos presentes nos livros orientados à serviço, representado
por fases do ciclo de vida dos serviços no modelo ITIL.
2.8.4 Processos da fase de transição do ITILv3
Esta subseção apresenta os processos existentes em uma das fases do
ciclo de vida do modelo ITIL que será utilizada nesta dissertação, com base nas
referências pesquisadas.
A utilização dos processos do ITIL, visa preparar o produto ou serviço que
a área de infraestrutura de TI é responsável pela implantação na organização
(HAGEN et al, 2012; IDEN, EIKEBROKK, 2015).
Segundo (HIMI; BAHSANI; SEMMA, 2011; HAGHIGHATFAR; MODIRI;
TAJFAR, 2013; SILVA; SANTOS, 2013; MORA et al., 2014; AL MOURAD;
HUSSAIM, 2014), quando a organização define a estratégia e deseja oferecer
um produto ou serviço para o mercado, a equipe de operação de TI se prepara
para atender as demandas que influenciam a infraestrutura.
Neste ponto de vista, os processos baseados no ITIL, tornam-se
obrigatórios para implantar um serviço ou produto, porém, não há a
obrigatoriedade de uso de todos. Quando um serviço necessita ser implantado,
após a execução ou não dos processos das fases anteriores, é preciso preparar
a infraestrutura. A proposta da fase de transição do serviço do ciclo de vida do
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ITIL é determinar atividades para a implantação do serviço projetado para que
não impacte a operação e os serviços atuais (Mora et al., 2014). Conforme
tabela 4, os processos desta fase são:
Tabela 4 – Processos de transição de serviço do modelo ITILv3
Processo

Descrição do processo

Gerenciamento de planejamento e

Permite planejar, organizar e ordenar os

suporte

recursos que fazem parte da implantação de
um novo serviço ou atualização de um já
existente.

Gerenciamento de liberação e

Estabelece os passos com base nos tipos de

implantação

requisição e com a implantação desde o
registro da requisição até a implantação.

Gerenciamento de validação e teste

Tem o propósito de garantir que o serviço está
adequado e pronto para ser utilizado devido
aos testes e registro de garantias de uso.

Gerenciamento de mudança

Orienta as mudanças no ambiente de
produção. Documenta-se a priorização da
mudança como urgente ou imediata, testes e
controle no serviços em execução.

Gerenciamento de configuração

Identifica os itens a serem utilizados para
implantar o serviço. Qual a configuração
necessária e as informações pertinentes aos
itens que servem de abastecimento do
gerenciamento de conhecimento.

Avaliação da mudança

Coleta resultados dos testes com base nos
critérios e validar se o serviço cumpre com os
requisitos pré definidos para os usuários.

Gerenciamento de conhecimento

Durante a transição dos serviços no ambiente
de produção, o registro das ocorrências é
realizado para uma base de conhecimento.

Fonte: Adaptado de Mora et al., (2014).
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Na tabela 5, apresenta-se as informações sobre os artefatos para cada
processo do ciclo de vida da fase de transição de serviço:

Tabela 5 – Artefatos de transição de serviço do modelo ITILv3
Processo

Artefato de entrada

Artefato de saída

Gerenciamento de

Atividades para

Plano de implantação.

planejamento e suporte

implantar o serviço

Gerenciamento de liberação Informações sobre o
e implantação

Pacotes de implantação.

serviço e tipo de
mudança

Gerenciamento de validação Validação e testes do Documento com as evidências
e teste

serviço no ambiente

dos testes efetuados para

de produção

liberar o serviço definitivo sem
ocorrências e impactos.

Gerenciamento de mudança Tipos de mudança e

Aprovação do tipo e da

aprovação para

mudança para o ambiente de

implantar o serviço.

produção obter a implantação
do serviço.

Gerenciamento de

Itens de hardware,

Lista dos itens de

configuração

software e demais

configuração para implantar o

componentes para

serviço.

suportar o serviço.
Avaliação da mudança

Validação, teste e

Qualifica as informações sobre

mudança para o

o teste e a mudança

serviço.

realizados para monitorar o
serviço.

Gerenciamento de

Plano de transição

Descrição dos eventos e

conhecimento

definido para o

problemas resolvidos durante

serviço.

as atividades de transição do
serviço implantado.

Fonte: Adaptado de Mora et al., (2014).
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Para que haja organização e eficiência no ambiente de produção, a fase
de operação de serviços do ciclo de vida do ITIL serve para monitorar e controlar
os serviços implantados.
As atividades operacionais do dia a dia da equipe de infraestrutura,
propõem-se manter e diagnosticar eventuais problemas nos serviços em
operação no ambiente de produção, baseadas nos processos encontrados no
ciclo de vida do ITIL na fase de operação de serviço. Isso possibilita atingir os
níveis acordados dos serviços fornecidos aos usuários, caracteriza-se eficiência
e eficácia na entrega e suporte (MORA et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2016).
Essa estrutura é formada por uma área atendimento e apoio dos serviços
operacionais chamada de Service Desk (SD). O SD torna a operação controlada
por registrar os eventos e incidentes ocasionado uma falha ou interrupção do
serviço prestado pela equipe de infraestrutura. (AL MOURAD; HUSSAIN, 2014;
MODIRI; TAJFAR, 2013; MORA et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2016).
O ciclo de vida dos serviços de TI desempenha os processos de melhoria
contínua da infraestrutura. Utiliza-se a técnica Plan, Do, Check, Act (PDCA), isto
é, planejar, fazer, verificar e agir, possibilitam a gestão da infraestrutura de TI
concentradas na medição da eficiência e do desempenho dos serviços utilizados
para implantar melhorias contínuas. Os critérios de eficiências como, quantidade
de falhas, atualizações de hardware e software e registros de aplicação das
recomendações, formalizam os objetivos da melhoria contínua administrados
pelo gerente de melhoria contínua na organização.

2.8.5 Considerações finais sobre o ITIL

Conclui-se que o ITIL, no contexto de gerenciamento de serviços de TI
na organização, oferece uma estrutura de fases para o ciclo de vida dos
serviços, formada por processos. Estes processos são organizados em cada
fase com o objetivo de entender e preparar as novas necessidades da
organização que, na visão do ITIL, considera-se um serviço a ser implantado na
infraestrutura de TI. Para isso, necessita-se da definição dos requisitos para um
projeto, elaborar um plano de transição para a mudança prevista, monitorar e
controlar a operação do serviço. De acordo com o uso do serviço, busca-se
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melhorá-los em termos de utilização e experiência dos usuários na operação do
dia a dia da TI para respostas rápidas à incidentes, resolução de problemas,
tolerância a falhas, desempenho, capacidade e disponibilidade dos serviços.
O ITIL é implantado nas organizações quando pretende-se alcançar
excelência nos serviços prestados pela infraestrutura de TI, consequentemente,
promover o alinhamento com base nas requisições, objetivos, necessidade e
qualidade exigidos pela área de negócio (AL MOURAD; HUSSAIN, 2014;
HAGEN et al, 2012; HIMI; BAHSANI; SEMMA, 2011; HAGHIGHATFAR; IDEN,
EIKEBROKK, 2015; MODIRI; TAJFAR, 2013; MORA et al., 2014; OLIVEIRA et
al., 2016; SILVA; SANTOS 2013).
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3

FORMAÇÃO DA ARQUITETURA DE PROCESSOS CMMI E ITIL PARA
DEVOPS
Esta seção apresenta os fundamentos básicos para a formação da

arquitetura de processos na obtenção da integração entre os processos CMMI
nível 2 e ITIL centrada no ambiente DevOps. Esta formação baseia-se no método
de elaboração da arquitetura de processos utilizando o objeto processo
(BORSOI, 2008; BORSOI; BECERRA, 2008; DIAS et al., 2012; PESANTES et
al., 2012; PESANTES; BECERRA; LEMUS, 2014).

3.1 Fundamentos para a formação do ambiente DevOps
Nesta subseção, apresenta-se como formar a arquitetura de processos
CMMI e ITIL no contexto de desenvolvimento e implantação de software para o
DevOps. As bases conceituais utilizadas são referentes ao método proposto por
(BORSOI, 2008; BORSOI; BECERRA, 2008; DIAS et al., 2012; PESANTES et
al., 2012; PESANTES; BECERRA; LEMUS, 2014).

3.1.1 Contexto da pesquisa
As pesquisas realizadas para esta dissertação, concentram-se nos
conhecimentos e características das áreas de desenvolvimento de software que
utilizam modelos de qualidade. Nesta dissertação, optou-se pelo modelo de
qualidade de software CMMI das áreas de processos no nível 2, devido à
utilização

no

ambiente

de

desenvolvimento

de

software

durante

o

desenvolvimento, que prima pela importância da qualidade do software a ser
entregue ao cliente final.
No contexto de DevOps, executar os processos integrados pode haver
contribuição para garantir os atributos de qualidade no ambiente de produção, e
não apenas no ambiente de desenvolvimento. Por essa razão, a infraestrutura
que utiliza modelos de gestão operacional, processos e ferramentas para
realizar atividades de gerenciamento dos serviços de TI na organização. Neste
ambiente, encontra-se o arcabouço do ITIL como um modelo de referência para
gerenciar serviços de TI por meio de processos padronizados e reconhecidos
pela indústria.
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3.1.2 Modelo conceitual
Nesta subseção, o modelo conceitual da arquitetura de processos é
apresentado e, pretende-se explicar como esta dissertação elabora o produto,
com base nas pesquisas realizadas.
A seguir, a descrição deste modelo é baseada na figura 9:
a) devops, influencia como as áreas de desenvolvimento de software
e infraestrutura se inter-relacionam com o objetivo de entregar o
software com base na integração, colaboração e comunicação
para atingir os requisitos de negócio envolvendo agilidade,
frequência, eficiência e menor tempo de entrega.
b) práticas conceituais, definem atividades baseadas nas três
principais características de um ambiente integrado centrado no
DevOps que são, a integração, colaboração e comunicação (ZHU;
BASS; CHAMPLIN-SCHARFF, 2016)
c) ambiente integrado orientado à integração onde, um ambiente
integrado por processos entre as áreas de desenvolvimento de
software, a qual utiliza o modelo de qualidade CMMI e a área de
infraestrutura estruturada baseia-se no arcabouço do ITIL,
caracteriza-o como DevOps (PESANTES; BECERRA; LEMUS,
2014; ZHU; BASS; CHAMPLIN-SCHARFF, 2016).
d) integração, baseia-se na técnica objeto processo considerando os
processos ITIL para integrá-los aos processos CMMI. Os objetos
e as propriedades vinculam-se aos atributos específicos destes
processos, pelo uso do método de elaboração da arquitetura de
processos (BORSOI, 2008; BORSOI; BECERRA, 2008; DIAS et
al., 2012; PESANTES et al., 2012);
e) processos CMMI utilizados em um ambiente de desenvolvimento
de software para garantir a qualidade do software no projeto e
define-se o produto final a ser implantado e utilizado;
f) processos

do

modelo

ITIL,

utiliza-se

os

processos

de

gerenciamento do desenho de serviço e transição de serviço para
que a operação contribua e execute as atividades em paralelo com
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o ciclo de desenvolvimento de software. A equipe de operação
executa os processos ITIL a partir das primeiras fases da
concepção do software para viabilizar o que é preciso ser
dimensionado na infraestrutura e apresentar o plano de
implantação do software a ser transitado para o ambiente de
produção;
g) arquitetura de processos, é representada, a partir da integração
das áreas de desenvolvimento e infraestrutura com base nos
processos do CMMI e ITIL, para que a mesma seja vinculada ao
ambiente integrado para desenvolver e implantar software.
Figura 9 – Modelo conceitual para a arquitetura de processos

Fonte: Elaborado pelo autor

A estrutura do modelo conceitual apresentada na figura 9, está embasada
no método design-science para introduzir o contexto, na cor azul para a
obtenção das características de DevOps, práticas conceituais, ambiente
integrado, colaboração e comunicação. O problema, na cor vermelha, para
identificar a integração com as áreas de desenvolvimento, infraestrutura. O
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requisito, na cor amarela, possibilita entender os elementos envolvidos para a
arquitetura de processos, o CMMI, ITIL e o objeto processo. Por último, o
artefato, na cor verde, tem o objetivo de representar o que será entregue como
produto final desta dissertação, a formação da arquitetura de processos
vinculada ao ambiente integrado.

3.2 Elementos de formação da arquitetura de processos para DevOps
Nesta seção, apresenta-se as fases do método de elaboração da
arquitetura de processos associadas ao passo a passo. O passo a passo
constitui-se das fases do método para formar a arquitetura de processos para
DevOps onde, pretende-se identificar os elementos como o contexto e o domínio
e os modelos de referência CMMI e o arcabouço do ITIL para o conjunto de
processos nesta arquitetura de processos.
Para apresentar a integração e representar um ambiente integrado de
desenvolvimento e implantação de software para DevOps, notação BPMN é
utilizada para representar estes processos.

3.2.1 Passo a passo para formar a arquitetura de processos
A proposta é utilizar o método de elaboração da arquitetura de processos
que visa definir um passo a passo para formá-la para DevOps. Este passo a
passo, apresenta três fases vinculadas as do método de elaboração da
arquitetura de processo e é representada conforme a figura 10 a seguir:
Figura 10 – Estrutura do passo a passo para a arquitetura de processos

Fonte: Adaptado de (BORSOI, 2008).

59

No passo 1, usa-se a arquitetura conceitual do método de elaboração da
arquitetura de processos, constituída por atividades para definir requisitos do
DevOps incluindo, objetivos, interessados e contexto e domínio desta
arquitetura.
O passo 2, refere-se à arquitetura de referência para definir requisitos e
objetivos desta arquitetura, definição do contexto e domínio, selecionar os
modelos de processos relacionados ao modelo de referência CMMI nível 2 e a
fase de transição do ITIL como domínio.
Por último, o passo 3, apresenta a integração dos processos por objeto
processo que visa definir um esquema de comunicação com interfaces para os
artefatos,

atividades e

recursos

humanos

envolvidos

nas

áreas

de

desenvolvimento e infraestrutura.
Na figura 11, apresenta-se os níveis conceituais da arquitetura de
processos.
Figura 11 – Níveis conceituais da arquitetura de processos

Fonte: Borsoi (2008).

Nas próximas subseções, o uso do passo a passos baseado nas fases
do método para formar a arquitetura de processos CMMI e ITIL para DevOps
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(BORSOI, 2008; BORSOI; BECERRA, 2008; DIAS et al., 2012; PESANTES et
al., 2012; PESANTES; BECERRA; LEMUS, 2014).

3.2.1.1

Passo 1: Uso da fase da arquitetura conceitual

A arquitetura conceitual tem atividades para defini-la e são apresentadas
a seguir, com as considerações para esta dissertação:

a) atividade para definir o contexto e o domínio. O contexto torna-se
o projeto de software e o domínio é por meio dos conhecimentos
específicos das áreas de desenvolvimento e infraestrutura, para a
integração dos processos para DevOps.
b) atividade de definição dos requisitos. Os requisitos são, diminuição
do tempo e frequência de liberação para desenvolver e implantar
software baseados no DevOps.
c) objetivos da arquitetura de processos. O principal objetivo é formar
um conjunto de processos para integração entre desenvolvimento
e infraestrutura para DevOps.
d) Interessados. São os envolvidos das áreas de desenvolvimento e
infraestrutura, obtendo-os como partes interessadas para formar a
arquitetura de processos.

3.2.1.1.1 Definição do contexto e domínio
Dois fatores que envolve a definição da arquitetura conceitual na
arquitetura de processos, o primeiro é o contexto e segundo é o domínio
especializados nesta fase.
Nesta dissertação, o contexto refere-se à área de desenvolvimento de
software e infraestrutura computacional em pequenas, médias e grandes
empresas as quais são responsáveis pelo projeto de software para um ambiente
integrado de DevOps.
A área de desenvolvimento de software está considerada como um
ambiente em que se desenvolve sistemas computacionais ou software
corporativo com grupos de profissionais, desempenhando papeis de acordo com
a estrutura da organização decidir.
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A área de infraestrutura computacional, também envolve profissionais
que estão envolvidos na operação do ambiente de produção que pode ser
tradicional onde, a virtualização de servidores não é utilizada ou com o uso da
tecnologia de virtualização de servidores.
O domínio tem a característica de possuir os conhecimentos específicos
de cada área envolvida, conforme o contexto apresentado, isto é, ferramentas,
processos e especialização dos profissionais diversificados.
Dessa forma, o domínio também pode considerar o tamanho da
organização como pequena, média e grande. Ambos os fatores, contexto e
domínio, são definidos para propor a combinação de um ambiente integrado que
possibilite a cooperação de atividades entre as áreas de desenvolvimento e
infraestrutura computacional que visam a implantação do software.
O contexto e o domínio estão relacionados ao projeto de software em
uma organização de pequeno, médio ou grande porte considerando a existência
da área de desenvolvimento de software e infraestrutura computacional com o
objetivo entregar o software considerando DevOps.
A figura 12 a seguir, apresenta uma forma encontrada nesta dissertação,
para descrever o contexto e o domínio com base no método de elaboração da
arquitetura de processos que Borsoi (2008) especifica-os, porém, sendo um polo
tecnológico para integrar fábricas de software, havendo a possibilidade de
alteração.
Figura 12 – Domínio e contexto da arquitetura de processo

Fonte: Adaptado de Borsoi (2008) e Pesantes et al., (2012).
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3.2.1.1.2 Definição do meta-modelo da arquitetura conceitual
Contudo, ao definir a arquitetura conceitual de acordo com o domínio e o
contexto, os meta-modelos são representados e neste caso, usa-se um
diagrama de classes da UML para isso.
A figura 13 apresenta o diagrama de classes referente ao meta-modelo
do domínio e do contexto que busca integrar as áreas de desenvolvimento e
infraestrutura para projetos de software orientados ao trabalho cooperativo do
DevOps:
Figura 13 – Meta-modelo do ambiente integrado DevOps

Fonte: Elaborado pelo autor

O meta-modelo representa o contexto onde se aplica o DevOps para
formar a arquitetura de processos nesta dissertação. Este meta-modelo possui
a área de infraestrutura composta pelo ambiente de produção, atores de
infraestrutura, infraestrutura computacional que representa os recursos
tecnológicos e melhores práticas, onde nesta dissertação, entende-se pelo
arcabouço do ITIL.
A área de desenvolvimento de software no contexto da arquitetura
conceitual, compõe-se do projeto de software, para as atividades de
desenvolvimento e modelos de processo onde o CMMI é encontrado e utilizado
para garantir a qualidade do projeto a ser entregue na infraestrutura
computacional de produção.
A partir do meta-modelo, os componentes são definidos para um
processo e compõem, o artefato, atores, atividade, recurso e papel.
Estes componentes tornam-se essenciais para a estrutura do processo,
conforme apresentados na figura 14 a seguir:
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Figura 14 – Componentes essenciais do processo

Fonte: Adaptado de Borsoi (2008) e Dias et al., (2012).

A arquitetura de processos é composta por elementos de processo e
relacionamento entre os processos, na qual, representa a arquitetura conceitual.
Os elementos de processos contêm atividades classificadas como variantes e
invariantes, bem como, pré-condições que geram informações e artefatos e póscondições que geram os resultados da execução. Os relacionamentos entre os
processos são por meio das pré-condições e pós- condições.

3.2.1.1.3 Definição do objetivo e requisito da arquitetura conceitual
O objetivo da arquitetura conceitual para a arquitetura de processos, é a
obtenção dos modelos de processos, apresentados na subseção anterior, para
integrar

as

áreas

de

desenvolvimento

de

software

e

infraestrutura

computacional. Ao definir o objetivo, os requisitos incluem o contexto e o
domínio para a arquitetura de processos.

3.2.1.1.4 Partes interessadas na arquitetura conceitual
As partes interessadas a serem consideradas na arquitetura conceitual,
definem os papeis, funções e responsabilidades de cada grupo das áreas de
desenvolvimento de software e infraestrutura computacional.
Na área de desenvolvimento de software, podem ser definidos como
papéis, analistas, desenvolvedor, testador, líder, gerente e qualidade. Na área
de infraestrutura computacional encontram-se, especialistas de servidores,
sistema operacional, rede, armazenamento, monitoração e suporte.
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3.2.1.2

Passo 2: Uso da fase de arquitetura de referência

Para definir a arquitetura de referência, os modelos de processos
comuns, como o modelo de qualidade CMMI nível 2 e também, o arcabouço do
ITIL. Estes modelos de processos estão baseados no contexto e domínio
definidos na arquitetura conceitual, desta forma, determina-se o objetivo comum,
o de desenvolver e implantar software para as atividades de DevOps.
Como referência às pesquisas, o contexto e o domínio estabelece um
ambiente integrado entre as áreas de desenvolvimento de software e
infraestrutura contendo atividades cooperativas no projeto de software por meio
de processos.
Existem atividades a serem conduzidas na arquitetura de referência, e
estão definidas da seguinte forma:
a) atividade de definição de requisito e objetivo com base na arquitetura
conceitual, para a arquitetura de referência.
b) atividade de definição do contexto e domínio da arquitetura de
referência;
c) atividade para selecionar o modelo de referência, neste caso, o CMMI
para o modelo de qualidade no projeto de software. O nível de
maturidade 2 é o escolhido para servir de processos como melhor
prática. E a fase de transição de serviço do arcabouço do ITIL para
compor o modelo de processos padrão de acordo com o contexto e
domínio definidos

3.2.1.2.1 Definição do requisito e objetivo da arquitetura de referência
O requisito da arquitetura de referência é a definição do contexto e
domínio especializados. As visões do RM-ODP consideram-se as existentes,
sendo elas encontradas na fábrica de software do Laboratório de Tecnologia da
Escola Politécnica do Estado de São Paulo e definidas pela fase de arquitetura
de referência do método de elaboração da arquitetura de processos.
O objetivo desta arquitetura de referência é obter os modelos de
processos definidos como modelo de qualidade CMM nível 2 e o arcabouço do
ITIL na versão 3, com ênfase na fase de transição de serviço.
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3.2.1.2.2 Definição do contexto e domínio da arquitetura de referência
Com base no contexto e domínio na arquitetura conceitual, um ambiente
integrado de DevOps onde estes são mais especializados, sendo definidos
como uma fábrica de software de pequeno porte, responsável pelo projeto de
software e infraestrutura computacional com o mesmo aspecto para entregar
recursos computacionais do ambiente de produção.

3.2.1.2.3 Seleção dos modelos de processos CMMI e ITIL
Cada projeto de software desenvolvido e implantado no ambiente de
produção, tem características específicas quanto ao uso de modelos de
qualidade e gerenciamento de serviços de TI adotados, assim sendo, os
processos podem sofrer variações por conta do tipo de sistema, prazo, custo,
orçamento, requisitos e objetivos.
Os processos CMMI do nível 2, apresentados na notação BPMN na figura
13, estão definidos como modelo de referência da arquitetura de referência.
Estes processos podem ser utilizados mais adiante quando a arquitetura
operacional para o DevOps for necessária. Esta dissertação não forma a
arquitetura operacional, por entender que faz parte de um estudo de
instanciação dos processos.
A área de processo do CMMI nível 2, gerencia as atividades do projeto
de software por meio do processo de gerenciamento de requisitos, para garantir
a qualidade quanto aos requisitos, por exemplo, funcionais do software atrelados
aos requisitos de negócio para o software.
Os demais processos do CMMI nível 2 visam organizar o plano de projeto,
monitorar e controlar o projeto, realizar a gestão dos fornecedores e os acordos
estabelecidos, definir métricas e análises dos resultados, avaliar o projeto e
gerenciar a configuração base dos produtos de software.
A ordem dos processos apresentada na figura 15, leva em consideração,
a disposição dos mesmos no próprio modelo CMMI e também, nos artigos
pesquisados.
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Figura 15 – Área de processos CMMI nível 2

Fonte: Adaptado de Dias et al., (2012).

Os processos de qualidade do modelo CMMI são utilizados em conjunto
com os processos de desenvolvimento de software, sejam estes sendo usados
em métodos ágeis ou em alguns casos, cascata.
Durante as entregas dos produtos de software nas fases de
desenvolvimento, os processos CMMI e os níveis de maturidade validam estas
entregas para garantir o que foi determinado.
Ao observar a infraestrutura visando o ambiente de produção, a área
responsável utiliza-se de melhores práticas para realizar as operações e
também, definir um serviço ou produto a ser entregue como projeto para os
usuários, orientado pelo arcabouço do ITIL.
Estas atividades estão relacionadas à requisição e tipo da mudança a
serem realizadas, quais configurações mínimas de recursos computacionais são
necessárias para que o serviço, neste caso, o software, seja implantado no
ambiente de produção.
Por meio de processos ITIL, gera-se um plano de transição para este
serviço ser implantado, definindo os pacotes e determinando em quantas fases
de implantação do serviço.
Além disso, os processos para testes e validação, avaliação do que foi
alterado na mudança e registro de eventos ocorridos durante a transição do
serviço, fazem parte da implantação. Na figura 16, os processos ITIL referente
à fase de transição de serviço são apresentados, onde elabora-se um plano de
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transição do serviço determinado para o software ser implantado na
infraestrutura do ambiente de produção.
Figura 16 – Processos ITIL da fase transição de serviço

Fonte: Adaptado de Mora et al., (2014).

Os processos e a ordem em que ocorrem, são sugeridos pelo arcabouço
do ITIL e pelas referências utilizadas nas pesquisas, podendo ser alterados de
acordo com a usabilidade necessária em projetos e organizações específicos.
A representação deste modelo padrão de distribuição de processos,
propõe-se também, formar um modelo organizacional para DevOps.
Esta categorização tem como objetivo, estruturar a representação dos
fatores envolvidos em um projeto de software. Com base nisto, estes fatores
representam um ambiente DevOps para desenvolver e implantar software com
as áreas e os processos envolvidos.
O modelo organizacional estabelece o relacionamento entre as áreas de
desenvolvimento de software de pequeno porte e infraestrutura computacional
para alcançar os requisitos de menor tempo de implantação e requisição de
frequência de novas liberações do software para implantá-lo no ambiente de
produção, utilizando os processos distribuídos nos níveis estratégico, gerencial
e operacional do ambiente DevOps.
Na figura 17, apresenta-se o modelo padrão de distribuição de processos
que leva em consideração o propósito da arquitetura de processos para
DevOps.
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Figura 17 – Modelo padrão de distribuição de processos para DevOps

Nível Estratégico
Organização do
ambiente DevOps

Definição dos
processos

Estratégia de integração
de processos

Nível Gerencial

Garantia de
qualidade

Transição de
serviços

Nível Operacional

Qualidade
de software

Especificação
de requisitos

Componentes
de
Infraestrutura

Conhecimento

Artefato

Integração de
processos
Fonte: Adaptado de Borsoi (2008)

Suporte da
infraestrutura

Implantação
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Esse modelo tem como objetivo, estruturar os processos da área de
processos CMMI nível 2 e os processos ITIL da fase de transição de serviço
vinculados aos níveis estratégico, gerencial e operacional.
O nível estratégico encontra-se, para esta dissertação, a organização do
ambiente DevOps para que os processos sejam definidos e providenciar a
integração como forma de planejamento e tomada de decisão para este objetivo
com DevOps.
O nível gerencial apresenta os modelos de referência com processos
CMMI e ITIL definidos como garantia de qualidade e transição de serviços.
O nível operacional representa o projeto de software e vincula os
processos CMMI nível 2 e processos da fase de transição de serviço do ITIL,
para interações entre estes processos.
Qualidade de software, definida pela indicação da seta para a
infraestrutura, traz a visão dos processos do modelo de qualidade CMMI nível 2
para que haja, na sequência, o conhecimento dos atributos estabelecidos pela
equipe de desenvolvimento de software.
Em contrapartida, a infraestrutura informa os componentes de
infraestrutura para a implantação do software no ambiente de produção ao
interagir por meio de artefatos que os processos do ITIL, na fase de transição
de serviço, especificam as informações, atores e recursos utilizados.
Para o ambiente integrado DevOps, um modelo hierárquico é
apresentado, conforme a figura 18, para estruturar as atividades entre as
equipes de desenvolvimento e infraestrutura.
Este modelo pode indicar o fluxo de sequência e de mensagem para
organizar os trabalhos e as atividades com base nos processos.
Deste modo, a equipe de DevOps divide-se entre os níveis estratégico,
gerencial e operacional para os processos, as atividades e as recursos a serem
utilizados durante o projeto de software, objetivando a implantação do software.
Este modelo hierárquico segue o modelo apresentado por Borsoi (2008)
concentrado na integração de fábricas de software. A definição do modelo
hierárquico sugere a mesma intenção, integrar ambas as áreas com equipe de
desenvolvimento de software da fábrica de software e infraestrutura
computacional, porém, trata-se de áreas completamente distintas.
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Figura 18 – Modelo hierárquico para DevOps

Fonte: Adaptado de Borsoi (2008)

A distinção refere-se à processos, atividades, especialização dos
recursos humanos e tecnológicos, conhecimento técnico, propósito e funções
exercidas em cada uma das equipes.
A equipe de gerência DevOps é responsável pela estratégia de
integração, definição dos processos e também, das atividades cooperadas entre
as equipes durante o desenvolvimento do projeto de software.
Os integrantes desta equipe são, gerente de projeto de software e
coordenadores de infraestrutura, ou seja, são tomadores de decisões dentro do
campo do conhecimento, porém, para promover iteração entre as equipes
operacionais ao utilizarem processos de acordo com cada uma, que possam
contribuir para o projeto de software.
A equipe de desenvolvimento com gerente de projeto, equipe de projeto
de software para processos e atividades do que tange à respeito e
responsabilidades referente ao desenvolvimento de software e equipe de
qualidade de software para garantir a qualidade ao utilizar a área de processos
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do CMMI nível 2. A equipe de infraestrutura provê recursos computacionais e
suporte para a equipe de desenvolvimento durante a elaboração do projeto de
software. Nesta equipe estão coordenador de TI, especialistas de recursos
computacionais, gerenciamento de serviços de TI com processos ITIL, onde
destaca-se a transição de projetos ao considerar elementos básicos para
implantar um serviço, neste caso, o software, com processos específicos de
infraestrutura para este objetivo.
O relacionamento entre os modelos de processos na arquitetura de
referência, utiliza estes processos para representar um fluxo de sequência e
mensagem dos artefatos, atividades e recursos.
Figura 19 – Conceito para fluxo de sequência e mensagem

Fonte: Adaptado de Borsoi (2008).

Existem quatro visões para apresentar estes relacionamentos, a
estrutural, comportamental, organizacional e automação.
A visão estrutural oferece modelos de atividade, que definem os
requisitos das atividades, componentes complementares para políticas
concentradas na sequência de atividades, processos, atividades, artefatos,
recursos e papeis.
A estrutura de recursos define padrões dos documentos que são
produzidos durante as atividades. O papel define as atividades e as
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competências para que as atividades sejam executadas por aqueles que as
possuem. Os requisitos e o padrão dos artefatos são definidos e realizados na
estrutura de artefatos.
A visão comportamental possui dois modelos, fluxo de sequência e
mensagem e estados. O fluxo de sequência e mensagem são representadas
pelas atividades executadas entre elas. Ao utilizar os estados, define-se os
estados das atividades, recursos, processos, artefatos e atores para cada um
deles.
A visão organizacional apresenta os modelos de distribuição de
processos apresentados são aqueles que representam um ambiente onde, para
Borsoi (2008) é a fábrica de software, porém, nesta dissertação entende-se pelo
ambiente DevOps.
O modelo hierárquico dos papeis forma a estrutura da equipe para um
objetivo comum e o modelo contextual para o domínio onde aplica-se conceitos
pela composição de atividades por meio de processos restringidas por políticas.
E por último, a visão automação que possibilita utilizar de ferramentas
capazes de automatizar processos para atividades, neste ponto de vista, podese alcançar a redução de tempo, orçamento e prazo para projetos.
Na figura 20, apresenta-se o fluxo de sequência e de mensagens
baseado no modelo da Borsoi (2008) seguindo as mesmas características.
Os processos na cor azul, representam a área de processos do CMMI
nível 2 e os processos na cor laranja, são os processos da fase de transição do
arcabouço do ITIL.
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Figura 20 – Modelo padrão de fluxo de sequência e mensagem

Fonte: Adaptado de Borsoi (2008)
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Ao apresentar exemplo do modelo de sequência e de mensagem na
figura 20, leva-se em consideração, as setas cheias para representar o fluxo de
sequência e as setas pontilhadas, os fluxos de mensagens.
Os processos estão agrupados conforme os processos do modelo de
qualidade de software sugeridos para destacar, tanto os processos CMMI nível
2 quanto os processos, neste caso, da fase de transição do ITIL, para compor
os fluxos centrados na implantação do software no ambiente integrado para
DevOps.
No processo de planejamento, encontram-se os processos CMMI nível 2,
planejamento do projeto e o processo de transição de serviços do ITIL,
gerenciamento de suporte da implantação, que produzem o artefato do plano do
projeto.
Sendo que um dele tem a visão do ambiente de desenvolvimento do
projeto de software e o outro, a visão da infraestrutura. Pelo fato das informações
sobre o software em si serem similares, entende-se que na medida em que o
artefato do processo CMMI nível 2 seja atualizado, o processo do ITIL insere
estas informações quando a implantação for ocorrer.
Este artefato pode ser comum para as áreas de desenvolvimento e
infraestrutura compartilharem informações, porém, pode haver diferentes
formas de incluir estas informações no documento, mas tornam-se semelhantes
para controlar os objetivos do projeto.
O processo de requisitos, estão presentes o gerenciamento de requisitos
do CMMI nível 2e o gerenciamento de mudança do ITIL para elaborar o artefato
com o tipo de mudança baseado nos requisitos de software.
O processo de análise, fazem parte os processos gerenciamento de
fornecedores e acordos e gerenciamento de configuração do CMMI nível 2 para
gerar o artefato sobre o produto, neste caso, o software em questão, em
conjunto com o gerenciamento de configuração e ativos do ITIL para elaborar o
artefato para os recursos computacionais do ambiente de produção.
No processo de projeto, são utilizados o processo de garantia da
qualidade e produto do CMMI nível 2 produz o artefato referente às não
conformidades do software. Este artefato serve de entrada para os processos
de validação e testes do serviço e o gerenciamento de conhecimento do ITIL.
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Este processo de gerenciamento de conhecimento possui um artefato
sobre ocorrência e eventos que podem ocorrer durante o processo de análise
para servir de base quando chegar na implantação do software na infraestrutura.
E por fim, o processo de implantação traz o processo de monitoração e
controle do projeto do CMMI nível 2 associado ao processo de gerenciamento
de liberação e implantação do ITIL para o artefato de pacotes de implantação.
Os processos de métrica e controle do CMMI nível 2 em conjunto com a
avaliação da mudança da fase de transição do ITIL, formam a medição da
implantação do software no ambiente de produção que possibilita avaliar à
estabilidade e operação quando a implantação estiver finalizada.
Os processos apresentados na figura 21, podem oferecer garantia de
qualidade do software a ser implantado na infraestrutura, pelo fato das áreas de
desenvolvimento e implantação perseguirem o mesmo objetivo cooperando
entre si, ao invés de realizarem estas atividades separadas como no cenário
tradicional sem o DevOps.
Figura 21 – Modelo de atividades de integração ambiente integrado DevOps

Fonte: Adaptado de Borsoi (2008).

O planejamento das atividades integradas entre o desenvolvimento de
software e infraestrutura computacional são apresentadas na figura 20 com o
objetivo de determinar a integração entre os artefatos a serem desenvolvidos
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entre os processos CMMI nível 2 e processos do arcabouço do ITIL da fase de
transição de serviço. Esses processos forma uma maneira de conduzir estas
atividades para que o ambiente integrado de DevOps, obtenha as informações
do projeto de software a ser implantado no ambiente de produção.
Os artefatos produzidos durante as atividades integradas, permitem que
a implantação do software, com o apoio da equipe de infraestrutura neste
momento, possa identificar inconsistências as quais inviabilizem a qualidade do
software para o uso dos usuários na organização.
Ao considerar o envolvimento da equipe de infraestrutura com ênfase nos
processos de transição de serviço do ITIL em conjunto dos processos CMMI
nível 2, na medida em que o projeto avance nas fases definidas pela equipe de
software, há chances de reduzir ou eliminar estas inconsistências antes mesmo
que o software tenha instabilidades na operação.
Cada área responsável por processos relacionados, de desenvolvimento
de software e infraestrutura, pode estabelecer um padrão de documento, porém
o mais importante, é que as informações sejam compartilhadas e tenham
aderência entre elas para alcançar o objetivo comum, implantar o software.

3.2.1.3

Passo 3: Integração dos processos com o objeto processo

Para representar a estrutura do processo como objeto e os elementos a
serem observados com base nos processos CMMI nível 2 com os processos da
fase de transição do ITIL, propõe-se realizar a comunicação entre os objetos
processo para o ambiente DevOps.
Para esta comunicação, usa-se uma interface que permite uma interação
e um formato de mensagem quando estes objetos estão integrados e interrelacionam entre si.
A troca de mensagens entre os objetos processos é realizada por meio
da integração obtida pela representação dos mesmos e, além disso, forma um
conjunto de objetos relacionados e que se comunicam entre si e em si mesmo.
O prisma relacionado à interface, protocolo e formato da mensagem para
a integração dos processos definidos na arquitetura de referência, determinam
como as atividades podem ser colaborativas entre desenvolvimento de software
e infraestrutura.
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A figura 22, apresenta o esquema desta comunicação entre as equipes
de desenvolvimento e infraestrutura para obterem a integração por meio da
interface que cada uma possui, tendo a ação dos objetos processos integrados.
Figura 22 – Esquema da integração entre desenvolvimento e infraestrutura

Fonte: elaborado pelo autor com base em Borsoi (2008)

Ao integrar os processos por meio destas duas equipes, torna-se
relevante a comunicação por meio das interfaces. A interface é por onde a
comunicação é gerada para que haja, não só a integração, mas a colaboração
entre ambas equipes no projeto de desenvolvimento de software para ambiente
DevOps com a utilização dos processos.
A equipe de desenvolvimento possui a interface A e a equipe de
infraestrutura a interface B, pelo fato de ser um projeto liderado pela área de
desenvolvimento de software, por esta razão, as interfaces foram definidas
desta forma.
A interface A, são as informações processadas pelas atividades dos
processos CMMI nível 2, onde são direcionados para infraestrutura, ao receber
a mensagem na interface B para executar os processos ITIL, definem como o
serviço será implantado de acordo com os atributos de qualidade especificados
para o projeto de software em um ambiente de produção.
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Na figura 23, apresenta-se a integração dos processos CMMI nível 2 e
processos da fase de transição de serviço do ITIL que visam a implantação do
software, a partir da execução dos processos e da liberação pela equipe de
desenvolvimento de software, que necessita interagir com a infraestrutura.
Figura 23 – Integração entre os processos CMMI e ITIL

Fonte: Elaborado pelo autor

Os processos estão numerados conforme a quantidade de processos
representados tanto no CMMI nível 2 quanto na transição de serviços do
arcabouço do ITIL.
O objetivo é apresentar como os processos estão integrados e que
contém numeração definida para uma identificação, denominada pela sigla ID,
aplicada a cada um dos processos apresentados na figura 23.
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Esta integração visa como estes processos se relacionam para o objetivo
comum, que é implantar o software na infraestrutura seguindo as práticas do
modelo de qualidade de software com o uso do CMMI nível 2.
Os processos do CMMI nível 2 e os processos da fase de transição do
ITIL, compreendem a arquitetura de processos para um ambiente DevOps.
A tabela 6 a seguir, encontra-se a relação entre os processos CMMI nível
2 e os processos ITIL para representar esta integração.
Tabela 6 – Relação entre os processos CMMI e ITIL integrados
Processos CMMI nível 2

Processos de Transição de serviço do ITIL

ID

Gerenciamento de requisitos

Gerenciamento de mudança

1:2

Planejamento de projetos

Gerenciamento de suporta da implantação

2:1

Monitoração e controle do
projeto

Gerenciamento de configuração e ativos

3:3

Gerenciamento de
fornecedores e acordos

Gerenciamento de liberação e
implantação

4:4

Métricas e análises

Gerenciamento de suporte da implantação
e avaliação da mudança

5:1:6

Avaliação da qualidade do
produto

Gerenciamento de liberação e
implantação e Gerenciamento de
conhecimento

6:4:7

Gerenciamento de
configuração

Gerenciamento de mudança

7:2

Fonte: Elaborado pelo autor

O processo do CMMI nível 2 para gerenciamento de requisitos, tem o ID
número 1 que está integrado com o processo de gerenciamento de mudança do
ITIL na fase de transição, o qual temo ID de número 2.
O objetivo desta integração é, de acordo com a qualificação dos atributos
de qualidade na visão de software, estes mesmos requisitos devem estar
presentes na infraestrutura.
Os demais processos seguem a mesma definição de integração dos
processos CMMI para o ambiente DevOps, cujo prevê também, a comunicação
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e a colaboração entre as áreas de desenvolvimento e infraestrutura, os quais
serão apresentados.
A tabela 7 a seguir, define as principais informações e os artefatos em
que o modelo de qualidade CMMI nível 2 provê como garantia de qualidade do
software para a implantação posterior na infraestrutura, ou seja, no ambiente de
produção onde o software será utilizado, operado, monitorado e suportado.
Apresenta-se uma estrutura base para que os processos, atividades e
artefatos tenham inter-relacionamento, a partir da tabela 7, para que a
integração ocorra conforme a figura 23, considerando que os processos CMMI
nível 2 e transição de serviço do ITIL estejam explicitados por ambas as áreas
envolvidas e também, com a tabela 6 apresentando o relacionamento definido.
Tabela 7 – Estrutura entre os processos CMMI e ITIL
Objetivo

Definir o objetivo de cada um dos processos de desenvolvimento de
software com o uso do CMMI nível 2 e processos da transição de
serviço do ITIL durante as atividades do projeto de software.

Entrada

Artefato elaborado pelo processo executado.

Saída

Artefato do processo requisitado pelo processo iniciador executado.

Interface

Esta interface é referente a equipe que executa o processo e o
artefato de saída requisitado.

Recurso

Equipe de desenvolvimento de software ou infraestrutura.

Fonte: Elaborado pelo autor

O uso dessa estrutura na tabela 7 é exemplificada para obter os
resultados, ao executar o processo de gerenciamento de requisitos do CMMI
nível 2, a equipe de desenvolvimento gera um artefato que aprova a qualidade
dos atributos pré-definidos no projeto e encaminha para a equipe de
infraestrutura aprovar a mudança para implantar o software no ambiente de
produção.
Esta mudança tem como objetivo, aprovar a implantação do software de
acordo com os requisitos não funcionais voltados à infraestrutura que oferece
recursos computacionais no ambiente de produção.
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A tabela 8 apresenta as informações geradas pelo processo do ITIL
quando a equipe de desenvolvimento, envia o artefato relacionado aos
requisitos baseados no processo CMMI nível 2 de gerenciamento de requisitos.
A partir deste envio, a equipe de infraestrutura executa as atividades
relacionadas ao processo de gerenciamento de mudança para aprovar a
requisição, tipo da mudança e autorização referente à implantação do software,
que antecede as ações preparativas no ambiente de produção assim que o
gerenciamento de requisitos aprovar a liberação do software.
Para a equipe de infraestrutura, é importante conhecer, do que a
mudança se trata, qual o objeto está sendo tratado e por neste momento, as
devidas requisições de mudanças podem ocorrer antecipadamente para que as
aprovações tenham efeito de ganhos de tempo e sirvam de referência para
futuras implantações. Além disso, as reservas de recursos computacionais
necessários para o software ser implantado, são realizadas para garantirem os
requisitos não funcionais exigidos pela equipe de desenvolvimento de software.
Tabela 8 – Gerenciamento de mudança para compor o gerenciamento de requisitos
Objetivo

Aprovação da mudança para implantar o software na infraestrutura.

Entrada

Gerenciamento de requisitos.

Saída

Requisição de mudança, tipo de mudança e autorização.

Interface

Esta interface é da equipe de desenvolvimento.

Recurso

Equipe de infraestrutura.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os demais processos relacionados na figura 22, seguem a mesma
estrutura da tabela 7, com os resultados similares com os que foram
apresentados na tabela 8 acima.
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4

ARQUITEUTRA DE PROCESSOS NO LABORATÓRIO DA FÁBRICA DE
SOFTWARE
Esta seção apresenta o conjunto de processos da arquitetura de

processos apresentada na seção 3, nos processos existentes no laboratório da
fábrica de software da Escola Politécnica da Universidade do Estado de São
Paulo. O objetivo é sugerir apenas, uma mudança com a inserção destes
processos identificados durante a formação da arquitetura de processos nesta
dissertação.

4.1 Contexto do laboratório da fábrica de software
Esta subseção, apresenta o funcionamento do laboratório da fábrica de
software da Escola Politécnica da Universidade do Estado de São Paulo.
O laboratório possui características específicas, onde um grupo com
conhecimentos em engenharia de software, são envolvidos para atividades de
produção de software relacionado à um sistema ERP, os detalhes a seguir são:
a) Os integrantes do projeto são divididos em grupo;

b) O grupo recebe um escopo de projeto com base nos requisitos da
organização solicitante;

c) Ao se depararem com o projeto, cada integrante do grupo trabalha
isoladamente com as atividades necessárias para atingir os
objetivos do projeto, utilizando como referência, os documentos e
a metodologia para executar cada uma delas;

d) Com o uso da metodologia, os integrantes se deparam com as
fases do projeto e por meio de processos, geram os artefatos. Os
processos da metodologia são, engenharia de produto, definição
da arquitetura inicial do módulo, planejamento do sprint,
especificação dos requisitos funcionais e não funcionais, análise,
atualização da arquitetura, programação, teste de requisitos
funcionais (RF) e não funcionais (RNF) e por fim, plano de
implantação no ambiente de computação em nuvem;
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e) As atividades estão baseadas no guia de processo de
implementação disponibilizado no laboratório, conforme figura 23.
Em cada processo, elabora-se os artefatos de entrada e saída,
com base nos roteiros documentados;

f) Os roteiros, são documentos que auxiliam na geração dos
artefatos do projeto na medida em que os integrantes iniciam e
encerram cada processo. Os roteiros são, roteiro de engenharia
de produto, roteiro de arquitetura inicial, roteiro de planejamento,
roteiro de especificação dos requisitos RF e RNF, roteiro de
análise, roteiro de programação e roteiro de modelagem.

4.2 Processos do laboratório da fábrica de software
Os processos existentes no laboratório da fábrica de software da Escola
Politécnica da Universidade do Estado de São Paulo e estão compostos como,
conforme apresentados na figura 24, referente ao guia de processos utilizado
neste ambiente.
Figura 24 – Guia de processos do laboratório da fábrica de software

Fonte: Guia de processos do laboratório da fábrica de software.
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Este guia de processos do laboratório da fábrica de software, é composto
por visões baseada no RM-ODP e a partir deste guia, a metodologia é usada
para executar os processos conforme figura 25 a seguir.
Figura 25 – Metodologia da definição da arquitetura de software

Fonte: Laboratório da fábrica de software.

4.3 Arquitetura de processos para o laboratório da fábrica de software
Esta subseção apresenta a mudança sugerida nos processos do
laboratório da fábrica do software da Escola Politécnica da Universidade do
Estado de São Paulo, ao propor a arquitetura de processos formada durante
esta dissertação para um ambiente DevOps.
O objetivo é sugerir a mudança, sendo que para projetos futuros, a
aplicação que visa coletar os dados, análise, limitação e restrição ao
implementar e instanciar esta arquitetura de processos no laboratório.
A sugestão, leva em consideração como requisito, os processos do
laboratório da fábrica de software apresentados na subseção 4.2 e os artefatos
existentes quando um projeto de desenvolvimento de um ERP, é definido como
parte das atividades do grupo de trabalho deste ambiente.
Outro requisito é, entende-se que os processos CMMI nível 2 também
são parte do laboratório da fábrica de software e presentes na metodologia,
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conforme a figura 25. Sendo assim, somente os processos da fase de transição
do ITIL são sugeridos para a mudança a ser proposta.
Entende-se também, outros integrantes em cada grupo ou separados,
tenham conhecimentos de processos relacionados às melhores práticas do
arcabouço do ITIL v3 para executá-los.
A seguir na figura 26, apresenta-se o conjunto de processos da fase de
transição do ITIL, que fizeram parte da formação da arquitetura de processos
para DevOps desta dissertação, nos processos do laboratório da fábrica de
software.
Figura 26 – Arquitetura de processo para o laboratório da fábrica de software

Fonte: Elaborado pelo autor.

Consequência desta sugestão, a partir do envolvimento dos novos
processos baseados na arquitetura de processos desta dissertação com ênfase
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na fase de transição do ITIL, pretende-se detalhar a dinâmica com esta
mudança.
O processo de engenharia de produto, elabora o artefato com as visões
RM-ODP do guia de processos contendo, visão empresa, visão informação,
visão computação e visão infraestrutura para especificar os requisitos do
produto. O artefato de saída dos integrantes deste grupo de software, gera a
estrutura da engenharia de produtos.
Por se tratar de um projeto já requisitado pela organização contratante,
avalia-se que, com estas informações de saída com a execução do processo de
engenharia de produtos e o artefato gerado, entende-se que os processos da
fase de transição do ITIL ainda não são envolvidos, também acontece quando o
processo de arquitetura inicial do módulo do software, sendo definidos pelo
grupo de software do laboratório da fábrica de software.
As definições do sistema em desenvolvimento, são entendidas a partir da
arquitetura inicial e assim sendo, os processos da fase de transição do ITIL
iniciam-se a partir do processo de planejamento da sprint.
O motivo do processo de gerenciamento de suporte da implantação do
arcabouço do ITIL na fase de transição de serviço fazer parte do processo de
planejamento da sprint, é por conta dos requisitos do projeto para o software já
estarem definidos com base nos processos anteriores, a engenharia de produtos
e a arquitetura inicial do módulo.
Além disso, o processo de gerenciamento de suporte da implantação do
ITIL, depende da elaboração do plano de sprint para especificar as atividades
esperadas para a implantação do software serem planejadas para a
infraestrutura do ambiente de produção.
Assim que o planejamento da sprint gerar o artefato plano da sprint, este
serve como base para o grupo de infraestrutura executar o processo de
gerenciamento de suporte da implantação e devolve as informações elaboradas
para o grupo do software inserir no plano de sprint.
A tabela 9 a seguir, compõe a descrição entre estes artefatos elaborados
com o uso dos processos sugeridos para o projeto de software no laboratório da
fábrica de software. O propósito de apresentar esta estrutura, é de servir como
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base para uma futura instanciação possível para elaborar a arquitetura
operacional.
Tabela 9 – Gerenciamento de suporte da implantação com engenharia de produto
Objetivo

Elaborar o plano de projeto com base nos requisitos de software para
serem atendidos na infraestrutura do ambiente de produção.

Entrada

Plano da sprint

Saída

Gerenciamento de suporte da implantação do ITIL

Equipe

Equipe de infraestrutura.

Recurso

Analista de infraestrutura.

Fonte: elaborado pelo autor

Na sequência, com o processo de especificação dos requisitos funcionais
e requisitos não funcionais, estes últimos são referentes à disponibilidade e
desempenho onde, os integrantes do grupo de software definem as
características destes requisitos para o sistema em desenvolvimento obter
funcionamento adequado e esperado pelos usuários, incluindo táticas
arquiteturais para encontrar falhas e determinar solução para as mesmas
encontradas.
O entendimento que se faz aqui é, que estes requisitos não funcionais,
além de requerem recursos computacionais, são definidos com visibilidade de
uso não apenas no ambiente de desenvolvimento, mas sim, para o ambiente de
produção.
Por isso, destaca-se o processo de gerenciamento de mudança devido à
necessidade de aprovar a implantação do software, com base nestes requisitos
não funcionais, considerada uma mudança na infraestrutura, onde outros
serviços estão em funcionamento.
O objetivo deste processo é minimizar os possíveis impactos que esta
mudança pode ocasionar em um ambiente produtivo. Para que a implantação
ocorrer, é necessário que a requisição de mudança seja feita para que haja
autorização do comitê de mudança e avaliar o tipo da mesma que vai ocorrer na
infraestrutura.
É um processo que exige informação e controle quando aplicado em
cenários sem a intenção de DevOps, mas também, pelo fato da requisição do
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software chegar em um momento sem que a equipe de infraestrutura saiba do
que se trata essa implantação.
Para o ambiente DevOps, pode-se sugerir que, o tempo entre a requisição
da mudança e a aprovação seja menor, desde que a equipe de infraestrutura
conheça o projeto de software com antecedência e as fases do ciclo de vida do
serviço com os processos ITIL já tenham sido executados. Desta forma, a
autorização para realizar a mudança pode ser definida ainda em tempo de
projeto de software, pois é sabido que será implantado posteriormente.
Essa decisão em tempo de projeto, ao invés de aguardar até a última fase
do desenvolvimento de software, oferece a condição de preparar a infraestrutura
que possibilite entregar o software, segundo escopo, qualidade, tempo e prazo
estimados nas atividades iniciais.
Em

ambiente

DevOps,

esta

integração

entre

as

equipes

de

desenvolvimento e infraestrutura pode promover agilidade na entrega, e não
somente em apenas um dos lados. Ao elaborar o fluxo de gerenciamento de
mudança entre desenvolvimento e infraestrutura para realizar mudanças, este
processo pode ser automatizado por meio de ferramentas entre ambos
ambientes com visão de automação.
O gerenciamento de mudança já mencionado anteriormente, define o tipo
da mudança no projeto, torna-se essencial para ter um prazo de conclusão das
atividades para a implantação ser aplicada no ambiente de produção mais
adiante.
Porém, o gerenciamento de configuração obtém-se os itens de
configuração necessários para a implantação do software na infraestrutura do
ambiente de produção, sendo definidos os recursos computacionais a serem
reservados, licenças de software, configuração de rede, armazenamento,
sistema operacional, banco de dados e outros itens que o serviço é dependente,
que vão ao encontro das definições e táticas arquiteturais executadas
específicas sobre os RNF no processo de especificação de RF e RNF, pois com
os resultados garantidos pelo grupo de software, o grupo de infraestrutura define
durante este momento, os recursos necessários para que a implantação do
software seja feita seguindo estas conclusões.

89

A tabela 10, apresenta a estrutura dos artefatos que são elaborados
quando se executa estes processos em conjunto no ambiente de laboratório da
fábrica de software.
Tabela 10 – Processos ITIL para requisitos não funcionais do software
Atividade

Especificar requisitos não funcionais para o software, levando em
consideração, as análises e solução para as falhas encontradas no
ambiente de laboratório que os define para o ambiente de produção.

Entrada

Especificação.

Saída

Gerenciamento de mudança.
Gerenciamento de configuração.

Equipe

Equipe de infraestrutura.

Recurso

Especialistas de infraestrutura.

Fonte: elaborado pelo autor

Caso as avaliações sejam concluídas e definidas, o grupo de infraestrutura
devolve os artefatos referente aos processos de gerenciamento de mudança e
gerenciamento de configuração da fase de transição do ITIL, para o artefato de
especificação do processo de especificação dos requisitos RF e RNF como base
para os testes futuros. E por parte do grupo de infraestrutura, esta base também
será incluída no artefato do plano de projeto do processo de gerenciamento de
suporte da implantação do ITIL.
O processo de análise do laboratório da fábrica de software, recorre aos
artefatos engenharia de produto e a especificação para a modelagem dos
módulos do sistema em desenvolvimento.
Entende-se que não há inserção de processos ITIL da arquitetura de
processos desta dissertação, porém os resultados, podem servir de
complemento dos processos já utilizados, o gerenciamento de mudança e o
gerenciamento de configuração. Cabe aqui dizer que, estes resultados estão
associados ao que o grupo de software identifica nas atividades executados com
o uso do roteiro onde, deve-se identificar quais componentes da arquitetura do
módulo são responsáveis por satisfazer os requisitos não funcionais dos
cenários de requisitos não funcionais definidos na especificação.
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Além disso, quais são os problemas que esses componentes devem
resolver para satisfazer o requisito não funcional. Com isso, são definidas as
táticas, denominadas como “o que fazer” para resolver os problemas
identificados.
Em seguida, com os resultados obtidos pelo grupo de software, se houver
necessidade de atualização, como sugestão, os processos de gerenciamento
de mudança e gerenciamento de configuração devem ser envolvidos, não
apenas determinar a atualização para o próximo processo, atualização da
arquitetura e com a geração do artefato, atualização final do módulo.
O processo de programação para o código fonte segue sem nenhuma
interação com o grupo de infraestrutura para sugerir mudanças neste processo
do laboratório da fábrica de software, pelo fato de conter atividades específicas
do desenvolvimento.
Ao chegar no processo de teste de RF e RNF, obtém-se a sugestão de
mudança neste processo. Fazem parte os processos de gerenciamento de
validação e teste e gerenciamento de conhecimento da fase de transição do
ITIL. A razão disso é, caso o grupo de infraestrutura conceber acesso à
infraestrutura do ambiente de produção para a realização dos testes vinculados
ao grupo de software, os resultados podem ser adquiridos com a implantação
dos módulos do sistema a serem testados.
No âmbito do DevOps, esse acesso é requerido, pois define-se também, a
integração tecnológica entre desenvolvimento de software e infraestrutura
computacional e não apenas por meio de processos. Se o acesso não for
concebido, a sugestão proposta é envolver os processos do ITIL já
mencionados, para a obtenção dos resultados do teste e definir um plano de
ação para atendê-los na infraestrutura do ambiente de produção para a
implantação do software em definitivo.
Isso significa que, o processo de validação e teste do ITIL, mesmo não
sendo executados no ambiente de produção, gera-se subsídios para determinar
recursos computacionais suficientes com base no processo de gerenciamento
de configuração do próprio ITIL e das informações extraídas durante os testes.
Com o envolvimento do grupo de infraestrutura neste processo de teste dos
RN e RFN, suponha-se de que, estes requisitos funcionais e não funcionais,
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serão atendidos pelo ambiente de produção, é acompanhado com antecipação
por esse grupo, sem que haja inconsistências e conflitos entre os testes em um
ambiente não controlado para um ambiente especificamente controlado e
monitorado por este grupo.
Isto é, ao propor a integração entre os grupos por meio de processos para
DevOps, subentende-se que estas questões de inconsistências e conflitos
sejam tratadas antes ao invés de acontecerem durante a implantação do
software no ambiente de produção.
Para incrementar o que foi exposto acima, as ocorrências, eventos e
incidentes que possam ocorrer durante os testes, servem de registro para o
processo de gerenciamento de conhecimento do ITIL como informações
conhecidas não somente pelo grupo de software do laboratório da fábrica de
software, mas também, do grupo de infraestrutura quando observar a
implantação do software na infraestrutura do ambiente de produção.
A tabela 11 a seguir, apresenta a estrutura dos artefatos elaborados com a
execução do processo de teste de RF e RFN do grupo de software com os
processos de validação e teste e gerenciamento de conhecimento da fase de
transição do ITIL.
Tabela 11 – Processos ITIL para testes dos requisitos RF e RFN do software
Atividade

Elaborar o plano e evidência dos testes realizados do software que
possam servir de base para estruturar os artefatos dos processos ITIL

Entrada

Plano e evidência dos testes

Saída

Gerenciamento de validação e teste do ITIL.
Gerenciamento de conhecimento do ITIL

Equipe

Equipe de infraestrutura.

Recurso

Especialistas de infraestrutura.

Fonte: elaborado pelo autor

O último processo é centrado na implantação do software. Na visão do
processo do laboratório da fábrica de software, esta implantação acontece em
um ambiente denominado de nuvem. A nuvem aqui é baseada no conceito da
computação em nuvem o laboratório da fábrica de software conta com o contrato
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com a Microsoft que concede direitos de uso educacional para utilizar o portfólio
do serviço chamado Microsoft Azure.
Considera-se que, no serviço de nuvem Microsoft Azure, o laboratório da
fábrica de software possui acesso, não apenas dos serviços centrados em
desenvolvimento de software, que é chamado de plataforma como serviço, mas
também, o de infraestrutura como serviço, com possibilidade de instalar e
configurar máquinas virtuais, conhecidas como virtual machine (VM) com
licenças de sistema operacional e banco de dados, rede virtualizada, acesso à
internet, armazenamento e demais serviços que podem compor uma
infraestrutura.
Ao tratar implantação, significa adicionar um serviço, neste caso o software,
na infraestrutura de um ambiente de produção para que usuários possam
acessá-los, de acordo com a demanda e necessidade da organização
contratante. Em uma organização no cenário real, a equipe de infraestrutura se
mobiliza para executar atividades referente à esta infraestrutura para instalar,
configurar, monitorar e suportar um serviço novo. Para isso, e definindo que
processos ITIL são utilizados como um modelo de gerenciamento de serviço de
TI, os processos de liberação e implantação do ITIL especificam pacotes de
implantação.
Estes pacotes possuem as informações e atividades necessária para
disponibilizar o serviço por meio da implantação. Ao entender que este é o
mesmo objetivo do processo de implantação na nuvem executado e realizado
pelo grupo de software do laboratório da fábrica de software, este e o processo
de gerenciamento da avaliação da mudança são parte sugeridas para este
processo.
O gerenciamento de liberação e implantação para o projeto de software,
especifica quantos pacotes de implantação devem ter, isso traz organização
para ativar os itens base para o software funcionar. Estes itens base são os
menos identificados e definidos pelo processo de gerenciamento de
configuração anteriormente executado, já prevendo o uso de recursos
computacionais necessários para o software em um ambiente de produção.
As prioridades na implantação de cada recurso que o software depende,
como por exemplo, máquinas virtuais com sistema operacional Microsoft ou de
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código aberto, são realizadas, podendo ser da mesma forma que este software
foi desenvolvido e testado mesmo que ainda no ambiente de desenvolvimento,
teste, homologação e pré-produção, se assim forem definidos.
O que se define, quando o processo de liberação e implantação do ITIL é
utilizado, são as fases que um projeto de implantação pode ter, definindo esta
implantação com apenas uma fase ou em várias fases por questões específicas
que cada organização e infraestrutura podem ter.
Se tratando de um ambiente de laboratório da fábrica de software, estas
questões específicas podem não existir, porém, se o software desenvolvido é
para uma organização considerada real, o processo de liberação e implantação
do ITIL suporta as definições de como implantar o software neste contexto.
Após a suposta implantação ocorrer referenciada pelo processo de
implantação na nuvem do laboratório da fábrica de software, não fica evidente
quanto a avaliação efetiva desta implantação considerada como uma mudança
para o grupo de infraestrutura. Apesar disto, o que é sugerido envolve o
processo de avaliação da mudança da fase de transição do ITIL que por meio
de atividades de validação da infraestrutura com o software implantado, define
ou não o sucesso desta implantação para liberar aos usuários da organização.
Compreende-se que, o grupo de software, ao implantar o software na
nuvem com base no processo do laboratório da fábrica de software, realiza
atividades para garantir o funcionamento e a qualidade do que foi definido e
controlado durante o desenvolvimento.
Entretanto, quando a infraestrutura executa as atividades por meio do
processo de avaliação da mudança do ITIL, as análises estão centradas na
infraestrutura, mas em se tratando de um ambiente DevOps, com processos
integrados, os resultados, as análises e a conclusão para entregar o software
para os usuários de uma organização, são conjuntamente executados a fim de
compartilhar responsabilidade e criar sinergia.
Quando o processo de avaliação da mudança sugerido no processo de
implantação na nuvem no laboratório da fábrica de software for executado, estes
resultados, análises e conclusões, farão parte do documento final do plano de
implantação deste ambiente.
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A seguir, as tabelas 12 e 13 apresentam a estrutura dos processos ITIL
para a implantação do software, utilizados com o processo de implantação do
laboratório da fábrica de software.
Tabela 12 – Processo ITIL de liberação e implantação do software
Atividade

Definição dos pacotes de implantação do software na infraestrutura do
ambiente de produção, considerada nuvem no laboratório.

Entrada

Plano de implantação.

Saída

Gerenciamento de liberação e implantação do ITIL.

Equipe

Equipe de infraestrutura.

Recurso

Arquiteto de infraestrutura.

Fonte: elaborado pelo autor

Tabela 13 – Processo ITIL de avaliação da mudança do software implantado
Atividade

Avaliação da implantação do software na infraestrutura do ambiente
de produção, considerada nuvem no laboratório.

Entrada

Plano de implantação.

Saída

Gerenciamento de avaliação da mudança do ITIL.

Equipe

Equipe de infraestrutura.

Recurso

Arquiteto de infraestrutura.

Fonte: elaborado pelo autor

4.4 Considerações finais
Nesta subseção, serão apresentadas as considerações finais sobre a
proposta que visou sugerir os processos do ITIL, oriundos da formação da
arquitetura de processos realizada durante esta dissertação, nos processos
existentes do laboratório da fábrica de software da Escola Politécnica da
Universidade do Estado de São Paulo.
Ao considerar a arquitetura de processos formada por esta dissertação,
os processos apresentados definem um ponto de partida para que as atividades
no âmbito do DevOps, sejam realizadas e que, os patrocinadores de projetos de
software tenham a visibilidade das particularidades de infraestrutura do
ambiente de produção, e ao contrário também se torna uma verdade.
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As dificuldades encontradas para validar os processos sugeridos nos
processos do laboratório da fábrica de software e identificar as restrições e
limitações, ficou evidente pelo fato de não haver instanciação destes processos,
tendo em vista a continuação desta pesquisa. A mecânica de um projeto de
software desenvolvido neste ambiente, de alguma forma se encontrará em um
ambiente de produção da organização contratante, sendo assim, pode
possibilitar uma melhor sinergia com a fábrica de software compreendendo os
processos relacionados à infraestrutura.
Neste ponto de vista, guardadas as devidas proporções de escopo, prazo,
tempo, custo, cronograma e tipo de sistema a ser desenvolvido, os envolvidos
no projeto de software, ao inserir os processos ITIL permite que haja a
possibilidade das atividades, por meio de processos vinculados

ao

desenvolvimento e de infraestrutura integrados, para que melhorarem as
condições quando uma implantação do software é prevista na infraestrutura de
forma definitiva.
Outro fator interessante com esta sugestão de mudança nos processos do
laboratório da fábrica de software, é o fato de envolver um grupo de
infraestrutura que terá a responsabilidade de auxiliar esta implantação, além
disso, promove o envolvimento deste grupo para obter informações, mesmo que
em tempo de desenvolvimento, sobre o projeto de software antecipadamente.
Entretanto, ao considerar o funcionamento das operações do laboratório da
fábrica de software, o próprio grupo pode utilizar estes processos do ITIL
sugeridos e reconhecidos pela indústria de TI, como conformidade na entrega
do software produzido neste ambiente.
Por outro lado, as limitações, referente ao conhecimento do pesquisador
quanto aos assuntos específicos da engenharia de software, podem ter deixado
de explorar demais questões que influenciam a inclusão destes processos nos
processos existentes do laboratório da fábrica de software. Alguns integrantes
deste ambiente devem estar familiarizados com as especificidades sobre
gerenciamento de serviço de TI com o uso do arcabouço do ITIL, quando estes
estiverem envolvidos em atividades de desenvolvimento.
Isso pode alterar o perfil destes integrantes com estes novos
conhecimentos sobre como funciona uma operação de infraestrutura, referindo-
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se à formação, treinamento específico sobre os processos do arcabouço do ITIL,
aumento da quantidade de processos inseridos, gestão, controle e manutenção
destes processos sugeridos ao longo da existência deste ambiente.
Os resultados gerados, entre os processos do laboratório da fábrica de
software e processos da fase de transição do arcabouço do ITIL, são meramente
uma maneira de encontrar sinergia entre cenários distintos, porém, com objetivo
comum, implantar o software na infraestrutura do ambiente de produção que
garantam as definições de qualidade durante o desenvolvimento, quando
envolve o modelo de qualidade CMMI, a partir do nível 2.
Percebe-se que muitas informações elaboradas com a visão estritamente
dos processos do laboratório da fábrica de software, tornam-se essenciais para
que o grupo de infraestrutura possa estabelecer as devidas ações a tempo de
tomar decisões centrada no ambiente de produção para receber e entregar o
software.
Pretendeu-se apresentar, com esta sugestão de mudança nos processos
do laboratório da fábrica de software, como meio de integração entre áreas com
especialização distintas, ocasionando a presença de outras características do
DevOps, a colaboração e a comunicação entre os grupos.
Porém, para que estas evidências sejam identificadas, exploradas para que
haja análise dos dados com os resultados obtidos e conclusões mais concretas,
orienta-se a investigação para definir a arquitetura operacional e instanciar os
processos no ambiente de laboratório da fábrica de software.
Na sequência, envolver os integrantes e treiná-los sobre os novos
processos sugeridos nas atividades atuais para um projeto de software que seja
apresentado, orientado e gerenciado por eles.
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5

CONCLUSÃO

O

advento

do

DevOps

apresenta

características

para

integrar

desenvolvimento e infraestrutura para atividades sejam executadas em conjunto
com entregas mais ágeis do software com condições e atributos de qualidade
no ambiente de produção.
Enquanto o desenvolvimento de software utiliza métodos e metodologias
para entender as necessidades do cliente para conduzir os trabalhos de forma
colaborativa e cooperativa entre os integrantes e, a partir do momento em que
o software é considerado como adequado para a implantação, esbarra-se nas
especializações e peculiaridades da equipe operacional de infraestrutura
preocupada com a estabilidade dos serviços.
Não adianta apenas um único lado entregar o produto desenvolvido com
melhores práticas e menor ciclo de desenvolvimento, se a área responsável pela
implantação e operação não obtiver as mesmas preocupações. O grande
desafio é importar este mesmo mecanismo e cultura de uma equipe para a outra,
pois são percepções distintas quanto ao projeto de software.
Estas percepções são trazidas à tona quando DevOps propõe a integração,
colaboração e comunicação para que o objetivo seja comum para ambas, não
apenas desenvolver de forma rápida, consistente e ágil, mas que a implantação
e operação do software siga nos mesmos moldes desde a concepção do projeto.
Para isso, a equipe de infraestrutura precisa entender a dinâmica e quais
os fluxos de trabalho desempenhados pela equipe de desenvolvimento,
compreender a necessidade do cliente quanto ao escopo do projeto de software
e o que deve ser realizado durante as atividades.
A contribuição da infraestrutura só acontece quando há a participação em
processos pontuais durante o desenvolvimento para que a visão desses
especialistas seja compartilhada, pois a especialização, o conhecimento e
práticas realizadas por esta equipe são diferentes, porém, no contexto de
DevOps o intuito é aproximá-las e complementar com processos que cada uma
das áreas executa.
Entende-se que DevOps não pretende criar ou modificar os processos já
conhecidos e utilizados por estas áreas, a proposta é identificar qual a aderência
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entre estes processos quando um software é desenvolvido e posteriormente,
necessita ser implantado na infraestrutura.
Esta aderência foi o objetivo nesta dissertação, ao formar uma arquitetura
de processos com base no modelo de qualidade CMMI, as áreas de processos
do nível 2 e processos ITIL que orientam a transição do software para o
ambiente de produção para que estas atividades sejam conduzidas em conjunto.
O uso do método de elaboração da arquitetura de processos baseado no
objeto processo, possibilitou apresentar um passo a passo para formar a
arquitetura de processos e inserir os processos do CMMI e ITIL que determinam
um conjunto de processos para atividades relacionadas à DevOps.
A arquitetura de processos formada nesta dissertação envolve os
elementos que fazem parte dos passos apresentados. Como conclusão do
passo 1 foram definidos o contexto, domínio, requisitos, objetivos e partes
interessadas. Na sequência com o passo 2 definiu-se, visando os processos
CMMI e ITIL, o modelo padrão de distribuição de processos para DevOps,
modelo hierárquico para DevOps, modelo padrão de fluxo de sequência e
mensagem e o modelo de atividades de integração ambiente integrado DevOps.
Por fim, no passo 3 apresentou-se o esquema de integração dos processos
CMMI e ITIL com base no objeto processo, a integração dos processos bem
como a relação entre cada um e a estrutura de integração dos artefatos dos
processos mapeados do CMMI e ITIL.
A arquitetura de processos desta dissertação, teve o objetivo de
apresentar como as áreas de desenvolvimento e infraestrutura podem ser
integradas por meio de processos. Considera-se que esta é uma iniciação para
compreender como essas áreas podem realizar um trabalho cooperativo,
podendo ser alterada para trabalhos futuros.
O resultado na obtenção desta arquitetura, obteve-se a definição de
alguns dos processos do modelo de qualidade CMMI e do arcabouço do ITIL e,
na medida em que as pesquisas tenham continuidade, permite-se incrementar
novas visões, processos e modelos de referência de processos que podem
aumentar as opções para trazer as características de DevOps. Estas
características estão centradas na integração, comunicação e colaboração entre
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desenvolvimento e infraestrutura para o projeto de software ser entregue na
produção.
Optou-se por sugerir esta arquitetura de processos nos processos
existentes no ambiente de fábrica de software, apresentando como o ITIL e os
processos podem fazer parte da implantação do software na infraestrutura, a
partir do ambiente de desenvolvimento.
A aplicação da arquitetura de processos CMMI e ITIL desta dissertação,
ocorreu no laboratório da fábrica de software, a fim de sugerir mudança para
acrescentar processos ITIL. A obtenção dos resultados só é feita por meio da
instanciação de uma arquitetura operacional e neste caso, não foi definida.
Percebeu-se que, ao usar a arquitetura de processos como referência no
ambiente de laboratório, a integração dos processos é possível de ser feita
desde que haja intenção de melhorar a entrega do software não apenas com
modelo de qualidade CMMI, mas também, usando os processos ITIL.
A arquitetura de processos desta dissertação, pode não funcionar para
quaisquer organizações, contextos e domínios de software, por outro lado, o
problema de implantação e consequentemente de suporte referente ao software
na infraestrutura do ambiente de produção, é notório no cenário tradicional.
A discussão sobre como DevOps resolve esta e outras questões entre as
áreas de desenvolvimento e infraestrutura, está em alta e com muita frequência,
explorada em artigos acadêmicos, órgãos regulatórios que visam normas e
padrões e pela indústria de TI. Esta preocupação tem comprometido as
operações das organizações que dependem de software e também da
infraestrutura computacional que o suporta com equipes isoladas.
A dependência entre software e infraestrutura é constante e necessita
permanentemente de melhorias para impulsionar as necessidades que as
organizações possuem quando a expectativa do uso do software aumenta,
ocasionada pela velocidade das mudanças de negócio no cenário atual.

5.1 Trabalhos futuros
Com a proposta realizada nesta dissertação, outros trabalhos futuros
complementar a pesquisa orientada à:
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a) Verificar se esta formação da arquitetura de processos desta
dissertação, resulta em melhorias de tempo, prazo, custo e atende
aos requisitos do software em um cenário real;
b) Analisar o uso do conjunto de processos na formação da arquitetura
de processo nesta dissertação, em domínio e contexto diferentes;
c) Avaliar se os demais processos ITIL definem melhor a integração com
DevOps nas fases de desenvolvimento de software de um projeto de
software;
d) Definir e validar o uso de processos de desenvolvimento de software
e processos de gerenciamento de serviço de TI com outras fases do
arcabouço do ITIL para arquitetura de processos;
e) Verificar a viabilidade do DevOps para o uso efetivo nos processos,
operações e atividades de uma fábrica de software, interagindo com
processos do arcabouço do ITIL existente nas organizações
contratantes, ao instanciar a arquitetura de processos para este
objetivo.
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