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RESUMO

Diante do surgimento de empresas de tecnologia altamente especializadas
(Fintech) em processos de negócio específicos e com novos modelos de negócio
associados, como as Fintech (empresas financeiras), as grandes instituições
financeiras têm procurado aumentar sua capacidade de inovação ao permitir que
estas Fintechs contribuam de forma colaborativa com o lançamento de novos
produtos financeiros. Dentre as formas de colaboração na produção de software, os
modelos de ecossistemas abertos possibilitam que diferentes atores atuem
conjuntamente em um ambiente de produção de software. Um ecossistema de
software aberto é formado por diferentes organizações que por meio de uma
plataforma tecnológica interagem produzindo software colaborativamente, mediante
um conjunto de diretrizes que coordenam o ambiente colaborativo. Esta pesquisa
tem como objetivo propor uma arquitetura de sistema de um ambiente colaborativo
de produção de software que seja a base da criação de um ecossistema de
software. Para isto é proposta a criação de uma descrição arquitetural para modelar
um ecossistema de software seguindo as diretrizes da ISO/IEC/IEEE 42010:2011
utilizando os pontos de vista do padrão RM-ODP. A criação desta descrição
arquitetural se dá por meio de um processo que utiliza os elementos que compõem
as fases de método de projeto de ecossistemas de software e os elementos do
modelo Open Software Enterprise Model (modelo de organizações produtoras de
software aberto). Esta arquitetura do ambiente colaborativo de produção de software
será validada em uma empresa financeira multinacional de crédito ao consumidor
que tem a intenção de criar um ambiente colaborativo de produção de software junto
a Fintechs.
Palavras-chave: ambiente colaborativo, engenharia de software colaborativa,
ecossistemas de software, arquitetura de ecossistema de software

ABSTRACT
Process for architectural description of a software innovation ecosystem
In face of the emergence of highly specialized technological companies
(Fintech) in specific business processes, with new associated business models, the
financial institutions have been trying to increase their innovation capacity by
allowing such Fintechs to contribute in a collaborative form with the release of new
financial products. Among the collaboration forms in the production of software, the
open ecosystems model permits that different actors act together in a software
production environment. An open software ecosystem is formed by different
organizations that interact by means of a technological platform by producing
software in a collaborative way, following a set of guidelines that coordinate the
collaborative environment. The present research has as its objective the proposal of
an architecture of a collaborative environment for the production of software that can
be the basis for the creation of a software ecosystem. For that purpose, the creation
of an architectural description is proposed to model a software ecosystem following
the ISO/IEC/IEEE 42010:2011 guidelines, by using the RM-ODP standard
perspective. The creation of such architectural description occurs through a process
that uses the elements of the software ecosystem creation method and the options
of software production from the Open Software Enterprise Model. Such architecture
of the collaborative environment for the production of software will be validated in a
multinational financial consumer credit institution that has the intention to create a
collaborative software production environment along with Fintechs.
keywords: collaborative software engineering, software ecosystems, software
ecosystem architecture.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Considerações iniciais
A inovação em tecnologia da informação desafia setores tradicionais da
economia ao criar novos processos e produtos que transformam os modelos de
negócios tradicionais. Como exemplo podem ser citados os casos do setor de
hotelaria ao ver seu modelo de negócio desafiado por soluções como do Airbnb e no
setor de transporte pela Uber (SONDER, 2016).
No setor financeiro uma nova onda de inovações tem acontecido por conta de
empresas altamente especializadas em tecnologia que oferecem serviços
inovadores em nichos específicos da atividade financeira tais como: análise de risco
de crédito, financiar pequenas e médias empresas baseadas em novos modelos de
risco, realizar empréstimos a pessoas físicas sem utilizar as estruturas tradicionais
do mercado financeiro.
Essas empresas são conhecidas por Fintech (contração de finance e
technology, nome empregado para as startups com foco em serviços financeiros
(VENTURA et al., 2015). Empresas startups são empresas de pequeno porte e que
possuem seus produtos baseados fortemente em tecnologia e buscam estabelecerse no mercado testando modelos de negócio inovadores.
Para fazer frente a esta iminente concorrência, as instituições financeiras
podem se aproveitar da capacidade de inovação das Fintechs e juntas colaborarem
na criação de produtos financeiros disruptivos, ou seja, produtos que desafiam os
modelos de negócio atuais e que possibilitam sua adoção em larga escala (MENAT,
2016) (CHISHTI; BARBERIS, 2016).
Startups não são mais vistas apenas como as principais causadoras de
disrupção, em determinados segmentos econômicos, mas como propulsoras de
inovação corporativa atuando de forma colaborativa junto a grandes empresas. Isto
se dá pelo fato de atuarem em segmentos específicos, criando soluções em um
tempo menor e orientadas a experiência desejada pelo cliente final, o que possibilita
que grandes empresas como as instituições financeiras (IF) tradicionais façam uso
de soluções criadas pelas Fintechs (BARBERIS, 2014) (WEIBLEN; CHESBROUGH,
2015).

A recente proliferação de startups expandiu os modelos de integração
corporativa com grandes empresas. Além dos modelos de integração corporativa já
estabelecidas de corporate venture capital (CVC) e incubação corporativa, que
envolvem participação societária, os novos modelos de programas de startups e de
plataforma buscam viabilizar o envolvimento com um maior número de startups e de
forma mais ágil, respondendo de maneira rápida às oportunidades emergentes para
as grandes corporações (WEIBLEN; CHESBROUGH, 2015).
No modelo de integração corporativa do tipo plataforma, o objetivo é que
startups construam produtos utilizando uma tecnologia base fornecida por uma
grande empresa, que por meio desta abordagem de inovação aberta, busca
expandir sua capacidade de inovação. A inovação em modelos de plataformas
ocorre quando um ecossistema de empresas participantes produz inovações
complementares, fortalecendo assim a plataforma em comum.
Embora não haja um modelo ideal de integração corporativa, dadas as
características das Fintech que são centradas em soluções tecnológicas e os
anseios das instituições financeiras tradicionais em inovar sua oferta de produtos, o
modelo de plataforma permite a parceria entre estes dois tipos de instituições na cocriação de novas soluções financeiras, baseadas fortemente em soluções
tecnológicas (WEIBLEN; CHESBROUGH, 2015) (JUENGERKES, 2016).
A composição de diferentes empresas apoiadas por uma plataforma
tecnológica comum dentro de um contexto de inovação aberta, que operam através
do intercâmbio de informações, recursos e artefatos e que atuam como uma
unidade em busca de um objetivo comum é denominada de ecossistema de
software (do inglês Software Ecosystems - SECO) (JANSEN; CUSUMANO, 2012).
Manikas e Hansen (2013) definem ecossistemas de software como a interação de
um conjunto de atores sobre uma plataforma tecnológica comum, que tem como
produto uma série de soluções de software ou serviços. Cada ator é motivado por
um conjunto de interesses ou modelos de negócio conectado ao restante dos
atores, enquanto que a plataforma tecnológica é estruturada de forma a permitir o
envolvimento e a contribuição dos diferentes atores.
Considerando o cenário da inovação aberta que estimula o envolvimento de
diferentes empresas para o desenvolvimento de novos produtos e serviços
financeiros que fazem uso intensivo de software, a presente dissertação aborda a
formação de um ambiente colaborativo de produção de software (ACPS), que

viabiliza a interação entre as organizações participantes e coordena os processos
de produção de software a serem abertos a novos participantes, resultando a
posteriori, em um ecossistema de software emergente.
Neste trabalho, busca-se, por meio da descrição arquitetural de sistemas,
modelar os diferentes aspectos que envolvem a criação do ACPS entre IF e Fintech.
Nesta modelagem, levam-se em conta os diferentes elementos que compõe um
ecossistema de software, os aspectos organizacionais do ACPS, os diferentes
atores que participarão deste ambiente, quais os processos necessários para o
funcionamento e coordenação da colaboração, e quais recursos de software e
computação necessários para que aconteça essa colaboração na criação de novos
produtos e processos para as IF.
1.2 Objetivo
Esta pesquisa tem como objetivo propor um processo para a descrição
arquitetural de um ambiente colaborativo de produção de software que propicie às
instituições financeiras tradicionais trabalharem de forma colaborativa com Fintechs
para a construção de novos produtos e serviços centrados em soluções
tecnológicas.
A descrição arquitetural segue as diretrizes da ISO/IEC/IEEE 42010:2011
aplicando os pontos de vista do padrão de arquitetura de objetos distribuídos do
Reference Model of Open Distributed Processing (RM-ODP) (ISO-IEC, 2009).
Os elementos que compõe um ACPS do tipo ecossistema de software, tais
como: atores, domínio de atuação, tipo de ecossistema e seus princípios gerais são
identificados por meio do método de projeto de ecossistemas de software proposto
por Manikas, Hämäläinen e Tyrväinen (2016).
Para a identificação dos requisitos de um ecossistema de software para o
projeto de um ambiente para a produção de software entre diferentes organizações
é utilizado o modelo Open Software Enterprise (modelo OSE) (JANSEN et al.,
2012). Do modelo OSE são utilizados os requisitos dos domínios de governança, e
pesquisa e desenvolvimento de software.
Do padrão RM-ODP são utilizados os cinco pontos de vista e as linguagens de
cada ponto de vista para a composição das etapas do processo de descrição
arquitetural do ACPS.

Como validação deste trabalho é aplicado o processo proposto para a
descrição arquitetural do ACPS em um cenário real em uma IF que atua no mercado
de crédito a pessoas físicas. Neste experimento, pretende-se formar um ambiente
para a colaboração entre esta IF e Fintechs na criação de produtos financeiros
disruptivos, mediante o uso intensivo de software.
1.3 Justificativa
A formação de um ambiente colaborativo, que possibilite que atores externos
façam parte do desenvolvimento de soluções tecnológicas e formem assim um
ecossistema de software, beneficia os participantes que podem explorar a inovação
aberta para atingir benefícios em comum, compartilhando o custo de inovação. Os
desenvolvedores externos são capazes de utilizar a plataforma exposta de maneiras
totalmente imprevistas e, portanto, fornecer um impulso significativo de inovação no
ecossistema (BOSCH, 2009; HANSSEN, 2012).
Embora ecossistemas de software tenham recebido significante atenção da
comunidade cientifica, Costa et. al. (2013) afirmam que não é claro como um
provedor independente de software pode tornar-se um elemento central em um
ecossistema. Isto está relacionado ao fato de não haverem iniciativas para explorar
como um produto de software realiza a transição para uma plataforma. Em seu
trabalho abordam como um aplicativo móvel tornou-se a estrutura central para um
ecossistema de software, mas sem levar em conta os aspectos arquiteturais ou
políticas de abertura da plataforma.
Christensen et. al. (2014) propõem a análise e desenvolvimento de
ecossistemas de software sobre o prisma do conceito de arquitetura de
ecossistemas cunhado em seu trabalho, que considera as estruturas de negócio,
organizacional e de software como os elementos fundamentais em uma arquitetura
deste tipo. Sobre esse conceito, analisam o estado inicial do ecossistema de
telemedicina dinamarquês e apresentam as mudanças necessárias em cada uma
dessas estruturas para a evolução do ecossistema de acordo com os objetivos
estratégicos esperados. Embora os autores sugiram que o conceito de arquitetura
de sistemas possa ser aplicado tanto para a análise de um ecossistema existente
quanto para a criação de um novo, o experimento aplicado é realizado em um
ecossistema já existente, mesmo que não totalmente formalizado, e não é feita a

prescrição de quais elementos devem ser partes fundacionais para a construção de
um novo ecossistema, bem como a sua modelagem quanto à notação dos modelos
a serem adotados.
Kruize et. al. (2016) propuseram uma arquitetura de referência de ecossistema
de software para o domínio de agricultura inteligente (smart farming) que permitisse
mapear e avaliar projetos de SECO nesse domínio. Como funcionalidade chave,
esta arquitetura de referência deveria permitir a fácil integração entre diferentes
componentes desenvolvidos por fornecedores variados de uma maneira viável e
consistente. A arquitetura de referência abrange cinco componentes principais:
atores, plataforma tecnológica, serviços de negócio e componentes de comunicação
(sensores). A descrição da arquitetura de referência concebida é feita de acordo
com a apresentação de cada componente, sem adotar algum modelo notacional
padronizado ou uma estrutura de pontos de vista arquiteturais.
No estudo sistemático realizado por Pettersson e Andersson (2016) é
apresentado que as abordagens utilizadas até o momento não endereçam todos os
aspectos arquiteturais de SECO, e que os modelos adotados de outras áreas não
são projetados de forma a considerar os aspectos inter-organizacionais e de
interconexão necessários. O estudo ainda indica que a modelagem de SECO deve
ser apoiada por um arcabouço que possibilite a modelagem completa de todo o
ecossistema, com diferentes visões e aplicável em diferentes domínios.
Finalmente, nota-se nos trabalhos correlatos a esta pesquisa que não há uma
forma sistemática de projetar-se e representar uma arquitetura de ecossistemas de
software. Nesta pesquisa, busca-se abordar este ponto ao sugerir-se um processo
que descreve uma arquitetura de ecossistemas de forma sistemática.
A descrição arquitetural resultante deste processo trata a complexidade de um
ecossistema de software ao particionar os interesses dos envolvidos no
ecossistema em diferentes pontos de vista. A descrição arquitetural permite ainda
melhor compreensão do sistema e adaptação para outros domínios ao utilizar em
sua modelagem elementos de um padrão como o RM-ODP.
1.4 Abrangência
O escopo desta pesquisa está definido dentro do domínio de pesquisa de
ecossistemas de software, mais precisamente, na modelagem de um ambiente

colaborativo de software entre IF e Fintechs por meio de uma descrição arquitetural
de um SECO.
Um SECO possui em seu ciclo de vida quatro etapas, sendo elas: nascimento,
expansão, liderança e auto renovação (DE ANDRADE; ALVES; VALENCA, 2015).
Dentro destas etapas, este trabalho está localizado na etapa de nascimento, que
engloba a definição dos atores a compor o SECO, suas atividades e interações.
Evoluções dentro dos estágios do ciclo de vida do ecossistema demandarão
evoluções em sua arquitetura.
O modelo OSE possui cinco domínios sendo eles: governança, pesquisa e
desenvolvimento, gestão do produto de software, marketing e vendas e serviços de
consultoria e suporte. Nesta pesquisa serão utilizados os domínios de governança e
de pesquisa e desenvolvimento de software por tratar-se da definição da arquitetura
de um SECO em seu estágio de nascimento.
O domínio de pesquisa e desenvolvimento de software é o domínio de maior
relevância a ser aberto em uma entidade produtora de software, por ser o o domínio
central da produção de software lidando com os requisitos do desenvolvimento de
software a serem tratados em um ambiente colaborativo, sendo assim o primeiro a
geralmente ser necessário para a participação de atores externos (JANSEN et al.,
2012).
O domínio de governança é utilizado por tratar dos requisitos necessários para
coordenar as interações entre as diferentes partes na produção colaborativa de
software e garantir que os requisitos mínimos para a interação na produção de
software desejados pela IF ocorram, tais como política de segurança de informação,
análise de conformidade jurídica da Fintech e seus sócios.
O processo de descrição arquitetural do ACPS faz uso dos cinco pontos de
vista do RM-ODP. Como o caso real em que é realizada a validação não contempla
a implantação do ACPS, não foram utilizados os passos do processo referentes aos
modelos do ponto de vista de tecnologia.
Isto, entretanto, não traz prejuízo à validação, já que o processo de descrição
arquitetural faz uso dos pontos de vista de forma sequencial, em que as visões
anteriores são utilizadas na modelagem do ponto de vista seguinte. Seguindo este
princípio, entende-se que a modelagem dos elementos do ponto de vista de
tecnologia é possível, já que o ponto de vista anterior, o modelo da visão

computação, é modelado e serve de apoio a construção do ponto de vista de
tecnologia.
1.5 Método de pesquisa
Este trabalho aplicará o design science como método cientifico, que tem como
objetivo investigar e desenvolver artefatos que interagem com o contexto de um
problema para melhorar algo neste contexto. Como exemplo de artefato tem-se: um
componente de software, componente de hardware, processo de negócio, método,
técnica, etc (WIERINGA, 2014).
O design science oferece um modelo para a realização de pesquisas com os
seguintes elementos: contexto social, o contexto do conhecimento e o projeto do
artefato, que engloba o projeto em si e a investigação das informações necessárias
no contexto do conhecimento para a formulação do artefato (WIERINGA, 2014).
O contexto social contém os envolvidos que podem influenciar o projeto e que
são os interessados no uso do artefato final produzido. Dentro do âmbito desta
pesquisa esse contexto é composto pela IF tradicional e pelas Fintechs que
utilizarão a descrição arquitetural produzida para modelar o ACPS.
O contexto do conhecimento consiste das teorias existentes de um dado tema,
especificações e normas e pesquisas relacionadas. Para esta pesquisa, esse
contexto contém o referencial teórico sobre descrições arquiteturais e sobre os
modelos de referência de ecossistemas de software. A pesquisa utiliza este
conhecimento para produzir o artefato objeto da pesquisa e busca contribuir com o
conhecimento já produzido ao propor a modelagem de um SECO por meio de uma
descrição arquitetural desse tipo de sistema.
Neste trabalho o artefato a ser desenvolvido na fase de projeto será a
arquitetura de um ambiente colaborativo para a produção de software. Este artefato
está situado no contexto de uma instituição financeira que visa criar um ambiente
colaborativo para fomentar a inovação com a participação de Fintechs, na criação
de novos produtos e processos disruptivos.
Durante a pesquisa inicial foram derivadas questões a partir do problema inicial
da pesquisa, sendo que as questões podem ser questões do conhecimento ou
questões de natureza prática, de forma que as questões do conhecimento têm como
objetivo mudar o conhecimento sobre o mundo, enquanto que as questões práticas

têm como propósito mudar o mundo prático ao criar algo novo. A figura 1 apresenta
quais foram as questões que guiaram a pesquisa:
•

"Quais são os modelos de colaboração na produção de software?": Esta
etapa demanda a revisão bibliográfica sobre quais são os diferentes modelos
de colaboração existentes na produção de software. A busca por estes
modelos tem como objetivo compreender em quais cenários diferentes
organizações podem atuar de forma conjunta dentro do contexto de inovação
aberta. Esta pergunta é respondida por meio do levantamento do estado da
arte no capítulo 2 ao identificar os modelos de integração corporativa e dos
tipos de colaboração existentes na produção de software.

•

"Quais são as características de um ambiente colaborativo?": Esta etapa
pretende identificar na literatura de ambientes colaborativos do tipo
ecossistema quais são os elementos básicos e que compõem um ambiente
deste tipo e suas características que serão modeladas em uma descrição
arquitetural. Esta pergunta e suas derivadas orientam o levantamento
bibliográfico realizado no capítulo 2 quanto ao tema de ecossistemas.
⁃

"Quais são os elementos básicos de um ambiente colaborativo?" : esta
etapa busca compreender quais são os elementos mínimos que
compõe um ecossistema de software, o que há de ser modelado em
um sistema deste tipo

⁃

"Quais elementos da produção de software devem ser abertos a atores
que participam de um ambiente colaborativo?": por tratar-se de um
ecossistema onde o software é o produto final, esta etapa pretende
compreender quais são os elementos da produção de software que
devem ser utilizados e ou modificados para uma produção de forma
colaborativa.

•

"Como deve ser representada a arquitetura de um ambiente colaborativo?": o
propósito desta etapa consiste em identificar como deve ser estruturada uma
descrição arquitetural para um ambiente colaborativo. Esta pergunta é tratada
no capítulo 3, com a proposta de um processo que gera uma descrição
arquitetural.
⁃

"Qual modelo de referência arquitetural viabiliza a modelagem de um
ecossistema emergente, com diferentes pontos de vista e aplicável em
diferentes domínios": essa pergunta identifica quais o modelo de

referência de arquitetura permite realizar a descrição arquitetural de
um sistema como o ACPS e que possibilite a modelagem utilizando
diferentes pontos de vista e que possa ser aplicável também em outras
situações de uso.
⁃

"Quais os passos para a descrição desta arquitetura?": esta pergunta
responde qual é a sequencia de atividades a se empregar para a
produção da descrição arquitetural utilizando o modelo referencial de
arquitetura selecionado na etapa anterior.

•

"Como avaliar a arquitetura proposta?": Nesta etapa o processo de descrição
da arquitetura proposta é aplicado e validado em um cenário real.
Adicionalmente, são apresentadas as limitações da pesquisa e contribuições
gerais. Esta pergunta guia o desenvolvimento do capítulo 4 que define o
contexto da validação desta pesquisa.

Figura 1 - Questões que orientam a pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor

1.6 Organização do trabalho
Esta subseção apresenta a divisão da dissertação nas seguintes seções:
Seção 2, apresenta uma definição sobre os principais conceitos abordados na
presente pesquisa, que incluem inovação aberta no contexto de instituições
financeiras, modelos de colaboração na produção de software, ecossistemas de
software e os modelos de referência utilizados para a construção do ambiente
colaborativo.
Seção 3, descreve o processo para a descrição da arquitetura do ambiente
colaborativo para desenvolvimento de software entre instituição financeira e
Fintechs. O processo utiliza a estrutura do arcabouço arquitetural RM-ODP e faz
uso de modelos de referência de ecossistemas de software que atuam como guias
na seleção de elementos que irão compor a arquitetura a ser criada.
Seção 4, apresenta o experimento realizado na validação do processo proposto e
da descrição arquitetural resultante deste processo, as características do ambiente
de validação e o plano do experimento.
Seção 5, apresenta os resultados do trabalho, as contribuições, limitações e
trabalhos futuros.

2 FUNDAMENTOS DE UM AMBIENTE COLABORATIVO DE SOFTWARE
Nesta seção serão abordados o contexto da pesquisa que aborda a
necessidade de colaboração entre IF e Fintechs e as formas de integração
corporativa existentes entre esses tipos de empresas. Serão apresentados os
modelos de colaboração para a produção de software e de forma detalhada
apresentado o modelo de ecossistemas de software, seus elementos estruturantes
e o que é necessário para formar um ambiente deste tipo.
2.1 Necessidade de colaboração entre IF e Fintechs
O setor financeiro, tradicionalmente, sempre foi protegido por barreiras de
entrada, devido leis, regulamentações e confiança necessária do mercado
consumidor. Essas barreiras estão a diminuir desde a crise financeira de 2007-2008,
que resultou em novas regulamentações e na queda da reputação dos bancos
tradicionais,

especialmente

nos

mercados

americano

e

europeu

(GULAMHUSEINWALA; BULL; LEWIS, 2015).
Diante deste cenário, empresas com forte base tecnológica estão integrando
novos modelos de negócio e ofertando novos produtos financeiros que se
aproveitam desta diminuição das barreiras de entrada no mercado financeiro. Estas
empresas estão sendo chamadas de Fintech devido à contração das palavras em
inglês finanças (finance) e tecnologia (technology) (VENTURA et al., 2015) (STILL;
HUHTALA; SARANIEMI, 2016).
O crescimento nos negócios das Fintechs pode ser explicado por diferentes
fatores. Por um lado, a confiança nas IF tradicionais diminuiu acentuadamente
devido ao impacto econômico da crise financeira do subprime, em 2008, nos
consumidores. Por outro lado, os bancos enfrentaram um quadro regulatório mais
oneroso que desviou seus recursos para atender as questões de conformidade ao
invés de oferecerem soluções inovadoras e centradas nos clientes. (BARBERIS,
2014)
As Fintechs são capazes de aproveitar este novo cenário devido ao seu intimo
conhecimento de tecnologias e por não possuírem pesados legados corporativos a
serem mantidos (GULAMHUSEINWALA; BULL; LEWIS, 2015)
Essas empresas vêm principalmente do setor não bancário e tem transformado
a indústria com a habilidade de oferecer aos seus clientes serviços convenientes,

substituindo produtos oferecidos pelas instituições financeiras tradicionais, como por
exemplo empréstimos, conta corrente pessoais e transferência de dinheiro
(BARBERIS, 2014) (STILL; HUHTALA; SARANIEMI, 2016).
As instituições financeiras tradicionais tem visto uma oportunidade para
aumentar sua capacidade de inovação ao adotar integrações corporativas com as
Fintech na criação de novos produtos com modelos de negócio inovadores, de
forma que as IFs utilizem o conhecimento especializado das Fintechs para um
determinado nicho de negócio (JUENGERKES, 2016).
2.2 Modelos de integração corporativa
Dada a necessidade de colaboração de IF tradicionais e Fintechs, há
diferentes formas que estes dois tipos de empresas podem utilizar para que haja
integração entre elas, tanto de seus modelos de negócio quanto na colaboração
entre processos.
Segundo Weiblen e Chesbrougth (2015) há quatro formas de integração
corporativa entre grandes empresas e startups. Estas formas dividem-se em dois
grupos, um quando uma grande corporação pretende trazer criatividade de fora de
suas fronteiras para dentro (outside-in innovation) e outro, aproveitando-se da
agilidade comum em empresas startups para impulsionar suas próprias inovações
para o mercado (inside-out innovation). A figura 2 mostra estes diferentes tipos de
integração corporativa e são detalhados na sequência:

Figura 2 - modelo de integração corporativa

Fonte: traduzido de (WEIBLEN; CHESBROUGH, 2015)

•

Corporate Venture Capital (CVC): o CVC é mais complexo que o venture
capital tradicional (individual, não corporativo), pois não busca apenas o
retorno financeiro do investimento realizado, mas também deve apoiar a
estratégia da empresa investidora. Como lado positivo está a capacidade de
apoio a startups que necessitam de ativos complementares especializados,
que demandam alto investimento financeiro. Adicionalmente a startup pode
se beneficiar da credibilidade da organização investidora no mercado, além
de acesso a especialistas e equipamentos da organização. Como lado
negativo tem-se a possibilidade de limitação da inovação para a organização
investidora, devido as restrições impostas pelos diferentes investidores e o
alto tempo necessário que envolve esse tipo de investimento.

•

Incubação corporativa: surgiu como forma de fomentar a inovação em
grandes organizações criando unidades menores independentes para a
realização de projetos de inovação. Como ponto positivo este tipo de
integração corporativa possibilita o compartilhamento da base de clientes e
acesso a equipamentos e tecnologias caras da empresa que incuba a
startup. Como aspecto negativo, há o risco de superproteção por parte da
empresa incubadora, prolongando o empreendimento e levando-o a poucas
chances de sucesso. Adicionalmente, outro aspecto negativo é baixa
probabilidade de realizar parcerias com competidores ou criar produtos que
venham a criar novos modelos de negócio para o patrocinador corporativo;

•

Programa de startups: neste modelo de integração corporativa a startup
assume o papel de um fornecedor, e o foco está em utilizar produtos ou
tecnologias da startup e torná-los disponíveis para a organização
patrocinadora. A corporação patrocinadora incuba uma multiplicidade de
startups possibilitando que a patrocinadora tenha vantagem competitiva
perante seus competidores ampliando sua atividade existente e lucrando a
partir da inovação externa. Geralmente, neste modelo é criada uma unidade
da organização responsável por ser a interface entre as startups participantes
do programa e transferir a inovação criada dentro das diferentes unidades de
negócios tradicionais da empresa.

•

Plataforma: o modelo de plataforma possui uma lógica inversa aos
programas de startup, seu objetivo é que as startups construam seus
produtos utilizando a tecnologia fornecida pela corporação para expandir o
mercado desta organização, uma abordagem de inovação de dentro para
fora. A inovação por meio de plataforma ocorre quando um ecossistema de
empresas

produz

inovações

complementares,

fortalecendo

assim

a

plataforma em comum. Idealmente, uma grande corporação pode se
posicionar como líder de uma plataforma e tirar proveito das inovações
produzidas e comercializadas no âmbito dessa plataforma.
Dado as diferentes formas de integração corporativa, nesta dissertação
aborda-se a criação de uma solução que apoia a integração que ocorre no modelo

do tipo plataforma, em que uma IF tradicional cria um ambiente colaborativo de
produção de software, expondo seus processos e informações para que startups do
ramo financeiro, Fintechs, possam criar produtos sobre esta plataforma, formando
assim um ecossistema entre IF e diferentes Fintechs.
2.3 Modelos de colaboração em produção de software
Dentre os diferentes tipos de integração corporativa, o modelo de integração
do tipo plataforma demanda a integração entre diferentes empresas fazendo o uso
intensivo de software, que é um componente facilitador da criação de novos
produtos baseados em soluções tecnológicas.
Para atender a esses modelos é necessário adaptar a produção de software,
que tradicionalmente era realizada por apenas uma entidade para que seja possível
ser realizada por um conjunto de agentes externos.
Segundo Bosch e Bosch-Sijtsema (2010) há diferentes abordagens quanto à
colaboração na produção de software, sendo possível categoriza-las em cinco
abordagens diferentes, conforme a figura 3. A figura apresenta cada abordagem de
colaboração e elenca os impactos nas seguintes áreas: arquitetura de software,
processos de software e desafios organizacionais.
Na figura 3, quanto mais a esquerda uma abordagem se encontra, mais
acoplada a interação entre os diferentes atores da produção de software. Quanto
mais a direita se encontra uma abordagem na figura, mais desacoplada é a sua
relação quanto aos diferentes participantes.

Figura 3 - abordagens de colaboração na produção de software

Fonte: traduzido de (BOSCH; BOSCH-SIJTSEMA, 2010)

A abordagem de ecossistemas de software abertos, que á a tratada nesta
pesquisa tem como característica a participação de atores externos que necessitam

de acesso à plataforma para criação de novas soluções. Isto demanda a criação de
um processo de certificação de parceiros para a participação neste ambiente
colaborativo de produção de software (BOSCH; BOSCH-SIJTSEMA, 2010).
O modelo colaborativo do tipo de ecossistema demanda os seguintes impactos
nos diferentes processos (BOSCH; BOSCH-SIJTSEMA, 2010):
•

Arquitetura: o principal foco arquitetural quando adotado este modelo
colaborativo é prover uma plataforma tecnológica com interfaces que
possibilitem

que

desenvolvedores

externos

possam

estender

as

funcionalidades existentes da plataforma. A estabilidade das interfaces é de
extrema importância pois evoluções nestas interfaces demandam alterações
nas soluções desenvolvidas pelos outros participantes do ambiente;
•

Processos:

cada

participante

do

ecossistema

é

uma

organização

independente, desta forma um processo comum de desenvolvimento de
software não é compartilhado, exceto para pontos específicos como
validação de segurança. Deve-se notar que cada limitação adicionada no
processo de participação do ecossistema pode impactar seu sucesso de
adoção;
•

Organização: a entidade que provê a plataforma assume um papel central,
mantendo a plataforma e coordenando as diretrizes definidas para o
ambiente. Os desenvolvedores externos possuem um papel importante ao
adicionar novas funcionalidades ao ecossistema.
Um ambiente colaborativo de produção de software do tipo ecossistema possui

um conjunto de características especificas conforme apresentado. A próxima seção
aborda em mais detalhes os conceitos de ecossistemas de software.
2.4 Ecossistemas de software
Ecossistemas de software é um novo conceito na área da engenharia de
software, que indica a mudança das organizações produtoras de software de um
modelo fechado em direção a um ambiente de produção de software aberto,
composto por atores externos que se tornam cada vez mais envolvidos no

desenvolvimento de software. Este ambiente e os relacionamentos que ocorrem
dentro dele formam um ecossistema de organizações com um interesse comum e
intermediadas por uma plataforma tecnológica (HANSSEN, 2012).
Os ecossistemas de software podem ser considerados um tipo particular de
ecossistemas de negócio, cujas interações entre os participantes acontecem em
volta de uma plataforma tecnológica comum, e os bens e serviços produzidos são
as soluções e serviços de software e que viabilizam e provém apoio para a
automatização de atividades e transações de negócio (BOSCH, 2009) (HANSSEN;
ALVES; BOSCH, 2014).
Um exemplo de comunidades de organizações que podem ser vistas como
ecossistemas são as participantes da plataforma de aplicativos da Apple (Appstore)
para o iphone e a plataforma de desenvolvimento Eclipse. O primeiro é um exemplo
de ecossistema parcialmente fechado e controlado, e o último é um exemplo de
ecossistema aberto permitindo liberdade de uso e no desenvolvimento da
plataforma (HANSSEN, 2012).
2.4.1 Elementos e tipos de SECO
As organizações participantes em um SECO podem ter diferentes relações
quanto à plataforma centralizada de software, desempenhando diferentes papéis.
Dentre os diferentes tipos de papéis em um SECO, os principais são (HANSSEN,
2012) (MANIKAS; HANSEN, 2013):
•

Keystone organization: uma organização ou um pequeno grupo lidera de
alguma forma o desenvolvimento da tecnologia de software central.

• Third party organizations: utilizam a tecnologia central como plataforma para
produzir soluções relacionadas ou serviços.
•

End-users: usuários que utilizam ou adquirem um produto parcial ou
completo do ecossistema.
Ecossistemas de software podem ser categorizados de diferentes maneiras de

acordo com sua estrutura de negócio, estrutura organizacional e estrutura de
software (CHRISTENSEN et al., 2014). Manikas (2016) em sua revisão da literatura
agrupou as diferentes categorizações existentes utilizando a estrutura proposta por
Christensen et. al. (2014) da seguinte forma:

•

Estrutura organizacional:
⁃

Monárquica: o ecossistema é orquestrado por um único ator.
Tipicamente este ator é responsável por influenciar a infraestrutura
tecnológica partilhada no ecossistema.

⁃

Federativa: o ecossistema é orquestrado por um conjunto de atores
representativos.

⁃

Coletiva: o ecossistema é orquestrado por meio de processos
envolvendo todos os atores (ex.: votação).

⁃

Anárquica: o sistema é caracterizado pela falta de orquestração
centralizada e cada ator age por si só, conforme as necessidades
locais.

•

Estrutura de negócio:
⁃

Proprietária: a criação de valor no ecossistema é tipicamente baseada
em contribuições proprietárias.

⁃

Open Source: as contribuições são abertas a todos os atores ou ao
público.

Neste

caso,

o

valor

do

ecossistema

vai

além

de

compensações financeiras, como por exemplo, ganho de experiência
ou de conhecimento dos participantes.
⁃
•

Híbrida: composta por ambas, proprietária e open source.

Estrutura de Software
⁃

Plataforma: contribuições tipicamente ocorrem por meio da extensão
de uma plataforma comum de software.

⁃

Protocolo: interações de software acontecem com o uso de um
protocolo específico. Neste tipo de ecossistema usa-se tipicamente
uma especificação técnica.

⁃

Padrão: a interação é baseada na conformidade com um conjunto de
padrões. É semelhante ao modelo de protocolo, porém, mais
controlado e restrito.

⁃

Infraestrutura: a interação entre ator e software ocorre principalmente
durante o desenvolvimento. Contribuições são baseadas em uma
infraestrutura tecnológica comum durante o desenvolvimento, mas
comumente são independentes e muito diferentes. Isto implica que as
contribuições podem não ocorrer no mesmo domínio, o oposto de

outros tipos de ecossistemas. Este tipo de ecossistema é típico em
ecossistemas para desenvolvimento de software, como o Gnome ou
Github.
2.4.2 Formação de SECO
A arquitetura em um SECO deve apoiar a natureza do ecossistema, seguir as
definições feitas pelo gestor do ecossistema quanto às regras de negócio e
restrições e permitir múltiplas funcionalidades e suas integrações de forma segura e
confiável (MANIKAS; HANSEN, 2013).
Por ser parte central de um SECO, a arquitetura atua como mediadora dos
diferentes elementos. No trabalho de Schultis et. al. (2014) foram observados os
desafios arquiteturais entre diferentes unidades produtoras de software de uma
grande empresa quanto à colaboração em um ambiente de desenvolvimento
descentralizado, típico de um SECO. Em sua pesquisa foram realizadas entrevistas
e workshops com vários arquitetos de dois grandes projetos de software, em uma
empresa (Siemens) que utiliza o conceito de ecossistemas de software dentro da
organização, sem atores externos, porém com unidades distintas que atuam de
maneira análoga aos agentes externos.
Os desafios arquiteturais identificados por Schultis et. al. (2014) foram: (i) coevolução da plataforma e das aplicações necessitam estar alinhadas, (ii) as
interfaces da plataforma devem manter-se estáveis ou evoluir de forma previsível,
(iii) qualidades internas e externas devem ser garantidas em todo o ecossistema e
(iv) a integração técnica deve permitir que o software desenvolvido possa ser
composto de uma forma descentralizada. Embora esse trabalho aborde o que os
autores intitulam de um ecossistema de software interno, seus achados sobre
aspectos relevantes à arquitetura de ambientes colaborativos podem ser também
replicados para ecossistemas abertos, abordados neste trabalho. Segundo
Pellicicione (2014), uma das principais características de uma arquitetura de
software em um ecossistema é a questão da abertura da plataforma, quando e o
quanto da plataforma de software deve ser disponibilizado para os atores externos.
O autor define a arquitetura de um SECO como "a essência de um sistema aberto
que é construído em torno de uma plataforma de software ao adicionar e compor
componentes que são muitas vezes desenvolvidos por atores externos". A

arquitetura é o mecanismo responsável pela gestão da abertura de uma plataforma,
já que ela controla como extensões serão construídas, adaptadas e integradas de
acordo com as restrições e regras impostas pela arquitetura da plataforma. Em seu
trabalho, relata que descrições arquiteturais de ecossistemas precisam ser capazes
de evoluírem e estarem sincronizadas com a evolução do ecossistema para que
sejam úteis. A modelagem deve fazer uso de visões diferentes para modelar
perspectivas diferentes, como os aspectos de software, negócio, comunicação e
gestão do conhecimento.
Apesar da importância que a arquitetura de software desempenha em
ecossistemas de software, poucos trabalhos abordam a questão de como
desenvolver uma arquitetura de software ou fazer evoluir uma já existente para que
possa tornar-se facilitadora de um ecossistema emergente. Costa et. al. (2013)
afirmam que não é claro como um provedor independente de software pode tornarse um elemento central em um ecossistema. Isto está relacionado ao fato de não
haver iniciativas para explorar como um produto de software realiza a transição para
uma plataforma. Em seu trabalho, mostram como um aplicativo móvel evoluiu para
um ecossistema, sem levar em conta os aspectos arquiteturais ou políticas de
abertura da plataforma, mas destacando os atores envolvidos na cadeia de
desenvolvimento e as atividades necessárias para o desenvolvimento do
ecossistema emergente.
Christensen et. al. (2014) definem o conceito de arquitetura de ecossistemas
de software como sendo o conjunto de estruturas necessárias para se compreender
um ecossistema de software, sendo a arquitetura composta pelos atores e
elementos de software, o relacionamento entre eles e suas propriedades. São
identificadas três estruturas relevantes: a estrutura de negócios, de software e
organizacional. A estrutura de software constitui o núcleo de um SECO. O objetivo
principal dos atores em um SECO é criar valor, seja ele com fins lucrativos ou sem
fins lucrativos, o que enfatiza a importância da estrutura de negócios. A relevância
da estrutura organizacional é evidenciada pela necessidade de governar as
interações e organizar os atores e os elementos de software. Sobre este conceito
analisam o ecossistema de telemedicina dinamarquês quanto a sua estrutura
organizacional, de modelo de negócio e de estrutura de software. Em sua proposta
para a evolução do ecossistema ressaltam a importância da criação de uma
entidade que governe o ecossistema analisado e propõem a criação de uma

estrutura de software em comum como mecanismo que coordena a participação de
diferentes participantes do ecossistema. Do ponto de vista desta estrutura, foi
desenvolvida uma arquitetura de software que almeja resolver as seguintes
questões: falta de integração entre os sistemas médicos, oportunidades de reuso
desperdiçadas e baixa capacidade de construção dos artefatos de software
(buildability) nos sistemas integrados. Nesta pesquisa serão utilizados o conceito de
arquitetura de ecossistemas e a abordagem das três estruturas aplicadas para a
análise e construção de um ecossistema de software.
Embora Christensen et. al. (2014) tenham definido as estruturas fundamentais
a serem consideradas na criação de um SECO, ainda não é claro na literatura como
SECOs são modelados, o que deve ser incluso em um modelo de SECO e quais
notações devem ser utilizadas (PETTERSON,; ANDERSSON, 2016).
O estudo sistemático realizado por Pettersson e Andersson (2016) mostra que
as abordagens utilizadas até o momento não endereçam todos os aspectos
arquiteturais de SECO, e que os modelos adotados de outras áreas não são
projetados de forma a considerar os aspectos inter-organizacionais e de
interconexão necessários. O estudo ainda indica que a modelagem de SECO deve
ser apoiada por um arcabouço que possibilite a modelagem completa de todo o
ecossistema, com diferentes visões e aplicável em diferentes domínios.
Manikas, Hämäläinen e Tyrväinen (2016) definem um método genérico para a
construção, análise e implementação de SECO. Este método é composto de três
passos e um conjunto de atividades para cada passo. Os passos do método são:
pré-análise, projeto e avaliação e monitoria. Em cada passo são observados:
•

Pré-análise: este é o passo inicial para o projeto de um SECO que consiste
na identificação das informações gerais e características do futuro
ecossistema. Isto inclui identificar o domínio do ecossistema, o escopo que
delimita as fronteiras do que é considerado parte ou não do ecossistema,
seus princípios. Nesta fase são ainda identificados quais aspectos do
ecossistema já existem e que poderão atuar de base para o ecossistema a
ser criado.

•

Projeto: segundo o método, os ecossistemas podem ser orientados a atores,
orientado a negócio ou orientado a infraestrutura. Ecossistemas orientados a

atores são aqueles que possuem uma rede forte de atores interconectados e
que o incentivo a participar do ecossistema é o alcance da própria rede de
atores. Ecossistemas orientados a negócio por outro lado são motivados
pelos potenciais benefícios e incentivos de negócio e não necessariamente
possuem um alto número de participantes em sua rede. Ecossistemas
orientados a infraestrutura são aqueles centrados na infraestrutura
tecnológica para a criação de outras soluções. Nesta fase são identificados
além da orientação do ecossistema, os atores participantes, os incentivos
que levam a esses atores a participarem do ecossistema e suas
contribuições ao ecossistema. Finalmente, são definidas as estruturas de
tecnologia necessárias e as políticas de orquestração.
•

Avaliação e monitoria: esta etapa consiste na avaliação do ecossistema,
sendo executada após sua formação de forma constante. Nesta etapa deve
ser identificado o que deve ser monitorado e quais são as ações passíveis de
acordo com os valores encontrados nos indicadores definidos.

2.5 Open Software Enteprise Model
Em ecossistemas de software, o grau de abertura de uma organização
mantenedora de um ecossistema é de importância para a compreensão do
funcionamento do ecossistema e das relações pertencentes a ele. Jansen et. al.
(2012) propõe um modelo que avalia a abertura das organizações proponentes de
um ecossistema de software. O modelo proposto pode ser utilizado como um
modelo de referência para que entidades produtoras de software estabeleçam as
opções da produção de software a serem compartilhadas para a criação de um
SECO.
A figura 4 mostra o modelo que é composto por duas dimensões: a primeira
com os cinco domínios que compõe a produção de software e a outra dimensão dos
níveis de gestão: estratégico, tático e operacional. Os cinco domínios da produção
de software são: governança, pesquisa e desenvolvimento, gestão do produto de
software, marketing e vendas e serviços de consultoria e apoio.

Para cada opção do modelo a ser considerada como aberta ou fechada na
produção de software, o modelo considera como aberta as que envolvem a
participação de todos os participantes em algum nível.
Figura 4 - modelo OSE (Open Software Enterprise Model)

Fonte: traduzido de (JANSEN et al., 2012)

O modelo define o quão aberta pode ser considerada a produção de software
de uma dada organização, em que não se pode medir apenas como totalmente
aberta ou totalmente fechada quanto à produção de software, mas sim que as
organizações podem escolher qual o grau de abertura mais adequado conforme
seus objetivos.
2.6 Conclusão
Os trabalhos apresentados neste capítulo mostram a necessidade de
integração entre IF e Fintechs, os tipos de integração corporativa que podem ser
estabelecidos entre estes tipos de organização e como a produção de software
provê mecanismos para apoio do tipo de integração corporativa de plataforma. Foi
apresentado o conceito de ecossistemas de software, seus tipos e elementos e
como podem ser criados.
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3 PROCESSO DE DESCRIÇÃO ARQUITETURAL DO ACPS
Esta seção apresenta as bases conceituais para o desenvolvimento do produto
proposto por esta dissertação. Nela é apresentado o modelo conceitual da pesquisa
e do processo proposto para a descrição da arquitetura de um ACPS, os elementos
utilizados dos modelos de referência e a ISO/IEC/IEEE 42010:2011, em conjunto
com arcabouço de arquitetura RM-ODP que fornecem a base conceitual para uma
descrição arquitetural. São apresentados ainda as etapas do processo e os
artefatos produzidos.
3.1 Contexto Inicial
O contexto desta pesquisa leva em conta a necessidade de colaboração entre
Instituições Financeiras tradicionais e Fintechs no desenvolvimento de novos
produtos de software e processos centrados em software (JUENGERKES, 2016)
(NIENABER, 2016).
Dentre os diferentes modelos de colaboração da produção de software
(BOSCH; BOSCH-SIJTSEMA, 2010), esta pesquisa foca na abordagem de
ecossistemas, cujos atores externos participam do desenvolvimento de novas
soluções por meio de uma infraestrutura tecnológica comum, que resulta em um
conjunto de contribuições diretas ou indiretas para o ecossistema (HANSSEN, 2012)
(HANSSEN, 2012).
Para a formação do ACPS em questão, são empregados trabalhos do contexto
de conhecimento de ecossistemas de software que abordam o projeto de de
ecossistemas de software (MANIKAS; HÄMÄLÄINEN; TYRVÄINEN, 2016) e quais
elementos da produção de software necessitam serem abertos a atores externos
como parte da estratégia de orquestração do ambiente colaborativo (JANSEN et al.,
2012). Esses trabalhos são utilizados como modelos de referência de conteúdo em
conjunto com o arcabouço de arquitetura do RM-ODP seguindo os preceitos da
ISO/IEC/IEEE 42010:2011 para descrições arquiteturais, em um processo que
descreve os passos necessários para a descrição arquitetural do ACPS.
Dentro do contexto do design science, o processo proposto para a descrição
da arquitetura do ambiente colaborativo agrega ao contexto do conhecimento
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enquanto a descrição arquitetural, produto do processo, é o artefato de projeto que
atende aos interesses dos envolvidos na aplicação da pesquisa.
3.2 Modelo conceitual da solução
Esta subseção apresenta uma visão geral sobre os elementos que formam o
modelo conceitual da pesquisa e da solução proposta para a descrição arquitetural
do ACPS.
A figura 5 exibe o modelo conceitual da pesquisa seguindo o modelo do design
science. Os elementos estão agrupados na figura de acordo com os blocos
utilizados pelo modelo provido pelo design science research (DSR) (WIERINGA,
2014).
Os elementos que compõem a caixa do contexto social da pesquisa são os
interessados do projeto, que farão uso do artefato a ser produzido e que
consequentemente seriam possíveis patrocinadores da pesquisa. O artefato a ser
produzido, a descrição arquitetural do ACPS será introduzida para validação neste
contexto de uso, onde há a intenção de colaboração entre IF e Fintechs para a
produção de software de forma colaborativa.
O projeto do artefato, descrito pelos elementos dentro da linha da caixa
denominada design, é a descrição arquitetural do ACPS. Para a criação da
descrição

arquitetural

utilizam-se

modelos

de

referência

do

contexto

de

conhecimento, que estão inseridos dentro das duas caixas de contexto do
conhecimento. Como o ACPS em questão é do tipo de ecossistema de software,
são utilizados dois modelos de referência que fornecem os conteúdos para a
formação do ambiente.
Os modelos de referência de conteúdo utilizados são o método de construção
de ecossistemas de software de Manikas, Hämäläinen e Tyrväinen (2016) e o
modelo OSE de Jansen et. al. (2012).
Por meio do primeiro modelo são extraídas quais as etapas para a formação
de um ecossistema de software, os atores e principais propósitos para participarem
deste ambiente.
Já o modelo OSE fornece os requisitos da produção de software devem
compor um ecossistema, derivando-se a partir dele informações como os

processos, políticas e os domínios essenciais da produção de software para o
projeto de um ecossistema de software em formação.
Figura 5 - Modelo conceitual da pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor

O processo para a geração da arquitetura do ACPS segue o método proposto
em Czarnecki e Dietze (CZARNECKI; DIETZE, 2017) para modelar soluções
centradas em arquitetura. Nele são utilizados modelos de referência de estrutura e
de conteúdo. O modelo de referência de estrutura define a forma como o conteúdo
será organizado. Já os modelos de referência de conteúdo fornecem conhecimento
específico sobre um dado domínio de conhecimento.
A figura 6 apresenta os modelos utilizados neste trabalho. O arcabouço
arquitetural RM-ODP é utilizado como modelo de estrutura e os modelos de
referência de SECO como os modelos de conteúdo. Os modelos de conteúdo
fornecem elementos para a modelagem do ponto de vista empresa, formando a
organização do ACPS. Após esta etapa, é seguido o método implícito do RM-ODP
para iterações nos pontos de vista.

Figura 6 - Modelos de referência utilizados

Fonte: Elaborado pelo autor

Na figura 7 são apresentados os conceitos e os relacionamentos dos
elementos empregados no método desta pesquisa no processo para a geração da
arquitetura do ACPS.
O processo da geração da arquitetura do ACPS faz uso dos dois modelos de
conteúdo, do método de projeto de SECO (MANIKAS; HÄMÄLÄINEN; TYRVÄINEN,
2016) e do modelo OSE (JANSEN et al., 2012). Estes modelos de conteúdo
preenchem as estruturas de um modelo de estrutura, o arcabouço RM-ODP que é
utilizado seguindo os preceitos da ISO/IEC/IEEE 42010:201 para descrição
arquitetural, dando assim forma ao artefato resultando do processo, uma descrição
arquitetural de um SECO para produção de software colaborativo, o ACPS.

Figura 7 - Modelo da solução proposta

Fonte: Elaborado pelo autor

As sessões subsequentes detalham como foram selecionados os elementos
dos modelos de referência e utilizados pelo processo gerador da descrição
arquitetural do ACPS.
3.3 Uso do RM-ODP como modelo de estrutura
O arcabouço RM-ODP é utilizado como modelo de estrutura nesta pesquisa.
Para a construção da descrição arquitetural do ACPS será utilizado o esquema de
visões arquiteturais do arcabouço RM-ODP. Cada ponto de vista possui uma
linguagem de ponto de vista, fornecendo as estruturas a serem preenchidas pelo
conhecimento dos modelos de referência de conteúdo sobre SECO.
O RM-ODP não prescreve uma ordem de como utilizar os pontos de vista na
descrição arquitetural (VALLECILLO et al., 2012). Para isto, o processo gerador da
arquitetura do ACPS empregará o sequenciamento sugerido por Putman (2000) e
Vallecillo (2012), em que se inicia a descrição pelo ponto de vista empresa,
seguindo a especificação de forma iterativa e com a seguinte ordem entre as visões:

informação, computação, engenharia e tecnologia. As diferentes visões podem
impor restrições umas sobre as outras e normalmente, cada uma delas é revisada e
refinada a medida que as outras são definidas.
Os modelos de conteúdo de referência fornecerão conhecimento para a
criação do ponto de vista empresa no processo gerador da arquitetura do ACPS, e
as outras visões descritas a partir deste ponto de vista, seguindo a seguinte ordem:
informação, computação e engenharia.
3.4 Uso dos elementos do método de projeto de ecossistemas
Manikas, Hämäläinen e Tyrväinen (2016) definem em seu trabalho um método
genérico para a construção, análise e implementação de SECO. Este método é
composto de três passos e um conjunto de atividades para cada passo. Os passos
do método são: pré-análise, projeto, e avaliação e monitoria.
A solução proposta neste trabalho faz uso das fases de pré-análise e projeto
por tratarem das atividades relacionadas aos primeiros estágios da formação de um
ecossistema, como a definição de seu escopo, os princípios gerais, a definição dos
atores e suas contribuições, estratégia de orquestração e construção da plataforma
tecnológica. As etapas de avaliação e monitoria não são usadas neste processo, por
tratar de atividades de monitoria e de controle da saúde do ecossistema, que são
atividades que vão além do ciclo de vida do nascimento. A figura 8 ilustra as etapas
utilizadas.
A fase de projeto é dividida em três etapas diferentes, de acordo com o tipo de
ecossistema sob o ponto de vista do ambiente em que se forma: orientado a atores,
orientado a negócio e orientado em infraestrutura tecnológica. O ambiente
colaborativo em estudo nesta pesquisa é considerado do tipo orientado ao negócio,
já que este tipo de ecossistema é estabelecido em torno de razões comerciais,
pelos incentivos que atraem os atores e não necessariamente por possuir um alto
número de participantes ou de clientes finais.

Figura 8 - Fases utilizadas do método de Manikas, Hämäläinen e Tyrväinen

Fonte: Elaborado pelo autor.

A tabela 1 mostra os elementos identificados da fase de pré-análise do método
proposto por Manikas, Hämäläinen e Tyrväinen (2016) e suas relações com os
elementos do ponto de vista empresa do RM-ODP.
Tabela 1 - Tabela dos elementos identificados da fase de pré-análise do método de projeto
de ecossistemas com os elementos do ponto de vista empresa.

Fonte: Elaborado pelo autor

A fase de pré-análise define as informações gerais e as características
desejadas do futuro ecossistema. Nela se definem o domínio, as características
desse domínio, as fronteiras do ecossistema, delineando assim seu escopo e os
princípios gerais, que marcam quais são os valores centrais, tipos de interações, e
mecanismos de interação entre os atores.

Estas informações iniciais fornecerão a compreensão dos limites do ACPS
possibilitando a identificação de quais atores e interesses destes atores na
participação do ambiente a ser modelado.
O domínio do método de ecossistemas é representado pelo propósito e escopo
do sistema a ser modelado pela linguagem do ponto de vista empresa. São
modelados o propósito, o objetivo e o domínio de atuação do ACPS dentro de um
ambiente que engloba diferentes participantes na inovação da produção de
software.
O escopo especifica o que o sistema faz, o comportamento esperado do
ACPS, que é a colaboração na produção de software por diferentes atores.
Os princípios gerais do método de projeto de ecossistemas são mapeados
como o campo de aplicação, que determina as propriedades do ACPS. O campo de
aplicação determina se uma especificação é apropriada em uma dada situação, e
deve ser observado antes de fazer reuso ou adaptações da descrição arquitetural
para outro contexto (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION,
2015).
A tabela 2 mostra o relacionamento entre os elementos da fase de projeto do
método de projeto de ecossistemas e os elementos do ponto de vista empresa.
Tabela 2 - Tabela dos elementos identificados da fase de projeto do método de projeto de
ecossistemas com os elementos do ponto de vista empresa.

Fonte: Elaborado pelo autor

O elemento "definir negócios" da etapa de projeto do método de projeto de
ecossistemas é mapeado no propósito do ACPS. Este elemento ainda fornece
conhecimento para o objetivo da comunidade que representará o ACPS.
O elemento "mapear novos e existentes atores" marca a necessidade de
identificar as diferentes organizações e papéis na cadeia da produção de software
no ambiente colaborativo sendo modelado. Atores desempenham papéis na
produção de software, e um conjunto de atores que desempenham atividades para
alcançar um objetivo definem o conceito de comunidades no RM-ODP.
Finalmente, os elementos selecionados nesta seção serão utilizados pelo
processo gerador da descrição arquitetural para compor as informações da
organização do ACPS e seus principais processos.
3.5 Uso dos elementos do Open Software Enterprise Model
Dentre os domínios da produção de software do modelo OSE, foram
selecionados os domínios governança e de pesquisa e desenvolvimento. Cada um
destes domínios possui um conjunto de opções da produção de software a serem
abertas para a participação de atores externos, neste trabalho, as Fintechs que
participam do ACPS. As opções de software são divididas nos níveis de gestão:
estratégico, gerencial e operacional (JANSEN et al., 2012).
As opções do nível de gestão estratégico são direcionadas para a formação do
ecossistema e usa estratégia perante outros ecossistemas, tanto quanto a
competição, aquisição e incorporação. As opções do nível estratégico da
governança apontam como requisitos a participação das Fintechs nos processos do
ACPS, variando conforme o modelo de parceira adotado.
O nível gerencial da governança aponta que o ACPS pode compartilhar com os
parceiros procedimentos de governança, em especial aqueles que devem pautar as
políticas de segurança da informação e padrões de codificação para as extensões
da plataforma tecnológica. "Criar modelo de parceria" define quais os diferentes
tipos de níveis de atuação as Fintechs terão no ACPS.
As opções do nível operacional preocupam-se em relacionar os membros do
ACPS e as relações entre eles. A criação de um diretório de parceiros possibilita que
as Fintechs saibam quais outras fazem parte do ACPS, e conheçam as soluções

desenvolvidas dentro do ACPS que são listadas por meio de um catálogo de
soluções.
Tabela 3 - Tabela com as opções utilizadas do domínio governança do modelo OSE

Fonte: Elaborado pelo autor

As opções selecionadas do domínio de pesquisa e desenvolvimento para uso
no processo de descrição da arquitetura do ACPS estão listadas na tabela 4.

Tabela 4 - Tabela com as opções utilizadas do domínio de pesquisa e desenvolvimento do
modelo OSE

Fonte: Elaborado pelo autor

As opções selecionadas do nível estratégico lidam com a definição do plano de
roadmap de tecnologia do ACPS. A opção de abertura significa não apenas deixar
os envolvidos, no caso as Fintechs terem conhecimento dos futuros desafios, mas
também participar do processo decisório e até mesmo de forma consultiva orientar
quais são os desafios que possam surgir. A opção de estimular padrões abertos é
adotada por permitir que atores externos não se preocupem com questões de

licenças e custos, não criando barreiras para adoção de Fintechs que possuam
poucos recursos financeiros, mas que poderiam ser atuantes no processo de
inovação aberta.
No nível de gestão gerencial, a opção de "compartilhar inovações" sugere que
inovações sejam compartilhadas dentro do ACPS, mesmo aquelas que não tragam
valor para o ecossistema em si, mas eventualmente possam ser do interesse de
outros participantes do ecossistema. Favorecer formato de dados intercambiáveis é
um requisito que direciona o tipo de dado que será trafegado pelos participantes na
plataforma tecnológica do ACPS. Certificar componentes de terceiros é aplicado às
soluções desenvolvidas pelas Fintechs. Nesse processo tem -se a oportunidade de
validar a extensão da plataforma tecnológica produzida quanto à sua aderência ao
conjunto de políticas de segurança da informação desenvolvidas previamente para
operação no ACPS.
No nível de gestão operacional, as opções se preocupam em lidar com o
desenvolvimento da plataforma tecnológica central, mantida pelo ACPS, e pelas
extensões feitas à plataforma pelas Fintechs. Assim, as opções estão mais próximas
ao processo de desenvolvimento de software em si, sendo elas: "Criar e publicar
APIs e SDKs", "Abrir processo de testes", "Compartilhar repositório de bugs",
"Prover treinamento aos desenvolvedores" e "Propagar conhecimento da operação
de software".
A criação de APIs e kit de desenvolvimento de software (SDKs - Software
Development Kits) é um dos elementos fundamentais para que atores externos
possam participar da produção de novas soluções estendendo a solução base
fornecida pela entidade orquestradora do ecossistema. A opção abrir processo de
testes juntamente com o compartilhamento de bugs permite que as outras partes
participantes do ambiente façam pré-testes e potencialmente ajustem seus produtos
de forma apropriada no início da participação no ACPS.
Adicionalmente, o compartilhamento do repositório de bugs auxilia que outros
participantes forneçam ideias sobre comportamento dos produtos de software
desenvolvidos. O compartilhamento de relatórios de erros operacionais que são
coletados com o software em operação permite que atores do ecossistema possam
estimular o aumento da qualidade do software produzido no ecossistema.
Finalmente, as opções selecionadas dos domínios de governança e de
pesquisa e desenvolvimento do modelo OSE, identificam requisitos que serão

derivados para processos e artefatos que comporão o ACPS, orquestrando a
interação entre as Fintechs, a IF e o ACPS, enriquecendo a modelagem da
organização do ecossistema.
3.6 Processo para descrição da arquitetura do ACPS
Esta subseção trata da criação do processo para a descrição da arquitetura do
ACPS proposto nesta pesquisa. O processo define como utilizar os elementos dos
modelos de referência, do método de projeto de ecossistemas e do modelo OSE, e
aplicá-los junto com o processo de criação das visões arquiteturais do arcabouço
RM-ODP.
A figura 9 mostra a representação do processo de descrição da arquitetura do
ACPS. Para cada atividade realizada há a saída de um artefato, representando uma
visão do RM-ODP, que alimenta a etapa posterior, sendo que ao final de todas as
etapas se tem o produto final do processo, uma descrição arquitetural do ACPS
entre Fintechs e uma instituição financeira.
Figura 9 - Representação do processo de descrição da arquitetura do ACPS

Fonte: Elaborado pelo autor

Nas seções seguintes cada etapa do processo é explicada em detalhes.

3.6.1 Especificar e modelar a organização do ACPS
Esta atividade do processo captura os requisitos específicos do ACPS
utilizando os modelos referenciais de ecossistemas de software que fornecem o
conteúdo do ambiente a ser modelado, dos seus principais elementos, atores, das
relações entre eles e dos processos de negócio do ambiente.
As entradas para esta etapa são os modelos de conteúdo de referência de
SECO, conforme vistos nas duas últimas seções. O produto final desta atividade é a
representação da organização do ACPS, utilizando-se o ponto de vista empresa do
RM-ODP e a linguagem do ponto de vista empresa.
Para a descrição da visão empresa, sugere-se a execução dos seguintes
passos:
1.

Descrever o domínio e escopo do ACPS: domínio de negócio, o escopo e
qual o campo de atuação, que determinam as propriedades do ecossistema
sendo modelado.

2.

Identificar os papéis pertencentes a cada comunidade. As comunidades
previamente identificadas são o próprio ACPS, a IF e Fintechs. As Fintechs
atuam como criadoras de soluções sobre a plataforma tecnológica do ACPS.
Dessa forma, se necessário, esta comunidade pode representar outras
organizações como parceiros da IF.

3.

Criar uma arquitetura de processos baseada nas estruturas do modelo OSE.
Neste trabalho é criada uma arquitetura de processos baseada no domínio de
governança e pesquisa e desenvolvimento, com processos separados nos
níveis de gestão: estratégico, gerencial e operacional.
1.

Para cada opção de abertura selecionada do modelo OSE identificar
quais processos, artefatos ou políticas atenderiam essa opção de
abertura do modelo OSE.

2.

Modelar os processos que compõe o ACPS.

3.6.2 Especificar e modelar os elementos de informação do ACPS
Nesta etapa do processo o objetivo é identificar a semântica e a sintaxe das
informações pertencentes ao ACPS a ser modelado. Para isto é utilizado o ponto de

vista de informação do RM-ODP que identifica os objetos de informação ao
examinar os processos existentes em um dado sistema, usualmente mapeados pela
especificação da visão empresa, que é o produto da atividade anterior neste
processo. Para modelar os elementos de informação do ACPS propõe-se a
aplicação dos seguintes passos:
1.

Examinar cada processo identificado na etapa anterior por meio da visão
empresa. Para cada processo identificado e seus respectivos passos,
identifique:

2.

a.

Atores participantes do processo,

b.

Artefatos produzidos no processo,

c.

Informações trafegadas nas atividades do processo.

Descrever os objetos de informação em diagramas de classes UML e sua
cardinalidade.
Para a modelagem dos elementos de informação adotou-se apenas o

esquema invariante da linguagem de informação, já que o intuito é conceituar as
informações tratadas no ACPS e por não ser um sistema computacional em que
seria necessário descrever o esquema dinâmico e estático em um dado momento
no tempo.
3.6.3 Especificar e modelar o contexto de software do ACPS
Esta etapa descreve o contexto de software do ambiente colaborativo,
representando os elementos computacionais necessários para atender os objetivos
do ACPS, realizar a implementação dos processos identificados na atividade
"Especificar e modelar a organização do ambiente colaborativo" e quais informações
identificadas

na

atividade

anterior

necessitam

ser

tratadas

por

recursos

computacionais. Nesta etapa é utilizado o ponto de vista computação do RM-ODP,
que capta os componentes de software e os detalhes das interfaces sem levar em
considerações aspectos tecnológicos ou do ambiente que executará a plataforma
técnica.
Para a especificação dos elementos de software do ACPS, propõe-se o
seguinte roteiro:

1.

Identificar atividades que demandem processamento de informação ou
armazenamento nos processos mapeados do ACPS e mapeá-las a objetos
computacionais.

2.

Adotar um estilo arquitetural para definir a arquitetura de software do ACPS.

3.

Agrupar os objetos computacionais em pacotes que representam o estilo
arquitetural adotado.

4.

Identificar

os

relacionamentos

e

dependências

entre

os

objetos

computacionais.
3.6.4 Especificar e modelar o contexto tecnológico do ACPS
Esta atividade do processo de descrição da arquitetura do ACPS tem como
objetivo descrever o contexto tecnológico do ambiente. Para isto, serão utilizados os
pontos de vista de engenharia e o ponto de vista de tecnologia do RM-ODP.
Para a descrição do contexto tecnológico do ACPS, propõe-se o seguinte
roteiro:
1.

Identificar os objetos da visão computação que necessitam de apoio para o
processamento distribuído.

2.

Definir objetos da visão engenharia para cada correspondente na visão
computação.

3.

Agrupar os objetos da visão engenharia separando-os da infraestrutura da
plataforma tecnológica, que é utilizada para estender a plataforma core e
criar novas extensões dos objetos utilizados para a gestão do ACPS.

4.

Identificar os nós de processamento e associá-los a cada objeto de
engenharia.

5.

Para cada objeto de engenharia, identificar a tecnologia necessária para a
implementação.

6.

Representar os nós e objetos de engenharia utilizando o diagrama de
implantação UML.
Após a execução das fases do processo gerador da descrição arquitetural do

ACPS, se tem como produto final a descrição arquitetural do ACPS, onde foi
modelado o ACPS como uma organização que possui um objetivo, que é a inovação

na produção de software entre IF e Fintech com o intuito de fomentar a criação de
novos produtos financeiros e processos disruptivos.
Essa descrição arquitetural descreve ainda os processos da organização do
ACPS para a produção de software compartilhada entre os atores, quais atores
responsáveis por estes processos e quais os recursos tecnológicos, de software e
infraestrutura são necessários para atender aos processos do ACPS.
3.7 Conclusão
Neste capítulo foi abordado o processo para a geração de uma descrição
arquitetural para o ACPS. Nele foram identificados os modelos de referência que
proveram conteúdo para, em conjunto com a estrutura de visões do arcabouço RMODP, gerar uma descrição arquitetural de um ambiente colaborativo do tipo
ecossistema aderente com a ISO/IEC/IEEE 42010:2011. O próximo capítulo
apresentará o contexto de aplicação e validação do processo proposto bem como
de seu artefato gerado.

56

4 VALIDAÇÃO
Esta seção apresenta a validação do processo proposto em um contexto real.
Este capítulo segue a estrutura do processo de validação aplicado, abordando o
método de validação, o contexto da validação, a aplicação do experimento e a
análise do produto final.
4.1 Método de validação
O design-science research, que é o método de pesquisa utilizado neste
trabalho, atua sobre a resolução de problemas de projeto (design) e em responder
perguntas do conhecimento. Problemas de projeto que necessitem de novos
tratamentos são tratados por meio do ciclo de projeto. O design-science research
designa o tema tratamento ao invés de solução pois um artefato projetado pode
resolver um problema apenas de forma parcial, ou até mesmo não resolve-lo
(WIERINGA, 2014).
Nesta pesquisa o artefato desenvolvido é o processo de descrição da
arquitetura do ACPS e o tratamento realizado ocorre em um IF que pretende criar
um ACPS para fomentar a inovação junto a Fintechs.
O resultado do ciclo de projeto é um artefato de projeto validado e não uma
implementação no contexto social de uso do artefato. A implementação no contexto
social de uso é chamada de transferência de tecnologia para o contexto dos
envolvidos do projeto, da qual os projetistas originais do artefato não fazem parte. A
transferência de tecnologia não faz parte do design-science research em si, sendo
que a adoção do artefato pelas partes interessadas é realizada sem o envolvimento
do pesquisador (WIERINGA, 2014).
Os principais métodos empíricos para a validação de uma pesquisa em designscience são (WIERINGA, 2014):
a)

estudo de caso observacional: método em que o pesquisador estuda casos
individuais para investigar como fenômenos em um dado caso são
produzidas por sua arquitetura. Neste tipo de método o pesquisador não
realiza intervenções. Estudos de caso observacionais são úteis para avaliar
implementações ou investigar problemas. Não são úteis na validação de

novas tecnologias porque neste caso os modelos são validados ao invés das
implementações reais.
b)

mecanismo de experimento de caso único: neste tipo o pesquisador estuda
casos individuais, de maneira análoga ao estudo de caso observacional.
Entretanto, neste tipo de experimento o pesquisador realiza intervenções.
Geralmente são realizados em laboratório, por exemplo, para testar um
protótipo de artefato ou simular fenômenos reais.

c)

pesquisa-ação técnica: compreende em testar um artefato experimental para
ajudar um cliente a aprender sobre seus efeitos na prática. O artefato é
experimental, o que significa que ainda está em desenvolvimento e ainda não
foi transferido para o contexto do problema original. O método propicia a
validação do artefato em campo, por isto, este método é recomendado
quando se pretende validar novas tecnologias sobre condições reais em
campo.

d)

experimento de comparação estatística: dadas duas populações de
diferentes elementos a serem validados, tratamentos distintos serão
realizados a cada um dos grupos e avaliado se o tratamento causa alguma
diferença nos resultados. Este tipo de experimento pode ser realizado tanto
em campo quanto em laboratório. Este tipo de experimento é útil para avaliar
implementações em larga escala em laboratório ou em campo.
No contexto desta pesquisa pretende-se aplicar a pesquisa-ação técnica para

a validação do artefato a ser construído, no caso, a descrição arquitetural do ACPS.
A pesquisa-ação técnica possibilita que o artefato seja validado em um contexto de
uso real. A diferença entre pesquisa-ação e pesquisa-ação técnica está no foco
dado ao artefato em uma pesquisa-ação técnica enquanto que na pesquisa-ação
tradicional o propósito é resolver um problema sem o objetivo de testar um artefato
em particular.
Em uma pesquisa-ação técnica. O pesquisador desempenha três papéis:
⁃

Pesquisador técnico: o pesquisador projeta um tratamento com a
intenção de resolver uma classe de problemas. Nesta pesquisa o
pesquisador cria um artefato que descreve a arquitetura de um ACPS.

⁃

Pesquisador empírico: o pesquisador responde a algumas questões de
validação de conhecimento sobre o tratamento empregado. Por
exemplo, nesta pesquisa são levantadas questões do conhecimento
sobre quais são os elementos que compõe uma arquitetura de ACPS e
sobre como é gerada uma descrição dessa arquitetura.

⁃

Ajudante da aplicação: o pesquisador aplica uma versão customizada
do tratamento oferecido ao cliente selecionado para auxilia-lo no
experimento. Nesta pesquisa, o processo proposto é aplicado em uma
IF de consumo ao crédito que deseja criar um ACPS para fomentar a
inovação junto a Fintechs.

Desta forma, nesta pesquisa é utilizada a pesquisa-ação técnica para
validação da arquitetura descrita, sendo inserida em um contexto real para
experimentação.
O método de validação aplicado a esta pesquisa segue as seguintes etapas:
•

Compreensão do contexto: nesta etapa identifica-se o cenário real em que o
artefato será introduzido para validação. São identificadas as características
da IF participante da validação e de uma Fintech que está participando de um
projeto de desenvolvimento de uma nova forma de distribuição dos produtos
da IF.

•

Aplicação do experimento: nesta etapa é aplicado o processo de descrição
arquitetural no contexto selecionado, gerando uma descrição arquitetural
específica a este contexto.

•

Análise do produto final: nesta etapa o artefato produzido, a descrição
arquitetural do ACPS é analisada e observada sua estrutura final, os
benefícios trazidos aos envolvidos no projeto e como o processo de
descrição arquitetural poderia ser aplicado em mudanças no contexto social.

A seção a seguir descreve o contexto da validação, seguida pela aplicação do
experimento que contém toda a descrição arquitetural produzida e por último a
análise do produto final.
4.2 Contexto da validação
A pesquisa-ação técnica desta proposta será realizada em uma multinacional
financeira com subsidiárias em mais de 20 países, líder em seu segmento no
mercado europeu. Esta IF recentemente tem buscado engajar-se com empresas
Fintechs para fomentar seu processo de inovação. Dentre estas formas de
interação, a abertura de suas interfaces computacionais para a criação de novos
produtos

financeiros

centrados

em

software

tem

ganhado

importância,

especialmente por ir ao encontro com as questões regulatórias na União Europeia.
Atualmente, esta empresa já possui integrações de software com parceiros
comerciais, para a venda de produtos financeiros como cartões de crédito, crediário
e empréstimo consignado. Entretanto, estas parcerias apenas automatizam
processos já existentes, enquanto a formação de um ambiente colaborativo com as
Fintechs visa expor os processos e dados relevantes dos produtos desta instituição
para que essas empresas aportem um processo mais rico de experimentação de
ideias de novos produtos e novos processos, por meio da interface computacional
do ACPS.
Inicialmente, esta IF está atuando junto a uma Fintech que disponibiliza uma
plataforma online de empréstimos a pessoas físicas onde o cliente pode realizar
simulações e contratar um empréstimo submetendo toda a documentação
necessária pela plataforma. O objetivo desta parceria é que a Fintech possa, por
meio de sua solução, atuar como distribuidora de crédito e a IF desempenhar o
papel de produtora dos financiamentos dentro da cadeia de valor.
Neste primeiro projeto a IF ainda não disponibilizará um ACPS para a interação
com a Fintech, mas pretende-se que as experiências desta interação sejam
aproveitadas no projeto do ACPS.
Na execução desta pesquisa participam na IF o diretor de inovações, o
arquiteto chefe de TI e um gerente de desenvolvimento responsável pelo projeto
com esta Fintech. As informações coletadas para esta pesquisa são oriundas de
entrevistas informais com estes atores, do documento interno da IF sobre como

executar provas de conceito com Fintechs e material do grupo de estudo interno da
IF sobre a interação de bancos com Fintechs e a criação de plataforma de Open
Banking.
O gerente de desenvolvimento da IF auxiliou na caracterização da Fintech
além de uma visita feita à Fintech pelo pesquisador em conjunto com o time da IF
participante do projeto em parceria com a Fintech, em que foi possível capturar
informações sobre o contexto da validação.
Desta forma, a descrição arquitetural produzida na próxima seção faz uso de
termos, jargões e procedimentos operacionais pertencentes a IF e Fintech parte
desta validação.
4.3 Aplicação do experimento
Nesta seção é aplicado o processo proposto no capítulo 3 para a descrição da
arquitetura do ACPS. As seções subsequentes mostram o produto de cada atividade
do processo aplicado ao contexto da IF especializada em crédito ao consumo e da
Fintech. A figura 10 mostra como a descrição arquitetural é representada nesta
validação.

Figura 10 - Mapeamento entre o produto do processo de descrição arquitetural e a
representação feita nesta validação

Fonte: Elaborado pelo autor

O produto final da atividade especificar e modelar a organização do ACPS é
expresso na seção organização do ACPS, que descreve a organização do ACPS e
utiliza os modelos do ponto de vista empresa do RM-ODP.
A seção elementos de informação do ACPS possui o resultado da atividade
especificar e modelar os elementos de informação do ACPS, em que são
representados os modelos do ponto de vista informação do RM-ODP.
A atividade especificar e modelar o contexto de software tem seu artefato
descrito na seção contexto de software do ACPS, em que é expressa a arquitetura
de software do ACPS utilizando os modelos da visão computação.
A seção contexto tecnológico do ACPS apresenta o artefato produzido pela
atividade especificar e modelar o contexto tecnológico do ACPS, utilizando os
modelos do ponto de vista tecnologia.
Todos os modelos utilizados nesta descrição arquitetural seguem a notação
definida pela linguagem UML4ODP (“ISO/IEC 19793 - Information technology. Open
distributed processing. Use of UML for ODP viewpoint specifications”, 2014) que é
uma extensão da UML para uso com especificações RM-ODP.

4.3.1 Organização do ACPS
Esta seção descreve os elementos que compõem a organização do ACPS.
Nela são descritos o domínio, escopo, princípios gerais do ACPS. Depois são
utilizados os modelos do ponto de vista empresa para modelar os atores e
comunidades participantes e os processos de negócios do ACPS.

4.3.1.1 Domínio do ACPS
O ecossistema de software aqui projetado atua no domínio da produção de
software para fins financeiros, e atuará como mecanismo para intermediar as
interações entre empresas que possuem alta capacidade no desenvolvimento de
produtos e serviços financeiros que façam uso intensivo de tecnologia de
informação.
O ACPS é proposto pela IF que tem a ambição de fomentar a inovação aberta
ao permitir que empresas Fintechs possam atuar em um ambiente de
experimentação e em projetos de novos produtos financeiros que façam uso das
informações e processos automatizados da IF.
O objetivo principal da IF representada nesta descrição arquitetural é criar um
processo mais robusto para a inovação aberta, de forma que seja possível realizar
projetos de experimentação com Fintechs, realizar eventos de promoção das
interfaces computacionais com o apoio de aceleradoras de startups e ainda
sustentar o uso em ambiente de produção após a integração concreta da tecnologia
da Fintech junto a IF.
A abertura de informações dos clientes, produtos e serviços financeiros por
meio de uma plataforma tecnológica visa possibilitar a IF:
•

Diversificar a forma de distribuir seus produtos financeiros existentes,
fortalecendo sua marca;

•

Aumentar a relevância da marca e o relacionamento com o cliente ao ofertar
novas formas de engajamento;

•

Experimentar e criar novos produtos e serviços, possibilitando a criação de
modelos de negócio diferentes;

•

Atuar em outros papéis na cadeia de valor, tanto como produtor, integrador
ou distribuidor de produtos financeiros.
Em contrapartida as Fintechs que participam do ecossistema aqui descrito têm

a oportunidade de utilizar a credibilidade da marca da IF e de sua base de clientes,
algo que usualmente este tipo de empresa não possui, além de ser possível a
realização de experimentos e por a prova sua atuação em novas frentes de negócio.
4.3.1.2

Escopo do ACPS

O sistema a ser modelado nesta descrição é o ambiente colaborativo de
produção de software, sendo fora de escopo deste sistema representações de
informações inerentes às Fintech e a IF. Serão descritos o ambiente, as interfaces
de comunicação e os papéis necessários para as interações com a IF e a Fintech.
Este ACPS é projetado dentro do contexto específico desta experimentação e
sua instanciação para novas Fintechs é discutida na seção de Análise do produto
final.
4.3.1.3

Princípios Gerais do ACPS

O ecossistema de software aqui descrito é caracterizado como um
ecossistema de software da categoria Cornstone. Este tipo de ecossistema é
considerado o tipo mais tradicional em que atores desenvolvem contribuições sobre
uma plataforma de software comum estendendo o conjunto de funcionalidades da
plataforma, criando extensões a esta plataforma como aplicativos móveis e
aplicativos web.
O ACPS é caracterizado como sendo um ecossistema do tipo monárquico. O
ACPS é considerado como monárquico por ser regido em sua maior parte pela IF,
que possui maior fatia de mercado, relevância de marca e realiza o investimento
financeiro para a criação do ACPS. Neste modelo monárquico, a IF é a responsável
por coordenar as atividades do ambiente e ser a principal responsável pela
manutenção da plataforma tecnológica comum a todos os atores.
Em SECO do tipo Cornestone, a estrutura tecnológica é provida por uma
plataforma centralizada que fornece os mecanismos para a governança e acessível

para os participantes do ecossistema, seja por meio de um conjunto de APIs ou por
um SDK (software development kit).
O ACPS disponibilizará um conjunto de web APIs que proverão informações
dos clientes, parceiros e produtos financeiros. O objetivo inicial da IF é que sejam
criadas APIs referentes aos seguintes domínios de negócio:
•

Clientes

•

Empréstimos pessoais

•

Cartões de Crédito

•

Crédito Consignado

•

Cobrança

4.3.1.4

Organização geral do ACPS

A figura 11 apresenta a estrutura da especificação do ponto de vista empresa,
em que são representadas as comunidades que definem o contexto do ACPS e o
campo de aplicação (pela etiqueta fieldOfApplication) do RM-ODP, mapeado como o
tópico "princípios gerais" desta descrição arquitetural.

Figura 11 - Estrutura da especificação do ponto de vista empresa

Fonte: Elaborado pelo autor

As comunidades apresentadas na figura serão detalhadas a seguir.
4.3.1.4.1 Comunidade Instituição Financeira
O objetivo desta comunidade, representada pela figura 12, é disponibilizar as
informações dos clientes, produtos e serviços disponíveis da IF que serão
disponibilizados

no ACPS

e

compartilhados

com

as

Fintechs

e

outros

desenvolvedores. Os papéis representados nesta comunidade são:
•

Gestor de Relacionamento com cliente: este papel é responsável por
garantir que os interesses do cliente são preservados durante a
experimentação de novos produtos, além de validar se a experiência do

cliente final não será prejudicada. Como os clientes finais pertencem à IF, fica
a cargo deste papel esse conjunto de atividades.
•

Gestor de Produtos: o gestor de produtos é o responsável por garantir que
novas soluções desenvolvidas não conflitem com os interesses da IF em um
nível estratégico e que os recursos necessários da parte da IF sejam
implementados para um bom funcionamento operacional quando lançado
novos produtos ou alterado algum serviço de negócio.

•

Arquiteto de TI: este papel realiza a interface com os membros de TI da IF e
com os sistemas de IF para que possam apoiar as evoluções do ACPS.
Embora a estrutura da plataforma tecnológica seja considerada como parte
do ACPS, interfaces tecnológicas do lado da IF podem ser impactadas com
evoluções no ambiente. O detalhamento deste grupo de processos e
interações está fora do escopo desta descrição arquitetural.

•

Analista de conformidade: é o responsável por garantir que as políticas de
conformidade e risco aplicáveis a parceiros da IF sejam cumpridas.

Figura 12 - Comunidade IF

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.1.4.2 Comunidade Fintech
A figura 13 representa o contrato da comunidade Fintechs, que tem como
objetivo enriquecer o ecossistema de software ao criar novas soluções utilizando o
conjunto

de

informações

e

processos

informatizados

da

IF,

bem

como

desenvolvimentos já realizados por outras Fintechs e previamente incorporados ao
ecossistema. Para isto, esta comunidade é composta pelos seguintes papéis:
•

Analista de desenvolvimento de produtos: este papel é responsável pelo
projeto de produtos financeiros da Fintech. Interage com o ACPS
compreendendo

o

modelo

de

negócios

dos

produtos

e

serviços

disponibilizados pelo ACPS e atua no projeto de produtos que utilizam as
informações de clientes, produtos e serviços disponíveis no ACPS.

•

Desenvolvedor de aplicações: produz soluções de software utilizando as
interfaces computacionais do ACPS, implementando as soluções definidas
pelo analista de desenvolvimento de produtos.

•

Gestor de relacionamento de parcerias: este papel realiza as parcerias de
negócio com as interfaces do ACPS tratando das questões necessárias para
iniciar e manter uma parceria, implementando as políticas necessárias
definidas pelo ACPS.

Figura 13 - Comunidade Fintech

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.1.4.3

Comunidade do ACPS

A comunidade do ACPS, representada na figura 14, é a responsável por definir
e implementar as políticas do ACPS, orquestrando as interações entre os diferentes
papéis entre a comunidade Fintech e a comunidade Instituição Financeira. Os
processos desta comunidade compreendem as atividades necessárias para manter
a colaboração entre a IF e Fintechs. Esta comunidade possui os seguintes papéis:

•

Gestor do ACPS: responsável por manter os diferentes atores do
ecossistema satisfeitos e por desenvolver novas políticas e estratégias para o
ACPS baseadas na estratégia da IF. O gestor do ecossistema gerencia o
ACPS e defende interesses dos outros atores envolvidos junto a IF, que é a
parte dominante neste tipo de ecossistema monárquico.

•

Gestor da plataforma: este papel é o responsável pela criação da
plataforma tecnológica, em como expor as informações e processos via API e
da gestão destas interfaces computacionais que viabilizam a colaboração no
ACPS. Além de criação das interfaces, é responsável pelo versionamento e
comunicação das mudanças, atuando em parceria com o Gestor de
comunidade.

•

Gestor de parcerias: responsável por firmar novas parcerias e zelar pelos
processos de novos integrantes no ACPS. Interage com o papel do Gestor de
relacionamento de parcerias da comunidade Fintech.

•

Gestor de Comunidade: esse papel é o responsável por facilitar o uso das
interfaces computacionais existentes pelas Fintech. Provê suporte para os
desenvolvedores da comunidade Fintech e divulga como utilizar as APIs e o
ACPS em eventos de inovação com Fintechs, além de preparar
documentação adequada para as APIs.

•

Analista de conformidade: aplica as políticas de conformidade as quais a IF
está submetida quando da realização de acordos com parceiros.

•

IF: ator que representa a IF em interações do ACPS que demandam
atividades que são realizadas pela IF.

•

Fintech: ator que representa a Fintech em interações do ACPS que
demandam atividades que são realizadas pela Fintech.

Figura 14 - Comunidade ACPS

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.1.4.4 Mapeamento entre papéis das comunidades
Embora o objetivo desta descrição arquitetural seja modelar o ACPS, são
retratadas as duas comunidades cujas atividades são orquestradas pela
comunidade ACPS para alcançar um objetivo comum: o desenvolvimento de
software colaborativo.
A figura 15 representa como as comunidades IF e Fintech assumem papéis e
executam atividades dentro da comunidade ACPS. Isto será melhor observado na
seção que descreve em detalhes os processos do ACPS.
Nas comunidades IF e Fintech foram representados os papéis internos que
são necessários para a participação no ACPS, entretanto, a comunidade ACPS foi

modelada apenas com o relacionamento com as comunidades IF e Fintech e não
com um mapeamento direto entre os papéis intercomunidades.
Figura 15 - Mapeamento entre papéis das comunidades

Fonte: Elaborado pelo autor
4.3.1.4.5 Processos da comunidade ACPS
A Figura 16 mostra a arquitetura de processos da comunidade ACPS. Os
processos foram organizados nas três camadas de gestão (estratégico, gerencial e
operacional) e agrupados conforme os domínios proposto pelo modelo OSE de
governança e pesquisa e desenvolvimento de software.

Figura 16 - Processos da comunidade ACPS

Fonte: Elaborado pelo autor

Abaixo a descrição do objetivo de cada processo:
Domínio de Governança do ACPS:
•

Camada Estratégica
⁃

Planejar comunicação do ACPS: criar o plano de comunicação a ser
estabelecido entre o ACPS e a Fintech.

⁃

Planejar governança do ACPS: criar o plano da governança que
contém o conjunto de regras e políticas que governarão o ACPS como
modelo de parceria, política de segurança da informação e regras para
a criação de extensões da plataforma.

•

Camada Gerencial
⁃

Avaliar projetos de experimentação: avaliar os projetos de
experimentação com as Fintech e identificar os fatores críticos de
sucesso.

⁃

Avaliar conformidade das Fintech: monitorar se a Fintech continua
aderente a política de conformidade de relacionamento com a IF.

⁃

Divulgar inovações no ACPS: divulgar inovações produzidas no
ACPS e mesmo aquelas que a Fintech tenha desenvolvido fora do
escopo do ACPS. Com isto a IF pode ponderar outras áreas a atuar
junto a Fintech.

•

Camada operacional
⁃

Afiliar parceiro: afiliar os parceiros em um repositório para que sejam
gerenciados e listados para outros parceiros. Este processo aplica as
políticas de aceitação de acordo com o modelo de parceria.

⁃

Coletar feedback das Fintechs sobre o ACPS: feedback da Fintech
sobre o funcionamento do ACPS é coletado e armazenado em um
repositório de gestão do conhecimento para compreender como está
sendo o relacionamento entre os parceiros e o ACPS e promover um
canal para a participação dos parceiros na sugestão de novas
funcionalidades, procedimentos e reclamações sobre a operação do
ambiente.

⁃

Comunicar notícias do ACPS: coletar, agregar e divulgar na rede de
membros do ACPS informações sobre releases do ACPS, alterações

na governança e novas soluções que façam parte do catálogo de
extensões desenvolvidas.
Domínio de Pesquisa e Desenvolvimento do ACPS:
•

Camada estratégica
⁃

Definir o roadmap de funcionalidades e tecnologia do ACPS:
define o plano estratégico de evolução da tecnologia junto com a IF e
Fintech.

•

Camada gerencial
⁃

Promover uso da plataforma: é uma forma de treinar rapidamente os
times de desenvolvimento da Fintech na plataforma tecnológica do
ACPS. São organizadas sessões de treinamento que funcionam de
maneira semelhante a hackatons.

⁃

Gerenciar requisitos do ACPS: coletar com as Fintechs e com a IF
os requisitos que as interessam e promover um processo de
priorização entre os diferentes participantes na decisão de quais
requisitos adicionar a lista de funcionalidades.

•

Camada operacional
⁃

Desenvolver API: desenvolvimento e manutenção de APIs que
servem para que a Fintech possa acessar a plataforma e realizar seus
desenvolvimentos.

⁃

Criar casos de testes a serem compartilhados: definir e criar os
casos de testes para as operações disponíveis nas APIs da plataforma
tecnológica. Os casos de testes são acompanhados de um script que
possibilita

a

execução

automática

dos

cenários

definidos

e

compartilhados em um repositório com os parceiros. Os parceiros
podem validar, sugerir alterações e estender estes casos de testes.
⁃

Tratar

erro

na

plataforma

tecnológica:

as

Fintechs

como

desenvolvedoras de extensões da plataforma identificam erros na

plataforma tecnológica que são reportados em um repositório
compartilhado entre os participantes do ACPS. O erro é identificado,
tratado e todo o processo é transparente para os participantes que
podem participar da resolução ou enviar mais informações para os
desenvolvedores da plataforma.
⁃

Certificar soluções desenvolvidas pelas Fintechs: cada solução
desenvolvida pelas Fintechs é submetida para um processo de
certificação da solução que garante que esta esteja em conformidade
com as políticas de desenvolvimento e segurança da informação e que
esteja alinhada com os princípios estratégicos do ACPS. Após
aprovada, a solução é adicionada ao catálogo de extensões.

⁃

Monitorar a operação da plataforma tecnológica: coletar dados
sobre

a

operação

da

plataforma

tecnológica

e

identificar

comportamentos de uso e notificar parceiros sobre informações
relevantes sobre o uso da plataforma, como por exemplo, um parceiro
que

suas

chamadas

à

plataforma

tecnológica

tenham

uma

determinada porcentagem de erro.
⁃

Monitorar dúvidas das Fintech: formar base de conhecimento sobre
as dúvidas no uso da plataforma tecnológica reduzindo assim tempo
despendido em suporte.

4.3.1.4.6 Modelo de processos do ACPS
Os processos foram detalhados conforme o agrupamento realizado na
arquitetura de processos, pela sequencia dos processos estratégicos, gerencial e
operacional. Foram escolhidos um processo de cada nível de cada domínio do
modelo OSE. As atividades são detalhadas em tabelas seguintes aos fluxos e cada
atividade é relacionada pelo seu respectivo identificador (id da atividade) .

Domínio de governança:
Figura 17 - Processo Planejar a governança

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 5 - Tabela com as atividades do processo planejar governança

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 18 - Processo Divulgar inovações no ACPS

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 6 - Tabela com as atividades do processo divulgar inovações

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 19 - Processo Afiliar parceiro

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 7 - Tabela com as atividades do processo afiliar parceiro.

Fonte: Elaborado pelo autor

Domínio de pesquisa e desenvolvimento:
Figura 20 - Processo Definir roadmap de funcionalidades e tecnologias do ACPS

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 8 - Tabela com as atividades do processo definir roadmap de funcionalidades e
tecnologias do ACPS.

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 21 - Processo Promover uso da plataforma

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 9 - Tabela com as atividades do processo promover uso da plataforma

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 10 - Tabela com a continuação das atividades do processo promover uso da
plataforma

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 22 - Processo Desenvolver API

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 11 - Tabela com as atividades do processo desenvolver API

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 12 - Tabela com a continuação das atividades do processo desenvolver API

Fonte: Elaborado pelo autor

A modelagem da organização do ACPS permitiu visualizar as diferentes
organizações que participam do ACPS: IF, Fintechs e o próprio ambiente
colaborativo, modelados como comunidades separadas. Cada comunidade possui
um objetivo específico no contexto da colaboração para a produção de software,
ficando a cargo do ACPS a responsabilidade de coordenar os processos entre os
diferentes participantes.
Foram mapeados os papéis necessários na organização do ACPS, os papéis
da IF e Fintech para atuar como interface nos processos intercomunidades e os
processos de negócio para a colaboração na produção de software na comunidade
ACPS.
Os elementos descritos nesta atividade do processo de descrição arquitetural
formam uma arquitetura de negócios que utiliza elementos do ponto de vista
empresa do RM-ODP. A partir desta arquitetura de negócios será possível modelar
os contextos de informação, de software e de tecnologia do ACPS nas etapas
seguintes do processo de descrição da arquitetura do ACPS.
4.3.2 Elementos de Informação do ACPS
Esta seção descreve os elementos de informação do ACPS, fazendo uso da
linguagem de informação do RM-ODP para modelar os objetos de informação.
A semântica dos elementos do ACPS é representada por meio de objetos de
informação que compõem o ACPS e os relacionamentos entre eles. A figura 23
mostra os objetos de informação do ACPS.

Figura 23 - Contexto de Informação do ACPS, representado pelos objetos informação em
um esquema invariante.

Fonte: Elaborado pelo autor

O objetivo do uso do ponto de vista de informação é modelar de forma abstrata
as informações compartilhadas no ACPS, de forma independente de tecnologia e
que por meio do modelo criado, as diferentes partes tenham compreensão das
informações pertencentes ao ACPS.
No caso do esquema invariante da figura 23, destaca-se que para as Fintechs
as informações mais relevantes estão atreladas a sua participação no ACPS como
produtora de soluções que estendem a plataforma provida pelo ACPS. A Fintech cria
extensões, que são submetidas a um processo de certificação e são armazenadas
em um catálogo de extensões.
Do ponto de vista do gestor do ACPS, as informações mais relevantes são
atreladas com seu papel de orquestrador e mantenedor do ACPS, expor APIs para
extensão da plataforma tecnológica, coletar informações a respeito da operação da
plataforma tecnológica, documentar as APIs criadas e promover eventos sobre o
uso da plataforma em comunidades de Fintechs.

4.3.3 Contexto de Software do ACPS
O objetivo desta atividade do processo de descrição arquitetural é modelar os
componentes e aplicações necessárias para apoiar os processos identificados na
etapa "especificar e modelar a organização do ACPS" e as informações da etapa
"especificar e modelar os elementos de informação do ACPS", gerando assim a
arquitetura de software da descrição arquitetural. Para isto é utilizado a linguagem
do ponto de vista computação do RM-ODP.
A figura 24 apresenta os objetos computação identificados e agrupados em
uma estrutura multicamada. Foi adotado o padrão arquitetural em camadas por ser
tratar de um ambiente que provê um conjunto de APIs web para as extensões a
serem realizadas pelos parceiros, e este estilo é típico de arquiteturas web por
separar os conceitos de interação do usuário com a plataforma, processamento da
informação e gestão de acesso a dados em diferentes camadas (VALLECILLO et
al., 2012).

Figura 24 - Contexto de software do ACPS, representado pelos objetos computação.

Fonte: Elaborado pelo autor

A primeira camada "ObjetosHumanos" representa os atores que realizam suas
atividades no ACPS e interagem com a camada "ObjetosApresentação" que
disponibilizam as interfaces de usuário.
A camada de apresentação por sua vez interage com os objetos da camada de
aplicação, que são os responsáveis por processar os serviços oferecidos ao usuário
final. Esta camada possui um sub-pacote que representa a plataforma tecnológica
do ACPS, "ObjetosAplicaçãoPlataformaTecnológica" em que são representadas as
operações do conjunto de APIs para a extensão da plataforma.

A camada de gestão de dados representa os objetos responsáveis por
armazenar e gerir o acesso aos dados que são acessados pelos objetos da camada
de aplicação.
A última camada representa os sistemas externos ao ACPS que são
acessados pelos seus objetos computacionais. Aqui um objeto computacional
representa as diferentes interfaces que os objetos de operações das APIs acessam
na IF.
O produto final da etapa "especificar e modelar o contexto de software do
ACPS" é uma arquitetura de software que permite aos stakeholders compreenderem
quais recursos computacionais serão necessários para apoiar os processos de
negócio e colaboração do ACPS de uma maneira independente de tecnologia.
4.3.4 Contexto Tecnológico do ACPS
O contexto tecnológico do ACPS encarrega-se de modelar a infraestrutura para
apoiar os elementos mapeados no contexto de software. O processo gerador do
ACPS faz uso, nesta etapa, das visões engenharia e tecnologia do RM-ODP.
Entretanto, neste experimento será aplicada apenas a visão engenharia, já que
durante o experimento a IF de crédito ao consumo não realizará a implementação
do ACPS.
A figura 25 mostra a infraestrutura do ACPS, modelada em duas grandes
estruturas, a primeira, que apoia o funcionamento da plataforma tecnológica, que
demanda uma disponibilidade maior e escalável por prover os serviços para todas
as extensões criadas no ACPS. A segunda estrutura é a responsável por prover os
serviços de gestão do ACPS e processos que garantem o desenvolvimento
colaborativo entre os participantes.

Figura 25 - Infraestrutura do ACPS

Fonte: elaborado pelo autor.

Esta etapa do processo de descrição da arquitetura do ACPS apresenta os
recursos necessários para a infraestrutura do ACPS. A divisão da infraestrutura em
dois diferentes blocos permite a evolução e gestão dos recursos de forma
independente. Isto pode permitir por exemplo que a infraestrutura para os objetos de
engenharia que apoiam a gestão e colaboração do ACPS possam ser associadas a
uma tecnologia de computação em nuvem enquanto a plataforma tecnológica seja

totalmente hospedada na infraestrutura da IF por questões de segurança e
governança da IF.
4.4 Análise do produto final
Esta seção sintetiza e analisa a descrição arquitetural do ACPS realizada nas
últimas seções. A arquitetura do ACPS foi modelada seguindo o processo de
descrição da arquitetura do ACPS em que, como resultado, tem-se diferentes
arquiteturas que tratam diferentes interesses dos envolvidos no projeto do ACPS.
Esta seção analisa e identifica os diferentes interesses distribuídos nos produtos de
cada atividade do processo.
A seção da organização geral do ACPS que faz uso do ponto de vista empresa
do RM-ODP apresentou o domínio, escopo e princípios gerais dos ACPS. Estes
elementos caracterizam qual o tipo de ecossistema de software é modelado e
definem alguns elementos básicos a partir desta caracterização. Como parte da
estrutura organizacional do ACPS são mapeados e descritos os atores que
compõem o ecossistema separados em comunidades. Depois são apresentados os
processos de negócios do ACPS agrupados nos níveis de gestão de forma análoga
ao modelo OSE.
A visão empresa, produto final da atividade especificar e modelar a
organização do ACPS no processo de descrição arquitetural do ACPS, permite ao
arquiteto e outros stakeholders terem uma compreensão da atuação do ACPS, seus
participantes e quais os processos necessários para que ocorra a produção de
software colaborativa. Estas informações independem das tecnologias que serão
empregadas para a implementação do ACPS, tornando o produto desta atividade
um artefato que estimula a comunicação entre os diferentes envolvidos no projeto
do ACPS.
O produto final da atividade especificar e modelar o contexto dos elementos de
informação do ACPS permite ao arquiteto compreender quais são as informações
que trafegam entre os diferentes atores e processos do ACPS. Esta etapa permite
aos envolvidos adquirirem a compreensão da semântica da informação de forma
consistente, evitando interpretações dúbias para a realização do projeto do ACPS.
O contexto de software do ACPS utiliza o ponto de vista computação e define a
arquitetura de software. O produto final desta etapa permite aos envolvidos

compreenderem quais são os elementos computacionais que apoiarão os processos
identificados na etapa da organização do ACPS e que processarão e armazenarão
as informações do contexto de informação do ACPS.
A arquitetura de software modelada é independente da estrutura tecnológica e
de implantação a ser realizada no projeto do ACPS. Por meio dela o arquiteto e os
envolvidos com a gestão do ambiente podem entender quais tipos de softwares
devem ser adquiridos ou desenvolvidos.
O contexto tecnológico do ACPS tem como produto final a visão de engenharia
que define a infraestrutura necessária para apoiar os elementos computacionais
definidos no contexto de software do ACPS. O produto final desta etapa modela
como os elementos computacionais interagem, qual a infraestrutura de rede,
comunicação e middleware para as interações tecnológicas.
A arquitetura aqui descrita modelou a produção de software colaborativa entre
um IF e uma Fintech. A inserção de novas Fintechs no ACPS leva a novas
instanciações da arquitetura que pode sofrer alterações ao comportar Fintechs com
estruturas diferentes da Fintech que participou na validação. A adição de novas
Fintechs deve ser modelada utilizando novamente os cinco pontos de vista,
aplicando o processo de forma análoga ao feito nesta validação.
É possível notar na descrição arquitetural que a etapa que modela a
organização do ACPS utilizando o ponto de vista empresa produz um artefato mais
extenso e detalhado do que as outras atividades do processo. Isto se dá pelo fato
do sistema sendo modelado, o ACPS, representar uma corporação que possui um
objetivo definido, um conjunto de atores e uma gama de processos de negócio para
que seus objetivos sejam atingidos. Desta forma, é possível concluir que a visão
empresa é a mais relevante nesta modelagem, já que a partir das informações
presentes nela é que os outros pontos de vista são aplicados para a geração das
outras visões.
Nesta pesquisa foram utilizados os domínios de governança e pesquisa e
desenvolvimento do modelo OSE. A descrição arquitetural resultante desta
validação pode ser enriquecida conforme a maturidade do ACPS demande
evoluções em suas funcionalidades, aplicando o processo de descrição da
arquitetura para os outros domínios do modelo OSE, como os domínios de gestão
do produto de software e marketing e vendas, resultando em um SECO em outro
estágio do ciclo de vida de um ecossistema. Para isto a etapa três do roteiro

pertencente a atividade especificar e modelar a organização do ACPS é aplicada
para cada domínio do modelo OSE
4.5 Conclusão
O objetivo deste capítulo foi validar o processo proposto para a descrição da
arquitetura do ACPS em uma instituição financeira de crédito ao consumo. Como
resultado final do processo foi produzido uma descrição arquitetural do ACPS
contendo os pontos de vista empresa, informação, computação e engenharia.
Esta descrição arquitetural que faz uso de modelos de conteúdo de
ecossistemas de software aporta novos processos e conhecimento de como projetar
o ambiente colaborativo para a IF. Processos como a definição de roadmap de
tecnologias, certificação de componentes produzidos pela Fintech, gestão de
requisitos de forma colaborativa não constavam nos planos iniciais da IF para a
implantação do ACPS.
Ademais, a descrição utilizando os diferentes pontos de vista possibilita para a
IF mensurar o nível de investimento tanto em esforço quanto em termos financeiros
para a implantação do ACPS ao serem analisadas a arquitetura de software e
tecnologia.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
5.1 Conclusões
Este trabalho modelou a arquitetura de um ambiente colaborativo para
inovação na produção de software entre uma IF e Fintech.
Para a construção da descrição arquitetural foi proposto um processo para a
descrição da arquitetura do ACPS em que os elementos do RM-ODP foram
utilizados como modelo de estrutura e dois modelos de referência de conteúdo
forneceram o conhecimento para a formação da arquitetura.
Uma descrição arquitetural possibilita que a complexidade inerente de um
sistema como o ACPS possa ser gerenciada ao tratar um conjunto de interesses de
um grupo de stakeholders em pontos de vista, como por exemplo, o gestor do ACPS
possui a maior parte de seus interesses descritos na visão empresa, enquanto o
gestor da plataforma possui parte de seus interesses na visão computação e
engenharia.
O processo de descrição arquitetural foi aplicado em uma instituição financeira
de crédito ao consumo que tem o objetivo de fomentar seu processo de inovação
criando parcerias com Fintechs. O resultado final foi uma descrição arquitetural que
engloba o ACPS desde sua estrutura organizacional e de negócio, os processos e
os atores participantes, a arquitetura de software e tecnológica.
A validação permitiu executar o processo de geração em um ambiente real de
uso com as informações daquele contexto social. A partir dela foi possível modelar a
descrição arquitetural do ACPS e analisar os modelos gerados. A análise do produto
final permitiu entender as mudanças necessárias no processo para apoiar outras
Fintechs ou a modelagem de um SECO que utilizasse outros domínios do modelo
OSE.
As contribuições desta pesquisa podem ser vistas por dois prismas, do
contexto social, do ponto de vista dos utilizadores do artefato, e do contexto do
conhecimento que agrega aos estudos de ecossistemas de software.
Ao contexto social, esta pesquisa agregou à IF e às Fintechs terem um
entendimento mais preciso sobre o que é necessário antes de abrir sua plataforma
tecnológica e criar um SECO que envolva parceiros externos. Os modelos de

conteúdo aportaram novos processos e atividades que enriqueceram a colaboração
existente entre os participantes do ACPS.
A identificação dos atores que participam de um ACPS, os processos, as
competências necessárias e os recursos computacionais permitiram que a IF faça
uma tomada de decisão mais assertiva quanto a criação de um ambiente
colaborativo para a inovação na produção de software. Por meio da descrição
arquitetural é possível selecionar quais elementos e processos são mais prioritários
e traçar um plano de implantação faseado até atingir o estado completo da
descrição.
Do ponto de vista do contexto do conhecimento, esta pesquisa contribuiu com
os estudos de ecossistemas de software ao propor um processo para o projeto de
um SECO em formação e ao utilizar o RM-ODP como arcabouço arquitetural, onde
até o momento não há uma abordagem padronizada para a modelagem deste tipo
de sistema.
O arcabouço do RM-ODP mostrou-se apropriado para a modelagem de uma
arquitetura deste tipo, pois possibilitou a modelagem não apenas de sua plataforma
tecnológica, mas de todo o ecossistema, com a respectiva arquitetura de negócios,
de aplicação e tecnologia. Isto foi possível devido à estrutura dos pontos de vista do
RM-ODP e de suas linguagens de ponto de vista que fornecem os elementos para a
modelagem dos pontos de vista.
Esta pesquisa deu continuidade à linha de pesquisa de produção de software
do Grupo de Arquitetura e Fábrica de Software (GARFSoft) do Laboratório de
Tecnologia de Software (LTS) da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
Borsoi (2008) apresenta um método que define a produção de software entre
fábricas de software integradas que compõem um parque tecnológico utilizando
arquitetura de processos no ponto de vista empresa.
Dias et. al. (2012) apresentam um método de instanciação de processos a
partir de uma arquitetura de referência baseada em um modelo de qualidade e das
características da empresa, tendo como resultado processos que definem uma
fábrica de software. Pesantes et. al. (2017) definem um método para projetar uma
arquitetura de processos de software. O método proposto auxilia a concepção,
documentação e manutenção da arquitetura de processo de software.
Este trabalho, por sua vez, agrega a esta linha de pesquisa ao modelar um
ambiente de produção de software colaborativo fazendo uso dos cinco pontos de

vista do RM-ODP. Este ambiente colaborativo é motivado pela necessidade da
produção de software com o viés da inovação colaborativa, em que não é somente
feita a produção de software por atores externos, mas estes se tornam parte efetiva
do processo nos diferentes níveis de gestão.
5.2 Trabalhos futuros
O trabalho realizado nesta pesquisa pode ser estendido ao ampliar o processo
proposto neste trabalho para uma arquitetura de referência de SECO ao invés de
uma arquitetura concreta e analisar quais seriam os modelos de conteúdo a se
empregar e quais as mudanças necessárias no processo para que o resultado final
seja a descrição de uma arquitetura de referência a ser instanciada para
arquiteturas concretas.
Outro trabalho futuro possível seria aprimorar o processo existente para que
apoie a modelagem da evolução da arquitetura ao criar novas instâncias que
retratem a evolução do SECO em momentos distintos no tempo. Além de observar
as mudanças no roteiro do processo, analisar se seriam necessárias mudanças no
uso dos modelos adotados para descrever a arquitetura.
A aplicação do processo de descrição arquitetural em outros contextos sociais
é outro possível trabalho futuro. O contexto de um SECO em uma cidade inteligente
(smart city) ou em um ecossistema de inovação em negócios possibilitaria observar
quais modelos de conteúdo seriam necessários, quais as mudanças necessárias no
roteiro do processo e qual ponto de vista seria o mais relevante em uma descrição
arquitetural nesses contextos.
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